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“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 
como o metal que soa ou como o címbalo que retine.  

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios 
e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.”

Carta de São Paulo aos Coríntios, 13: 1-7.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

3 - Qualidade (Resolutividade).

4 - Unidade e Indivisibilidade do Ministério Público. 

5 - Quem ama corrige.

O nosso Ministério Público vibra e pulsa!  A credibilidade da 
Instituição junto à população é resultado do amor e serviço 
dedicados à sociedade. Os bons Membros e Servidores são 
maioria e dão tudo de si em suas atividades, todos os dias. 

Ao assumirmos a Corregedoria Nacional, manifestamos 
nosso cuidado e atenção aos Membros do Ministério Público 
brasileiro, considerando as diferentes situações que envolvem 
suas atribuições. Com o intuito de aperfeiçoar nossa atuação, 
concebemos um Plano Diretor (2017/2019) que visa a: promover 
a cultura de desenvolvimento humano e qualidade de vida no 
trabalho; introduzir a gestão de qualidade; fomentar a resolutividade 
institucional; aprimorar a produtividade da Corregedoria Nacional. 
Assim, reestruturamos o órgão por meio da Portaria CNMP-CN n. 
279, de 1º de dezembro de 2017, com a criação da Coordenadoria 
de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório e a otimização 
das tarefas desempenhadas pela Coordenadoria de Correições e 
Inspeções e pela Coordenadoria Disciplinar. 

A Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio 
Probatório atua de maneira significativa e diferenciada em nossa 
amada Instituição. Dentre suas competências, destacam-se: 
auxiliar nas diretrizes relacionadas ao desenvolvimento humano, à 
qualidade de vida no trabalho e ao acompanhamento de estágios 
probatórios; organizar os Diálogos da Corregedoria Nacional com 
Membros e Servidores em diferentes estados, a fim de aproximar 
a Corregedoria dos integrantes do Ministério Público brasileiro; 
confeccionar o Boletim Informativo da Corregedoria Nacional, 
publicação mensal que apresenta as atividades desenvolvidas pelo 
órgão, manifestando o respeito de nossa gestão à transparência 
na prestação de contas e à divulgação do trabalho realizado. 

No âmbito das atribuições da Coordenadoria de Correições e 
Inspeções, implantamos o Questionário de Saúde e Qualidade de 
Vida para os Membros das Unidades a serem correicionadas, em 
atenção àqueles que desenvolvem seu trabalho com tanto amor e 
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Queridas amigas,

Queridos amigos,

Com grande alegria apresentamos a Revista Jurídica da 
Corregedoria Nacional, Volume VI, com a temática Atuação do 
Ministério Público brasileiro na área de Evolução Humana 
e Qualidade de Vida, inspirada na Recomendação CNMP n. 
52/2017, a qual dispõe sobre a implementação da Política Nacional 
de Gestão de Pessoas no Ministério Público brasileiro.

A presente obra é uma publicação diferenciada, ao agregar à valorosa 
produção científica as boas práticas institucionais do Ministério 
Público brasileiro na área de evolução humana e na promoção de 
um ambiente organizacional integrado, motivador e de bem-estar. 

Acreditamos que o desenvolvimento permanente dos integrantes 
do Ministério Público, nas dimensões física, psicológica, mental e 
espiritual, é essencial para uma prestação Ministerial eficiente, 
eficaz, de qualidade e resolutiva, visando ao cumprimento de 
nossa missão constitucional: o atendimento ao cidadão e às 
demandas da sociedade. 

Temos promovido, nas diversas atividades da Corregedoria 
Nacional, uma cultura de atuação humanizada pautada no amor, 
no respeito e na solidariedade. O olhar e o cuidado com os 
integrantes do Ministério Público brasileiro são fundamentais para 
o pleno desempenho de nossas atividades.

Por isso, qualquer coisa que façamos e não ofereça o melhor de nós; 
qualquer coisa que digamos e não tenha muito de espiritualidade; 
qualquer coisa que não signifique o nosso maior esforço; qualquer 
coisa que não seja sinônimo de superação não corresponderá à 
responsabilidade por REPRESENTÁ-LOS.  Nesse contexto, nossa 
atuação na Corregedoria Nacional tem como pilares: 

1- Amor, e não temor.

2 - Evolução Humana e Humanização.
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carinho, ainda que, muitas vezes, em meio a dificuldades. Alguns 
trabalham nos rincões mais distantes, em prédios precários, 
isolados e sem estrutura de equipamentos e de pessoal; viajam 
milhares de quilômetros de barco, carro ou avião para prestar 
nossos serviços e, mesmo assim, fazem de tudo para servir bem 
ao nosso povo. A Coordenadoria também participa dos Diálogos da 
Corregedoria Nacional, com a palestra: A Humanização da Atividade 
Executiva de Correições e Inspeções.

Em relação à Coordenadoria Disciplinar, damos ênfase ao papel 
orientador da Corregedoria Nacional, pois acreditamos em um 
trabalho preventivo e educativo. Nos encontros institucionais, 
por meio da palestra Atuação Disciplinar da Corregedoria Nacional, 
apresentamos um órgão que propõe punições com tristeza e por 
dever de ofício e arquiva Reclamações Disciplinares com alegria.

No intuito de expandir e fomentar a cultura de evolução humana, 
instituímos a Sistemática de Mapeamento, Avaliação e Difusão 
das Boas Práticas Institucionais, com a expedição da Portaria 
CNMP-CN n. 00015, de 18 de janeiro de 2018. A intenção é 
disseminar a divulgação de projetos e ações do Ministério 
Público brasileiro que promovam o aprimoramento contínuo 
do ser humano, nas dimensões biológica, psicológica, social, 
organizacional e espiritual, além da humanização do ambiente 
e das relações de trabalho.

Com olhar cuidadoso aos novos Membros do Ministério Público 
brasileiro, publicamos a Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN 
n. 01/2018, de 15 de março de 2018, nominada Recomendação 
de Maceió. O documento estabelece princípios e diretrizes sobre 
a formação, a gestão e a evolução humana daqueles que se 
encontram em estágio probatório. 

O entusiasmo na seara do desenvolvimento humano motivou, 
durante nossa gestão como Procurador-Geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Sergipe, no período de 2010 a 
2014, a implantação da Coordenação de Evolução Humana, Ética, 
Espiritualidade e Fraternidade, pela Lei Estadual n° 7.103/10. Nosso 
objetivo foi instituir importantes projetos e ações voltados ao 
bem-estar, à saúde e à qualidade de vida de Membros e Servidores, 
dentre os quais destacamos:

Momento de Reflexão

Inserimos a prática habitual de um Momento de Reflexão antes da 
abertura de reuniões, eventos e palestras institucionais, com a 
apresentação de vídeos e textos relacionados à espiritualidade, 
ética, evolução humana, saúde e qualidade de vida.

O projeto incentiva o crescimento pessoal e profissional, 
despertando sentimentos de amor, harmonia e fraternidade, 
além de propiciar uma melhor convivência consigo e com o 
outro, repercutindo positivamente nas relações sociais e no 
atendimento ao público.

Espaço de Evolução Humana, Ética, 
Espiritualidade e Fraternidade 

Projetamos, na sede do Ministério Público do Estado de Sergipe, 
o Espaço de Evolução Humana, Ética, Espiritualidade e Fraternidade. 
Trata-se de uma sala especialmente acolhedora, estruturada 
para receber os integrantes da Instituição e proporcionar 
a reflexão, a paz e o equilíbrio, observando a identidade e o 
pluralismo religiosos.

O Espaço alberga também a realização de atividades ecumênicas, 
promovendo a socialização, a troca de experiências, a interação 
institucional, a convivência harmoniosa e atitudes humanistas de 
amor, respeito, fraternidade e solidariedade.

Bom Samaritano

Com o intuito de estimular ações humanitárias, implantamos 
o Projeto Bom Samaritano. Os integrantes da Instituição saem 
do ambiente de trabalho e visitam entidades de acolhimento a 
crianças e idosos, desenvolvendo práticas solidárias e fraternas 
por meio da escuta, do apoio, do cuidado e da atenção com 
pessoas em situação de abandono e de vulnerabilidade; também 
realizam a arrecadação e doação de alimentos, medicamentos e 
outras contribuições às entidades acolhedoras. 
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As ações do projeto despertam a consciência para o cuidado com 
o outro e afloram sentimentos de amor, compaixão e alegria em 
momentos de partilha com nossos semelhantes.

Evolução Humana

Acreditamos que um ambiente de trabalho humanizado, onde as 
relações sejam saudáveis, é essencial para o pleno desempenho 
das atividades Ministeriais. 

Com esse propósito, instituímos o Projeto Evolução Humana, pelo 
qual motivamos Membros, Servidores e Colaboradores à integração 
e ao desenvolvimento pessoal e profissional, em encontros e 
palestras mensais. As temáticas abordadas relacionam-se a valores 
como ética e espiritualidade, além de questões do cotidiano, 
relações humanas e sociais. 

Mensagem do Dia

O Projeto Mensagem do Dia contempla a publicação diária de 
uma mensagem na página principal do site do Ministério Público 
do Estado de Sergipe, estimulando a reflexão, o centramento do 
ser humano em si, suas percepções, pensamentos, sentimentos, 
valores e comportamentos. Por estar disponível no site da 
Instituição, o projeto possui amplo alcance e divulgação.

 Coral Vozes da Cidadania

A música é uma manifestação artística e cultural que acompanha a 
história e a evolução da humanidade, com o potencial de promover 
estados de harmonia, equilíbrio, bem-estar, alegria e sublimação.

Nessa concepção, implementamos o Coral Vozes da Cidadania, para 
oportunizar a integração, a convivência e a melhoria nas relações 
interpessoais de Membros, Servidores e Colaboradores; fortalecer 
laços de amizade e companheirismo e desenvolver habilidades 
por meio da audição, da voz e da sinestesia.

O Coral valoriza a identidade institucional e o intercâmbio cultural, 
além de proporcionar momentos de contentamento e celebração. 

As apresentações ocorrem em eventos e ocasiões festivas da 
Instituição, marcados por emoção e talento, com repertórios 
musicais ricos e diversificados, incluindo arranjos populares e 
folclóricos de diversas culturas.

Sensibilizar – O Ministério 
Público e o Jovem

Com o objetivo de beneficiar estudantes de escolas públicas 
e adolescentes que residem em abrigos ou estabelecimentos 
congêneres, com idade entre 12 e 16 anos, proporcionamos o 
convívio com um Membro do Ministério Público durante um dia, 
experiência que contribui para a orientação vocacional desses 
jovens e propicia aos integrantes da Instituição um contato mais 
próximo com os adolescentes e sua realidade. 

O projeto prima pela proximidade entre Membro e cidadão e 
oportuniza a divulgação da atuação do Ministério Público e do seu 
papel na sociedade.

Exames Médicos Periódicos

O zelo e o cuidado com a saúde dos Membros e Servidores do 
Ministério Público do Estado de Sergipe motivaram o Projeto 
Exames Médicos Periódicos, por meio do qual a Instituição incentiva 
a realização anual de exames médicos e avaliações, visando à 
prevenção de doenças e à promoção da saúde e do bem-estar. 

As atividades são organizadas pelo Centro Médico do Ministério 
Público do Estado de Sergipe, em período próximo à data de 
aniversário de cada Membro e Servidor, permitindo ações 
preventivas no combate a doenças e desequilíbrios orgânicos e no 
tratamento adequado de doenças identificadas.

Movimento Prática Esportiva

A atividade física é um meio de preservar e melhorar a saúde e a 
qualidade de vida do ser humano. Na dimensão psicológica, atua 
no aprimoramento da autoestima e da socialização e no combate 
ao estresse e à ansiedade.
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O Projeto Movimento Prática Esportiva estimula a prática de 
exercícios físicos pelos integrantes da Instituição, promovendo 
hábitos saudáveis e a prevenção de doenças.

Todos esses projetos representam uma atuação humanizada 
do Ministério Público brasileiro, pautada no amor, respeito e 
compromisso institucional.

Assim, após essas considerações, apresentamos esta VI Revista 
da Corregedoria Nacional: Atuação do Ministério Público 
brasileiro na área de Evolução Humana e Qualidade 
de Vida, almejando que seja um instrumento fomentador do 
desenvolvimento pleno e permanente dos seus integrantes 
e de um ambiente organizacional motivador e de bem-estar, 
contribuindo para o êxito da Instituição e o alcance da sua missão 
transformadora da realidade social.

Nas palavras de Santo Agostinho, a medida do Amor é amar sem 
medida. É esse AMOR que vemos por todo o Brasil: UM AMOR SEM 
MEDIDA pelo Ministério Público e pelo nosso povo.

Desejamos a todos uma excelente leitura! 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA
Corregedor Nacional do Ministério Público
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 » NOTA DOS 
ORGANIZADORES

O Conselho Nacional do Ministério Público instituiu a Política 
de Gestão de Pessoas por meio da Recomendação n. 52/2017, 
estabelecendo princípios e diretrizes que orientam a promoção do 
desenvolvimento pleno e contínuo dos integrantes da Instituição, 
alinhados aos objetivos estratégicos e à qualidade de vida no 
trabalho para o efetivo cumprimento da missão constitucional do 
Ministério Público brasileiro: bem servir à sociedade.  

A Recomendação n. 52/2017 destaca a implementação de 
programas e ações que incentivem a evolução dos integrantes do 
Ministério Público brasileiro nas esferas física, mental e espiritual; 
a cultura institucional e a humanização do ambiente e das relações 
de trabalho, com resultados efetivos.

A Corregedoria Nacional do Ministério Público, com o intuito de 
fomentar e difundir Boas Práticas Institucionais de Gestão de 
Pessoas, apresenta nesta obra artigos, bem como projetos e 
ações que abordam temáticas relacionadas à Evolução Humana e 
Qualidade de Vida, compiladas a partir de materiais encaminhados 
por diversas Unidades Ministeriais.

 » MENSAGEM DE 
ABERTURA

Humanizar o ambiente de trabalho incrementa o senso de justiça, o 
respeito e valoriza a dignidade humana, contribuindo diretamente 
para melhorar o bem coletivo e o convívio social.

Ao enaltecer os indivíduos e a convivência harmônica entre todos, 
o projeto Nossa Casa desperta o sentimento de pertencimento e 
de responsabilidade compartilhada. Valorizar a pessoa humana, 
considerando suas diferenças, independentemente de credo, raça 
ou gênero, é reconhecer que valores individuais são importantes 
para construir o Ministério Público.

Produtividade e eficiência na administração pública são cada vez 
mais relevantes para instituições de prestação de serviço público, 
como a nossa. Devemos fazer mais com menos.  Todavia, não 
podemos esquecer que melhores resultados serão alcançados 
com agentes públicos engajados em sua missão. Nenhuma 
organização pública deve perder de vista a razão maior de sua 
existência: o bem-estar das pessoas, em todos os aspectos. 

Imbuído do espírito de ser reconhecido como instituição ética e 
essencial à atuação do Ministério Público, o CNMP lançou o projeto 
Nossa Casa, com o objetivo de estimular o pertencimento de 
membros e servidores; de acolher a todos aqueles que frequentam 
o Conselho; de promover ações e iniciativas de integração e de 
bem-estar para os públicos interno e externo; além de humanizar 
os espaços de trabalho.

Queremos um CNMP mais receptivo, colaborativo, acessível e 
harmonioso. Nosso objetivo é tornar o Conselho uma Casa de 
todas e todos. 

Esta Revista, instituída pela Corregedoria Nacional, promove 
os valores constitucionais. Espero que a leitura inspire todos a 
multiplicarem ações de melhoria do nosso ambiente de trabalho e 
de promoção da dignidade humana.

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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 » PROJETO 
NOSSA CASA

SAIBA MAIS DETALHES SOBRE O 
PROJETO CNMP – NOSSA CASA

PÚBLICO-ALVO: servidores, estagiários e terceirizados do CNMP; 
membros do Ministério Público brasileiro; e cidadãos.

CRONOGRAMA/DURAÇÃO DA PRÁTICA: programa contínuo.

Ações:

1. Instalação de Sala de Apoio à 
Amamentação no CNMP

Com o objetivo de promover a qualidade de vida e o acolhimento 
de mães lactantes que trabalham no CNMP, assim como das 
que visitam o órgão, o Conselho inaugurou a sala de apoio 
à amamentação, um espaço reservado e aconchegante com 
decoração leve e humanizada.

2. Campanha de comunicação interna com 
mensagens que promovem a melhoria do clima 
organizacional e integração do público interno

Foi lançada campanha de comunicação com múltiplas ações 
coordenadas que buscaram difundir mensagens positivas, 
com a propagação de valores éticos e de respeito interpessoal. 
Elevadores receberam adesivação, e mensagens positivas foram 
espalhadas ao longo dos corredores e das portas da instituição.

3. Realização de Concurso de Fotografia 
aberto à participação de todos os MPs

Com o tema “Brasil, Nossa Casa: retratos da diversidade”, foi 
lançado o 1º Concurso de Fotografia CNMP 2018. Membros, 

servidores e estagiários de todas as unidades do Ministério Público 
(MP) brasileiro foram convidados a enviar fotos que retratem 
cidadãos, paisagens, belezas naturais e manifestações culturais do 
estado de origem de cada MP. O objetivo da iniciativa é promover 
a representatividade de todas as unidades ministeriais dentro do 
Conselho, por meio de futuras exposições fotográficas.

4. Implementação de Espaço Convivência no CNMP

Com intuito de promover a saúde mental, cuidar e acolher 
servidores, membros, terceirizados e estagiários do CNMP, 
estudos estão sendo realizados para a implementação de um 
espaço de convivência e de despressurização no local de trabalho. 
O objetivo é que o colaborador encontre um espaço propício para 
o relaxamento e para a descontração.

5. Estudos sobre a otimização das instalações 
do Andar Intermediário, visando a melhorar a 
circulação de pessoas e a disposição de mobiliários

Estudos e pesquisas estão sendo realizados para buscar 
soluções de ambientação visual e arquitetônica no andar que 
concentra o maior fluxo de pessoas no CNMP. O intuito é atender 
amplamente os públicos interno e o externo no que tange às 
necessidades de acolhimento e ampliação da acessibilidade, 
para que todos se sintam seguros para transitar livremente e 
de forma autônoma na instituição.
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A integração institucional fomenta o compromisso e o envolvimento 
de membros, servidores e colaboradores com a história, os 
valores, a missão e a visão do Ministério Público brasileiro.

A integração e o desenvolvimento do sentido de pertencimento são um 
processo fundamental no alinhamento de interesses institucionais e 

expectativas pessoais, permitindo agregar múltiplos conhecimentos e 
habilidades em torno dos valores e objetivos estratégicos, potencializando 

a sinergia de uma atuação ministerial eficiente e resolutiva.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

 » ARTIGO

1. O PAPEL DAS CORREGEDORIAS 
NA ORIENTAÇÃO E DIFUSÃO DE 
DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOS INTEGRANTES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTION’S 
OFFICES OF PROFESSIONAL 
RESPONSIBILITY IN ORIENTATION AND 
DISSEMINATION OF GUIDELINES FOR 
THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
BRAZILIAN PUBLIC PROSECUTION SERVICE

Gregório Assagra de Almeida1

Jairo Cruz Moreira2

Samuel Alvarenga Gonçalves3

Cássio Henrique Afonso da Silva4

RESUMO: O artigo pretende apontar a importância do 
desenvolvimento profissional no âmbito do Ministério Público e o 
papel da Corregedoria Nacional e das Corregedorias-Gerais para 
o alcance de tal desiderato, tanto no que se refere à definição 
de estratégias como de processos avaliativos. Busca-se, ainda, 
ressaltar a compreensão do desenvolvimento como uma busca 
para a satisfação das necessidades inerentes ao ser humano, 

1 Promotor de Justiça (MP/MG). Assessor da Corregedoria-Geral do Ministério Público de 
Minas Gerais. Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público.

2 Promotor de Justiça (MP/MG). Assessor da Corregedoria-Geral do Ministério Público de 
Minas Gerais. Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público.

3 Promotor de Justiça (MP/RO). Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério 
Público.

4 Servidor do Ministério Público de Minas Gerais.

além de sua configuração como um dever para com a sociedade, 
destinatária das atividades desenvolvidas por membros e 
servidores do Ministério Público. 

ABSTRACT: The article intends to point out the importance of 
professional development in the scope of the Public Prosecution 
Service and the role of the Public Prosecution’s Office of Professional 
Responsibility for the achievement of such desideratum, both with 
regard to the definition of strategies and evaluation processes. It also 
seeks to emphasize the understanding of development as a search for 
the satisfaction of the inherent needs of the human being, besides its 
configuration as a duty to society, recipient of the activities developed 
by members and public agents of Public Prosecution Service.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público – Desenvolvimento 
Profissional – Corregedoria-Geral - Orientação

KEYWORDS: Public Prosecution - Professional Development - Public 
Prosecution’s Office of Professional Responsibility – guidance

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Desenvolvimento profissional como 
direito e dever do agente público. 3. O CNMP e o desenvolvimento 
profissional no âmbito do Ministério Público brasileiro. 4. 
Conclusões. 5. Referências.

Introdução

A capacidade de se desenvolver é um atributo do ser humano. 

Na Ética de Aristóteles a busca pelo desenvolvimento é o caminho 
para se alcançar a vida virtuosa e para tanto faz-se necessário o 
investimento capaz de tornar realidade o pleno desabrochar das 
potências de cada um.

Assim agindo, cada ser humano, além de realizar-se no plano 
pessoal, contribui para o aperfeiçoamento da própria sociedade.

De acordo com Patricia Fara, pelo menos desde o Iluminismo o 
ser humano vem buscando o progresso através da ciência e da 
evolução do conhecimento.

Melhorar o futuro tem sido um ideal científico nos últimos 300 anos. O 
progresso surgiu como um grande motivador durante o Iluminismo, 
quando reformadores declararam que a melhor maneira de progredir era 
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pelo incentivo à ciência. Desde então, entusiastas afirmaram repetidamente 
que o investimento em pesquisa tornaria um país rico e melhoraria a vida 
de seus cidadãos. E eles estavam certos; se erraram em algum aspecto, 
foi por terem subestimado o alcance da ciência na transformação da 
sociedade e do planeta.5

Na Administração Pública brasileira atual, o desenvolvimento 
profissional deve ser entendido, ainda, como uma imposição 
decorrente da busca pela eficiência, conforme consignado no 
artigo 37 da Constituição de 1988, na redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19/98.

Além disso, o desenvolvimento profissional deve ser visto como 
instrumento para que as instituições possam melhor enfrentar os 
desafios cada vez mais complexos característicos das sociedades 
contemporâneas.

No âmbito do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), a fim de dar cumprimento a tais premissas, tem 
implementado iniciativas com vistas a conferir efetividade a essa 
principiologia, normatizando e desenvolvendo ações no sentido 
de difundir a noção de que o desenvolvimento profissional é 
fundamento para o desenvolvimento da própria Instituição, 
possibilitando seu melhor aparelhamento para responder 
adequadamente aos desafios que lhe são postos diuturnamente.

Às Corregedorias-Gerais cabe, juntamente com as Escolas 
Institucionais e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento, o papel 
de orientação, estímulo e aferição da atuação dos integrantes da 
Instituição no sentido do desenvolvimento profissional, sobretudo 
aqueles voltados ao cumprimento das metas e objetivos institucionais. 

Em conformidade com as linhas traçadas pelo CNMP, o melhor 
conceito de desenvolvimento profissional é aquele que leva em 
conta, além dos conhecimentos práticos necessários ao exercício 
da profissão, a dimensão humanista e espiritual do indivíduo e a 
busca pelo autodesenvolvimento, num processo cujo ápice é a 
própria evolução humana.

Aliás, deve fazer parte do planejamento estratégico de cada ramo 
e unidade do Ministério Público brasileiro a preocupação em 
promover o melhor fomento ao aperfeiçoamento funcional de 
seus membros e servidores.

5 FARA, Patricia. Uma breve história da ciência. São Paulo: Fundamento, 2014, p. 427-428.

O planejamento estratégico hoje é uma ferramenta de 
indispensável observância, com caráter indiscutivelmente nacional 
e claro objetivo de melhor direcionar o Parquet em sua vocação 
constitucional de defesa dos direitos fundamentais e sociais.

Sobre o assunto, trazemos as lições de Eduardo Cambi:

O Ministério Público brasileiro possui um Planejamento Estratégico 
Nacional, construído sob a coordenação do Conselho Nacional do 
Ministério Público. Ele visa o fortalecimento da instituição e foi pensado a 
partir da adoção de uma agenda estratégica capaz de alinhar os ramos do 
Ministério Público brasileiro entorno de objetivos comuns voltados para a 
melhoria dos serviços prestados à sociedade.

O Planejamento Estratégico Nacional do Ministério está baseado no respeito 
das autonomias e da independência funcional de cada um dos ramos do 
Ministério Público brasileiro. O escopo é definir diretrizes convergentes que 
possam contribuir para a maior eficiência do Ministério Público brasileiro.

O primeiro mapa estratégico nacional foi elaborado para vigorar entre 
2010 e 2015. Fixou, como missão, a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, buscando 
a concretização dos valores democráticos e da cidadania. Apontou, como 
visão de futuro para o Ministério Público, ser uma instituição reconhecida 
como transformadora da realidade social e essencial à preservação da 
ordem jurídica e do regime democrático. Indicou que a gestão estratégica do 
Ministério Público deve ser orientada pela unidade e eficiência da atuação 
institucional e operacional, pelo compromisso com a comunicação e com 
o relacionamento institucional, com a profissionalização da gestão e com o 
aperfeiçoamento da tecnologia da informação. Ainda, prevê, como principais 
retornos à sociedade, a defesa dos direitos fundamentais, a transformação 
social, a indução de políticas públicas e a diminuição da criminalidade.6

Com efeito, o desenvolvimento profissional é fator que vem alinhado 
com a própria motivação dos agentes públicos. Em certa medida, a 
falta de uma correta motivação dentro de uma carreira de Estado 
igualmente pode refletir negativamente em relação à permanência 
desses agentes públicos na Instituição à qual estão vinculados.

A alta rotatividade ou a baixa taxa de permanência de funcionários 
nas suas respectivas organizações podem ser explicadas a partir 
de variados referenciais, conforme escreveram Fabio Alvim Klein e 
André Ofenhejm Mascarenhas

6 CAMBI, Eduardo. Princípio da independência funcional e planejamento estratégico do 
Ministério Público. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 955, p. 93-139, mai. 2015.
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Em qualquer organização, seja ela pública ou privada, é presente a 
preocupação com o grau de satisfação dos funcionários, com a taxa de 
rotatividade e evasão de profissionais. Nem toda rotatividade é ruim, mas 
passa a ser problemática quando boa parte dela é voluntária, disfuncional 
e evitável (pois, nesse caso, as organizações seriam obrigadas a agir). 
Nessas situações, quando os funcionários mais talentosos, experientes 
e detentores de conhecimentos importantes saem voluntariamente, a 
organização incorre em uma série de custos (tangíveis e intangíveis) que 
afetam sua produtividade (Allen et al., 2010). A pergunta que esta revisão 
coloca é: que fatores motivacionais afetam a retenção e a satisfação de 
funcionários públicos?

[…]

A relação entre os fatores motivacionais ofertados e os níveis de retenção 
e satisfação de funcionários pode ser depreendida a partir da análise de 
estudos teóricos e empíricos. Estudos clássicos indicam que, em empresas 
onde o grau de satisfação dos funcionários é maior, os índices de 
rotatividade são menores (Herzberg, 1964; Vroom, 1964; Ross e Zander, 
1957; Lévi-Leboyer, 1994). Segundo a clássica teoria dos dois fatores 
motivacionais de Herzberg (1964, 1968), a oferta dos fatores extrínsecos 
(higiênicos) satisfaz necessidades básicas dos indivíduos, reduzindo fontes 
de desconforto que, se presentes, geram insatisfação e, talvez, intenção 
de sair do emprego. São exemplos de fatores extrínsecos o ambiente 
organizacional, segurança e saúde no trabalho, salários, remunerações 
e benefícios. Os fatores intrínsecos estão relacionados à realização do 
trabalho, satisfazem necessidades simbólicas das pessoas, como o prazer 
e a identificação com o trabalho, a busca por desenvolvimento pessoal e 
profissional, o status do cargo, a busca por responsabilidade e a autonomia 
na execução do trabalho, o reconhecimento dos colegas, entre outros 
(KLEIN, MASCARENHAS, 2016, p. 18-19).7

Por isso, tão importante quanto ao munus de fiscalização à atividade 
fim dos membros do Ministério Público, é igualmente necessário 
o planejamento concernente ao desenvolvimento profissionais 
dos integrantes do Parquet. E, de certo, dada a complexidade das 
relações sociais e jurídicas às quais o Ministério Público é instado 
a enfrentar, esse planejamento deve ser dinâmico e flexível, 
exatamente porque mutáveis e engenhosas são as exigências 
postas no dia a dia do atuar ministerial.

7 KLEIN, Fabio Alvim; MASCARENHAS, André Ofenhejm. Motivação, satisfação profissional 
e evasão no serviço público: o caso da carreira de especialistas em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 50, n.1, p. 18-19, 
jan./fev. 2016.

Planejar é uma atividade fundamental da esfera da importância. Através 
do planejamento, conseguimos ganhar tempo e atuar de forma proativa. 
Sempre que planejamos, estamos reduzindo as urgências e evitando as 
circunstâncias. Quanto mais planejar, mais tempo você terá.

[…]

A única regra importante no planejamento é a flexibilidade. O cenário pode 
mudar e, quando isso acontece, o plano deve ser adaptado conforme a nova 
realidade. Por essa razão, um princípio fundamental a ser observado nessa 
etapa é: escreva seu plano a lápis. A referência ao lápis, claro, é metafórica. 
Ela significa apenas que é preciso haver a possibilidade de mudanças. Outro 
detalhe: jamais culpe o planejamento pelos possíveis fracassos ou acidentes 
de percurso: eles acontecem espontaneamente, a despeito de qualquer 
plano. E tenha certeza: quando há um planejamento bem feito e realista, os 
efeitos dos possíveis incidentes são identificados com muito mais presteza.8

E, nessa seara, o papel das Corregedorias é vital, pois, enquanto 
integrante da Administração Superior, o órgão correcional passa 
a assumir também a função modeladora de um novo e moderno 
perfil funcional e da capacidade resolutiva dos membros do 
Ministério Público.

Assim, o presente artigo tem por objetivo abordar o desenvolvimento 
profissional do membro do Ministério Público enquanto política 
institucional nos ramos e unidades ministeriais, bem como como 
a missão do órgão correcional em assegurar a plena efetividade 
a essa dimensão do  crescimento e aprimoramento funcional de 
Promotores e Procuradores.

Desenvolvimento profissional como 
direito e dever do agente público

O desenvolvimento profissional do agente público é uma 
necessidade inerente ao exercício da atividade pública, tendo em 
vista o interesse social da atividade que executa.

Neste sentido a lição de Carlos Ayres Britto ao contrapor as 
noções de Administração Pública e Administração Privada, 
afirmando que a administração pública é o “gerenciamento de 
tudo que é de todos”.9 

8 BARBOSA, Christian. A tríade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2011, p. 139;141.
9 BRITTO, Carlos Ayres. Administração pública enquanto noção oposta à de Administração 

Privada. In: Comentário à Constituição do Brasil. CANOTILHO, J. J. Gomes et al (coord. 
científica). São Paulo: Saraiva, 2013. p. 822.
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E continua o autor, asseverando que “os poderes de gerenciamento 
que são conferidos aos órgãos e entidades estatais, e daí para os 
respectivos agentes, o são para o alcance de finalidades que a 
Magna Carta e as leis venham a qualificar como pertencentes a 
toda a coletividade.10

Daí a importância do desenvolvimento profissional no serviço 
público,  entendido tanto como uma busca a ser efetivada por seus 
agentes por meio do esforço pessoal como aquele implementado 
pela própria Administração.

Um modelo eficiente de Administração Pública moderna não mais 
pode vir dissociada de uma igualmente eficiente gestão estratégica 
de pessoas, pilar básico para se pretender o atendimento de níveis 
de excelência de produtividade e desenvolvimento humano, seja 
no setor público, seja no setor privado.

Diante das rupturas e mudanças, cada vez mais intensas e frequentes 
no mundo contemporâneo, reconhece-se que para as organizações “o 
grande desafio o é, sem dúvida, conseguir dominar a mudança” (Bergamini, 
2002:112). Do- minar a mudança por meio da gestão de pessoas significa 
priorizá-las como diferencial estratégico da organização. Para tanto, modelos 
tradicionais que privilegiam o planejamento e controle, tal como os propostos 
por Taylor e as funções de comando de Fayol, se mostram inadequados. 
Surge então o conceito de gestão estratégica de pessoas, pelo qual, a partir 
de ações interdependentes nos subsistemas próprios de Recursos Humanos 
(RH), pretende-se alinhar as políticas de pessoal às estratégias organizacionais 
ao invés de atuar de modo pontual, isoladamente (Hanashiro, 2007). 

Reconhece-se também que os indivíduos nas organizações atuam 
de acordo com valores, pressupostos e crenças compartilhadas, que 
constituem sua cultura organizacional (Freitas, 1997), e que os indivíduos 
não podem ser dissociados em suas emoções e experiências por sua 
própria natureza humana (Davel e Vergara, 2001). 

O reconhecimento da existência de traços culturais e da indissociabilidade 
das experiências e emoções dos indivíduos sugere que a implementação 
bem-sucedida de um modelo de gestão de pessoas estaria diretamente 
relacionada à consideração dos traços culturais dessa organização.11 
(VILLARDI; FERRAZ; DUBEUX, 2011, p. 305)

10 BRITTO, Carlos Ayres. Administração pública enquanto noção oposta à de Administração 
Privada. In: Comentário à Constituição do Brasil. CANOTILHO, J. J. Gomes et al (coord. 
científica). São Paulo: Saraiva, 2013. p. 822.

11 Villardi, Beatriz Quiroz; FERRAZ, Viviane Narducci; DUBEAUX, Veranise Jacubowski Correia. 
Uma metodologia para diagnóstico de clima organizacional: integrando motivos sociais 
e cultura brasileira com fatores do ambiente de trabalho do Poder Judiciário. Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 45, n.2, p. 305, mar./abr. 2011.

Ao implementar atitudes pessoais voltadas à efetivação de seu 
desenvolvimento no plano profissional, insere-se o agente público 
na face do desenvolvimento profissional entendido como um 
dever do agente por sua simples condição de servidor público em 
sentido amplo.

Corroboram tal afirmativa as disposições da Recomendação 
CNMP nº 52/2017, que trata da política de gestão de pessoas no 
âmbito do Ministério Público brasileiro, estatuindo como uma de 
suas diretrizes o autodesenvolvimento, definido  como “eventos 
de aprendizagem formal e natural para o desenvolvimento do 
potencial humano, em seus múltiplos aspectos”.12

Neste sentido, ainda, a lição de Jurandy Gomes Barbosa Neto, 
ao afirmar que “o desenvolvimento profissional resulta tanto 
do treinamento formal, com cursos de capacitação quanto do 
treinamento informal, que são os estudos por conta própria”.13

Por outro lado, a face do desenvolvimento profissional como dever 
existe também para a Administração Pública, que tem, a fim de 
dar guarida a suas obrigações de ordem constitucional e legal, 
o encargo de proporcionar o desenvolvimento profissional aos 
agentes públicos a ela vinculados.

Essa incumbência decorre da necessidade de se implementarem 
ações na busca da eficiência, princípio normativo que tem por 
escopo a busca dos melhores resultados para o beneficiário último 
da atuação da atividade administrativa, que é a própria sociedade.

Sob tal aspecto, ressalte-se o papel desempenhado pelas Escolas de 
Governo, previstas no artigo 39, § 2º da Constituição da República.

De acordo com José Afonso da Silva, a finalidade das Escolas 
de Governo é a formação de quadros administrativos, tendo a 
função de “formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos 
– o que entra também no contexto de uma correta política de 
administração de pessoal, porque são meios de melhoramento da 
produtividade dos servidores”.14

12 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Recomendação nº 52, de 28 de 
março de 2017. Recomenda aos órgãos que compõem o Ministério Público brasileiro 
que implementem a Política Nacional de Gestão de Pessoas, mediante a edição do 
correspondente ato administrativo. Disponível em <http://www.cnmp.mp.br/portal/
images/Recomendacoes/Recomendação-052.pdf>. Acesso em 18.06.2018.

13 BARBOSA NETO, Jurandy Gomes. Os desafios da motivação organizacional e 
desenvolvimento profissional no serviço público. Boletim de recursos humanos, v. 13, n. 141, 
p. 1, jan. 2017.

14 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 359.
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Neste sentido, uma das diretrizes da Carta de Brasília15 é promover 
a valorização das Escolas Institucionais do Ministério Público no 
sentido de proporcionar a capacitação permanente de membros e 
servidores da Instituição.

Mais do que isso, de acordo com a Carta de Brasília, é papel 
das Escolas de Governo estimular o “conhecimento humanista 
e multidisciplinar”.

Também a Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN n.º 
01/201816, conhecida como Recomendação de Maceió, coloca 
em relevo o papel das Escolas Institucionais no que se refere 
especificamente ao período do estágio probatório dos membros 
da Instituição, de modo a abranger a “evolução humana, os cursos 
de ingresso, os cursos de vitaliciamento, a avaliação, a orientação 
e a fiscalização pelas Corregedorias”.

Aliás, há muito Hugo Nigro Mazzilli já apresenta sua preocupação 
sobre a forma de recrutamento dos membros do Ministério 
Público e a necessidade de um mais efetivo controle ao 
vitaliciamento na carreira.

Inserida entre as chamadas carreiras jurídicas, a do Ministério Público 
costuma ser bem procurada pelos profissionais do Direito. Para isso, uma 
série de razões concorre.

Há o aspecto vocacional: muitos candidatos procuram-no porque 
acreditam na própria vocação. Outros buscam-no apenas por representar 
uma das carreiras de ponta do funcionalismo público, com remuneração 
que muitos — senão a maioria — dos candidatos não conseguiriam 
encontrar na atividade privada.

[…]

Os concursos nem sempre são feitos com critérios adequados, 
privilegiando-se perguntas e respostas dogmáticas, não raro sem enfoque 
efetivo. Assim, é fácil exigir-se dissertação sobre agravo regimental ou 
tipicidade anormal, apenas para facilidade na correção da prova, em 
vez de serem colocadas reivindicações verdadeiras ou falsas para que o 
examinando as discuta, o que permitiria que ele demonstrasse não só os 

15 A Carta de Brasília foi aprovada em 2016, durante o 7º Congresso de Gestão do CNMP. 
BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Carta de Brasília. Disponível em <http://
www.cnmp.mp.br/portal/images/Carta_de_Bras%C3%ADlia-2.pdf>. Acesso em 18.06.2018.

16 Dispõe sobre o estágio probatório dos membros do Ministério Público brasileiro e 
estabelece outras diretrizes.

conhecimentos teóricos como sua aplicação ao caso concreto. E o exame 
oral deveria ser mais minucioso, tal qual a importância da vivacidade e 
presença de espírito, como nas audiências e nos debates de júri. 

Depois, é preciso efetivo acompanhamento do recém-ingresso, durante o 
estágio probatório, para aproveitá-lo ou recusá-lo antes do vitaliciamento.17 

No mesmo norte, a Recomendação de Caráter Geral CNMP – CN 
nº 02/201718, que estabelece diretrizes para a estruturação e a 
atuação das Escolas Institucionais do Ministério Público brasileiro, 
fixa orientações para a sua interação com os Centros de Apoio, 
as Câmaras de Coordenação e Revisão e o Conselho Superior 
da Instituição, visando sobretudo o alinhamento da atuação 
institucional ao planejamento estratégico do Ministério Público.

Finalmente, a outra face do desenvolvimento profissional é a que o 
relaciona como um direito do agente público.

Como assevera Barbosa Neto, “o aumento de competências e 
conhecimento traz ao profissional melhoria da qualidade de 
vida, melhores oportunidades de trabalho, maior produtividade e 
contribui para o alcance dos objetivos individuais como um todo”.19

Conclui-se, por tais considerações, que o desenvolvimento 
profissional como direito do agente público decorre de sua própria 
condição de ser humano, visto que relacionado a melhorias em 
suas condições de vida, apto a proporcionar-lhe um incremento 
em sua felicidade e dignidade.

Esse, aliás, o espírito da Recomendação nº 52/2017 do CNMP, 
ao apontar a importância de se fomentar “a evolução da cultura 
institucional, propiciando adaptabilidade, integração e espírito 
de equipe às instituições e aos seus integrantes, por meio do 
desenvolvimento pessoal e profissional e da melhoria do ambiente 
de trabalho e da qualidade de vida”.

17 MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. 5. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 46-47.

18 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Recomendação de Caráter Geral 
CNMP-CN nº 02, de 04 de julho de 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, 
o Conselho Superior e as Corregedorias do Ministério Público, notadamente quanto ao 
alinhamento ao planejamento estratégico institucional. Disponível em:<http://www.cnmp.
mp.br/portal/images/Recomendação_n._02.pdf>.  Acesso em 18.06.2018.

19 BARBOSA NETO, Jurandy Gomes. Os desafios da motivação organizacional e desenvolvimento 
profissional no serviço público, p. 1.
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O CNMP e o desenvolvimento profissional 
no âmbito do Ministério Público Brasileiro

Garantir o desenvolvimento profissional consiste em lidar com 
velhos hábitos  institucionais que já não mais correspondem 
às expectativas dos membros e servidores. O estímulo certo e 
na dose apropriada: isso tende a ser muito mais eficaz para o 
atendimento de níveis superiores de excelência do que, em sentido 
diametralmente oposto, a mera imposição de rotinas construídas, 
por vezes, sem a participação coletiva e sem levar-se em conta as 
reais necessidades das pessoas envolvidas.

Em seu best seller O poder do hábito, Charles Duhigg nos dá 
importantes exemplos de como uma boa qualidade de vida pode 
representar um importante vetor de influência nos demais campos 
da vida pessoal.

Pensemos, por exemplo, em estudos da década passada investigando os 
impactos dos exercícios nas rotinas diárias. Quando as pessoas começam 
a fazer exercícios habitualmente, mesmo com uma frequência baixa, 
como uma vez por semana, elas começam a mudar outros padres não 
relacionados em suas vidas, multas vezes sem  saber disso. Tipicamente, 
pessoas que fazem exercícios começam a se alimentar melhor e se 
tornar mais produtivas no trabalho. Elas fumam menos e demonstram 
mais paciência com colegas e familiares. Usam seus cartões de crédito 
com menos frequência e afirmam sentir menos estresse. O motivo não é 
totalmente claro. Mas para muitas pessoas o exercício é um hábito angular 
que deflagra mudanças disseminadas. “O exercício transborda para outras 
áreas”, disse James Prochaska, um pesquisador da Universidade de Rhode 
Island. “Há algo nele que facilita os o outros hábitos.”

Estudos documentaram que famílias com o hábito de jantar juntas 
parecem educar crianças com melhor aptidão para as lições de casa, 
melhores notas, maior controle emocional e mais confiança. Arrumar a 
cama toda manhã é correlacionado com uma produtividade melhor, uma 
maior sensação de bem-estar, e maior aptidão para se manter dentro do 
orçamento. Não que uma refeição em família ou uma cama arrumada 
cause melhores notas ou menos despesas supérfluas. Mas, de algum 
modo, essas mudanças iniciais deflagram reações em cadeia que ajudam 
outros bons hábitos a se firmarem.20

O desenvolvimento profissional, que também pode ser assimilado 

20 DUHIGG, Charles. O poder do hábito. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 124-125.

como a evolução da própria disseminação do saber através 
da ciências, nem sempre esteve ao alcance de todos. Segundo 
registra Patricia Fara, pelo menos até a metade do século XVII, a 
atividade intelectual era desenvolvida em ambientes privados, e 
não em locais públicos. 

Os acadêmicos viviam em comunidades isoladas, e até os pesquisadores 
pouco convencionais de Oxford reuniam-se em suas salas de trabalho. 
Diferentemente da era vitoriana, não havia salões ou auditórios para 
palestras abertas ao público. Assim, os debates científicos aconteciam 
a portas fechadas — não só em estúdios acadêmicos, mas também em 
museus de colecionadores, laboratórios de alquimistas, gabinetes da 
corte, oficina de artesãos, salas de jantar de aristocratas e bibliotecas de 
magos. Muito lentamente surgiram novos lugares onde as pessoas podiam 
reunir-se, e a importância dessas atividades privadas foi caindo.21

Foi, portanto, gradual o acesso pelo grande público a essas 
discussões intelectuais, o que possibilitou enorme avanço 
humanístico em toda a Europa durante o Iluminismo, chegando 
mesmo a impactar a então reinante concepção da política e 
influenciar a tomada de decisões pelos governantes da época. 

Entre os primeiros desses locais estavam as cafeterias inglesas, salas 
comunais que os cavalheiros adotavam como sua segunda casa. Lá 
examinava a correspondência, liam jornais e discutiam as últimas notícias, 
longe das distrações familiares. Outras instituições públicas — teatros, 
auditórios, clubes masculinos, museus e lojas maçônicas — também se 
multiplicaram. Aliadas ao número crescente de jornais diários, revistas 
acadêmicas e livros, essas instituições permitiam que os indivíduos se 
engajassem em discussões de alcance nacional, fosse expressando opiniões, 
adquirindo informações ou apenas passando momentos agradáveis. 
Embora inconstante, a prática se espalhou por toda a Europa durante o 
Iluminismo, uma era em que o conhecimento e a influência começaram a 
extrapolar as elites privilegiadas, fazendo com que o conceito de “opinião 
pública” — hoje tão familiar — passasse a exercer papel importante na 
tomada de decisões. 22

Isso dito e conforme anteriormente mencionado, o CNMP, atento 
à importância do estímulo e aferição do desenvolvimento da 
profissionalização no âmbito do Ministério Público brasileiro, 
editou, em 2017, a Recomendação nº 52, que trata da “Política 
Nacional de Gestão de Pessoas no Ministério Público”.

21 FARA, Patricia. Uma breve história da ciência, p. 180.
22 FARA, Patricia. Uma breve história da ciência, p. 180.
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E, de forma inquestionável, na citada Recomendação, o ser humano 
é considerado em suas múltiplas dimensões: biológica, psicológica, 
social, organizacional e espiritual.

O objetivo da Recomendação CNMP 52/2017 é, em síntese, dispor 
sobre a necessidade de se implementarem ações que tenham 
por objetivo favorecer o “desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, o fomento à cultura de resultados e a 
valorização e motivação de membros e servidores”.

Nesse norte, dá o CNMP vazão a seu papel de fomentador do 
estímulo dos integrantes do Ministério Público brasileiro na busca 
do desenvolvimento pessoal e profissional que cumpram o papel 
de otimizar o potencial de membros e servidores no sentido do 
melhor atingimento das estratégias e valores da Instituição.

Objetiva, em síntese, a Recomendação CNMP nº 52/2017, promover 
a “humanização do ambiente e das relações de trabalho, com o 
fortalecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, 
valorização social do trabalho, isonomia e equidade”.

Destaca, sob tal aspecto, a “dimensão espiritual” do ser humano, 
enfatizando a importância da “compreensão de si mesmo e das 
relações humanas, uma vez que tal compreensão favorece “o 
aprimoramento das potencialidades do indivíduo e influencia a 
cultura da organização e o contexto em que ele está inserido”.

Importa-se, em suma, a Recomendação CNMP 52/2017, com o 
“desenvolvimento contínuo do ser humano nos seus múltiplos 
aspectos, por meio da valorização, do estímulo à aprendizagem e 
da orientação de resultados para a sociedade”.

Na mesma linha da Recomendação nº 52/2017, mas dizendo 
respeito especificamente ao período do estágio probatório dos 
membros da Instituição, editaram o CNMP e a Corregedoria-
Nacional a Recomendação de Caráter Geral n.º 01/2018 
(Recomendação de Maceió).

Em linhas gerais, a Recomendação de Maceió traça princípios 
que têm por escopo último o despertar, por ocasião dos cursos 
de ingresso, da importância da evolução profissional e humana 
durante o estágio probatório.

Considera, para tanto, que os processos de fiscalização, orientação 
e avaliação devem ter caráter humanizado a partir das diretrizes 
traçadas pela citada Recomendação.

Desse modo, no plano profissional estabelece a Recomendação de 
Maceió como um de seus objetivos despertar nos novos membros 
da Instituição a importância de que os conhecimentos práticos 
estejam voltados à proteção dos direitos e garantias dos cidadãos, 
destacando a importância dessa faceta do conhecimento no que 
se refere especificamente à proteção dos direitos humanos das 
pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Neste sentido é que os módulos práticos do curso de formação 
devem enfatizar a importância do trabalho em casos de 
repercussão social; a utilização da resolução consensual dos 
conflitos, controvérsias e problemas; a utilização de técnicas de 
negociação, mediação, conciliação e práticas restaurativas; a 
utilização de técnicas de gestão administrativa; a priorização do 
Planejamento Estratégico do Ministério Público, dos Planos Gerais 
de Atuação, dos Programas de Atuação e respectivos Projetos 
Executivos, dentre outros aspectos..

Já no plano da ética comportamentalista e de evolução humana, 
preocupa-se a Recomendação de Maceió com a identificação 
de fatores de ordem institucional ou não que possam, direta 
ou indiretamente, interferir nas atividades funcionais, “seja 
na promoção do contentamento, do comprometimento e da 
humanização do ambiente e das relações de trabalho e no 
desenvolvimento contínuo do ser humano nos seus múltiplos 
aspectos (físico, mental e espiritual), observando o atendimento 
efetivo e eficaz do interesse público e a qualidade dos serviços 
públicos prestados ao cidadão, nas peculiaridades das diversas 
unidades de lotação.”

Um ambiente hostil, desarmônico ou mesmo dotado de 
deslealdade e boa-fé institucional é capaz de criar uma onda de 
desestímulo de tal monta a contaminar setores inteiros dentro de 
uma organização. 

Daí, a imprescindibilidade em se propiciar a formação de um local 
de trabalho em que seus integrantes possam ser capazes de se 
expressarem, de forma autêntica, homenageando a promoção dos 
princípios balizadores do bem comum, além de valores espirituais 
superiores e elevada ética laboral, sem a necessidade, portanto, 
de se recorrer ou socorrer a expedientes escusos ou mesmo 
desagregadores.

Um ambiente de trabalho saudável é fator que contribui para o 
desenvolvimento  profissional, de forma potencializada. E, nesse 
parâmetro, a consciência colaborativa entre os integrantes de 
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uma mesma organização ou instituição é fundamental para 
que a equipe consiga, coletivamente, galgar níveis de sucesso e 
excelência que dificilmente poderiam ser obtidos por meio de um 
cultura meramente individualista na formação do ser.

De acordo com um dos mais renomados experts em 
comportamento e inteligência social, Daniel Goleman, uma 
organização ou instituição que realiza o recrutamento ou 
contratação de membros exclusivamente com base em suas 
experiências técnicas, mas sem olhar para suas habilidades 
pessoais ou interpessoais (incluindo a capacidade de trabalhar 
em equipe), provavelmente entrará em colapso ou mesmo não 
conseguirá atingir os resultados planejados.23

A empatia de uma equipe se aplica não apenas à sensibilidade entre os 
membros, mas também à compreensão da visão e dos sentimentos de 
outras pessoas e grupos com quem a equipe tem contato — uma empatia 
de novel grupal.

[…]

Equipes de ponta também costumam se envolver em encontros de 
coaching coletivos, onde uma equipe reflete periodicamente sobre seu 
funcionamento como grupo para promover mudanças com base nessa 
reflexão — um exercício de autoconsciência grupal. Segundo Druskat, 
um feedback tão sincero de dentro “aumenta a efetividade do grupo, 
principalmente no começo”.24

Aliás, quanto maior o sentimento de coletividade, noção de 
respeito ao bem comum e sensação de pertencimento em um 
grupo ou instituição, tanto maior será a vocação de seus membros 
e integrantes alcançarem um nível de projeção funcional e 
melhoramento em suas aptidões profissionais.   

Por isso, o desenvolvimento profissional de membros passa 
inexoravelmente pela ideia de manutenção de uma ambiente 
deontologicamente sadio e no qual sejam criados mecanismos 
para estimular a identificação de potencialidades em suas mais 
variadas formas de expressão e, no mesmo passo, buscar extirpar 
ao máximo a figura do personagem dotado de padrões éticos não 
bem compreendidos.

23 GOLEMAN, Daniel. Foco: a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2014, p. 232.

24 GOLEMAN, Daniel. Foco: a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2014, p. 234-235.

Assim, pauta-se pela diretriz de que o elevamento moral de toda 
uma Instituição, pública ou privada, acaba por refletir positivamente 
no aprimoramento funcional de todos os membros e integrantes 
daquela carreira, sem distinção, coibindo-se investidas tendentes 
a tolher ou incapacitar a expressão de talentos e genialidades.  

Observa-se que certas organizações e pessoas, para sobreviverem 
no atual ambiente, passam a representar papéis, traindo, mentindo e 
dissimulando, assumindo, portanto, personagens que, quando bem 
veiculados, permitem que ainda continuem em trânsito, embora no 
contexto da verdade subjuguem os verdadeiros talentos e, sobretudo, a 
própria arte de viver. 

Ao se manter em determinado posicionamento, seja no mercado, seja como 
pessoa física na sociedade ou em qualquer posto de uma organização, o 
personagem se cerca de incompetentes, pois, na incompetência, encontra 
segurança pela falta de ameaça e, como um sobrevivente acuado na sua 
escassez de conhecimento e limitação de luz na própria alma, ataca sem 
piedade aquele que lhe oferece qualquer forma de insegurança, como 
subjugá-lo a todo custo ao minar sua criatividade e autoestima, causando 
dano à pessoa, sobretudo, espiritual, no qual qualquer fratura não tem 
prótese no campo material. 25

No mesmo sentido, Carol S. Dweck26, ao abordar a nova psicologia 
do sucesso, atenta para a fato de gestores e líderes não terem 
real aptidão para fazer despertar as potencialidades em seus 
funcionários. Um treinamento deficiente não será capaz de criar a 
ambiência adequada para a evolução dos membros e integrantes 
de uma organização, assim como tende a criar barreiras à evolução 
de ideias e a novas interfaces do conhecimento.

Quando do próprio capacitador não acredita na mudança 
de mentalidade dos membros sua equipe, quando o próprio 
gestor não confia no desenvolvimento de novas habilidades 
propiciadas pelo treinamento, não há mesmo como se falar de 
desenvolvimento profissional.  

Daí, a importância, segundo Carol S. Dweck, dos gestores com 
mentalidade (mindset) de crescimento, aberta, em oposição 
àqueles com mindset fixos ou fechados ao desenvolvimento de 
novas e enriquecedoras experiências:

25 RIZZO, Claudio. Marketing pessoal no contexto pós-moderno. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Trevisan Editora,, 2017, p. 73.

26 DWECK, Carol S. Mindset: a nova psicologia do sucesso. São Paulo: Objetiva, 2017.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

Milhões de dólares e milhares de horas são gastos a casa ano na tentativa 
de ensinar líderes e gestores a treinar seus funcionários e lhes dar um 
feedback efetivo. No entanto, muito desse treinamento é ineficiente, e 
muitos líderes e gestores permanecem orientadores deficientes. Isso 
acontece porque essa habilidade não pode ser treinada? Não, não é 
por essa razão. A pesquisa lança luz sobre o porquê de o treinamento 
corporativo frequentemente fracassar.

Estudos de Peter Heflin, Don Vandewalle e Gary Latham mostram que 
muitos gestores não acreditam em mudança pessoal. Esses gestores 
de mindset fixo buscam simplesmente o talento existente — julgam os 
funcionários como competentes ou incompetentes logo de início, e isso 
é tudo. Fazem pouco treinamento em desenvolvimento, e, quando os 
funcionários realmente melhoram, talvez não o percebam, mantendo-se 
presos à impressão inicial. Além disso, são muitos manos propensos a 
buscar ou aceitar feedback crítico de seus funcionários. Por que treinar 
funcionários se eles não podem mudar e por que obter feedback deles se 
você não pode mudar?

Gestores com um mindset de crescimento acham bom ter talento, mas 
entendem que esse é apenas o ponto de partida. Esses gestores são 
mais comprometidos com o desenvolvimento de seus funcionários, e 
com o próprio. Dão muito mais treinamento em desenvolvimento, notam 
melhoras no desempenho dos funcionários e recebem bem suas críticas.27

Isso tudo revela a importância da destinação de módulo específico 
às Corregedorias-Gerais nos cursos de ingresso, devendo as Casas 
Corregedoras atuar junto às Escolas Institucionais e Centros de 
Aperfeiçoamento da Instituição com o propósito de melhor orientar 
os novos membros acerca das linhas de atuação esperadas.

A orientação a novos membros deve ter, entre outros matizes, a 
criação de espaços democráticos de discussões dos mais variados 
temas e graus de profundidade. As escolas institucionais e CEAF’s 
podem contribuir imensamente nessa nova formação do membro 
recém ingresso, atuando como verdadeiras incubadoras de 
grandes ideias, auxiliando na criação dos fatores motivacionais 
adequados para o desenvolvimento profissional dos membros.

Adam Grant nos lembra que é bastante tênue e linha que separa as 
experiências criativas positivamente motivadas e o medo paralisante 
do fracasso, impedindo a aprimoramento individual ante uma 
cobrança desmedida em relação ao sucesso, a todo custo. 

27 DWECK, Carol S. Mindset, p. 151-152.

Quando a motivação para o sucesso chega às alturas, ela abafa a 
criatividade. Quanto mais você valoriza a realização, mais tem medo do 
fracasso. Em vez de adotarmos como metas conquistas sem paralelo, 
o desejo intenso de sucesso nos leva a buscar o êxito garantido. Nas 
palavras dos psicólogos Todd Lubart e Robert Sternberg, “a partir de um 
nível intermediário de necessidade de sucesso, há evidências de que as 
pessoas se tornem de fato menos criativas.

O anseio por ser bem-sucedido, acompanhado do medo do fracasso, 
deteve alguns dos maiores criadores e agentes de transformação da 
história. Preocupados em manter a estabilidade e alcançar realizações 
convencionais, eles relutaram em perseguir a originalidade. Em vez se 
seguirem em frente com determinação e confiança, acabaram sendo 
persuadidos, convencidos ou mesmo coagidos a assumir uma posição. 
Embora parecessem ter as qualidades de líderes natos, algumas vezes 
foram impelidos por seus seguidores e colegas. Se um pequeno grupo 
de pessoas não tivesse sido persuadido a tomar uma atitude original, 
talvez os Estados Unidos não existissem, o movimento pelos direitos 
civis poderia continuar sendo apenas um sonho, a Capela Sistina talvez 
tivesse as superfícies nuas e os computadores pessoais talvez jamais 
tivessem se popularizado.28 

Por isso, quando tratamos da questão do desenvolvimento 
profissional não se pode deixar de mencionar que os fatores 
de ordem motivacional exercem grande influência na atuação 
profissional, devendo estar presentes tanto no agente público 
como na própria Instituição.

A motivação, no plano pessoal, está ligada aos “[…] esforços de 
uma pessoa para alcançar determinada meta”.29

Já no plano profissional os fatores motivacionais estão relacionados 
“com a responsabilidade, com o reconhecimento e com as 
atribuições do trabalho”.30

No âmbito do Ministério Público brasileiro atual, um dos fatores 
motivadores da atuação dos membros, servidores e da própria 
Administração Superior está relacionado ao cumprimento dos 
objetivos e metas do planejamento estratégico institucional.

28 GRANT, Adam. Originais: como os inconformistas mudam o mundo. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2017, p. 22.

29 ROBBINS, apud BARBOSA NETO, Jurandy Gomes. Os desafios da motivação organizacional e 
desenvolvimento profissional no serviço público, p. 1.

30 HERZBERG, apud BARBOSA NETO, Jurandy Gomes. Os desafios da motivação organizacional 
e desenvolvimento profissional no serviço público, p. 2.
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Daí a importância do papel das Corregedorias no efetivo exercício 
de seu papel orientador, garantindo que o desenvolvimento 
profissional no âmbito do Ministério Público tenha como um 
de seus fundamentos o cumprimento das disposições do 
planejamento da Instituição.

Por fim, há que se ressaltar, a contrario sensu, que podem coexistir 
nas organizações fatores de desestímulo à atuação profissional, 
que devem ser evitados. 

Dentre tais fatores, cita Barbosa Neto a questão da “má aferição da 
efetividade dos serviços públicos”.31

Adam Grant nos fornece exemplos de grandes líderes e 
personalidades da humanidade que, por muito pouco, não se 
tornariam os ícones e os expoentes de sua época, deixando 
legados até hoje inquestionavelmente cultuados e que, am alguns 
casos, mudaram completamente o curso história.

Segundo o autor, entre os heróis da Revolução Americana que 
culminou com a Independência dos Estados Unidos, John Adams 
temia que uma retaliação britânica atrapalhasse sua promissora 
carreira de advogado; George Washington, que detinha negócios 
de trigo, farinha, peixes e cavalos, apenas se juntou à causa depois 
de ser nomeado por Adams como comandante em chefe do 
Exército. O Dr. Martin Luther King, Jr., originalmente, tinha sonhos 
de se tornar pastor e diretor de faculdade, após ter recentemente 
concluído sua tese de doutoramento. Sua nomeação para 
promover o discurso de encerramento na famosa Marcha de 
Washington deu-se quase que por um acaso, quando um colega 
propôs seu nome como orador. Antes de aceitar o trabalho de 
pintura das afrescos da Capela Sistina, Michelangelo chegou a se 
mudar para Florença para fugir da insistência do pedido papal, 
vindo a ceder somente depois de dois anos. Por fim, por 22 anos, 
Nicolau Copérnico se recusou a publicar sua grande descoberta, 
de que a Terra gira em torno do Sol, com medo de rejeição e de 
ser ridicularizado na comunidade científica, apenas comentando 
com alguns poucos amigos mais próximos. Mesmo depois de 
receber uma carta de um importante cardeal, recomendando a 
publicação da obra, Copérnico optou por não fazê-lo. A obra-prima 
apenas veio a público depois que um professor de matemática 
tomou para si a tarefa e a publicou. Por fim, um dos fundadores da 
Apple, Steve Wozniak inicialmente recusou-se a deixar seu antigo 

31 BARBOSA NETO, Jurandy Gomes. Os desafios da motivação organizacional e desenvolvimento 
profissional no serviço público, p. 3.

emprego na Hewlett-Packard, mesmo lhe tendo sido oferecido 
um investimento inicial de 250 mil dólares para bancar o projeto 
inicial. Somente mudou de ideia depois que o próprio co-fundador 
Steve Jobs, seus pais e alguns amigos o encorajaram.32

Novamente aí a importância do papel das Corregedorias-Gerais, 
desta vez em seu viés avaliador, em complemento à sua atuação 
como órgão orientador, devendo a avaliação, sob tal aspecto, ser 
instrumento da verificação da atuação voltada ao cumprimento 
das metas e objetivos institucionais que, como vimos, é um dos 
objetivos maiores do desenvolvimento profissional no âmbito do 
Ministério Público brasileiro.

Conclusões

Do que foi visto, a busca pelo desenvolvimento profissional dos 
seus membros é um dos pilares de evolução humana atualmente 
encampada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público.

Essa qualificação passa não apenas por critérios meramente 
técnicos, mas igualmente em o cuidado de abordar questões ligados 
ao desenvolvimento das humanidades e dos relacionamentos 
interpessoais dos membros da Instituição.   

Muitos têm sido os atos expedidos no âmbito do Conselho Nacional 
do Ministério Público justamente tratando dessa temática, o que 
revela, de modo inquestionável, a real preocupação do órgão 
de cúpula do Ministério Público brasileiro em possibilitar o 
engrandecimento funcional de Promotores e Procuradores, desde 
os recém ingressos na carreira e, também e especialmente, ao 
longo de toda a trajetória.

Nesse cenário, as Corregedorias locais assumem papel de 
fortalecimento na construção do saber em cada ramo e unidade. 
Integrante da Administração Superior, as Casas correcionais 
possuem o poder-dever de implementar uma política de 
desenvolvimento profissional realmente imbuídos dos valores 
humanísticos e parâmetros éticos que vêm sendo recomendados 
atualmente pela Corregedorias em todo o País.

A integração dessas experiências e o fortalecimento da cultura 
do saber em cada ramos e unidade certamente serão positivos 

32 GRANT, Adam. Originais, p. 22-23.
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vetores de transformação institucional do Ministério Público 
brasileiro, permitindo a manutenção do Parquet como uma das 
mais vocacionadas e legítimas Instituições democráticas de defesa 
da sociedade e dos valores constitucionais fundamentais e sociais.  
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAZONAS

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA

INÍCIO DA PRÁTICA: ATO PGJ n. 172/2014 – Dispõe sobre o 
Programa de Saúde e Qualidade de Vida dos membros e servidores 
do Ministério Público do Amazonas e dá outras providências.

Ações do Programa de qualidade de vida

O Programa de qualidade de vida do Ministério Público 
do Estado do Amazonas foi instituído por meio do Ato PGJ n. 
172/2014. No âmbito desta iniciativa, foram realizadas algumas 
ações direcionadas ao capital humano ministerial, tais como: 

a. Palestra sobre estresse no trabalho: 
repensando afazeres

A palestra Estresse no Trabalho: repensando afazeres 
foi proferida pela professora doutora. Maria da Glória Vitório 
Guimarães, às 9h do dia 30 de junho de 2016, no auditório Carlos 
Alberto Bandeira de Araújo, sede do MP-AM.

Na abertura dos trabalhos, destacou-se a iniciativa de o MP-AM 
investir na melhoria da qualidade de vida de membros e 
servidores do Órgão Ministerial, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas pelo Fórum Nacional de Gestão do Conselho 
Nacional do Ministério Público (FNG/CNMP).

A palestrante, professora doutora Maria da Glória Vitório 
Guimarães, é especialista em Gestão de Recursos Humanos pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), mestre em Engenharia de Produção 
com foco em pessoas pela Universidade Federal do Estado do 
Amazonas (UFAM) e doutora em Psicologia pela Universidade de 

São Paulo (USP). A palestrante apresentou os principais fatores que 
desencadeiam o estresse no ambiente de trabalho, destacando 
as estratégias para reduzir, prevenir e auxiliar o indivíduo a lidar 
com o problema comum em todos os setores da vida humana. 
O estresse é resultado do excessivo esforço físico, mental e emocional 
da pessoa para adaptar-se a situações que geram desequilíbrio.

Segundo a professora, as diversas situações do cotidiano podem 
gerar acúmulo de cargas mentais negativas, levando o indivíduo 
a um estado constante de tensão que, caso não seja tratado, 
pode ocasionar patologias mais graves, de origem alérgica, 
dermatológica, imunológica ou emocional, como a depressão e 
o Transtorno Obsessivo Compulsivo, além de outras doenças de 
ordem ocupacional. A palestrante concluiu sua apresentação com 
exemplos de estratégias eficazes para o combate ao estresse no 
ambiente de trabalho.

b. Aula de defesa pessoal, realizada no dia 6 de abril 
de 2017, ministrada pelo professor Mário Brasil

A aula teve uma hora de duração. O objetivo desta ação foi 
ensinar técnicas básicas de defesa pessoal, incluindo a utilização 
de objetos como: celulares, canetas, pincéis, chaves de carro, etc. 
O professor Mário Brasil é presidente da Associação Brasileira 
de Lutas Israelenses – ABRALE, e proprietário do Centro de 
Treinamento Marcial do Amazonas – CENTREMAM, vinculado à 
International Karate Organization Kyokushinkaikan Brasil – IKA, e 
Filipino Martial Arts Inocalla System.

c. Ação de promoção à saúde, realizada no 
período de 4 a 8 de julho de 2018

O evento, aberto aos públicos interno e externo, teve por objetivo 
orientar e promover a realização de testes simples que auxiliem 
na identificação precoce de problemas de saúde relacionados a 
diversos temas, como: tabagismo, nutrição, hipertensão, diabetes, 
saúde bucal, atividades físicas, práticas corporais e combate ao 
Aedes Aegypti.

Para os fumantes, foram oferecidos testes para aferição do 
nível de monóxido de carbono nos pulmões, com inscrição e 
encaminhamento dos interessados para tratamento do tabagismo 
nos ambulatórios municipais.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

Na área da nutrição, além das orientações sobre alimentação 
saudável, foi disponibilizado teste para avaliação nutricional 
por meio do Índice de Massa Corporal (IMC). Um fisioterapeuta 
e um educador físico estiveram presentes, realizando exercícios 
respiratórios e atividade física. Visando à identificação de 
hipertensão e diabetes, também serão oferecidos testes para 
aferição da pressão arterial e da glicemia, este, mediante triagem.

d. Ação nutricional, realizada nos 
dias 27 e 28 de julho de 2017

Esta iniciativa consistiu na realização de exames de bioimpedância 
em aparelho eletrônico para medir o Índice de Massa Corpórea 
(IMC). A avaliação dos resultados e as orientações individuais 
ficaram sob responsabilidade das nutricionistas Luana Queiros e 
Gláucia Oliveira.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMSA. 

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores, estagiários e demais 
colaboradores do MPAM. 

CRONOGRAMA/DURAÇÃO DA PRÁTICA: programa permanente.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

PROGRAMA ENVOLVER

Partindo da premissa de que uma gestão de pessoas, para ser 
estratégica, deve pautar-se pelo desenvolvimento humano com 
base em novos paradigmas, envolvimento é a palavra-chave. 
Assim, o Programa ENVOLVER – o MP feito por VOCÊ traduz 
uma iniciativa institucional que congrega projetos desenvolvidos 
pela Comissão de Gestão Estratégica de Pessoas – COGESP com 
o intento de promover o bem-estar de membros e servidores no 
âmbito do MPRS, por meio de ações de integração, valorização e 
reconhecimento das pessoas na Instituição. 

Uma pesquisa de clima organizacional identificou alguns 
elementos que agiam negativamente no contexto institucional, 
ensejando planos de ação para minimizar o respectivo impacto. 
Desse modo, a partir do ano de 2013, foram levadas a termo 
várias iniciativas relacionadas a desenvolvimento humano, saúde, 
carreira e ambiente laboral, mediante a realização do Fórum da 
Saúde, da Confraria da Cultura, da Mostra de Talentos, do Prêmio 
Boas Práticas e da Copa MPRS de Futebol Society. 

Ademais, como a premissa do programa é envolver as pessoas, foi 
criado um canal de sugestões na página da respectiva Comissão, aberto 
a todos os membros e servidores, para interação acerca das ações e 
dos projetos. Envolver as pessoas em ações que visem à construção 
de um ambiente saudável terá reflexo direto nas ações de saúde que, 
complementadas pelo envolvimento na carreira, culminará na plenitude 
do desenvolvimento humano no Ministério Público, aqui considerado 
o ser humano não mais como recurso dentro da organização e, sim, 
como pessoa apta a utilizar-se de todas as suas potencialidades para 
estabelecer relações de crescimento dentro e fora do ambiente laboral.
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ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Associação do Ministério Público 
do Estado do Rio Grande do Sul – AMPRS e Associação dos Servidores 
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – APROJUS.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul.

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO CEARÁ

PROGRAMA CAFÉ COM A ADMINISTRAÇÃO

INÍCIO DA PRÁTICA: 27 de julho de 2018.

Dez servidores sorteados dentre diversos setores participaram da 
primeira edição do Café com a Administração, programa idealizado 
pela Secretaria de Recursos Humanos em parceria com a Assessoria 
de Imprensa, que tem como objetivo possibilitar um encontro 
informal entre colaboradores e gestores do Ministério Público do 
Estado do Ceará para debater assuntos de interesses comuns, tanto 
profissionais quanto pessoais. O Café com a Administração 
tem foco na melhoria do clima organizacional, um dos pilares do 
planejamento estratégico, e será realizado uma vez por mês.

A cada edição do programa, dez servidores e membros são 
convidados a participar. Além de uma conversa amistosa, os presentes 
compartilham um delicioso café da manhã, enquanto trocam 
ideias sobre o cotidiano no Ministério Público, anseios, dificuldades 
encontradas no dia a dia, e também sugestões para melhorar o 
trabalho nos respectivos setores e o serviço prestado à sociedade.

O projeto é uma tentativa de humanizar as relações dentro da 
Instituição e, consequentemente, gerar mais harmonia, respeito e 
entusiasmo entre os integrantes no desempenho das suas atividades.

No primeiro encontro, realizado no gabinete do procurador-
geral de Justiça, Plácido Rios iniciou a conversa falando sobre sua 
trajetória no MPCE, enfatizando o momento em que assumiu 
a gestão do Órgão. Ele detalhou as dificuldades e os desafios 
da missão e como a administração tem-se empenhado para 
atender às diversas demandas dos colaboradores e também do 
público externo. Ao longo do bate-papo, servidores e membros 

compartilharam ideias sobre novos projetos, como uma campanha 
para doação de livros a presidiários, construção de bicicletário, 
entre outros. Alguns tiraram dúvidas sobre a nova sede do MPCE 
e ainda avaliaram este novo momento da instituição, que vem 
ganhando muitos investimentos nas áreas de infraestrutura e 
tecnologia da informação.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Secretaria de Recursos 
Humanos e Assessoria de Imprensa.

PÚBLICO-ALVO: servidores e membros do Ministério Público do 
Estado do Ceará.





VALORIZAÇÃO DOS 
INTEGRANTES DA INSTITUIÇÃO 

A valorização dos integrantes do Ministério Público brasileiro, por meio 
da gestão do conhecimento e do desenvolvimento de suas competências, 

fomenta a integração, o compromisso com a missão da Instituição e 
a identidade com o serviço público a ser prestado à sociedade. 

Reconhecer a importância de membros e servidores é potencializar a eficiência 
das atividades ministeriais e a execução dos objetivos estratégicos institucionais.
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 » ARTIGOS

1. O DESAFIO DE CONSTRUIR E 
IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA 
DE GESTÃO DE PESSOAS

THE CHALLENGE OF BUILDING 
AND IMPLEMENTING A PEOPLE 
MANAGEMENT POLICY

Eloá Todarelli Junqueira1

RESUMO: O presente artigo objetiva apresentar conceito, 
importância, desafios e efeitos de uma Política de Gestão de 
Pessoas, conhecida como ferramenta estratégica, frente à 
necessidade de inovações, promoção de mudanças substanciais 
para atratividade, dentre outros aspectos em prol do capital 
humano das organizações. 

ABSTRACT: This article aims to present a concept, importance, challenges 
and effects of a People Management Policy, known as a strategic tool, for 
innovations, promotion of substantial changes to attractiveness, among 
other aspects in favor of the human capital of organizations.

PALAVRAS-CHAVE: Política de Gestão de Pessoas. Desafios. 
Efeitos.

KEYWORDS: People Management Policy. Challenges. Effects.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito de Política de Gestão de 
Pessoas. 3. Importância da Política de Gestão de Pessoas. 4. Desafios 
da Política de Gestão de Pessoas. 5.  Efeitos da implementação da 
Política de Gestão de Pessoas 6. Conclusão. Referências.

1 Especialista em Gestão de Pessoas pela ESMPU e em Gestão Pública pela FGV.

Introdução

As pessoas são instrumento essencial para a empresa, 
órgão, entidade, ou qualquer que seja a denominação para 
empreendimento em prol de objetivos determinados. São seres 
conscientes, com vontade própria, atores transformadores e, 
portanto, devem ser vistas como fator crucial para o sucesso, para 
o bem-estar, e, inclusive, para a sustentabilidade da instituição.

Em um breve histórico, a evolução da área de recursos humanos 
perpassa três relevantes épocas. Primeiramente, até 1950, a Era 
da Industrialização Clássica, em que se consideravam as relações 
industriais e se adotava uma estrutura organizacional burocrática, 
com o estabelecimento de regras e regulamentos internos para 
disciplinar e padronizar o comportamento das pessoas. Em seguida, 
com uma visão mais dinâmica da área de recursos humanos, até 
1990, a Era da Industrialização Neoclássica, em que a teoria de 
relações humanas foi substituída pela teoria comportamental. E, 
a partir da década de 1990, a Era da Informação, que é a época 
atual, em que pessoas são vistas como seres humanos dotados de 
habilidades e capacidades intelectuais. 

Importante registrar que a gestão de pessoas na Administração 
Pública Federal começou a ter características de política pública 
com a elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoal – PNDP (Decreto nº 5707/2006). Este normativo foi o 
marco legal de instituição da política e das diretrizes para o 
desenvolvimento de pessoal da administração pública federal. 

Dessa forma, a área de gestão de pessoas passa a ocupar patamar 
estratégico nas organizações, decorrendo o entendimento de que 
as pessoas não são mais vistas como força de trabalho facilmente 
substituída, afinal, estas possuem competências adquiridas por 
meio de educação e experiências, fora ou dentro do ambiente 
profissional, competências essas que favorecem a realização de 
trabalho de modo a produzir valor. 

Nesse contexto de pessoas compreendidas como capital humano, 
a governança de pessoal demanda atuações concretas. E a Política 
de Gestão de Pessoas passa a ser um resultado em prol dessa 
indispensável concretude, visto que objetiva compatibilização de 
interesses com definição de verdadeiras diretrizes, com o apoio 
da alta administração.
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Desafios em relação à construção e à implementação de política de 
gestão de pessoas serão objeto do presente artigo, o qual também 
demonstrará os efeitos desse instrumento na organização, tendo 
como base a Política Nacional de Gestão de Pessoas – PNGP 
do Ministério Público Federal –MPF, construída por meio de um 
processo participativo do órgão, com atuação nacional.

Conceito de política de gestão de pessoas 

Primeiramente, cabe a definição, conforme dicionário Aurélio, do 
termo “política”, como sendo: “ciência do governo das nações; arte 
de regular as relações de um Estado com outros Estados; sistema 
particular de um governo; tratado de política; modo de haver-se, 
em assuntos particulares, a fim de se obter o que deseja”.

O termo “gestão”, para Lacombe (2004 apud CLARO, 2009), é 
compreendido, conforme dicionário de administração, como o 
conjunto de esforços que tem por objetivo: planejar; organizar; 
dirigir ou liderar; coordenar e controlar as atividades de um grupo 
de indivíduos que se associam para atingir um resultado comum.

Dessa forma, com o conjunto de esforços direcionados a 
pessoas, conjugando-se os conceitos de “política” e “gestão”, 
resta compreendida a Política de Gestão de Pessoas como 
instrumento de ciência de governança de pessoas, com a 
regulação, planejamento, organização, direção e coordenação 
de atividades da atuação da organização em prol do seu capital 
humano. Trata-se de um produto individualizado, capaz de 
proporcionar direcionamentos específicos com o objetivo 
de potencializar os desempenhos da organização e de seus 
integrantes, diante da busca da conciliação dos interesses das 
pessoas e do interesse público, no caso, especialmente, das 
organizações públicas.

Há uma citação do Idalberto Chiavenato (2014), em seu livro “Gestão 
de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações”, 
que trata acerca da referida conciliação de interesses, as quais são 
compreendidas como força da instituição:

O contexto geral da GP é de que é formado por pessoas e 
organizações em uma incrível e duradoura interdependência. 
De um lado, as pessoas passam boa parte de suas vidas trabalhando em 

organizações. E estas dependem daquelas para poderem funcionar e 
alcançar o sucesso. De um lado, o trabalho toma considerável tempo das 
vidas e dos esforços das pessoas, que dele dependem para a subsistência 
e sucesso pessoal. Separar o trabalho da existência das pessoas é muito 
difícil, senão quase impossível, em face da importância e do impacto que 
provoca nelas. Assim, as pessoas dependem das organizações onde 
trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais. Crescer na 
vida e ser bem-sucedido depende de crescer nelas.

De outro lado, as organizações também dependem direta e 
irremediavelmente das pessoas para operar, produzir bens e serviços, 
atender clientes, competir nos mercados e atingir objetivos globais e 
estratégicos. As organizações jamais existiriam sem as pessoas que lhes 
dão vida, dinâmica, energia, inteligência, criatividade e racionalidade. Na 
verdade, cada uma das partes depende da outra em uma relação 
de mútua dependência na qual há benefícios recíprocos. Uma 
relação de duradoura simbiose entre elas. [grifo meu]

No mesmo sentido, há o conceito de Gestão de Pessoas, segundo 
Claro (2009 apud DUTRA, 2009): 

[...] um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de 
expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas 
possam realizá-las ao longo do tempo. [grifo meu]

Dessa forma, a Política de Gestão de Pessoas compõe um ato 
que abarca princípios e diretrizes para alicerçar e orientar 
as pessoas dentro da instituição. Trata-se da criação de uma 
estratégia completa, visto que incentiva toda a organização à 
busca, em suma, de alinhamento estratégico, gestão integrada, 
melhoria contínua e humanização do ambiente e relações de 
trabalho, além de envolver, especialmente, valorização, respeito 
e desenvolvimento das pessoas.

Importância da política de 
gestão de pessoas 

A construção de uma política de gestão de pessoas perpassa 
os seis processos de gestão de pessoas, sendo eles: agregar 
pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver 
pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. De forma a melhor 
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compreender tal definição, cabe transcrever a descrição de cada 
um desses processos, conforme Idalberto Chiavenato (2014):

1. Processos de agregar pessoas: utilizados para incluir novas pessoas 
na empresa. Podem ser denominados processos de provisão ou de 
suprimento de pessoas. Incluem recrutamento e seleção de pessoas.

2. Processos de aplicar pessoas: utilizados para desenhar as atividades que 
as pessoas realizarão na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. 
Incluem desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição 
de cargos, orientação das pessoas e avaliação do desempenho.

3. Processos de recompensar pessoas: utilizados para incentivar as 
pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Incluem 
recompensas, remuneração e benefícios, e serviços sociais.

4. Processos de desenvolver pessoas: utilizados para capacitar e 
incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. 
Envolvem treinamento e desenvolvimento das pessoas, gestão do 
conhecimento e gestão de competências, aprendizagem corporativa, 
programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras e programas de 
comunicações e consonância.

5. Processos de manter pessoas: utilizados para criar condições 
ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. 
Incluem administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, 
segurança e qualidade de vida e manutenção de relações sindicais.

6. Processos de monitorar pessoas: utilizados para acompanhar e 
controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Incluem banco 
de dados e sistemas de informações gerenciais.

A partir dessa exposição, compreende-se a importância da política 
de gestão de pessoas, por envolver processos macros, os quais, se 
destrinchados, perpassam toda a vida funcional das pessoas. Não 
se trata, unicamente, de recrutar para reposição de vagas, mas 
algo que vai muito além, envolvendo a importância e seriedade 
no tratamento de todo o processo relacionado a pessoas. Nesse 
contexto, a pessoa não entra e sai ou se mantém na organização 
da mesma forma, pois valores são agregados com o tempo.

Sabe-se que o alcance dos objetivos institucionais depende 
das pessoas que fazem parte da organização, da forma como 

elas estão organizadas, motivadas, capacitadas e inseridas no 
contexto institucional, o que envolve a percepção de se sentirem 
pertencentes e integrantes da cadeia de valor da instituição. Nesse 
sentido, nada mais plausível para incentivo de práticas para o 
alcance desses objetivos que a publicação de ato que formaliza o 
interesse de atuação da organização no contexto de valorização 
do capital humano.

Na Administração Gerencial, é comum a gestão orientada para 
resultados. Nesse cenário, a política de gestão de pessoas 
atua como engrenagem que instiga a prática de ações para o 
atingimento de resultados.

A título de exemplo, convém ressaltar que a PNGP do MPF 
foi elaborada e está orientada com base em princípios. Esses 
princípios são norteadores para o alcance dos objetivos nela 
constantes, bem como estão alinhados com a missão, visão e 
valores institucionais, levando em consideração a qualidade de 
vida no trabalho e a valorização das pessoas. 

Importa citar alguns desses princípios: primazia dos critérios de 
justiça, conciliando os interesses das pessoas e o interesse público; 
meritocracia como fator determinante na Gestão de Pessoas e na 
sustentabilidade dos resultados institucionais, sendo o enfoque 
na valorização de desempenho e no desenvolvimento profissional 
e na carreira; e humanização do ambiente e das relações de 
trabalho, com o fortalecimento dos princípios da dignidade 
humana, valorização social do trabalho, isonomia e equidade, além 
do aprimoramento permanente das condições, dos processos e 
dos instrumentos de trabalho. 

Além dos princípios, a PNGP do MPF também instituiu 
diretrizes gerais e específicas. Em suma, as diretrizes gerais 
estabeleceram a necessidade de se buscar constantemente as 
melhores práticas de gestão de pessoas; aprimorar e fortalecer 
a comunicação, planejamento e execução orçamentária efetiva 
e racional; além de incentivar ações pautadas pela metodologia 
de gestão por competência. 

Com intuito de promover uma atuação mais direcionada, na 
PNGP do MPF foram definidos eixos temáticos, os quais objetivam 
agrupar ações e diretrizes específicas para temáticas similares. A 
seguir, por meio de figura, estão demonstrados tais eixos:
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Diante da relevância, cabe um breve registro sobre esses eixos:

a)  Gestão do Quadro de Pessoal: a estrutura das unidades do MPF 
será definida por meio da realização do dimensionamento da força 
de trabalho, de forma a contribuir para uma atuação institucional 
eficiente e segura. A gestão do dimensionamento da força de 
trabalho permite um equacionamento da força de trabalho, de 
forma a garantir uma prestação de serviços à sociedade com 
excelência e evitar a sobrecarga de trabalho nos setores.

b) Gestão de desempenho: baseada em competências, deve reforçar 
a promoção do feedback e compartilhamento das competências 
já desenvolvidas. O desempenho do servidor estará associado ao 
desenvolvimento da carreira, e a mensuração do desempenho 
será transparente e integrativa. A gestão do desempenho deve ser 
uma constante e não acontecer em momentos isolados, apenas 
para atender às formalidades. A pessoa deve saber a todo tempo o 
que o gestor espera dela e quais são as entregas necessárias para 
o seu desempenho efetivo.

c) Gestão da informação, remuneração e sistemas de incentivo: A 
gestão da informação corresponde a um processo de elaboração, 
compartilhamento, disseminação e utilização correta e segura da 
informação veiculada no órgão, permitindo, inclusive, que o gestor 
disponha de todas as informações necessárias para a tomada de 
decisão. A remuneração e sistema de incentivos diz respeito ao 

suporte que será dado à carreira dos servidores efetivos por meio 
de incentivo equânime ao desenvolvimento técnico e gerencial. 
Ressalte-se que os incentivos podem estar completamente 
descolados de qualquer aspecto financeiro, devendo, no entanto, 
apresentar-se atrelado ao reconhecimento constante do servidor. 

d) Acompanhamento funcional: o Programa de Acompanhamento 
Funcional compreende intervenções no contexto de Gestão 
de Pessoas, saúde, qualidade de vida no trabalho, por meio de 
abordagens realizadas com membros, gestores, servidores, 
estagiários e equipes para prevenção de riscos psicossociais 
relacionados ao trabalho e para apoio institucional quando houver 
comprometimento no desempenho. 

e) Desenvolvimento de lideranças: as competências gerenciais 
devem estar adequadas ao perfil profissional e ao espaço 
ocupacional, sendo consideradas no processo seletivo para fins 
de ocupação de cargos de gestão. Faz-se necessário o acesso 
dos gestores a programas continuados de liderança, a fim de 
auxiliá-los nas suas atividades e atribuições. Deve-se ainda sempre 
ter em mente a formação de sucessores, com um desenvolvimento 
constante dos membros da equipe.

  f) Desenvolvimento de pessoas: consiste no acesso à aprendizagem, 
que será realizado de múltiplas formas, observando os princípios 
de acessibilidade e inclusão social. Busca-se criar condições 
que estimulem servidores a desenvolver seu conhecimentos, 
habilidades e atitudes. Ressalte-se a importância da consciência de 
um autodesenvolvimento constante, de forma a não permitir uma 
estagnação na carreira. A trilha de aprendizagem é um mecanismo 
efetivo para promover o aperfeiçoamento constante da pessoa 
e permitir, inclusive, uma mudança nos rumos da carreira, caso 
decida por uma mudança na área de atuação.

g) Desligamento e Retenção: por meio da entrevista de 
desligamento, identificará e analisará situações que ensejam a 
evasão das pessoas do órgão, de modo a permitir a implementação 
de ações que busquem a retenção de talentos e de competências. 

h) Recrutamento e Seleção Externa: os novos servidores serão 
recrutados e selecionados com foco nas suas competências profissionais 
alinhadas às necessidades das competências institucionais. 

i) Lotação e Movimentação: a lotação observará a adequação 
entre as competências profissionais e comportamentais e o perfil 
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profissional requerido para a vaga. O concurso de remoção e a 
remoção por permuta oferecerão oportunidades, a pedido, de 
movimentação de servidores efetivos no âmbito do MPU, de forma 
a promover adequação de lotação. Registre-se que a Portaria 
PGR/MPF nº 778/2017 institui no âmbito do MPF o recrutamento 
interno, com o objetivo de, com critérios objetivos e transparentes, 
permitir a movimentação interna e a seleção de ocupantes para 
funções de confiança e cargo em comissão. Tal processo é de 
grande relevância, na medida em que ele proporciona um amplo 
acesso aos cargos e funções e vale-se, ainda, da meritocracia.

j) Programas de Aprendizagem: objetivam a preparação 
do estudante para a realização do trabalho produtivo, em 
complementação ao conhecimento teórico adquirido na 
instituição de ensino. No caso do MPF, são executados o Programa 
e Estágio, que envolve as modalidades de estágio obrigatório e não 
obrigatório, e o Programa Adolescente Aprendiz.

Diante de todo esse aparato, almeja-se a atratividade e a retenção 
de talentos nas carreiras; o desenvolvimento contínuo de 
conhecimentos, habilidades e atitude; a excelência de soluções de 
tecnologia da informação e comunicação voltadas às pessoas; o 
alinhamento das pessoas com os resultados organizacionais, em 
conformidade com a qualidade de vida no trabalho; dentre outros 
objetivos alinhados a diretrizes estratégicas.

Num contexto geral, uma política de gestão de pessoas importa 
em força motriz capaz de mobilizar os colaboradores a alcançarem 
os objetivos organizacionais, existindo um constante engajamento 
entre os interesses daqueles e os da organização, gerando, assim, 
um sistema que se retroalimenta.

Desafios da política de gestão de pessoas

Em virtude do foco sobre o capital humano da organização, a 
construção de uma política de pessoal deve envolver as próprias 
pessoas, diante, inclusive, do seu caráter integrador. Nesse caso, 
o desafio quanto a sua construção envolve a definição de meio de 
escuta às pessoas ou aos setores de pessoal da organização com 
o intuito de buscar insumos para a construção de uma verdadeira 
política, tendo em vista que o normativo “nascerá” robusto no 
contexto organizacional, sendo visto por todos como um benefício 
e um grande elo entre o indivíduo e a organização.

Assim sendo, a política de gestão de pessoas deverá estar 
alicerçada nos valores institucionais e em valores que reflitam 
a crença de seus colaboradores. Deverá, ainda, levar em 
consideração a cultura organizacional e o senso de justiça de todos 
que integram a instituição. Complementando o exposto, cita-se: 
Feather (1996) assevera que valores são crenças sobre maneiras 
de comportamento desejáveis ou indesejáveis ou sobre o desejo 
de metas genéricas. Já Schwartz (1992) afirma que os valores 
expressam as metas motivacionais das pessoas.

Nesse sentido, também cabe registrar que, a partir de 
experimentos de Elton Mayo, os pesquisadores notaram que 
existiam outros fatores que influenciavam na produtividade 
além da forma como o trabalho era organizado. Uma das 
suas principais conclusões considerou que a produtividade é 
resultado da interação social; que as pessoas são motivadas pela 
necessidade de reconhecimento do grupo.

No caso da PNGP do MPF, a construção foi realizada de forma 
participativa com as Secretarias Nacionais de Gestão de Pessoas, 
de Educação e Desenvolvimento Profissional e de Serviços 
Integrados de Saúde. A minuta de política também seguiu para 
apreciação e manifestação das áreas de gestão de pessoas das 
Unidades Estaduais.

Conquanto haja desafios de construção, vislumbra-se desafios mais 
numerosos quanto à implementação de uma política de gestão de 
pessoas, em virtude, sobretudo, da evolução da gestão de pessoas e 
da compreensão das organizações em relação a esse fato.

Para Marconi (2009, p. 35), “(...) a gestão de recursos humanos 
deixou de se pautar por mecanismos que privilegiam a progressão 
e as melhorias salariais associadas ao tempo de serviço, logo 
praticamente automáticos, e passou a se vincular a instrumentos 
que incentivam o desempenho”.

Conforme Luz et al. (2009, p. 3) “(...) a função de chefe de pessoal 
apareceu no início do século passado, com o objetivo de registro, 
controle e coerção, uma vez que o trabalhador era considerado 
um recurso produtivo e seus custos precisavam ser geridos 
racionalmente como os demais custos de produção”.

Nesses trechos são descritas consequências da transição do 
modelo de Recursos Humanos para o modelo estratégico de 
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pessoas, ocorrido na década de 1980. Ainda conforme Luz et al. 
(2009, p. 3), é descrita outra mudança decorrente da implantação 
desse novo modelo:

O modelo de gestão de pessoas deve responder a fatores internos e 
externos à organização, uma vez que a ação dos gestores de pessoas deve 
considerar os interesses dos diversos atores organizacionais (grupos de 
empregados, sindicatos, acionistas, gerentes) assim como do governo e da 
comunidade, sem perder de vista as pressões situacionais. 

Compreende-se a menção à necessidade de diagnósticos 
estratégicos. Nesse novo contexto, a gestão de pessoas 
necessita estar intrinsecamente relacionada com o planejamento 
estratégico da instituição, o qual é de vital importância para o 
sucesso da organização. 

De forma coadunada, para Bergue (2007, p. 97), o planejamento 
estratégico de recursos humanos deve ser parte integrante do 
planejamento estratégico da organização, devendo nele constar: 
valores institucionais relativos à gestão de pessoas; cenário atual 
e futuro de atuação do órgão ou ente público e diretrizes gerais 
das políticas de dimensionamento das necessidades de pessoas, 
treinamento e desenvolvimento destas, remuneração e incentivos, 
atuação e integração social.

Considerando as características da administração gerencial, o 
centro da instituição deve ser os resultados a serem alcançados, 
por conseguinte, é importante ter clareza a respeito da missão 
institucional e, principalmente, do trajeto a ser percorrido para 
realizá-la.  No entanto, importa salientar que a tarefa só é possível 
se os colaboradores atuarem de forma coordenada na busca do 
alcance dos objetivos organizacionais. 

Sob a concepção de Brandão e Guimarães (2001, p. 13), a gestão 
estratégica de pessoas tem como função “atrair, desenvolver e manter 
o pessoal necessário para atingir os objetivos organizacionais, por 
meio da utilização de sistemas de recursos humanos consistentes 
entre si e coerentes com a estratégia da organização”.

Diante desse contexto, é importante buscar novas maneiras de 
gerir pessoas de forma que contribua para a convergência entre 
os objetivos organizacionais e individuais e para o alcance de uma 
maior sinergia na ação organizacional.   

Nesse sentido, é possível constatar que a gestão estratégica de 
pessoas implica um ciclo de longo prazo, com observância aos 

cenários e às mudanças nos ambientes externos e internos. 
Ressalta-se que só é possível realizá-la com o envolvimento das 
pessoas. Afinal, não há organização sem pessoas.

Assim sendo, entende-se que apenas quando alcançada a 
mudança de paradigma de recursos humanos para uma gestão 
de pessoas humanizada, que lide com o indivíduo como um ser 
complexo, criativo, capaz e importante, a instituição estará pronta 
para construir e implementar uma política de gestão de pessoas 
que seja não um ato apenas formal, mas um instrumento capaz 
de alinhar interesses comuns das pessoas e da organização, 
capaz de fazer da gestão de pessoas conhecida pelos resultados 
que entrega e que proporcionam, no caso do serviço público, um 
serviço de excelência prestado à sociedade.

Conforme Idalberto Chiavenato (2014), há cinco aspectos 
fundamentais em que a gestão de pessoas se baseia, os quais 
aclaram a nova visão das pessoas no gerencialismo, intrinsecamente 
ligado ao sucesso de aplicação de política de pessoal:

• Pessoas como seres humanos: dotados de personalidade própria e 
profundamente diferentes entre si, com uma história pessoal particular e 
diferenciada, possuidores de conhecimentos, habilidades e competências 
indispensáveis à adequada gestão dos demais recursos organizacionais. 
Pessoas como pessoas, não como meros recursos da organização.

• Pessoas como ativadoras de recursos organizacionais: como 
impulsionadores da organização e capazes de dotá-la do talento 
indispensável à sua constante renovação e competitividade em um mundo 
cheio de mudanças e desafios. As pessoas como fonte de impulso 
próprio que dinamiza a organização, não como agentes passivos, 
inertes e estáticos.

• Pessoas como parceiras da organização: capazes de conduzir 
a organização à excelência e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas 
fazem investimentos na organização – como esforço, dedicação, 
responsabilidade, comprometimento, riscos, etc. – na expectativa de 
colher retornos desses investimentos – por meio de salários, incentivos 
financeiros, crescimento profissional, satisfação, carreira, etc. Todo 
investimento só se justifica quando traz um retorno razoável. Na medida 
em que o retorno é bom e sustentável, a tendência será manter ou 
aumentar o investimento. Daí, o caráter de reciprocidade na interação 
entre pessoas e organizações, e também de autonomia e ação – não 
mais de passividade, inércia e dependência. Pessoas como parceiros 
ativos, não como sujeitos passivos.
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• Pessoas como talentos fornecedores de competências: 
como elementos vivos e portadores de competências essenciais 
ao sucesso organizacional. Qualquer organização pode comprar 
máquinas ou equipamentos, comprar tecnologias para se equiparar aos 
concorrentes. Isso é relativamente fácil, mas construir competências 
é extremamente difícil, leva tempo, aprendizado e maturação.

• Pessoas como capital humano: como o principal ativo organizacional 
que agrega inteligência ao negócio da organização. [grifo meu]

Conforme explanado, a política de gestão de pessoas deverá estar 
alinhada com o planejamento estratégico da instituição. A gestão 
estratégica atua fazendo com que todas as atividades, ações e 
processos da organização estejam convergindo para os mesmos fins. 

Segundo Bergue (2007, p. 18), a gestão de pessoas no setor público 
é um “(...) esforço orientado para o suprimento, a manutenção 
e o desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em 
conformidade com os ditames constitucionais e legais, observadas 
as necessidades e as condições do ambiente em que se inserem”.

Nessa circunstância, há que se falar dos desafios frente aos ditames 
legais, os quais, para serem alterados, demandam processos mais 
rigorosos. Assim, acompanhar as céleres mudanças passa a ser 
um desafio. São necessárias adequações de comportamentos 
para o direcionamento ao futuro.

O próprio monitoramento de implementação da Política de 
Gestão de Pessoas passa a ser um desafio. Envolve a necessidade 
de criação de indicadores dinâmicos para aferir a efetividade da 
política e eventuais necessidades de ajustes.

Nesse sentido, é necessária a criação de indicadores, iniciativas e 
metas.  Os indicadores são formas de representação quantificável 
que permite identificar, aferir, periodicamente, aspectos 
relacionados a um produto, processo ou ação. As iniciativas, por 
sua vez, declaram os meios e mecanismos de gestão que viabilizam 
os objetivos e suas metas, explicitando a lógica da intervenção. 

Outro desafio atrelado à implementação de Política de Gestão 
de Pessoas envolve a questão financeira e orçamentária, 
especialmente dos órgãos públicos, em virtude do novo Regime 
Fiscal, instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016. De toda 
a sorte, ponderando-se que o capital financeiro deixou de ser o 
recurso mais importante, cedendo lugar ao capital intelectual, 
possui maior relevância o conhecimento sobre como utilizá-lo e 
aplicá-lo de maneira mais eficiente.

Cabe, diante da relevância, explanação sobre cada um desses 
eixos da PNGP do MPF, fazendo-se a correlação necessária em 
relação aos desafios de implementação envolvidos. A fim de 
proporcionar um contexto geral, serão ratificadas as principais 
diretrizes específicas de cada eixo, bem como a sua correlação 
com os macroprocessos de gestão de pessoas:
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Eixos 
Temáticos Principais diretrizes específicas Desafios Macroprocesso de 

gestão de pessoas

Gestão do quadro 
de pessoal Dimensionamento da Força de Trabalho com base em critérios objetivos

Ajustes na força de trabalho das unidades – 
redimensionamento com critérios objetivos, 

respeitando os interesses envolvidos
Processo de aplicar pessoas

Recrutamento e 
seleção externos Revisão de atribuições dos cargos periódica

Âmbito de Atuação: MPU

Metodologia de revisão a ser adotada que 
alcance participação dos integrantes do órgão

Processo de aplicar pessoas 

Processo de agregar pessoas

Lotação e 
movimentação

Lotação interna com base em perfil profissional

Lotação interna e provimento de funções de confiança e cargos em comissão 
realizados, preferencialmente, por meio de recrutamento e seleção internas

Concurso de remoção

Capacitação das unidades estaduais para 
execução de recrutamento interno

Provimento de cargos em comissão 
de livre nomeação e exoneração por 

meio de recrutamento interno

Processo de aplicar pessoas

Processo de agregar pessoas

Acompanhamento 
funcional Programa de Acompanhamento Funcional

Capacitação das unidades estaduais para 
execução de acompanhamento funcional

Proposição de ações efetivas para a saúde e para 
a qualidade de vida no trabalho (abordagem 

contra-hegemônica), objetivando prevenção de 
riscos psicossociais relacionados ao trabalho e de 

apoio institucional quanto afetar desempenho

Processo de aplicar pessoas

Gestão do 
desempenho

Gestão do desempenho baseada em competências

Avaliação 360 graus
Implantação da gestão por competências Processo de aplicar pessoas

Desenvolvimento 
de lideranças

Visão de futuro compartilhada com a equipe

Fortalecimento de feedback

Aprimoramento contínuo da habilidade de liderança

Programas continuados de liderança para gestores e seus substitutos

Avaliação gerencial como insumo para a sucessão gerencial

Desenvolvimento de competências gerenciais
Implantação da gestão por competências

Inovações tendentes à implantação 
de práticas de autodesenvolvimento e 

de estímulo ao desenvolvimento

Processo de desenvolver 
pessoas

Desenvolvimento 
de pessoas

Capacitação de forma equânime 
Acesso à aprendizagem de múltiplas formas

Estímulos ao desenvolvimento, ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento

 Gestão por competências como fomento para ações de desenvolvimento

Plano de Desenvolvimento de Competências Individuais 
como fomento para ações de desenvolvimento

Gestão do Conhecimento

Disseminação do conhecimento por meio de instrutória 
interna e trilhas de aprendizagem

Processo de desenvolver 
pessoas

Remuneração 
e sistema de 

incentivos

Incentivo equânime ao desenvolvimento técnico e gerencial

Primazia aos critérios de mérito e qualificação

Auxílios financeiros, benefícios e flexibilização da jornada em casos 
específicos como elementos de atratividade nas carreiras

Fomento ao trabalho a distância

Incentivo à licença capacitação

Definição e implementação de ações de 
retenção de talentos e de competências

Processo de recompensar 
pessoas

Desligamento 
e retenção

Entrevista de desligamento para conhecer motivos de evasão

Programa de pré-aposentadoria

Valorização dos servidores aposentados

Definição e implementação de ações de 
retenção de talentos e de competências Processo de manter pessoas

Programas de 
aprendizagem

Programa de Estágio

Programa Adolescente Aprendiz

Ambientação e processo seletivo aos estagiários

Manutenção do caráter social atrelado 
aos programas de aprendizagem Processo de agregar pessoas

Gestão da 
informação

Gestão transparente da informação

Automação dos processos de gestão de informação 

Proteção da informação (autenticidade, integridade e confidencialidade)

Implementação de ações evolutivas de segurança 
da informação e de agilidade na sua obtenção

Processo de monitorar 
pessoas
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Por todo o exposto, são diversos os desafios para implementação 
de uma política de gestão de pessoas que envolva todos os setores 
da organização, propiciando um serviço excelente à sociedade 
e o alcance dos objetivos institucionais e de cada indivíduo que 
compõe a organização. Por outro lado, o enfrentamento desses 
desafios é crucial para o alcance de melhorias e avanços na área 
de gestão de pessoas.

Efeitos da implementação da 
política de gestão de pessoas 

Diante da importância da implantação de uma política de gestão de 
pessoas, os efeitos nas organizações são grandiosos. A essência do 
resultado envolve os seus integrantes vislumbrarem uma atenção 
especial da organização voltada às pessoas – o reconhecimento da 
sua importância.

O ato em questão contribui para a eficácia organizacional. 
Auxilia a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua 
missão. Há uma evolução do foco na eficiência para o foco na 
eficácia e na efetividade.

Significa um direcionamento para criar, desenvolver, aplicar as 
habilidades e as competências da força de trabalho, envolvendo 
forças produtivas para beneficiar a sociedade. Abarca também um 
direcionamento para proporcionar desenvolvimento e motivação 
com constância.

Tornar os objetivos claros e direcionar movimentos em prol do alcance 
deles são consequências de uma Política de Gestão de Pessoas.

Há de se falar, inclusive, do incentivo da gerência e da 
administração superior em implantar ações em prol das pessoas 
da organização, no sentido de construir o seu mais valioso 
patrimônio, qual seja: as pessoas.

Entende-se, sobretudo, como efeito primordial da Política o 
reconhecimento das pessoas, e não apenas o dinheiro, na busca 
do alcance da satisfação delas no trabalho. A qualidade de vida 
no trabalho permeia ações em prol desse objetivo. De forma 
aliada, Idalberto Chiavenato (2014) fala a respeito de duas ações 
efetivas de gestão de pessoas que provocam efeitos positivos 
para a organização:

• Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho: antes, 
a ênfase era colocada nas necessidades da organização. Hoje, sabe-se 
que as pessoas precisam estar satisfeitas e felizes. Para que sejam 
produtivas, devem sentir que o trabalho é adequado às suas competências 
e que estão sendo tratadas com carinho. Para elas, o trabalho é a maior 
fonte de identidade pessoal. As pessoas despendem a maior parte de suas 
vidas no trabalho e isso requer uma estreita identidade com aquilo que 
fazem. Pessoas satisfeitas não são necessariamente as mais produtivas. 
Mas pessoas insatisfeitas tendem a se desligar da empresa, 
a se ausentar frequentemente e a produzir pior qualidade do 
que pessoas satisfeitas. A felicidade na organização e a satisfação no 
trabalho são determinantes do sucesso organizacional.

• Desenvolver e elevar a qualidade de vida no trabalho (QVT): a QVT é um 
conceito que se refere aos aspectos da experiência vivida no trabalho, 
como estilo de gestão, liberdade e autonomia para tomar decisões, 
ambiente de trabalho agradável, camaradagem, segurança no emprego, 
horas adequadas de trabalho e tarefas significativas e agradáveis. O 
programa de QVT deve estruturar o trabalho e o ambiente de 
trabalho no sentido de satisfazer às necessidades individuais 
das pessoas e tornar um local desejável, gostoso e atraente, 
como se verá no Capítulo 15 – “Saúde e qualidade de vida”. A confiança 
das pessoas na organização é fundamental para a atração, a 
retenção e a fixação de talentos. [grifo meu]

Há também o efeito impulsionador de mudanças proporcionado 
por uma política de gestão de pessoas praticada efetivamente. 
A própria política surge de um processo de mudança e acaba 
que um dos seus efeitos é manter a constância de mudanças 
positivas em prol de evolução das organizações e das pessoas 
que a integram.

Importa registrar o efeito de relevância extrema que uma 
Política de Gestão de Pessoas provoca quanto ao incentivo e à 
necessidade de acompanhamento de sua implementação, visto 
que promove ações positivas.

A respeito, e a título de exemplo, para o acompanhamento, 
eventuais ajustes necessários e medição da efetividade da PNGP 
do MPF foram sugeridos indicadores de forma participativa, por 
meio de Workshop de Gestão de Pessoas, envolvendo todas as 
áreas de gestão de pessoal do MPF. A seguir, destacam-se as 
sugestões por eixo temático:
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Eixos da Política 
de Gestão de 

Pessoas
Indicadores

GESTÃO DO 
DESEMPENHO

Percentual de setores com competências mapeadas, 
considerando o grupo no qual a unidade está inserida.

GESTÃO DO QUADRO 
DE PESSOAL

Número de unidades que estão com uma quantidade 
de cargos e funções inferiores ou superiores à 

estrutura mínima identificada no DFT.

Quantitativo local das unidades de lotação que possuem 
estrutura de cargos e funções inferiores ou superiores 

à mínima definida pelo Dimensionamento.

GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO

Quantidade de assentamentos funcionais não 
atualizados no período de um ano.

Número de concessões e/ou exclusões de acessos 
de servidores aos sistemas de Gestão de Pessoas, 
em virtude de remoção ou alteração de lotação.

REMUNERAÇÃO 
E SISTEMAS 

DE INCENTIVO 
(CAPACITAÇÕES 

E QVT)

Relação entre nº de requerimentos de licença-
capacitação solicitados e deferidos

Funpresp – Quantidade de servidores capacitados 
no ano no Fundo de Previdência Privada.

Quantidade de servidores em teletrabalho.

ACOMPANHAMENTO 
FUNCIONAL

Nº de relotações.

Nº de removidos no âmbito do MPF e do MPU.

Notas baixas nas avaliações de desempenho.

Irregularidades na frequência.

DESENVOLVIMENTO 
DE LIDERANÇAS

Capacitação continuada para os ocupantes de cargos de 
liderança: Percentual de chefes capacitados por ano.

Percentual de FCs e CCs ocupados por recrutamento interno.

DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS

Quantitativo de vagas ofertadas X utilizadas 
e a devida avaliação do curso.

Eixos da Política 
de Gestão de 

Pessoas
Indicadores

DESLIGAMENTO 
E RETENÇÃO

Número de servidores desligados do órgão para 
exercício em outra localidade do Estado.

Número de servidores removidos para 
outra localidade do Estado.

Número de servidores aposentados 
participantes das ações de QVT.

LOTAÇÃO E 
MOVIMENTAÇÃO

Quantitativo de cargos em comissão e funções de 
confiança de ocupantes de cargo efetivo do MPF 

providos por meio de recrutamento e seleção interna, 
desconsideradas as hipóteses de rodízio de exercício 
de CC/FC entre servidores lotados no mesmo setor. 

Quantitativo de postos de trabalhos providos em 
que se aplicou a entrevista inicial para lotação. 

PROGRAMAS DE 
APRENDIZAGEM

Percentual de estagiários que finalizaram o 
programa de ambientação no prazo de 30 dias, a 

contar do início das atividades de estágio. 

Coube, essencialmente, a partir da tabela anterior, demonstrar a 
importância de construções em conjunto, quando se vislumbram 
oportunidades de monitoramento para apuração de fatores 
críticos de sucesso. Adaptações e aprovações das sugestões 
são necessárias. De todo o modo, conhecer temas de gestão de 
pessoal sobre os quais se aponta importância é um dos efeitos da 
política de gestão de pessoas. Inclusive, o referido levantamento 
foi realizado em decorrência da publicação da PNGP do MPF. 

Nesse contexto, cabe, ainda, explanar os efeitos decorrentes de 
práticas específicas de gestão de pessoas, conforme listadas a seguir:

a. Teletrabalho

Como principal vantagem, por meio dessa prática almeja-se 
aumento da produtividade. Há a mudança do foco de alcance de 
horas de trabalho, para o alcance de resultados. Surge em prol da 
organização virtual, que passa a funcionar sem limites de tempo, 
espaço ou distância e, ainda, possivelmente, no momento mais 
propício a bons resultados.

Dentre outros objetivos da prática, destacam-se: promoção de 
mecanismos para atrair as pessoas, motivá-las e comprometê-las 
com os objetivos da instituição; economia de tempo e redução 
de custo de deslocamento das pessoas até o local de trabalho; 
contribuição para a melhoria de programas socioambientais, 
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com a diminuição de poluentes e a redução no consumo de 
água, esgoto, energia elétrica, papel e outros bens e serviços 
disponibilizados; ampliação da possibilidade de trabalho 
aos servidores com dificuldade de deslocamento; aumento 
da qualidade de vida dos servidores; promoção da cultura 
orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e 
da efetividade dos serviços prestados à sociedade; estímulo ao 
desenvolvimento de talentos, ao trabalho criativo e à inovação; 
respeito à diversidade dos servidores; e incentivo à multiplicidade 
das tarefas, dos contextos de produção e das condições de 
trabalho para a concepção e implementação de mecanismos de 
avaliação e alocação de recursos.

b. Programa de acompanhamento funcional

Destacam-se os seguintes objetos atrelados à prática de 
acompanhamento funcional: avaliação e construção de estratégias 
de prevenção de riscos psicossociais associados às condições e à 
organização do trabalho; orientação para as pessoas em situações 
de comprometimento do desempenho funcional; subsídios a 
processos de movimentação funcional; contribuição para redução 
do absenteísmo e do presenteísmo (o servidor está presente, mas 
por razões diversas não produz); contribuição para a melhoria do 
desempenho funcional; e contribuição para a promoção da saúde 
e da qualidade de vida no trabalho.

c. Programa de recrutamento interno

O programa objetiva assegurar a atratividade das carreiras dos 
servidores do Ministério Público Federal; subsidiar o processo 
de lotação, observados a adequação entre as competências 
profissionais e comportamentais, e o perfil profissional requerido 
à área de atuação; oferecer aos gestores informações que 
subsidiem a escolha do candidato mais adequado à vaga, ao 
cargo em comissão ou à função de confiança; promover a 
mobilidade interna com foco na meritocracia e na gestão por 
competências, em prol da sustentabilidade dos resultados 
institucionais; incentivar o aprendizado contínuo dos servidores 
por meio do desenvolvimento na carreira; oferecer suporte para 
o processo sucessório e para a preparação de lideranças; além 
de incentivar a promoção de um processo de lotação isonômico 
e transparente para os servidores. O recrutamento traz o 
grande benefício de conciliar competências técnicas, interesses 
individuais do profissional e a necessidade da organização.

d. Gestão do dimensionamento da força de trabalho

Dentre os benefícios da prática, evidenciam-se os seguintes: evitar 
distorções e riscos da utilização dos recursos humanos sem uma 
distribuição ótima; evitar que processo decisório de alocações 
e lotações seja realizado sem evidências reais sobre áreas ou 
divisões que devem ser priorizadas; evitar sobrecarga laboral; 
adequar o modo de viabilizar o alcance dos resultados pelas 
diferentes áreas, observando a qualidade de vida no trabalho; 
atualizar constantemente os produtos e atribuições de cada 
área e adequar de forma contínua o quadro de pessoal às novas 
realidades, utilizando-se, para tanto, critérios objetivos. O DFT 
permite ainda uma distribuição equânime de funções e cargo em 
comissão, um grande desafio de qualquer instituição.

A Política de Gestão de Pessoas permite um alinhamento constante 
entre as diretrizes da organização, seu planejamento estratégico e 
os interesses pessoais, tornando-se geradora de comprometimento 
e consequente alcance de resultados da organização.

Conclusão 

O princípio básico da Gestão de Pessoas, como o próprio nome 
diz, é o de gerir pessoas. Trata-se, assim, de uma responsabilidade 
atribuída a cada gerente ou líder dentro da organização. Nesse 
sentido, princípios e diretrizes de gestão de pessoas são essenciais 
para proporcionar condições ao sucesso das organizações e das 
pessoas que a integram. Gerir pessoas e competências humanas 
representa, atualmente, questão estratégica.

Os talentos da organização e o contexto em que o trabalho é 
desenvolvido merecem cuidados. Assim, variáveis não apenas 
ligadas às pessoas, como também práticas e inovações que 
promovam benfeitorias na organização do trabalho, na cultura 
organizacional, nas lideranças, com enfoque no trabalho em 
equipe e na cooperação, dentre outras variáveis, conduzem a uma 
organização nova e diferenciada.

Encontramo-nos na era do conhecimento, da tecnologia da 
informação, do capital humano e do capital intelectual. O 
compartilhamento de informações e de conhecimentos gera 
valor e impulso às pessoas. O respeito e valorização das 
pessoas, em todos os níveis sociais e hierárquicos, observada a 
diversidade regional, cultural, de gênero, raça e etnia, além dos 



VALORIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA INSTITUIÇÃO
45

comportamentos éticos, valores e princípios que fundamentam 
a conduta pessoal e profissional são vistos como fatores 
determinantes na Gestão de Pessoas.

Nesse contexto, no que se refere a organizações, a instituição de nortes 
para atuação em prol da gestão de pessoas estratégica tem amparo 
na política de gestão de pessoas – instrumento de reconhecimento e 
valorização do capital humano e intelectual da organização.

São diversos os desafios envolvidos na sua implementação e 
construção, conforme amplamente exposto neste artigo. Por 
outro lado, também são efetivas as mudanças decorrentes 
dessa prática.

Considera-se, no entanto, que a organização que execute tal 
prática esteja realmente engajada para uma gestão de pessoas 
humanizada e criativa, e não apenas interessada na publicação de 
um ato formal, sem aplicações práticas. 

A política de gestão de pessoas efetiva gera comprometimento 
institucional e fará com que a gestão de pessoas alcance o terceiro 
estágio em perspectiva de evolução, qual seja, passar a ser uma 
administração de pessoas e não mais uma administração de 
pessoal ou de recursos humanos.
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2. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
NO PRIMEIRO ANO DE EXERCÍCIO NA 
CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
POR MEIO DO QUESTIONÁRIO SF-36

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE 
IN THE FIRST YEAR OF EXERCISE 
IN THE CAREER OF THE PUBLIC 
PROSECUTION’S OFFICE USING THE 
MEDICAL OUTCOMES STUDY 36-ITEM 
SHORT FORM HEALTH SURVEY – SF-36
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Pollyanna Vieira Gomes da Silva4

RESUMO: Este estudo buscou verificar a qualidade de vida dos 
Promotores de Justiça Substitutos em Estágio Probatório, por 
meio do questionário Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 
Health Survey – SF-36, no primeiro ano no exercício da função. 
Os resultados demonstram que houve queda estatisticamente 
significativa no indicador global de qualidade de vida e que, apesar 
de ter havido diminuição da pontuação referente aos domínios 
Capacidade Funcional, Estado Geral de Saúde, Aspectos Sociais 
e Limitação por Aspectos Emocionais, os construtos referentes 
à Saúde Mental e Vitalidade foram os que apresentaram piora 
estatisticamente significativa. A obtenção desses dados visa a 
orientar a implantação de serviços e o desenvolvimento de ações 
inerentes às áreas de Vigilância e Promoção à Saúde dos Membros 
do Ministério Público.

ABSTRACT: This study aimed to verify the Quality of Life of 
Prosecutors using the Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 
Health Survey – SF-36, in the first year  on labor. The results show that 
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there was a statistically significant decrease in the overall quality of 
life indicator and that despite the decrease in the score for the areas 
of Functional Capacity, General Health Status, Social Aspects and 
Limitation for Emotional Aspects, the constructs referring to Mental 
Health and Vitality were those that presented worsening statistically 
significant. Obtaining these data aims to guide the implementation 
of services and the development of actions inherent in the areas 
of Health Surveillance and Promotion of Public Prosecution’s Office.
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Introdução

O termo Qualidade de Vida - QV pode ser conceituado de forma 
genérica ou relacionado à saúde.5 A natureza multidimensional 
do construto foi validada pela OMS6 por meio de um grupo de 
especialistas de diferentes culturas, em um projeto colaborativo, 
multicêntrico, que concluiu que a QV possui três aspectos 
fundamentais: subjetividade, multidimensionalidade (incluindo 
as dimensões física, psicológica, social, funcional e ambiental) e a 
bipolaridade (dimensões positivas e negativas).7

A característica da multidimensionalidade permitiu que a QV tivesse 
evoluções específicas em áreas distintas. Duas destas áreas se 
destacam por princípios e métodos específicos estabelecidos para 
a sua prática: a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) e a 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).

O Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde8  

define QV como a percepção que o indivíduo tem sobre a sua 
posição na vida e no contexto de sua cultura, de acordo com os 
sistemas de valores da sociedade em que vive e em relação aos 

5  SEIDL e ZANNON, 2004, p. 580.
6  Organização Mundial da Saúde.
7  KLUTHCOVSKY & TAKAYANAGUI, 2010, p. 14.
8  The World Health Organization Quality of Life Assesment Group – WHOQOL.
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seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.9

França (1997)10, por meio de uma proposta de enfoque 
biopsicossocial, define QVT como o conjunto das ações de uma 
empresa que envolve a implantação de melhorias e de inovações 
gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. 

Ainda que a QV e a QVT sejam distintas entre si, elas se relacionam 
influenciando-se mutuamente, de forma que aborrecimentos no 
trabalho podem trazer como consequências desajustes na vida 
familiar e nas relações sociais fora do trabalho, bem como conflitos 
pessoais podem atrapalhar a atividade laboral.11

Considerando que a capacidade de o Ministério Público brasileiro 
gerar resultados efetivos depende da valorização, da competência, 
da motivação e do comprometimento de seus integrantes, e 
que esses aspectos podem ser impulsionados por políticas 
institucionais de gestão de pessoas; e que a adoção de modelos de 
gestão e ambientes de trabalho capazes de estimular a motivação e 
o comprometimento das pessoas conduz ao desenvolvimento das 
competências profissionais, à excelência e ao alcance dos objetivos 
organizacionais, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 
implementou a Política Nacional de Gestão de Pessoas, por meio 
da Recomendação Nº 52, de 28 de março de 2017. 

Este estudo foi desenvolvido como projeto-piloto para o 
acompanhamento dos Promotores de Justiça Substitutos em 
Estágio Probatório12 e integra o conjunto de ações do Programa 
de Gestão de Saúde Ocupacional do Ministério Público de Minas 
Gerais, sob coordenação do Departamento de Perícia Médica e 
Saúde Ocupacional - DPMSO/PGJ, com a finalidade orientar a 
implantação de serviços e o desenvolvimento de ações inerentes às 
áreas de Vigilância e Promoção à Saúde dos Membros do Ministério 
Público, sendo norteados pelo princípio da promoção da qualidade 
de vida no trabalho, nas suas dimensões biológica, psicológica, 
social, organizacional e espiritual, visando ao aprimoramento 
permanente das condições, processos e instrumentos de trabalho.

9   WHOQOL GROUP et al, 1998, p. 1570.
10  FRANÇA,1997, p. 80.
11  VELOSO; SCHIRRMEISTER; LIMONGI-FRANÇA, 2007, p. 7.
12  Promotores de Justiça Substitutos em Estágio Probatório - PJSEP nomeados na 2ª chamada do 

LIV concurso para ingresso na carreira de membros do Ministério Público de Minas Gerais.

Objetivo Geral

Analisar a qualidade de vida dos PJSEP, por meio do questionário 
Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey – SF-36, 
em dois momentos: antes da entrada em exercício na carreira de 
membro do Ministério Público de Minas Gerais - MPMG e após 1 
ano e 2 meses em exercício da função.

Objetivos Específicos

• Caracterizar a população em estudo quanto a sexo, 
idade, peso e altura;

• Apresentar a análise descritiva dos dados coletados 
nas duas etapas;

• Verificar se houve diferença estatisticamente significativa 
nos domínios mensurados nas duas etapas;

• Verificar se houve diferença estatisticamente significativa 
entre a qualidade de vida geral identificada nas duas 
etapas. 

 Metodologia

O estudo realizado possui tipologia observacional e transversal. 
As análises apresentadas referem-se ao questionário Medical 
Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey – SF-36 (Anexo 
1), respondido em duas etapas distintas pelos PJSEP nomeados 
na 2ª chamada do LIV concurso para ingresso na carreira de 
membro do MPMG. 

A primeira etapa ocorreu durante o curso preparatório realizado 
no mês de julho/2016, e participaram do estudo 20 PJSEP. Já na 
segunda etapa, ocorrida um ano e dois meses após a entrada 
em exercício na função de Promotor de Justiça Substituto do 
MPMG, um dos membros pediu exoneração, totalizando 19 
respondentes. Todos os participantes preencheram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. 
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O questionário SF-36 é um instrumento genérico, utilizado para 
avaliar de forma ampla e completa o termo qualidade de vida, 
composto por 11 questões13, totalizando 36 itens, que analisam 
os domínios/construtos Capacidade Funcional (CF), Limitação por 
Aspectos Físicos (LAF), Dor (DOR), Estado Geral de Saúde (EGS), 
Vitalidade (V), Aspectos Sociais (AS), Limitação por Aspectos 
Emocionais (LAE), Saúde Mental (SM). 

Para cada domínio foi calculada uma pontuação considerando-se 
as respostas nas questões base. A pontuação variou de 0 a 100, 
sendo que 0 (zero) corresponde à pior percepção dos itens que 
compõem aquele construto, e 100 (cem), à melhor percepção. 
A média das pontuações individuais nos domínios constitui o 
indicador de qualidade de vida global. 

A questão 2 refere-se à própria percepção do entrevistado em 
relação a seu estado de saúde e não é empregada no cálculo da 
média final.

Os dados descritivos da população estudada estão na Tabela 1, 
que contém o resumo estatístico das variáveis que compõem a 
caracterização dos participantes da pesquisa relativas à idade, 
sexo, altura e peso.

13  As questões propostas abordavam os seguintes aspectos: 
1- Capacidade Funcional (CF): questão 3
2- Limitação por Aspectos Físicos (LAF): questão 4
3- Dor (DOR): questões 7 e 8
4- Estado Geral de Saúde (EGS): questões 1 e 11
5- Vitalidade (V): questão 9 (itens a, e, g, i)
6- Aspectos Sociais (AS): questões 6 e 10
7- Limitação por Aspectos Emocionais (LAE): questão 5
8- Saúde Mental (SM): questão 9 (itens b, c, d, f, h)

Tabela 1: Caracterização da população em estudo

1ª Etapa

SEXO
Nº DE 

ENTREVI-
STADOS

IDADE (anos) PESO (kg) ALTURA (cm)

Mínima Média Máxima Mínimo Médio Máximo Mínima Média Máxima

F 4 27 30,25 36 52,00 57,25 65,00 164,00 166,50 168,00

M 16 28 31,87 41 62,00 79,37 98,00 164,00 174,62 181,00

Total 20 Média global 
idade 31,55 Média global 

peso 74,95 Média global 
altura 173,00

2ª Etapa

SEXO
Nº DE 

ENTREVI-
STADOS

IDADE (anos) PESO (kg) ALTURA (cm)

Mínima Média Máxima Mínimo Médio Máximo Mínima Média Máxima

F 3 30 32,67 37 53,00 59,75 66,50 164,00 166,33 168,00

M 16 29 33,00 42 65,00 82,12 100,00 168,00 175,18 181,00

Total 19 Média global 
idade 33,95 Média global 

peso 79,64 Média global 
altura 173,78

Resultados

Apresenta-se a análise descritiva dos dados coletados por meio 
das respostas às questões presentes no questionário SF-36.

Para todas as questões foram contabilizadas as frequências de 
cada uma das respostas possíveis. Os resultados estão nos Anexos 
2 e 3.

A média, o desvio padrão e o coeficiente de variação das pontuações 
foram calculados para cada um dos domínios. Os resultados são 
apresentados nas Tabelas 2 e 3. 

A variabilidade das respostas em cada questão foi medida por 
meio do desvio-padrão (DP) e do coeficiente de variação (CV)14. 

14 O coeficiente de variação é expresso pela relação entre o desvio-padrão e a média e 
fornece uma medida para a homogeneidade do conjunto de dados. Quanto mais baixo o 
coeficiente de variação, mais homogêneas são as respostas dadas à questão. 
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Tabela 2: Medidas resumo relativas aos domínios – Etapa 1 

Domínio Mínimo Máximo Mediana Média DP CV(%)

CF 80,00 100,00 100,00 96,50 5,50 6%

LAF 0,00 100,00 100,00 91,25 24,08 26%

DOR 41,00 100,00 84,00 82,65 15,69 19%

ESG 32,00 100,00 78,50 79,00 17,26 22%

V 45,00 95,00 80,00 75,75 12,68 17%

AS 50,00 100,00 100,00 91,88 14,93 16%

LAE 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0%

SM 56,00 96,00 88,00 85,00 10,34 12%

Média 67,81 96,88 90,13 87,75 7,76 9%

Tabela 3: Medidas resumo relativas aos domínios – Etapa 2

Domínio Mínimo Máximo Mediana Média DP CV(%)

CF 70,00 100,00 100,00 93,42 10,64 11%

LAF 50,00 100,00 100,00 94,74 13,03 14%

DOR 51,00 100,00 84,00 84,37 15,94 19%

ESG 27,00 100,00 82,00 77,53 20,59 27%

V 15,00 90,00 75,00 65,00 19,19 30%

AS 37,50 100,00 87,50 82,89 21,16 26%

LAE 33,33 100,00 100,00 89,47 24,31 27%

SM 40,00 100,00 80,00 78,32 15,04 19%

Média 47,48 97,13 87,88 83,22 13,91 17%

O maior nível de concordância foi relativo ao domínio LAE na 
primeira etapa e CF na segunda, e o menor correspondeu no 
domínio LAF, na primeira etapa, e ao domínio Vitalidade na 
segunda. O nível de concordância global diminuiu da primeira 
para a segunda etapa, já que o coeficiente de variação passou de 
9 para 17,00%.

Na comparação dos domínios, bem como na comparação da média 
global foi utilizado o teste de Wilcoxon15, com nível de significância 
de 5,00%, e os resultados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Comparação dos grupos nas duas etapas da avaliação 
(AV01 e AV02)

Domínio Média 
av01

Média 
AV02 Diferença Teste Valor-p

CF 96,50 93,42 3,08 CFAV01 > CFAV02 0,1304

LAF 91,25 94,74 -3,49 LAFAV01 < LAFAV02 0,3274

DOR 82,65 84,37 -1,72 DORAV01 < DORAV02 0,2203

ESG 79,00 77,53 1,47 ESGAV01 > ESGAV02 0,4380

V 75,75 65,00 10,75 VAV01 > VAV02 0,0023*

AS 91,88 82,89 8,98 ASAV01 > ASAV02 0,0601

LAE 100,00 89,47 10,53 LAEAV01 > LAEAV02 0,0512

SM 85,00 78,32 6,68 SMAV01 > SMAV02 0,0322*

Média 87,75 83,22 4,54 MÉDIAAV01 > 
MÉDIAAV02

0,0417*

*Diferença estatisticamente significativa a 5% de significância (p-valor inferior a 
0,0500)

Para comparação das duas etapas estão apresentados na Figura 
1 os diagramas de caixa (boxplots)16 de cada domínio analisado e 
também da média final global.

15 O teste de Wilcoxon ou teste dos postos sinalizados de Wilcoxon é um teste de hipóteses 
não paramétrico utilizado quando se deseja comparar duas amostras relacionadas.

16 Os diagramas de caixa (boxplots) relativos aos domínios avaliados e ao indicador de 
qualidade de vida (média final). Esses gráficos são convenientes na comparação de dois 
grupos, ressaltando medidas de tendência central e de dispersão. Um retângulo delimita 
o intervalo interquartílico, que representa os 50% dos dados do centro da distribuição. 
A linha que divide o retângulo ao meio é a mediana. As outras duas linhas horizontais 
são o primeiro e o terceiro quartis, que aparecem, respectivamente, abaixo e acima da 
mediana. A linha vertical tracejada liga os valores mínimo e máximo, na ausência de valores 
extremos. Valores atípicos são representados por um asterisco (*).
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Figura 1: Bloxplots dos domínios explorados e da média final

A Figura 2 contém o gráfico de barras dos valores médios de cada 
domínio e da média final, nas duas etapas. Com exceção de limitação 
por aspectos físicos e dor, cuja pontuação média aumentou da 
primeira para a segunda etapa, sugerindo melhora, os demais 
domínios tiveram suas pontuações reduzidas na segunda etapa, 
sugerindo piora na avaliação daqueles construtos. Entretanto as 
diferenças entre fases do estudo somente foram estatisticamente 
significativas nos domínios vitalidade e saúde mental. Também 
houve diminuição significativa no escore total. As diferenças entre 
as duas etapas estão descritas detalhadamente a seguir. 

a. Capacidade Funcional 

Esse domínio foi avaliado pela questão 3, na qual os entrevistados 
foram questionados a respeito das dificuldades em suas atividades. 
Na primeira etapa de avaliação, 65,00% dos entrevistados 
afirmaram não sentir nenhuma dificuldade na realização de 
atividades vigorosas, 30,00% disseram sentir alguma dificuldade 
e 5,00% disseram sentir muita dificuldade. Na segunda etapa, 
esses percentuais passaram a ser de 68,42%, 15,79% e 15,79%, 
respectivamente.

Com relação às atividades moderadas, os percentuais foram, na 
primeira e na segunda etapas respectivamente de 95,00% e 84,21% 
(nenhuma dificuldade), 5,00% e 15,79% (alguma dificuldade). 
Nenhum dos entrevistados (0,00%) afirmou ter muita dificuldade na 
realização de atividades moderadas em nenhuma das duas etapas.

Para levantar e carregar mantimentos, todos os entrevistados (100,00%) 
afirmaram não sentir nenhuma dificuldade nas duas etapas.

Com relação a subir vários lances de escada, na primeira etapa, 
85,00% afirmaram não sentir nenhuma dificuldade e 15,00% 
disseram sentir alguma dificuldade, e nenhum dos entrevistados 
(0,00%) disse sentir muita dificuldade neste caso. Na segunda 
etapa, esses percentuais se alteraram para 73,68%, 26,32% e 
0,00%, respectivamente.

Subir um lance de escada não configurou dificuldade para nenhum 
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dos participantes (0,00%) da pesquisa, em nenhuma das duas 
etapas.

Quanto a curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se, na primeira etapa, 
todos os participantes, ou seja, 100%, afirmaram não sentir 
nenhuma dificuldade. Na segunda etapa, esse percentual caiu 
para 89,47%, sendo que 15,79% disseram ter alguma dificuldade e 
nenhum dos entrevistados (0,00%) afirmou ter muita dificuldade.

A respeito de andar mais de um quilômetro, na primeira etapa, a 
totalidade dos entrevistados (100%) afirmou não sentir nenhuma 
dificuldade. Na segunda etapa, esse percentual caiu para 84,21%, 
enquanto os que afirmaram sentir alguma dificuldade passou de 
0,00% para 15,79%. Nenhum dos participantes (0,00%) afirmou 
sentir muita dificuldade nessa atividade, em nenhuma das duas 
fases do estudo.

Andar vários quarteirões foi considerada, na primeira etapa, uma 
atividade com nenhum grau de dificuldade para 95,00% dos 
participantes e com algum grau de dificuldade para 5,00% dos 
entrevistados. Na segunda etapa, esses percentuais passaram para 
89,57% e 10,53%, respectivamente. Nenhum dos participantes 
(0,00%) afirmou ter muita dificuldade para realizar essa atividade 
em nenhuma das duas etapas. 

Andar um quarteirão e tomar banho ou vestir-se foram 
consideradas, por 100,00% dos participantes, atividades que 
de modo algum são dificultadas pelo estado de saúde dos 
entrevistados.

No geral, o valor médio da pontuação desse domínio foi de 96,50 
na primeira etapa e de 93,42 na segunda. Essa redução na média 
não foi estatisticamente significativa ao nível de 5,00% (p-valor = 
0,1304). Ou seja, não há evidências de que a capacidade funcional 
dos entrevistados tenha se alterado da primeira para a segunda 
etapa.

b. Limitação por aspectos físicos

Esse domínio foi avaliado por meio da questão 4. A pergunta, 
feita em relação às quatro semanas que antecederam a resposta 
ao questionário, diz respeito aos tipos de problemas que os 
entrevistados teriam enfrentado em virtude da própria saúde física.

Na primeira etapa, apenas um dos respondentes (5,00%) relatou 
diminuição na quantidade de tempo que se dedicava ao trabalho 
ou outra atividade como consequência da própria saúde física, 
enquanto o restante (95,00%) negou essa ocorrência. O resultado 
foi mantido na segunda etapa, sendo os percentuais 5,26% e 
94,74%, respectivamente.

Dentre os entrevistados, 15,00% afirmaram realizar menos 
atividades do que gostariam em virtude da saúde física e 85% 
negaram esse problema, na primeira etapa. Na segunda etapa, 
esses percentuais foram de 5,26% e 94,74%, respectivamente.

Com relação a estar limitado no ambiente de trabalho, 10,00% 
relataram ter esse problema na primeira etapa da avaliação e 
90,00% afirmaram não terem se sentido limitados no ambiente de 
trabalho com consequência da saúde física. Os percentuais para a 
segunda etapa foram de 5,26% e 94,74%, respectivamente.

Na primeira etapa, apenas um dos entrevistados (5,00%) 
reconheceu ter tido dificuldades em realizar seu trabalho ou 
outras atividades, como consequência da própria saúde física, 
enquanto o restante (95,00%) negou essa ocorrência. O resultado 
foi mantido na segunda etapa, sendo os percentuais 5,26 % e 
94,74%, respectivamente.

O valor médio do escore desse domínio foi de 91,50, e o desvio-
padrão de 24,08, resultando em coeficiente de variação igual a 
26,00%, na primeira etapa. Na segunda etapa, houve aumento 
na média, que passou a ser 94,74, com desvio-padrão igual a 
13,03 e coeficiente de variação igual a 14,00%. A diminuição da 
variabilidade sugere maior homogeneidade das respostas da 
segunda etapa neste domínio.

Embora tenha havido um aumento na média, essa alteração não foi 
estatisticamente significativa (p-valor = 0,3274), indicando que não 
é possível afirmar que houve uma melhora na avaliação relativa à 
limitação por aspectos físicos dos entrevistados.

c. Dor 

Este domínio foi avaliado por meio das questões 7 e 8 do 
questionário, nas quais os participantes foram questionados a 
respeito de sua situação nas quatro semanas que antecederam 
às respostas.
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Na primeira etapa, ao serem questionados sobre a intensidade da 
dor no corpo sentida, 40% afirmaram ter sentido nenhuma dor, 
25,00%, dor muito leve, 30,00%, dor leve, 5,00%, dor moderada e 
nenhum dos entrevistados (0,00%) relatou ter sentido dor grave 
ou muito grave. Na segunda etapa esses percentuais foram de 
42,11%, 31,58%, 21,05%, 5,26%, 0,00% e 0,00%, respectivamente.

Ao serem perguntados, na primeira etapa da avaliação, sobre como 
a dor interferiu em seu trabalho normal, 85,00% dos entrevistados 
responderam “de maneira alguma”, 10,00% responderam “um 
pouco”, 5,00%, “moderadamente”. Nenhum dos participantes 
(0,00%) respondeu “bastante” ou “extremamente”. Na segunda 
etapa, nenhum entrevistado (0,00%) respondeu “moderadamente”, 
“bastante” ou “extremamente”. O percentual de indivíduos que 
respondeu “um pouco” passou para 26,32% e “de maneira alguma” 
foram 73,68%.

A pontuação média no domínio DOR foi 82,65, com desvio-padrão 
de 15,69 e coeficiente de variação de 19%. Na segunda etapa, 
esses valores foram de 84,37, 15,94 e 19%. A diferença entre as 
médias nas duas etapas, sugere uma melhora nesse domínio, da 
primeira para a segunda. Entretanto, o aumento na média não foi 
estatisticamente significativo (p-valor = 0,2203).

d. Estado de saúde geral

Este domínio foi avaliado pelas questões 1 e 11. 

Na primeira etapa, 20,00% dos entrevistados disseram ter saúde 
excelente, a metade deles, 50,00%, afirmou ter saúde muito 
boa, 25,00% considerava a própria saúde como boa, e 5,00% 
a considerava ruim. Na segunda etapa, esses percentuais se 
alteraram para 15,79%, 47,37%, 31,58% e 5,26%, respectivamente. 
Nenhum dos participantes (0,00%) disse ter a saúde muito ruim, 
em nenhuma das duas etapas.

Na questão número 11, o entrevistado teve que manifestar seu grau 
de concordância com quatro afirmativas. A primeira delas dizia: “Eu 
costumo adoecer um pouco mais facilmente do que outras pessoas”. 
Na primeira etapa, nenhum dos participantes (0,00%) considerou 
essa uma afirmativa “Definitivamente verdadeira”, para 5,00% ela era 
“A maioria das vezes verdadeira”, 15,00 % não souberam responder, 
15,00% a consideraram “A maioria das vezes falsa” e 65,00% 
responderam “Definitivamente falsa”. Na segunda etapa, esses 
percentuais passaram para 0,00%, 5,26%, 10,53%, 31,58% e 52,63%.

A segunda afirmativa dizia: “Eu sou tão saudável que qualquer 
pessoa”, e, na primeira etapa, 45,00% disseram que essa era 
“Definitivamente verdadeira”, 25,00% escolheram a opção “A 
maioria das vezes verdadeira”, 20,00% marcou a opção “Não sei”, 
nenhum dos participantes (0,00%) escolheu a opção “A maioria das 
vezes falsa” e 10,00% afirmaram ser a alternativa “Definitivamente 
falsa”. Na segunda etapa, os percentuais foram respectivamente 
os seguintes: 42,11%, 31,58%, 15,79% 5,26% e 5,26%.

Com relação à afirmação “Eu acho que minha saúde vai 
piorar”, o resultado na primeira etapa foi o seguinte: as opções 
“Definitivamente verdadeira” e “A maioria das vezes verdadeiro” 
não foram consideradas por nenhum dos participantes 
(0,00%). Não souberam responder 15,00% dos entrevistados, 
enquanto 40,00% disseram “A maioria das vezes falsa” e 45,00% 
responderam “Definitivamente falsa”. Na segunda etapa, a 
alternativa “Definitivamente verdadeiro” manteve-se com 0,00%, 
“A maioria das vezes verdadeiro” passou para 5,26%, 21,05% não 
souberam responder, 10,53% disseram “A maioria das vezes falso”. 
O percentual de participantes que disseram “Definitivamente falso” 
aumentou para 63,16%.

Na primeira etapa, a afirmativa “Minha saúde é excelente” 
foi considerada definitivamente verdadeira por 30,00% dos 
entrevistados. Para 60,00% deles, a afirmativa é verdadeira na 
maioria das vezes, enquanto 10,00% disseram que é definitivamente 
falsa. Nenhum dos entrevistados (0,00%) escolheu as opções “Não 
sei” ou “A maioria das vezes falsa”.

Na segunda etapa, a referida afirmativa foi avaliada como 
definitivamente verdadeira por 26,32% dos participantes, enquanto 
45,37% disseram que é verdadeira na maioria das vezes. Não 
souberam responder 10,53% dos entrevistados, e esse mesmo 
percentual (10,53%) respondeu que a afirmativa é falsa na maioria 
das vezes. A afirmação é definitivamente falsa para 5,26%.

Houve uma pequena alteração na média desse domínio, que 
passou de 79,00 para 77,53. Essa diferença não foi estatisticamente 
significativa (p-valor = 0,4380).

e. Vitalidade

A avaliação desse domínio foi feita pela análise da questão 9 itens 
“a”, “e”, “g” e “i”. Nessa questão os entrevistados responderam 
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sobre como se sentem e como as coisas aconteceram nas quatro 
semanas que antecederam as respostas.

Na primeira etapa, 5,00% dos entrevistados disseram sentir-se 
cheios de vigor, vontade e força “Todo o tempo”, enquanto 75,00% 
disseram sentir-se dessa forma “A maior parte do tempo”, 15,00% 
afirmaram “Uma boa parte do tempo” e 5,00% disseram “Alguma 
parte do tempo”. Nenhum dos entrevistados (0,00%) respondeu 
“Uma pequena parte do tempo” ou “Nunca”.

Na segunda etapa, o percentual dos que disseram sentir-se cheios 
de vigor, vontade e força o tempo todo passou para 10,53%, 
enquanto os que afirmaram sentir-se dessa forma “A maior 
parte do tempo” caiu para 36,84%, e o percentual daqueles que 
responderam “Uma boa parte do tempo” passou para 26,32%. 
As categorias “Uma parte do tempo” e “Nunca”, que não haviam 
pontuado na fase anterior, passaram para 15,79% e 5,26%, 
respectivamente.

Sobre sentir-se com muita energia, 5,00% afirmaram que se 
sentiam assim o tempo todo, 60,00% afirmaram que a maior parte 
do tempo, 30,00%, “Uma boa parte do tempo” e 5% disseram 
“Alguma parte do tempo”. As categorias “Uma pequena parte 
do tempo” e “Nunca” não foram escolhidas por nenhuma dos 
participantes (0,00%).

Na segunda etapa, afirmaram sentir-se com muita energia “Todo o 
tempo” 5,26% dos participantes, 47,37% disseram que se sentem 
assim na maior parte do tempo, 15,79%, “Uma boa parte do 
tempo”, 15,79%, “Alguma parte do tempo”, 15,79%, “Uma pequena 
parte do tempo” e nenhum dos participantes (0,00%) respondeu 
“Nunca”.

Quanto a se sentir esgotado, na primeira etapa, nenhum dos 
participantes (0,00%) respondeu “Todo o tempo” ou “A maior parte 
do tempo”. Disseram que se sentem assim “Uma boa parte do 
tempo” 5,00%, “Alguma parte do tempo”, 5,00%, “Uma pequena 
parte do tempo”, 45,00% e “Nunca”, 45,00%. 

Na segunda etapa, nenhum dos entrevistados (0,00%) disse 
sentir-se esgotado “Todo o tempo”, 5,26% responderam “A maior 
parte do tempo”, 0,00%, “Uma boa parte do tempo”, 5,00%, “Alguma 
parte do tempo”, 15,79%, “Uma pequena parte do tempo”, 73,68% 
e “Nunca”, 5,26%. 

Na primeira etapa, nenhuma dos entrevistados (0,00%) disse ter 
se sentido cansado todo o tempo. Responderam “A maior parte 
do tempo” 5,00% dos entrevistados, 5,00% disseram se sentir 
assim “Uma boa parte do tempo”, 15,00%, “Alguma parte do 
tempo”, 75,00%, “Uma pequena parte do tempo” e nenhum dos 
participantes (0,00%) respondeu “Nunca”.

A média desse domínio passou de 75,75 para 65,00, com queda 
estatisticamente significativa (p-valor = 0,0023), denotando uma 
piora na vitalidade dos participantes.

f. Aspectos Sociais 

Esse domínio foi avaliado pelas questões 6 e 10. As perguntas foram 
respondidas com base na experiência do entrevistado nas últimas 
quatro semanas que antecederam as respostas ao questionário.

Os participantes foram questionados sobre como sua saúde 
física ou problemas emocionais interferiram em atividades sociais 
normais. 

Na primeira etapa, 75,00% responderam “De forma nenhuma”, 
15,00% disseram “Ligeiramente” e 10,00% moderadamente. As 
respostas “Bastante” e “Extremamente” não foram pontuadas. 

Na segunda etapa, 52,63% afirmaram que a saúde física ou 
problemas emocionais de forma nenhuma interferiram em suas 
atividades sociais normais, 26,32% disseram que interferiram 
ligeiramente, 15,79%, moderadamente, 5,26%, bastante. Nenhum 
dos entrevistados (0,00%) respondeu “Extremamente”.

Na questão 10, os entrevistados foram questionados sobre quanto 
tempo sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas 
atividades sociais.

Na primeira etapa, nenhum dos entrevistados (0,00%) respondeu 
“Todo o tempo” ou “A maior parte do tempo”. A resposta “Alguma 
parte do tempo” foi dada por 10,00% dos entrevistados, 10,00% 
responderam “Uma pequena parte do tempo” e 80,00% disseram 
“Nenhuma parte do tempo”. 

Na segunda etapa, o percentual de respostas “Todo o tempo” se 
manteve nulo, 5,26% responderam “A maior parte do tempo”, 
15,79%, “Alguma parte do tempo”, 15,79%, “Uma pequena parte 
do tempo” e 63,16% disseram “Nenhuma parte do tempo”.
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A média desse domínio passou de 91,88 na primeira etapa 
para 82,89. Apesar de ter havido uma piora neste domínio, essa 
diferença não foi estatisticamente significativa. 

g. Limitação por Aspectos Emocionais 

Este domínio foi investigado por meio da questão número 5, que 
trata das consequências de problemas emocionais (como sentir-se 
deprimido ou ansioso) no trabalho ou nas atividades regulares 
diárias. O participante deveria responder às perguntas propostas 
com base em sua experiência nas quatro últimas semanas que 
antecederam o preenchimento do questionário.

Sobre diminuir a quantidade de tempo que se dedica ao trabalho ou 
outras atividades como consequência de problemas emocionais, 
todos os participantes (100,00%) responderam “Não” na primeira 
etapa. Na segunda etapa esse percentual caiu para 89,47%.

Na primeira etapa nenhum dos participantes (0,00%) afirmou ter 
realizado menos coisas do que gostaria em virtude de problemas 
emocionais. Na segunda etapa esse percentual subiu para 15,79%.

Nenhum dos entrevistados (0,00%) disse não ter trabalho ou ter 
realizado atividades com menor cuidado em virtude de problemas 
emocionais na primeira etapa da pesquisa. Esse percentual subiu 
para 5,26% na segunda etapa.

A média relativa a este domínio passou de 100,00 para 89,47, com 
redução não significativa estatisticamente.

h. Saúde Mental

Este domínio foi avaliado pela questão 9, itens “b”, “c”, “d”, “f” e “h”. 
Nessa questão os entrevistados responderam sobre como se 
sentem e como as coisas têm acontecido nas quatro semanas que 
antecederam as respostas.

Na primeira etapa nenhum dos entrevistados (0,00%) afirmou ter 
se sentido uma pessoa nervosa “Todo o tempo”, 5,00% afirmaram 
sentir-se assim “A maior parte do tempo”, ninguém (0,00%) disse 
sentir assim “Uma boa parte do tempo”, 5,00% afirmaram que se 
sentiram uma pessoa nervosa “Alguma parte do tempo”, 35,00%, 
“Uma boa parte do tempo” e 55,00% afirmaram nunca terem se 
sentido assim, no período de interesse. Na segunda etapa da 

pesquisa, esses percentuais passaram, respectivamente, para 
0,00%, 5,26%, 10,53%, 21,05%, 42,11% e 21,05%.

Na primeira etapa, 95,00% dos entrevistados afirmaram nunca, 
durante o período de interesse, terem se sentido deprimidos de 
modo que nada pudesse animá-los, e apenas 5,00% disseram 
que se sentiram assim uma pequena parte do tempo. As demais 
opções não foram escolhidas por nenhum dos entrevistados. Na 
segunda etapa, o percentual que respondeu “Nunca” passou para 
73,68%, e o dos que responderam “Uma pequena parte do tempo” 
passou para 21,05%. Além disso, 5,26% afirmaram ter se sentido 
deprimidos “Uma boa parte do tempo”. As demais categorias não 
pontuaram na segunda etapa da pesquisa.

Sobre sentir-se calmo e tranquilo, na primeira etapa, nenhum 
(0,00%) dos participantes afirmou sentir-se assim “Todo o tempo”, 
65,00% disseram “A maior parte do tempo”, 25,00% responderam 
“Uma boa parte de tempo”, 5,00%, “Alguma parte do tempo”, 0,00 
% “Uma pequena parte do tempo” e 5,00% responderam “Nunca”. 
Na segunda etapa esses percentuais passaram, respectivamente, 
para 5,26%, 47,37%, 21,05%, 15,79%, 10,53% e 0,00%.

Na primeira etapa, 60,00% dos entrevistados afirmaram nunca, 
durante o período de interesse, terem se sentido desanimados ou 
abatidos, 35,00% disseram que se sentiram assim uma pequena 
parte do tempo e 5,00%, alguma parte do tempo. As demais opções 
não foram escolhidas por nenhum dos entrevistados (0,00%). Na 
segunda etapa, o percentual dos que responderam “Nunca” e o 
dos que responderam “Uma pequena parte do tempo” passaram 
ambos para 36,84%. Além disso, 15,79% afirmaram ter se sentido 
desanimados ou abatidos “Uma boa parte do tempo” e 10,53%, “A 
maior parte do tempo. As demais categorias não pontuaram na 
segunda etapa da pesquisa (0,00%).

Sobre sentir-se uma pessoa feliz, na primeira etapa, 45,00% 
afirmaram sentir-se assim “Todo o tempo”, 35,00%, “A maior parte 
do tempo”, 10,00%, “Uma boa parte do tempo” e 10,00% “Alguma 
parte do tempo”. Na segunda etapa, esses percentuais passaram, 
respectivamente para 26,32%, 52,63%, 10,53% e 10,53%. As 
categorias “Uma pequena parte do tempo” e “Nunca” não 
pontuaram nessa questão em nenhuma das etapas da pesquisa.

A pontuação média desse domínio teve queda significativa (p-valor 
= 0,0322) de 85,00 para 78,32. Ou seja, houve redução significativa 
na qualidade da saúde mental dos participantes da pesquisa.
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i. Indicador global de qualidade de vida

Obtido por meio da média entre a pontuação média dos domínios, 
esse indicador teve queda significativa da primeira para a segunda 
fase do estudo (p-valor = 0,0417).

Discussão

Os dados obtidos por meio desta pesquisa revelaram que houve 
piora estatisticamente significativa no indicador geral de qualidade 
de vida dos PJSEP após 1 ano e 2 meses no exercício da função, 
percebido pela diminuição do valor médio global. Os construtos 
que mais colaboraram para esta piora foram Vitalidade e Saúde 
Mental. 

A piora ocorrida no construto referente à Vitalidade, demostrada 
neste estudo, pode ser explicada pela grande carga de trabalho 
e pela pressão por cumprimento de prazos, conforme relato 
fornecido pela quase totalidade PJSEP durante a Avaliação 
Ergonômica Organizacional realizada na segunda etapa da 
avaliação. Muitos dos participantes relataram que não apresentam 
sono reparador, e que já acordam sentindo-se cansados. A falta 
de estrutura e tempo para a realização de atividade física foi outro 
relato recorrente entre os respondentes.

O construto Saúde Mental, que também apresentou piora 
estatisticamente significativa neste estudo, refere-se a quatro das 
mais importantes dimensões da saúde mental: a ansiedade, a 
depressão, a perda de controle em termos comportamentais ou 
emocionais e o bem-estar psicológico.17 

Os transtornos mentais e comportamentais estão entre as 
principais causas de absenteísmo no mundo. Segundo a OMS18, a 
depressão será a segunda doença de maior prevalência em países 
de renda média e a terceira maior em países de baixa renda até 
2030. No Brasil, os transtornos mentais, assim como altos níveis de 
estresse19, representaram mais de 668 mil concessões de auxílio-

17  FERREIRA, 1998 apud CAMÕES, 2016, p. 100. 
18  World Health Organization – WHO, 2010.
19  De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, �apesar de não consistir em 

doença, o estresse é o primeiro sinal de um problema; se o corpo experimenta uma tensão 
contínua, o estresse pode causar alterações agudas e crônicas, o que pode provocar danos 
de longo prazo a sistemas e órgãos, particularmente se o corpo não consegue descansar e 
se recuperar�. Organização Internacional do Trabalho � OIT, Workplace Stress: A Collective 
Challenge, disponível em: <http://http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/-
--protrav/---safework/documents/publication/wcms_466547.pdf>.

doença por incapacidade laborativa, e de aposentadoria por 
invalidez registrados entre os anos de 2012 e 201620. Enquanto na 
concessão geral de benefícios o auxílio-doença não relacionado 
ao trabalho respondeu por cerca de 80% da concessão total, na 
prestação por transtornos mentais e comportamentais, o benefício 
absorveu quase 92% do total em análise. Estes dados permitem 
inferir que o agravo mental enseja de modo mais frequente o 
afastamento temporário e não relacionado oficialmente à atividade 
do trabalhador, quando observado o cenário geral de concessão 
de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez.

Segundo o Boletim Epidemiológico de Vigilância em Saúde 
do Trabalhador21, publicado no ano de 2017, comparando-se 
todas as notificações relacionadas ao trabalho dos anos de 
2010 e de 2015, observa-se um aumento de 74,4% no número 
de registros, que passou de 90.207, em 2010, para 157.333 em 
2015. No mesmo período, os transtornos mentais relacionados ao 
trabalho ocuparam o terceiro lugar dentre os agravos com maior 
incremento de notificações (168,6%), ficando atrás apenas de 
câncer relacionado ao trabalho, que se elevou 657,7%, e da perda 
auditiva induzida pelo ruído (PAIR) (191,8%). Em países como a 
Dinamarca e a Noruega, o absenteísmo por doença atinge 5%22 e 
7%23 da força de trabalho, respectivamente. 

Segundo De Paula et al. (2016)24, alguns problemas de saúde 
apresentados por trabalhadores estão relacionados ao estresse 
gerado pelas inquietações e pressões do dia a dia de trabalho. 

Os Promotores de Justiça atuam diretamente com as partes 
envolvidas nos processos criminais, cíveis e de família, lidando 
diariamente com o sofrimento humano, na busca por justiça 
derivada, muitas vezes, das falhas dos sistemas político, econômico 
e social. É frequente também a possibilidade de sofrerem ameaças 
por políticos, organizações criminosas, réus, ou pessoas envolvidas 
na lide, o que por sua vez, contribui para o aumento do estresse. 

No Brasil são escassos os estudos feitos com Promotores de 
Justiça, havendo alguns estudos realizados com magistrados. Por 
serem profissões que se assemelham em aspectos como carga 
de trabalho, público atendido e responsabilidade com decisões, 

20  BRASIl - Ministério da Previdência Social, 2017, p. 11.
21  BRASIL, 2017, p.1.
22  LUND e LABRIOLA, 2009 apud SILVA JÚNIOR, 2012, p. 20.
23  MARKUSSEN et al. apud SILVA JÚNIOR, op. cit., p. 21.
24  DE PAULA et. al., 2016, p. 121.
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pode-se inferir que os fatores de risco aos quais estão submetidos 
os profissionais destas áreas se assemelham. Lipp e Tanganelli 
(2002)25 verificaram alto nível de estresse e qualidade de vida 
aparentemente prejudicada, em juízes do trabalho. 

Costi (2013)26 e Tsai & Chan (200927, 201028) revelam que a alta 
demanda psicológica, a dedicação e o excesso de responsabilidade 
presentes na profissão de Advogados, Juízes e Promotores de 
Justiça estão associados a elevado desgaste psicológico. 

Conclusão 

Os resultados encontrados neste estudo demonstraram que 
houve queda estatisticamente significativa no indicador global 
de qualidade de vida obtido por meio do questionário Medical 
Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey – SF-36, em 
pesquisa realizada com Promotores de Justiça Substitutos 
avaliados no primeiro ano em exercício da função, entre os anos 
de 2016 e 2017. Apesar de ter havido diminuição da pontuação 
referente aos domínios Capacidade Funcional, Estado Geral de 
Saúde, Aspectos Sociais e Limitação por Aspectos Emocionais, os 
construtos referentes à Saúde Mental e Vitalidade foram os que 
apresentaram piora estatisticamente significativa. 

A obtenção desses dados visa a orientar a implantação de serviços 
e o desenvolvimento de ações inerentes às áreas de Vigilância e 
Promoção à Saúde dos Membros do Ministério Público, sendo 
norteados pelo princípio da promoção da qualidade de vida 
no trabalho, nas suas dimensões biológica, psicológica, social, 
organizacional e espiritual, visando ao aprimoramento permanente 
das condições, processos e instrumentos de trabalho. 

Recomendamos a realização de novos estudos de características 
longitudinais para descrever um perfil mais amplo dos membros 
do Parquet a fim de se obter dados relevantes que possam nortear 
ações preventivas em âmbito corporativo para abordagem visando 
à manutenção da Qualidade de Vida.

25  LIPP e TANGANELLI, 2002, p.545.
26  COSTI, 2013, p. 211.
27  TSAI & CHAN 2009, p. 445.
28  Idem 2010, p. 142.
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Anexo 2

Frequências relativas de respostas aos itens do questionário – 
Etapa 129

QUESTÃO
ESCALA29

TOTAL
1 2 3 4 5 6

1 20,00% 50,00% 25,00% 5,00% 0,00% - 100,00%
2 10,00% 25,00% 40,00% 25,00% 0,00% - 100,00%

3.a 5,00% 30,00% 65,00% - - - 100,00%
3.b 0,00% 5,00% 95,00% - - - 100,00%
3.c 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.d 0,00% 15,00% 85,00% - - - 100,00%
3.e 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.f 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.g 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.h 0,00% 5,00% 95,00% - - - 100,00%
3.i 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.j 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
4.a 5,00% 95,00% - - - - 100,00%
4.b 15,00% 85,00% - - - - 100,00%
4.c 10,00% 90,00% - - - - 100,00%
4.d 5,00% 95,00% - - - - 100,00%
5.a 0,00% 100,00% - - - - 100,00%
5.b 0,00% 100,00% - - - - 100,00%
5.c 0,00% 100,00% - - - - 100,00%
6 75,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% - 100,00%
7 40,00% 25,00% 30,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8 85,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% - 100,00%

9.a 5,00% 75,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9.b 0,00% 5,00% 0,00% 5,00% 35,00% 55,00% 100,00%
9.c 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 95,00% 100,00%
9.d 0,00% 65,00% 25,00% 5,00% 0,00% 5,00% 100,00%
9.e 5,00% 60,00% 30,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9.f 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 35,00% 60,00% 100,00%
9.g 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00% 100,00%
9.h 45,00% 35,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
9.i 0,00% 5,00% 5,00% 15,00% 75,00% 0,00% 100,00%
10 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 80,00% - 100,00%

11.a 0,00% 5,00% 15,00% 15,00% 65,00% - 100,00%
11.b 45,00% 25,00% 20,00% 0,00% 10,00% - 100,00%
11.c 0,00% 0,00% 15,00% 40,00% 45,00% - 100,00%
11.d 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 10,00% - 100,00%

29 A escala refere-se à ordem das respostas às questões, conforme questionário em anexo. 
Primeira opção codificada com 1, segunda opção codificada com 2, terceira opção 
codificada com 3, quarta opção codificada com 4, quinta opção codificada com 5, sexta 
opção codificada com 6. Opções inexistentes para a questão foram assinaladas com “-”.

Anexo 3

Frequências relativas de respostas aos itens do questionário – 
Etapa 230

QUESTÃO
ESCALA30

TOTAL
1 2 3 4 5 6

1 15,79% 47,37% 31,58% 5,26% 0,00% - 100,00%
2 21,05% 36,84% 15,79% 21,05% 5,26% - 100,00%

3.a 15,79% 15,79% 68,42% - - - 100,00%
3.b 0,00% 15,79% 84,21% - - - 100,00%
3.c 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.d 0,00% 26,32% 73,68% - - - 100,00%
3.e 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.f 0,00% 10,53% 89,47% - - - 100,00%
3.g 0,00% 15,79% 84,21% - - - 100,00%
3.h 0,00% 10,53% 89,47% - - - 100,00%
3.i 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
3.j 0,00% 0,00% 100,00% - - - 100,00%
4.a 5,26% 94,74% - - - - 100,00%
4.b 5,26% 94,74% - - - - 100,00%
4.c 5,26% 94,74% - - - - 100,00%
4.d 5,26% 94,74% - - - - 100,00%
5.a 10,53% 89,47% - - - - 100,00%
5.b 15,79% 84,21% - - - - 100,00%
5.c 5,26% 94,74% - - - - 100,00%
6 52,63% 26,32% 15,79% 5,26% 0,00% - 100,00%
7 42,11% 31,58% 21,05% 5,26% 0,00% 0,00% 100,00%
8 73,68% 26,32% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00%

9.a 10,53% 36,84% 26,32% 15,79% 5,26% 5,26% 100,00%
9.b 0,00% 5,26% 10,53% 21,05% 42,11% 21,05% 100,00%
9.c 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 21,05% 73,68% 100,00%
9.d 5,26% 47,37% 21,05% 15,79% 10,53% 0,00% 100,00%
9.e 5,26% 47,37% 15,79% 15,79% 15,79% 0,00% 100,00%
9.f 0,00% 0,00% 10,53% 15,79% 36,84% 36,84% 100,00%
9.g 0,00% 5,26% 0,00% 15,79% 73,68% 5,26% 100,00%
9.h 26,32% 52,63% 10,53% 10,53% 0,00% 0,00% 100,00%
9.i 5,26% 5,26% 21,05% 21,05% 47,37% 0,00% 100,00%
10 0,00% 5,26% 15,79% 15,79% 63,16% - 100,00%

11.a 0,00% 5,26% 10,53% 31,58% 52,63% - 100,00%
11.b 42,11% 31,58% 15,79% 5,26% 5,26% - 100,00%
11.c 0,00% 5,26% 21,05% 10,53% 63,16% - 100,00%
11.d 26,32% 47,37% 10,53% 10,53% 5,26% - 100,00%

30  Idem comentário Tabela 2.
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

POLÍTICA NACIONAL DE PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MORAL E 
SEXUAL E DA DISCRIMINAÇÃO NO ÂMBITO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

INÍCIO DA PRÁTICA: 4 de agosto de 2017, data de instalação da 
CAMSD/PGT.

A Portaria n. 583, de 5 maio de 2017, institui a Política Nacional 
de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual 
e da Discriminação no âmbito do Ministério Público do 
Trabalho. A referida política dirige-se aos membros, servidores, 
pessoal terceirizado e estagiários do MPT.

Em 6 de julho 2017, com a Portaria n. 1.071/2017, foi constituída 
a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, 
Sexual e da Discriminação da Procuradoria-Geral do Trabalho – 
CAMSD/PGT para desenvolver as ações voltadas à prevenção e 
ao enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação e 
atuar nos casos de notícia de assédio e de discriminação.

Na CAMSD/PGT as decisões e encaminhamentos são adotados 
em colegiado especialmente para ouvir, encaminhar, orientar, 
acompanhar e apoiar os envolvidos, prestando-lhes assistência. 
Ao final, conciliar e/ou recomendar as questões que decorrem de 
cada caso e que podem refletir na organização de trabalho e/ou 
relações interpessoais do ambiente de trabalho.

Toda a atuação é preservada pelo sigilo e pela confidencialidade.

A atuação dá-se em conjunto com as unidades de Gestão de 
Pessoas e de Saúde.

As intervenções têm o escopo de acolhimento, ocasião em que 
são ouvidos os envolvidos para que se dê assistência, orientação 

e acompanhamento às partes, em especial, à vítima de assédio 
e discriminação. Todas as pessoas são consideradas, incluída 
a pessoa do assediador, visando à conciliação no ambiente de 
trabalho, com a ótica da psicodinâmica do trabalho.

A recomendação, quando necessária, é remetida ao procurador-
geral do Trabalho com ações para solucionar o problema ou 
prevenir novas ocorrências, dentre elas: realização de treinamentos 
nas áreas de relações interpessoais, liderança e outras; mudanças 
de métodos e processos na organização do trabalho; melhorias 
das condições de trabalho e aperfeiçoamento das práticas de 
gestão de pessoas.

Todas as unidades do MPT têm comissões regionais com o mesmo 
propósito, cabendo à CAMSD/PGT orientá-las. Há formação 
continuada, em parceria com o setor de formação de pessoas do 
MPT, de todos os membros que compõem as comissões em áreas 
afetas ao conhecimento da psicologia e psiquiatria, dentre outras.

As intervenções e o acolhimento são acompanhados por 
profissionais da área psicossocial do MPT e/ou profissional 
especializado de notório saber, quando necessário.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS:  o Programa de Qualidade 
de Vida no Trabalho, a Ouvidoria e as unidades de gestão de 
pessoas e de saúde. 

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores, pessoal terceirizado e 
estagiários do MPT.
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2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA

POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO  
À APOSENTADORIA

INÍCIO DA PRÁTICA: julho de 2014.

O programa visa à orientação e reflexão de membros e servidores 
acerca de sua aposentadoria, possibilitando a elaboração de 
projetos para o pós-carreira. A prática realiza-se em cerca de 
dez encontros grupais com até 15 participantes, com frequência 
semanal e duração aproximada de três horas. O trabalho é 
conduzido por dois orientadores, psicólogos da Instituição, os 
quais atuam como facilitadores do diálogo, havendo, ainda, a 
participação de palestrantes convidados. 

Nos encontros são abordados temas que foram levantados na 
literatura científica e nas entrevistas preliminares, tais como 
trabalho e identidade pessoal, aspectos socioculturais, psicológicos 
e jurídicos da aposentadoria, promoção de saúde e prevenção 
de doenças, educação financeira, relações familiares frente à 
aposentadoria, empreendedorismo, trabalho voluntário, lazer e 
hobbies, dentre outros. As atividades priorizam tanto a reflexão 
sobre os temas quanto a integração dos participantes, a fim de 
que sejam desenvolvidas relações de confiança e ajuda mútua. São 
feitas avaliações do trabalho a cada encontro, assim como serão 
feitas ao término do programa e após um ano de sua realização, 
a fim de verificar se estão sendo atingidos os objetivos propostos. 

Realizam-se também encontros anuais de acompanhamento dos 
grupos, com o objetivo de manter o vínculo estabelecido entre os 
participantes e acompanhar os processos individuais de transição 
para o pós-carreira. 

Nas duas edições do programa já realizadas, respectivamente em 
2014 e 2015, os participantes destacaram a importância de revisitar 
suas histórias profissionais e ouvir as dos colegas, aprender com 
os conteúdos trazidos e poder trocar informações. 

Como principais resultados, observa-se a melhoria na qualidade 
de vida dos integrantes aposentados, o fortalecimento do vínculo 
entre servidores e membros e o aumento da satisfação no trabalho 
nos últimos anos da carreira. 

Em suma, o programa evidencia o respeito que o MPSC tem 
por aqueles que ajudaram a construir a Instituição e demonstra 
que esta é uma organização preocupada com seus membros e 
servidores em todas as fases de suas carreiras e de suas vidas.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Coordenadoria de 
Recursos Humanos (Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e 
Gerência de Atenção à Saúde), Coordenadoria de Comunicação 
Social e Secretaria-Geral. Não há órgãos externos envolvidos. 

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores efetivos que cumprirão os 
requisitos para aposentadoria, em qualquer de suas modalidades, 
nos próximos quatro anos.
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3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

MEU DOM

INÍCIO DA PRÁTICA: outubro de 2016.

Esta iniciativa busca identificar as habilidades artísticas dos 
integrantes do MPRN, a fim de criar um banco de talentos que 
poderão ser apresentados durante eventos e campanhas de 
socialização no Parquet. 

Tem o propósito de ser um canal para que o integrante do MPRN 
possa expor aquela atividade que realiza em seus momentos de 
lazer, um hobby, uma poesia, uma crônica, uma tela pintada, uma 
fotografia artística, um diário de bordo daquela viagem que merece 
ser compartilhada, entre outras possibilidades que poderão ser 
socializadas com todos na Instituição, mediante espaço criado na 
intranet ou eventos.

Espera-se com a prática estimular sentimentos de pertencimento 
e motivação entre os integrantes da Instituição.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPRN.

4.  MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO MPAP

INÍCIO DA PRÁTICA: fevereiro de 2018.

O Programa de Gestão da Qualidade de Vida do Ministério 
Público do Estado do Amapá é uma ação estratégica que 
visa ao desenvolvimento da cultura de bem-estar na Instituição, 
sensibilizando e incentivando membros, servidores e colaboradores 
sobre a importância da adoção de práticas de saúde-cuidado, 
adoção de estilo de vida saudável, promoção de um ambiente de 
trabalho harmonioso, dentre outros aspectos relacionais inerentes 
ao ambiente laboral.

O programa privilegia uma metodologia participativa destinada 
a estimular o engajamento de diferentes setores em sua 
implementação. Sendo assim, em sua fase inicial, propõe-se a 
articulação intersetorial para composição do Comitê Gestor do 
Programa de Gestão da Qualidade de Vida, formalmente instituído 
com a representatividade dos diferentes atores institucionais e 
com competência e atribuições para gerir as ações de promoção 
de uma cultura de bem-estar na Instituição.

Ainda na etapa inicial, foi realizada uma pesquisa diagnóstica 
por meio de plataforma web, com formulários específicos para 
levantamento de dados relacionados a: saúde; necessidades e 
interesses; análise do ambiente; cultura e clima de trabalho; perfil 
de saúde; estilo de vida; interesses e prontidão para a mudança. 
As informações coletadas foram sistematizadas e submetidas à 
administração superior.

Atualmente, teve início a fase de desenvolvimento das ações 
de promoção da qualidade de vida no trabalho, as quais estão 
organizadas em quatro, nos eixos específicos e articulados: 
educação, motivação, promoção e manutenção da saúde e 
bem-estar. Essa etapa prevê a identificação de mentores de 
bem-estar nas diversas unidades da Instituição, que atuarão 
como incentivadores, contribuindo para a promoção das ações de 
qualidade de vida.
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Órgão envolvidos/parceiros: Corregedoria-Geral do MPAP, 
Ouvidoria-Geral do MPAP, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional do MPAP, Associação do Ministério Público do Estado do 
Amapá – AMPAP, Associação dos Servidores do MPAP.

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores e colaboradores do MPAP.

CRONOGRAMA/DURAÇÃO DA PRÁTICA: o Programa de 
Gestão da Qualidade de Vida no MPAP é uma ação contínua e 
sistemática da Instituição e integra a política de gestão estratégica. 
Está em fase de implantação e tem previsão de encerramento em 
dezembro de 2018.

RESULTADOS OBTIDOS: é possível inferir que o desenvolvimento 
do programa terá importância decisiva para estimular o estilo de 
vida saudável e a qualidade de vida dos membros e servidores, 
possibilitando assim um ambiente de trabalho mais harmonioso, 
onde as pessoas sintam-se valorizadas e motivadas para trabalhar. 
O resultado imediatamente obtido foi a construção da unidade 
entre membros, servidores e administração superior para atuarem 
juntos na gestão do programa.

5. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS 
INTEGRANTES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INÍCIO DA PRÁTICA: 2 de abril de 2009.

A Resolução n. 004/2009-CPJ, de 31 de março de 2009, que instituiu 
o Programa de Valorização dos Integrantes do Ministério 
Público do Estado do Pará tem como objetivo integrar, valorizar 
e zelar pelo corpo funcional da Instituição. Nesse sentido, as ações 
do programa são desenvolvidas para motivar o integrante do MPPA, 
potencializando seu talento e sua sensibilidade e oportunizando 
momentos de lazer e cultura.

Algumas das ações inseridas no âmbito do Programa de Valorização 
dos Integrantes do Ministério Público do Estado do Pará:

• Instituição do Coral do MPPA, nos termos da Resolução 
n. 016/2012-CPJ, de 6 de setembro de 2012, com o 
objetivo de promover, por meio de manifestações 
musicais e de canto, a sensibilização e a valorização 
pessoal dos participantes, bem como o estímulo à 
qualidade de vida e ao trabalho;

• Instituição do Concurso de Fotografia do MPPA, com 
o objetivo de incentivar a integração entre membros e 
servidores e valorizar talentos, premiando o vencedor 
com uma câmera fotográfica profissional;

• Envio de mensagem eletrônica via e-mail institucional 
aos membros e servidores no dia de seu aniversário, 
felicitando-os pelo natalício e desejando-lhes 
sucesso e realizações;

• Adesão à campanha Papai Noel dos Correios anualmente, 
com o objetivo de arrecadar brinquedos e kits escolares, 
os quais são entregues às crianças que escrevem ao 
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Papai Noel. As cartas são manuscritas por crianças de 
até dez anos, estudantes de 30 escolas localizadas nas 
periferias de Belém, Ananindeua e Benevides, indicadas 
pelas Secretarias Municipal e Estadual de Educação. 
Essa ação visa a desenvolver práticas que favoreçam 
o crescimento de valores humanos nos integrantes 
do MPPA, notadamente o exercício da solidariedade, 
resultando, em última instância, na prestação de um 
serviço público mais humano e sensível.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: diversas instituições que 
solicitam a apresentação do Coral do MPPA (item 1) e Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (item 4).

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPPA. 

 





PROMOÇÃO À SAÚDE 
FÍSICA, MENTAL E SOCIAL

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não somente ausência de afecções e enfermidades.

Nesse sentido, a saúde representa um valor coletivo que agrega 
o bom funcionamento do organismo humano em um corpo 
sadio, boa disposição física e mental e equilíbrio emocional, 

possibilitando uma vida feliz, produtiva, harmônica e de relações 
saudáveis na família, no ambiente de trabalho e na sociedade. 
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 » ARTIGOS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO, DIREITO À 
QUALIDADE DE VIDA E ASPECTOS 
CONTEMPORÂNEOS DA TUTELA 
PENAL DA SAÚDE PÚBLICA

PUBLIC PROSECUTOR´S OFFICE, 
RIGHT TO QUALITY OF LIFE AND 
CONTEMPORARY ASPECTS OF 
PUBLIC HEALTH CRIMINAL LAW

Rafael de Oliveira Costa1

RESUMO: O presente estudo atenta para a necessidade de 
atuação do Ministério Público voltada para a garantia do direito à 
qualidade de vida. Trata-se de trabalho que, ao utilizar raciocínio 
hipotético-dedutivo e dados de natureza primária (acórdãos e leis) 
e secundária (entendimentos doutrinários), ressalta a importância 
da adoção de iniciativas inovadoras na tutela penal da saúde 
pública, perpassando por temas como o “direito a não sentir dor”, 
a biossegurança, o crime de discriminação dos portadores do vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), as tendências político-criminais 
em relação ao uso de drogas, o crime de tráfico de pessoas com 
a finalidade de comércio de órgãos, a mistanásia e as inovações 
trazidas pela Lei nº 13.427/2017. 

ABSTRACT: This study examines Prosecutors’ role in guaranteeing the 
right to quality of life as a corollary of criminal protection of public 
health. Drawing from hypothetical-deductive reasoning and using 
primary (judgments and laws) and secondary nature data (doctrinal 
understandings), it emphasizes the importance of adopting innovative 
initiatives that allow the improvement of services offered to society. 
By analyzing the “right not to feel pain”, biosafety, the crime of 

1 Promotor de Justiça no Estado de São Paulo. Professor Visitante na Universidade da 
Califórnia-Berkeley (EUA). Professor na Escola Superior do Ministério Público do Estado de 
São Paulo. Professor em cursos preparatórios para concursos públicos e na Universidade 
Anhanguera. Doutor em Direito pela UFMG. Mestre em Direito pela UFMG. Graduado em 
Direito pela Universidade de Wisconsin (EUA) / UFMG. Revisor de periódicos, incluindo o 
Athens Journal of Law.

discrimination against human immunodeficiency virus (HIV), political-
criminal trends in drug use, the crime of people trafficking for the 
purpose trade of organs, “mistanásia” and the innovations brought 
by Federal Law nº 13.427/2017, it concludes that Prosecutors have to 
present themselves as an way for the construction of a society that 
focus human life and evolution.
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Introdução

A pessoa humana não é coisa ou objeto, mas uma unidade de 
corpo, alma e espírito que interage com o mundo que a rodeia, 
com os outros seres humanos e com a sua própria individualidade, 
buscando sua permanente evolução.2 Para dizer de outro modo, a 
pessoa humana não apenas compreende os fatos a partir de seus 
horizontes, mas faz parte deles. “E é neste possuir mundo que o ser 
humano é transexistencial”3: cada ser humano é, a um só tempo, os 
“muitos seres” que o existir permite. A dignidade humana resulta 
“[...] dessa possibilidade de uma existência pluridimensional e em 

2 Cf. HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Trad. Márcia de Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: 
Vozes, 2006.

3 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Trad. Márcia de Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: 
Vozes, 2006, p. 168.
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transição; uma existência plúrima em potencialidades, ainda que 
finita”.4 Finitude (morte), esta, que não desconsidera a condição 
humana como ser em constante construção.5

Nesse liame, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade 
permite a cada um escolher o seu modo de vida, sem a intervenção 
de outrem ou do Estado. Trata-se, em verdade, de expressão da 
liberdade e que apresenta um aspecto positivo – liberdade de agir – e 
um negativo – não interferência na vida alheia.6 Nesse sentido, o art. 
22 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) dispõe que 
toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à realização 
dos direitos individuais, econômicos, sociais e culturais indispensáveis 
à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

Dentre as diversas manifestações do livre desenvolvimento da 
personalidade, interessa neste trabalho o direito à qualidade de 
vida. Trata-se de decorrência da dignidade da pessoa humana e 
que abrange cinco esferas: vida física, espiritual, emocional, social 
e intelectual da pessoa.

O direito à qualidade de vida tutela, de modo geral, a liberdade de 
o indivíduo exercer a sua autonomia ampla de escolha em busca 
da realização pessoal. Isso porque a qualidade de vida é reflexo da 
forma como a pessoa realiza a sua missão no mundo e exerce a 
sua liberdade. 

Com efeito, a qualidade de vida é reflexo não só do modo como 
percebemos e experimentamos o mundo, mas também da 
formação de objetivos, no relacionamento com outros seres e na 
construção do sentido do “Eu”. Mente e corpo estão intimamente 
conectados em uma busca permanente pelo equilíbrio espiritual, 
emocional, social e intelectual da pessoa. Em outras palavras, 
trata-se de garantir a cada pessoa humana a liberdade de vivenciar 
com qualidade o existir em sua plenitude.

Não se confunde, portanto, com o mínimo existencial, ou seja, com 
o conjunto de bens e utilidades indispensáveis a uma vida digna. 
Ao contrário, o direito à qualidade de vida mira sempre o desejado 
e, não, um mínimo de garantias.7

4 OLIVEIRA, Márcio Luís de. A Constituição Juridicamente Adequada: transformações do 
constitucionalismo e atualização principiológica dos direitos, garantias e deveres fundamentais. 
Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 13.

5 Cf. OLIVEIRA, Márcio Luís de. A Constituição Juridicamente Adequada: transformações do 
constitucionalismo e atualização principiológica dos direitos, garantias e deveres fundamentais. 
Belo Horizonte: Arraes, 2013.

6 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria geral do direito civil. 3.ed. Editora Coimbra, 1999.
7 Cf. FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006.

Assim, partindo do direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade, da necessidade de se tutelar a dignidade da 
pessoa humana e o fato de que o rol de direitos fundamentais 
apresentado pela Constituição não exclui outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados (artigo 5°, § 2°), não se 
pode ignorar a existência do “direito à qualidade de vida”, cerne do 
direito à liberdade, ainda fundado em um campo inexplorado, que 
tangencia o direito de cada um de determinar a própria existência. 

Fixadas essas premissas, pode-se dizer que o direito à qualidade 
de vida é dotado de um aspecto negativo e um aspecto 
positivo. O aspecto negativo se refere ao direito à autonomia, 
à dignidade e à liberdade, porque exige essencialmente que o 
governo ou outros atores sociais se abstenham de intervir em 
escolhas pessoais na busca da qualidade.8 De outro modo, 
o direito à qualidade de vida também possui um aspecto 
positivo: o ordenamento jurídico deve garantir condições e 
oportunidades a todas as pessoas para que possam gozar de 
uma vida digna e de qualidade. Exemplificativamente, a pessoa 
pode escolher entre adquirir uma casa ou alugá-la, sem que 
o Estado intervenha nessa escolha, mas, de qualquer modo, 
deve ter condições mínimas para poder exercer o seu direito à 
habitação com qualidade (artigo 6°, da Constituição).

Devidamente assentadas as premissas básicas do direito à 
qualidade de vida, passemos a analisar a sua relação intrínseca 
com a tutela da saúde pública.

Do Direito à Qualidade de Vida 
e à Tutela da Saúde Pública

Considerando as várias as manifestações do direito à qualidade 
de vida, uma vez que abrange todas as esferas do ser – tais como 
a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a liberdade e a igualdade –, com o intuito de 
evitar uma abordagem superficial do tema, faremos um recorte 
epistemológico neste trabalho. Nosso foco será a tutela da saúde 
pública, mais especificamente no que diz respeito aos seus 
aspectos penais, visto tratar-se de aspecto basilar na busca pela 
qualidade de vida.

8 Exemplo interessante nesse sentido, conforme ficará claro mais à frente neste trabalho, é 
a figura da ortotanásia.
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Mas o que é saúde? O termo saúde deita raiz etimológica no latim 
salus, que significa aquilo que está intacto, íntegro, com “as funções 
orgânicas regulares”. Nesse sentido, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) conceitua a saúde como “Estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 
afecções e enfermidades”.9 

No âmbito constitucional, dispõe o artigo 6°, da Carta Magna, que:

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

A previsão expressa da saúde reforça a exigibilidade desse direito, 
seja perante a Administração Pública, seja perante o Judiciário. 
Trata-se de autêntico direito social, que não pode ficar destituído de 
eficácia. Complementando essa ideia, o artigo 196, da Constituição, 
dispõe expressamente que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.

Assim, o direito à saúde abrange dois aspectos principais: 1) a 
saúde enquanto valor individual; e 2) a saúde enquanto valor da 
comunidade. A saúde individual está diretamente relacionada 
com “equilíbrio funcional do organismo”10, ou seja, com a tutela 
de bem jurídico individual. De outro modo, a saúde pública está 
atrelada à “normalidade física, mental e orgânica de um número 
indeterminado de pessoas”.11 

A partir dessa distinção, pode-se concluir que a saúde pública 
configura “mais” do que a soma das saúdes individuais. Isso 
porque tutela autêntico bem jurídico coletivo de titularidade da 
coletividade, não havendo partes referíveis a cada indivíduo.

Nesse sentido, pode-se inclusive questionar a abrangência da 
proteção à saúde pública. Em outras palavras, tutela-se somente a 
saúde humana ou também a saúde animal? Sobre o tema, existem 

9 Organização Mundial da Saúde (OMS). Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/
WHO). 1946. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br.  Acesso em 06/05/2018.

10 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal - Parte especial: arts. 235 a 361 do Código 
Penal. São Paulo: Atlas, 1991, p. 87.

11 JESUS, Damásio E. Direito penal: Parte especial. v. 3. 11a ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 311.

duas correntes. A concepção antropocêntrica sustenta que a saúde 
pública tutela apenas a esfera humana. Consequentemente, os 
tipos previstos no Capítulo III (Dos crimes contra a saúde pública) 
do Título VIII da Parte Especial do Código Penal (Dos crimes contra 
a incolumidade pública) não visam à proteção coletiva ou individual 
da saúde animal, isto é, não abrangem as ações nocivas à saúde 
dos animais. É a posição majoritária.12 De modo diverso, temos 
um segundo entendimento que advoga exegese ampliativa do 
conceito de saúde pública. Adotando uma concepção biocêntrica, 
essa posição sustenta que a tutela da saúde pública deve abranger 
também a saúde animal, visto que indispensável e diretamente 
relacionada com a tutela da saúde dos homens.

Independentemente da posição adotada, importa atentar para o 
fato de que a expressão saúde pública tem abrangência ampla, 
abarcando não só 1) a constitucional garantia ao socorro médico 
de qualidade, sem danos aos particulares (aspecto “corretivo”), 
mas também, 2) o combate ao perigo de dano à saúde humana 
(aspecto preventivo), tal como sói acontecer com a expressa 
tipificação do crime de poluição pelo artigo 54, da Lei n° 9.605/98: 

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - 
reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Diante da tutela constitucional do bem jurídico saúde, deve o 
Poder Público velar, de maneira responsável, pela formulação e 
implantação de políticas sociais e econômicas idôneas que visem 
garantir o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, 
médico-hospitalar e à alimentação adequada. Um Estado que 
se propõe democrático deve criar condições que permitam e 
favoreçam a qualidade de vida, o que implica, dentre outras coisas, 
a promoção, a defesa e a recuperação da saúde individual e coletiva. 

Assim como ocorre com o direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade, o caráter programático das normas mencionadas 
não se pode converter em promessas vãs, sob pena de o 
Poder Público, fraudando as expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
dever por um gesto irresponsável de infidelidade constitucional.13 

12 Cf. CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Crimes contra a saúde pública. In: ARANHA, Márcio 
Iorio (org.). Direito sanitário e saúde pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.

13 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 
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Eis aí um campo amplo para atuação do Ministério Público na 
tutela da qualidade de vida, que tem como corolário a efetividade 
ao direito à saúde, e que passará a ser explorado com mais 
vagar nos próximos tópicos deste trabalho, com foco especial no 
aspecto criminal.14

Da Tutela Penal da Saúde Pública

Na história da humanidade, os riscos sempre existiram, porém, em 
grau e extensão diferentes. Em um primeiro momento, tratava-se de 
riscos pessoais; na sociedade moderna clássica, os riscos atingiram 
uma proporção maior, vindo a afetar coletividades; por fim, na 
contemporaneidade, os riscos atingem toda a sociedade.15 A essa 
expansão dos riscos e seus efeitos na sociedade convencionou-se 
chamar de “sociedade de risco” (do alemão Weltrisikogesellschaft), 
caracterizada pelo intenso desenvolvimento tecnológico, 
imperceptibilidade aos sentidos e afetação da sociedade em seu 
conjunto, sem distinção de classes.16

No campo do Direito Penal, inúmeros são os efeitos provocados 
pela “sociedade de risco”. 

Em primeiro lugar, temos a introdução de novos delitos, 
especialmente, em hipóteses derivadas do progresso técnico e 
científico, como a informática, a tecnologia genética e a biotecnologia 
aplicadas em campos relacionados à saúde, à qualidade de vida e 
às condições de existência e evolução humana.17 

Em segundo lugar, temos a busca pela ampliação da força 
persecutória e da persecução criminal, de modo a combater as 
novas condutas criminosas que vêm surgindo como decorrência 
do desenvolvimento tecnológico (ex. novas modalidades de 
tráfico de pessoas para fins de remoção de órgãos, tecidos ou 
partes do corpo). 

14 Sobre o tema, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 32, da Lei nº 9.656/98, 
encampando o “ressarcimento ao SUS”, ou seja, a obrigação legal das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde de restituírem eventuais despesas assumidas pelo 
SUS no atendimento de clientes dos planos (STF. Plenário. RE 597064/RJ, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 7/2/2018).

15 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010.

16 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010.

17 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010.

Em terceiro lugar, pode-se mencionar a necessidade de tutela de 
bens jurídicos coletivos. Nesse liame, seja pela versatilidade, seja 
pela abrangência, é interessante destacar a classificação proposta 
por Smanio18, que divide os bens jurídico-penais em três categorias, 
quais sejam, individuais, coletivos e difusos. Vejamos:

a) Bens jurídico-penais de natureza individual (homogêneos 
ou não homogêneos): dizem respeito aos indivíduos, os quais 
têm disponibilidade sore os mesmos (ex. integridade física, a 
propriedade, a honra, etc);

b) Bens jurídico-penais de natureza coletiva: dizem respeito à 
coletividade, de forma que os indivíduos não têm disponibilidade 
sobre os mesmos (ex. tutela da incolumidade pública, da paz 
pública, etc);

c) Bens jurídico-penais de natureza difusa: também dizem respeito 
à sociedade, são indivisíveis em relação aos titulares e os indivíduos 
não têm disponibilidade. Apresentam, portanto, características 
próprias e que podem ser assim sintetizadas: a) titularidade 
partilhada (crimes vagos); b) indisponibilidade; c) indivisibilidade; e 
d) natureza sócio-conflituosa.19

A tutela penal da saúde se manifesta em todas as três categorias. 
Na tutela de bem jurídico individual, pode-se mencionar o crime de 
aborto. De outro modo, na defesa de bem jurídico coletivo, pode-se 
mencionar o delito de omissão de notificação compulsória de doença 
(artigo 269, do CP). Por fim, a proteção de bem jurídico difuso, isto é, 
com clara “dimensão social”, pode ser vista por meio da criminalização 
da conduta de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (artigo 273, do CP).

18 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Princípios da Tutela Penal dos Interesses ou Direitos Difusos, São 
Paulo: Justitia, jul-dez 2007.

19 “Assim, propomos uma tríplice classificação dos bens jurídico-penais: .a) Primeiramente, 
os bens jurídico-penais de natureza individual, que são os referentes aos indivíduos, dos 
quais estes têm disponibilidade, sem afetar os demais indivíduos. São, portanto, bens 
jurídicos divisíveis em relação ao titular. Citamos como exemplo a vida, a integridade 
física, a propriedade, a honra, etc. b) Os bens jurídico-penais de natureza coletiva, que se 
referem à coletividade, de forma que os indivíduos não têm disponibilidade sem afetar os 
demais titulares do bem jurídico. São, dessa maneira, indivisíveis em relação aos titulares. 
No Direito Penal, os bens de natureza coletiva estão compreendidos dentro do interesse 
público. Podemos exemplificar com a tutela da incolumidade pública, da paz pública, etc; 
c) Os bens jurídico-penais de natureza difusa, que também se referem à sociedade em sua 
totalidade, de forma que os indivíduos não têm disponibilidade sem afetar a coletividade. 
São, igualmente, indivisíveis em relação aos titulares. Ocorre que os bens de natureza difusa 
trazem uma conflituosidade social que contrapõe diversos grupos dentro da sociedade, 
como na proteção ao meio ambiente, que contrapõe, por exemplo, os interesses econômicos 
industriais e o interesse na preservação ambiental, ou na proteção das relações de consumo, 
em que estão contrapostos os fornecedores e os consumidores, a proteção da saúde pública, 
enquanto referente à produção alimentícia e de remédios, a proteção da economia popular, 
da infância e juventude, dos idosos etc.” (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Princípios da Tutela Penal 
dos Interesses ou Direitos Difusos, São Paulo: Justitia, jul-dez 2007, p. 216-217).
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Contudo, essa nova forma de entender a ordem social, baseada 
na concepção de sociedade de risco, traz consigo também 
alguns questionamentos: as modificações legislativas que veem 
ocorrendo não seriam o exercício da função simbólica do Direito 
Penal, ou seja, a lei nasce sem qualquer eficácia social? O Código 
Penal é o meio adequado para promover políticas públicas?

Entende-se que a resposta é afirmativa para a primeira e negativa 
para a segunda questão. Não só grande parte das novas leis 
aprovadas tem efeito meramente simbólico na sociedade, mas 
também o Código Penal tem sido utilizado, de forma oblíqua, para 
a promoção de políticas públicas.

Mas isso ocorre apenas em terrae brasilis? Para responder a esse 
questionamento, passemos a uma breve análise da tutela penal da 
saúde pública no âmbito do Direito Comparado.

Da Tutela Penal da Saúde Pública 
no Direito Comparado

No âmbito do Direito Comparado, inúmeras são as manifestações 
da tutela da saúde pública na esfera criminal. 

A título de exemplo, o Código Penal Francês estabelece, em seu 
artigo 511-1, o crime de “Retirada de Células Tronco para fins de 
Clonagem”, que tipifica “A retirada de células com o objetivo de 
provocar o nascimento de uma criança geneticamente idêntica a 
outra pessoa viva ou falecida”, sendo a conduta punida com pena 
de prisão de 10 anos e multa de €150,000.

Na Croácia, o crime de “Tratamento Médico Não Autorizado” vem 
previsto no artigo 241, (1), do Código Penal, punindo a conduta 
daquele “que tratar uma pessoa sem o seu consentimento” com 
multa de até 150 vezes o seu ganho diário ou pena de prisão que 
não exceda a 06 meses.

Em seu artigo 242, (1), o Código Penal Croata prevê também o crime 
de “Transplante Ilícito de Partes do Corpo Humano”, punindo todo 
“Aquele que, com justificativa médica, remover para transplante 
partes do corpo humano com o consentimento do doador ou de 
terceiro, mas, sem justificativa médica, efetuar o transplante em 
outrem, será punido com multa ou prisão de, no máximo, 03 anos”.

Na Alemanha, o “Uso Indevido de Radiação Ionizante” 
responsabiliza que “Aquele que, com a intenção de causar dano 
à saúde de outrem, submeter alguém à exposição de radiação 
ionizante, será punido com pena de 01 a 10 anos de prisão”.

Assim, não resta dúvida de que os ordenamentos estrangeiros 
emprestam especial atenção à tutela penal da saúde pública, 
podendo contribuir para o aprimoramento do tratamento da 
matéria em âmbito interno, especialmente, diante do fato de que 
atualmente se encontra em discussão no Congresso Nacional 
Projeto de Novo Código Penal. 

Da Tutela Penal da Saúde Pública 
no Projeto do Novo Código Penal

Tradicionalmente, o legislador adotou três técnicas na definição 
dos crimes contra a saúde pública:20

1) Normas penais em branco: o capítulo dos crimes contra a saúde 
pública do Código Penal abriga quatro casos de normas penais em 
branco: infração de medida sanitária preventiva (art. 268), omissão 
de notificação de doença (art. 269), emprego de processo proibido 
ou de substância não permitida (art. 274) e exercício ilegal da 
medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282).

2) Criminalização de condutas de perigo;

3) Qualificação pelo resultado: utilização frequente da forma 
culposa - arts. 267, 270, 271, 272, 273, 278 e 280, do Código Penal 
– e da forma preterdolosa - todos os crimes do capítulo do Código 
Penal referente à Saúde Pública, salvo quanto ao art. 267, do CP).

O Projeto de Novo Código Penal não destoa dessa realidade, 
apresentando, contudo, significativas inovações.

Em primeiro lugar, a proposta atual não só reduz de forma geral 
as penas para os crimes previstos atualmente na Lei de Drogas, 
como também descriminaliza o uso de drogas e o plantio para 

20 Cf. CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Crimes contra a saúde pública. In: ARANHA, Márcio 
Iorio (org.). Direito sanitário e saúde pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.
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consumo, salvo no que concerne às imediações de escolas ou 
outros locais de concentração de crianças ou adolescentes, ou 
na presença destes.21 

O Projeto também amplia as hipóteses de exclusão do crime de 
aborto, passando a abranger a gravidez resultante do emprego 
não consentido de técnica de reprodução assistida, a comprovada 
anencefalia, quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias 
que inviabilizem a vida extrauterina e a retirada até a décima 
segunda semana de gestação.22 Ressalte-se que, atualmente, o STF 
tem entendido que a interrupção da gravidez no primeiro trimestre 
da gestação provocada pela própria gestante (art. 124) ou com o 
seu consentimento (art. 126), não é crime, uma vez que viola direitos 
fundamentais da mulher (autonomia, integridade física e psíquica, 
igualdade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos), bem como 
o princípio da proporcionalidade.23 Assim, o aborto é atualmente 
permitido nas seguintes situações: 1ª) Se não há outro meio para 
salvar a vida da gestante (artigo 128, I, do CP - aborto “necessário” ou 
“terapêutico”). 2ª) No caso de gravidez resultante de estupro (artigo 
128, II, do CP - aborto “humanitário”, “sentimental”). 3ª) Interrupção 
da gravidez de feto anencefálico24; e 4ª) Interrupção da gravidez no 
primeiro trimestre da gestação.25

21 Art. 221 - Aquele que usar ostensivamente droga em locais públicos, nas imediações de escolas 
ou outros locais de concentração de crianças ou adolescentes, ou na presença destes, será 
submetido às seguintes penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de 
serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo.

22 Art. 128 - Não há crime de aborto: I – se houver risco à vida ou à saúde da gestante; II – se a 
gravidez resulta de violação da dignidade sexual, ou do emprego não consentido de técnica de 
reprodução assistida; III – se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e 
incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, em ambos os casos atestado por dois 
médicos; ou IV – se por vontade da gestante, até a décima segunda semana da gestação, quando 
o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar 
com a maternidade.

23 “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS PARA SUA DECRETAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO 
TIPO PENAL DO ABORTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NO 
PRIMEIRO TRIMESTRE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Em segundo lugar, é preciso 
conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios arts. 124 a 126 do Código 
Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do seu âmbito de incidência a 
interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, 
nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio 
da proporcionalidade. 4. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos 
fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo 
Estado a manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o 
direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que 
é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os efeitos da gravidez; e a igualdade 
da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero 
depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. 6. A tipificação penal viola, 
também, o princípio da proporcionalidade [...] 8. Deferimento da ordem de ofício, para 
afastar a prisão preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus.” (STF. 1ª 
Turma. HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 29/11/2016 - Info 849).

24 STF - ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgada em 12/4/2012.
25 STF - HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado 

em 29/11/2016.

Em relação à eutanásia, o art. 122 do Projeto regulamenta 
expressamente a matéria, reduzindo a pena quando a vítima for 
paciente em estado terminal, imputável e maior.26 

O Projeto também prevê expressamente o crime de “ortotanásia”. 
Veja-se: 

Art. 122, § 2º - Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de 
meios artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave 
irreversível, e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 
dois médicos e haja consentimento do paciente, ou, na sua impossibilidade, 
de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão.

Não bastasse, também reduz a pena cominada ao crime de 
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais, estabelecendo um 
mínimo de quatro e um máximo de doze anos.27

Por fim, o novo diploma criminaliza a inobservância de condições 
ou normas técnicas, conduta não prevista no atual artigo 273, § 1°, 
do Código Penal.28  

De forma geral, embora o Projeto de Novo Código Penal 
proporcione alguns avanços, não atentou, até a presente redação, 
para diversas críticas trazidas pela doutrina contemporânea, 
especialmente para a necessidade de criminalização de condutas 
atreladas ao avanço tecnológico e à proteção do patrimônio 
genético e da biodiversidade. A título de exemplo, o projeto nada 
menciona acerca da “sexagem fetal”, ou seja, da conduta de 
escolha do sexo do bebê, seja no sentido de criminalizá-la, seja no 
de afastar expressamente a responsabilidade do agente.

Contudo, em não sendo objeto deste estudo realizar uma 
abordagem aprofundada do Projeto do Novo Código Penal, 
passemos à análise dos mais relevantes aspectos relacionados à 
atuação do Ministério Público na Tutela Penal da Saúde Pública.

26 Art. 122 - Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável e maior, a seu 
pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave: Pena – prisão, 
de dois a quatro anos. § 1º O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, 
bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima.  

27 Art. 231. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar medicamento, produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais, matéria prima, insumo farmacêutico ou de uso diagnóstico: Pena – 
prisão, de quatro a doze anos.

28  Art. 232. Importar para a venda, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer 
forma, distribuir ou entregar a consumo produto medicinal ou destinado a fins terapêuticos, matéria-
prima, insumo farmacêutico ou de uso em diagnóstico, em qualquer das seguintes condições: I – sem 
registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; II – em desacordo com a 
fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; III – sem as características de identidade e 
qualidade admitidas para a sua comercialização; IV – com redução de seu valor terapêutico ou de 
sua atividade; ou V – de procedência ignorada; Pena – prisão, de dois a seis anos.
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Da atuação do Ministério Público 
na Tutela Penal da Saúde Pública

O Membro do Ministério Público precisa estar preparado para 
atuar com as mais diversas situações que têm se apresentado 
na prática em relação à tutela penal da saúde pública. Para tanto, 
deve utilizar de forma eficiente e “estratégica” os instrumentos e 
métodos de investigação, bem como os recursos extrajudiciais e 
judiciais disponíveis, visando à prevenção e à tempestiva correção 
dos danos causados pelos delitos.29 

Ademais, deve evitar conferir finalidades que considere “adequadas” 
ao combate de determinado crime, de forma isolada e individual, 
em prol da atuação uniforme da instituição.30 

Para tanto, deve promover um conjunto de programas e de 
ações articuladas em rede, buscando garantir eficácia ao direito à 
qualidade de vida. Deve também incentivar o autoconhecimento, o 
desenvolvimento integral do ser e de suas múltiplas necessidades, 
de modo a permitir o fortalecimento da busca pela qualidade de vida.

Tomando como base essas premissas, passemos à análise de tópicos 
que reputamos relevantes relacionados à atuação da Instituição na 
tutela penal da saúde pública e para os quais não tem sido conferida a 
devida atenção pela doutrina, ressaltando que não temos a pretensão 
de esgotá-los, mas apenas atentar para importância dos mesmos na 
concretização do direito à qualidade de vida.  

Do Direito a Não Sentir Dor31

O que é dor? Segundo a International Association for the Study 
of Pain, trata-se de “uma experiência sensorial e emocional 
desagradável associada com dano a tecidos corporais, real ou 
potencial, ou descrita em termos desse dano”.32 

29 BECK, Ulrich. Risk society. Towards a new modernity. Londres: Sage Publications, 1992
30 Cf. COSTA, Rafael de Oliveira. Do Futuro do Ministério Público: Efetividade de Políticas 

Públicas e Litígio Estratégico no Processo Coletivo. In: Renato Kim Barbosa. (Org.). O Futuro 
do Ministério Público. São Paulo: APMP, 2017, p. 08-20.

31 Cf. SILVA, Marcelo Sarsur Lucas da. Do direito a não sentir dor: fundamentos bioéticos e 
jurídicos do alívio da dor como direito fundamental. Tese de Doutoramento. Universidade 
Federal de Minas Gerais. 2014. 141p.

32 MERSKEY, Harold. BOGDUK, Noah. Classification of chronic pain - descriptions of chronic 
pain syndromes and definitions of pain terms. Seattle: International Association for the 
Study of Pain Press, 1994.

Tradicionalmente, a dor é classificada quanto a sua intensidade 
em três categorias: a) transitória - a passageira dor de um 
esbarrão ou da perfuração de uma agulha; b) aguda - dor intensa, 
provocada por uma lesão grave, mas que cessa conforme se 
estabelece o processo de cura); c) crônica - dor intensa, que se 
prolonga por período superior ao necessário para a cura da lesão 
que a produziu.33

Partindo desses pressupostos, Silva sustenta a existência de um 
“direito a não sentir dor”, adotando como fundamentos o artigo 1º, 
inciso III (dignidade da pessoa humana); o artigo 5º, caput e inciso 
III (direito à vida e a proibição de submissão a tratamento cruel e 
desumano); e o artigo 196 (direito à saúde), todos da Constituição.34 

Com efeito, trata-se de direito que apresenta simultaneamente 
uma dimensão negativa e uma positiva. A dimensão negativa 
proíbe a omissão do Estado diante da dor física e do sofrimento 
do paciente. A dimensão positiva do direito a não sentir dor impõe 
a adoção de políticas públicas e de ações estatais que favoreçam 
a atenuação do sofrimento humano em todas as suas formas.35

A dificuldade está, contudo, em traçar os limites ao direito a 
não sentir dor. Embora inexista resposta definitiva para esse 
questionamento, o consentimento informado é indispensável para 
se estabelecer “até que ponto a pessoa pode sentir dor”. Em outras 
palavras, a pessoa pode sentir dor desde que consinta; quando o 
sujeito já não deseja mais sentir dor, devem-lhe ser oferecidos os 
meios para eliminar ou atenuar esta experiência.36

Outro aspecto relevante diz respeito à possibilidade de aplicação 
de sobredosagem de medicamentos para a dor quando o paciente 
se encontra em estado terminal, ainda que acarrete, como efeito 
colateral, a abreviação da sobrevida. Nesses casos, a conduta do 
agente está devidamente justificada? Segundo Silva, a resposta é 
positiva, desde que observados dois parâmetros: A) o médico não 

33 MERSKEY, Harold. BOGDUK, Noah. Classification of chronic pain - descriptions of chronic 
pain syndromes and definitions of pain terms. Seattle: International Association for the 
Study of Pain Press, 1994.

34 Cf. SILVA, Marcelo Sarsur Lucas da. Do direito a não sentir dor: fundamentos bioéticos e 
jurídicos do alívio da dor como direito fundamental. Tese de Doutoramento. Universidade 
Federal de Minas Gerais. 2014. 141p.

35 Cf. SILVA, Marcelo Sarsur Lucas da. Do direito a não sentir dor: fundamentos bioéticos e 
jurídicos do alívio da dor como direito fundamental. Tese de Doutoramento. Universidade 
Federal de Minas Gerais. 2014. 141p.

36 Cf. SILVA, Marcelo Sarsur Lucas da. Do direito a não sentir dor: fundamentos bioéticos e 
jurídicos do alívio da dor como direito fundamental. Tese de Doutoramento. Universidade 
Federal de Minas Gerais. 2014. 141p.
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ministre sobredose para produzir, voluntariamente, o óbito; e B) 
embora a dose de medicamento reduza a expectativa de vida do 
paciente terminal, não venha a matá-lo.37

Na atuação prática de Membros do Ministério Público na seara 
criminal, o direito a não sentir dor justifica não só o aborto de fetos 
anencefálicos, mas também serve de fundamento para o combate à 
tortura, para o direito de acesso do paciente a tratamentos restritos 
ou proibidos (ex. tratamento com “maconha”, de modo a garantir 
proteção ao paciente submetido à dor crônica) e a tratamentos 
paliativos (tal como sói ocorrer na ortotanásia, em oposição à 
obstinação interventiva realizada nas hipóteses de distanásia).38

O presente trabalho não pretende esgotar a temática do direito 
a não sentir dor, visto tratar-se de tarefa hercúlea, mas apenas 
atentar para a sua importância na busca pelo direito à qualidade 
de vida do paciente.39

Passemos, assim, à análise de outro tema extremamente relevante 
para a tutela penal da saúde pública: a biossegurança.

Biossegurança e Tutela Penal da Saúde Pública

A biossegurança diz respeito não só à saúde pública e à qualidade 
vida, mas também possui íntima conexão com a própria evolução 
humana. Tradicionalmente, vem sendo definida como:

ações de prevenção, eliminação ou diminuição dos riscos para a vida 
e a saúde humana e dos animais; bem como à manutenção dos seres 
vivos em seu estado de equilíbrio natural, que se encontram vinculados 
com atividades de investigação e ensinamento, produção e distribuição, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. O conceito de 
biossegurança inclui o meio ambiente, mas também o ser humano.40 

37 Cf. SILVA, Marcelo Sarsur Lucas da. Do direito a não sentir dor: fundamentos bioéticos e 
jurídicos do alívio da dor como direito fundamental. Tese de Doutoramento. Universidade 
Federal de Minas Gerais. 2014. 141p.

38 Cf. SILVA, Marcelo Sarsur Lucas da. Do direito a não sentir dor: fundamentos bioéticos e 
jurídicos do alívio da dor como direito fundamental. Tese de Doutoramento. Universidade 
Federal de Minas Gerais. 2014. 141p.

39 Para um aprofundamento no tema, sugere-se a leitura do excelente trabalho: SILVA, 
Marcelo Sarsur Lucas da. Do direito a não sentir dor: fundamentos bioéticos e jurídicos do 
alívio da dor como direito fundamental. Tese de Doutoramento. Universidade Federal de 
Minas Gerais. 2014. 141p.

40 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIÊNCIA Y LA TECNOLOGIA – FECYT. Comitê Asesor 
de Ética en la Investigación Científica y Técnica. Informe/ Organismos modificados 
genéticamente en la agricultura y la alimentación. Madrid: FECYT, 2004, p.40-50.

Assim, com o intuito de regulamentar a matéria, a Constituição 
dispõe expressamente que: 

Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar 
a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: II - preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; V - 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente.   

No âmbito infraconstitucional, a Lei n° 11.105/05 criminaliza 
diversas condutas, podendo-se destacar, em relação à tutela penal 
da saúde pública, as seguintes:

1) “Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que 
dispõe o art. 5o desta Lei: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa.” Ressalte-se que o art. 5o, da Lei n° 11.105/05, 
permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos 
por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou 
II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 
publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação 
desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir 
da data de congelamento. Em qualquer caso, é necessário o 
consentimento dos genitores.41

2) “Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal 
humana, zigoto humano ou embrião humano: Pena – reclusão, de 
1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

3) “Art. 26. Realizar clonagem humana: Pena – reclusão, de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos, e multa.”

No que concerne à clonagem, alguns aspectos são de especial 
relevância para a atuação do Membro do Ministério Público. 

41 A pesquisa com células-tronco é constitucional? Sim. Ao apreciar a ADI 3510/DF (Rel. 
Ministro Ayres Brito, julgada em 29/05/2008) o STF entendeu que inexiste violação do 
direito à vida na utilização de células tronco-embrionárias em pesquisas científicas para 
fins terapêuticos, visto que o direito fundamental a uma vida digna perpassa pelo direito à 
saúde e ao planejamento disciplinar.
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Em primeiro lugar, é preciso compreender o que se entende por 
clonagem. Clonagem – elemento normativo jurídico do tipo de 
injusto – é um processo de reprodução assexuada, produzida 
artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com 
ou sem utilização de técnicas de engenharia genética (art. 3º, VIII, 
Lei 11.105/2005). 

Partindo desse conceito, pode-se dizer que o artigo 26, da 
Lei n° 11.105/05, contempla crime de perigo abstrato que 
veda a clonagem reprodutiva, tutelando, de forma direta, o 
bem jurídico identidade do ser humano e, de forma indireta, 
a inalterabilidade do patrimônio genético da humanidade e a 
saúde pública.42

O delito previsto no artigo 26, da Lei n° 11.105/05, viola o direito 
à liberdade de reprodução? Embora existam duas correntes em 
sede doutrinária sobre o tema, o STF entende que não há falar 
em violação à garantia constitucional de liberdade de reprodução, 
visto que a clonagem reprodutiva gera o risco de destruição da 
identidade genética do ser humano.43

A “clonagem terapêutica”, de outro modo, é aquela que implica 
na produção de células-tronco embrionárias para utilização 
terapêutica (art. 3°, X, da Lei n° 11.105/2005), tal como sói ocorrer 
com o transplante de tecidos. Perceba-se que essa modalidade de 
clonagem não é proibida pelo artigo 26, da Lei n° 11.105/05. Assim, 
inobservados os limites de permissibilidade dispostos no art. 5º, da 
Lei 11.105/2005, o agente responderá pelo delito disposto no art. 
24, da Lei 11.105/05 (delito de utilização de embrião humano em 
desacordo com o que dispõe o artigo 5º da Lei 11.105/2005) e, 
não, pelo artigo 26, da Lei n° 11.105/05.44 

Devidamente expostos os principais aspectos para a atuação do 
Membro do Ministério Público na tutela da penal da saúde pública 
previstos na Lei de Biossegurança, passemos à análise do crime 
de discriminação dos portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV).

42 PRADO, Luiz Regis.  Biossegurança e Direito Penal. In: Revista dos Tribunais, v. 835, 2005, 
p.415 e seguintes. 

43 STF - ADI 3510/DF - Rel. Ministro Ayres Brito, julgada em 29/05/2008.
44 PRADO, Luiz Regis.  Biossegurança e Direito Penal. In: Revista dos Tribunais, v. 835, 2005, 

p.415 e seguintes. 

Do crime de discriminação dos portadores do 
vírus da imunodeficiência humana (HIV)

A Lei nº 12.984/14 inovou no ordenamento nacional ao prever o 
crime de discriminação dos portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e doentes de aids. Dispõe o art. 1°, do mencionado 
diploma, que: 

Art. 1o - Constitui crime punível com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa, as seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV 
e o doente de aids, em razão da sua condição de portador ou de doente: 
I - recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir 
que permaneça como aluno em creche ou estabelecimento de ensino 
de qualquer curso ou grau, público ou privado; II - negar emprego ou 
trabalho; III - exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego; IV - segregar 
no ambiente de trabalho ou escolar; V - divulgar a condição do portador 
do HIV ou de doente de aids, com intuito de ofender-lhe a dignidade; VI - 
recusar ou retardar atendimento de saúde.

No âmbito deste trabalho, especial atenção merece o inciso VI, 
ao criminalizar a conduta de recusar ou retardar atendimento 
de saúde ao portador do HIV e o doente de aids, em razão da sua 
condição de portador ou de doente. 

O inciso é dirigido aos profissionais da saúde e auxiliares médicos 
e administrativos que, de alguma forma, recusam (negam) ou 
retardam (atrasam) o atendimento à vítima. Assim, trata-se de 
crime próprio, exigindo uma qualidade especial do sujeito ativo, 
qual seja, que figurem como profissionais da saúde e auxiliares 
médicos e administrativos.

O sujeito passivo, de outro modo, pode ser qualquer portador do 
vírus HIV ou o doente de aids. 

O tipo penal tutela como bem jurídico direto o direito ao tratamento 
igualitário do portador de HIV e, de forma indireta, a saúde pública, 
podendo ser classificado como de mera conduta; comissivo como 
regra (por ação) e excepcionalmente omissivo; instantâneo; e 
unisubjetivo (um só agente pode praticá-lo).

Atente-se para o fato de que a figura típica, ao resguardar o direito 
ao tratamento igualitário do portador de HIV, vem contribuir 
para a qualidade de vida dos doentes, razão pela qual incumbe 
aos Membros do Ministério Público não apenas adotarem as 
medidas cabíveis para a adequada responsabilização daqueles 
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que incorrerem na figura típica, mas também atuar no sentido 
de fiscalizar os inúmeros abusos que vêm sendo praticados 
por profissionais de saúde em face de pessoas que já ostentam 
situação de vulnerabilidade.

Devidamente expostas as principais peculiaridades do tipo penal 
previsto na Lei nº 12.984/14, passemos à análise de outro tema 
importante na atuação prática: as tendências político-criminais em 
relação ao uso de drogas.

Tendências político-criminais em 
relação ao uso de drogas

O tratamento conferido à temática do uso de drogas não ocorre de 
forma uniforme em todos os cantos do globo. Ao contrário, cada 
país tem apresentado peculiaridades, sendo possível enquadrá-los 
em quatro modelos:45

a) Modelo norte-americano: prega a abstinência e tolerância zero, 
pois o combate às drogas é visto como um problema policial e 
militar.46

b) Modelo liberal radical: prega a liberalização total do uso das 
drogas.47

c) Modelo da “redução de danos” ou sistema europeu: busca a 
redução dos danos causados a usuários e a terceiros por meio de 
políticas de controle e educacionais (v.g., distribuição de seringas 
pelo Estado, demarcação de locais adequados para o consumo, 
prestação de assistência médica, entre outras).48 

d) Justiça terapêutica: centra a sua atenção no tratamento do 
usuário como forma de solução do problema das drogas.49

No Brasil, a posse de drogas para consumo pessoal vem prevista no 

45  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2. ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

46 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2. ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

47  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2. ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

48 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2. ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

49 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2. ed. rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

artigo 28, da Lei n° 11.343/06,50 sendo que o § 1° do mencionado 
diploma prevê conduta equiparada, consistente no cultivo de 
plantas destinadas à preparação de drogas para consumo 
pessoal.51

No que concerne à natureza jurídica, surgiram basicamente três 
teorias:

a) Um primeiro entendimento sustenta tratar-se de crime, tendo 
ocorrido mera despenalização em relação ao antigo delito previsto 
no artigo 16, da Lei n° 6.368/76.52 Partindo desse raciocínio, 
teríamos hoje uma teoria dicotômica da infração penal (Art. 1º, da 
LICP): 1) os crimes, para os quais são previstas penas de reclusão 
ou detenção; e 2) as contravenções penais, para as quais são 
cominadas penas de prisão simples.

b) Uma segunda corrente sustenta tratar-se de infração penal 
sui generis, em virtude de o legislador não ter cominado pena de 
detenção, reclusão ou prisão simples para o infrator. Partindo 
dessa posição, teríamos uma teoria tricotômica da infração 
penal, composta pelas seguintes espécies: 1) crimes (reclusão ou 
detenção); 2) contravenções (prisão simples); e 3) infrações penais 
sui generis, às quais são cominadas medidas alternativas (seria o 
caso do artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

c) Por fim, uma terceira posição sustenta que a Lei n° 11.343/06 
promoveu efetiva abolitio criminis, passando a punir o usuário 
apenas no âmbito administrativo.

Recentemente, o STF admitiu a existência de repercussão geral 
sobre a controvérsia no Recurso Extraordinário n° 635.659/SP, 
tendo em vista a suscitação de inconstitucionalidade do art. 28, da 
Lei de Drogas, diante do argumento de que o dispositivo viola os 
direitos à intimidade e à vida privada, previstos no artigo 5°, inciso 
X, da Constituição. 

Em que pese o tema estar longe de ser pacificado, a atuação 
dos Membros do Ministério Público deve estar pautada em 

50 Art. 28 -  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa 
ou curso educativo.

51 Art. 28, § 1o - Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, 
cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou 
produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

52  STF, QO no RE n° 430.105 – Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 13/02/2007.
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dois aspectos: 1) o combate ao crime de porte de drogas para 
uso próprio, visto que o bem jurídico direto tutelado é a saúde 
pública, protegendo-se apenas indiretamente a saúde individual; 
e 2) a implantação de programas e ações que visem a garantir 
a qualidade de vida de dependentes e usuário, através do 
cumprimento da legislação penal em consonância com medidas 
sociais e de tratamento. 

Assim, o Promotor ou Procurador, no intuito de garantir o direito 
à qualidade de vida aos usuários e dependentes de drogas, deve 
adotar medidas para que os infratores tenham a faculdade de 
receber tratamento médico ou outro tipo de medida terapêutica, 
sem prejuízo da aplicação da pena.

Embora não seja objeto deste estudo a análise dos inúmeros 
programas de Justiça Terapêutica que vêm sendo desenvolvidos, 
importa ressaltar a necessidade de atuação conjunta do Ministério 
Público, Poder Judiciário, Polícias, Sistema Municipal e a sociedade 
civil, de modo a prevenir o envolvimento com as drogas e melhorar 
a qualidade de vida de dependentes e usuários.

A Lei n° 9.434/97 e o Tráfico de Pessoas com 
a Finalidade de Comércio de Órgãos 

A Lei n° 9.434/97 dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos ou 
partes do corpo em duas situações distintas:

a) Post mortem, desde que destinados a transplante ou tratamento, 
sendo necessário o prévio diagnóstico de morte encefálica por 
dois médicos não integrantes da equipe de transplante (art. 3º). 

b) In vivo, desde que se trate de doador juridicamente capaz e que 
disponha gratuitamente dos tecidos, órgãos e partes do próprio 
corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge 
ou parentes consanguíneos até o quarto grau. A disposição 
também pode ocorrer em favor de qualquer outra pessoa, desde 
que mediante autorização judicial (art. 9º, caput e § 4º) e que verse 
sobre:

orgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja 
retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem 
risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento 
de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação ou 
deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica 
comprovadamente indispensável à pessoa receptora (§ 3º).

No âmbito da tutela penal da saúde pública, a Lei n° 9.434/97 
tipifica inúmeras condutas, dentre as quais:

a) Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa 
ou cadáver, em desacordo com as disposições desta Lei: Pena - 
reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa.

b) Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 
360 dias-multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem com 
a transação.

c) Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, 
órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem 
sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: Pena - 
reclusão, de um a seis anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa.

d) Art. 17 Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do 
corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em 
desacordo com os dispositivos desta Lei: Pena - reclusão, de seis 
meses a dois anos, e multa, de 100 a 250 dias-multa.

e) Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com 
o disposto no art. 10 desta Lei e seu parágrafo único: Pena - 
detenção, de seis meses a dois anos.

De outro modo, a Lei n° 13.344/16 dispõe sobre prevenção e 
repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre 
medidas de atenção às vítimas. No âmbito da tutela penal da 
saúde pública, o artigo 149-A, do CP, recebeu a seguinte redação:

Art. 149-A - Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude 
ou abuso, com a finalidade de:  I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do 
corpo; Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Trata-se de crime bicomum quanto aos sujeitos ativo e passivo 
e que tem natureza de delito formal, ou seja, sua consumação 
independe da efetiva concretização da vontade específica. Assim, 
qualquer pessoa poderá praticar a infração penal, seja atuando 
como “empresário ou funcionário do comércio de pessoas”, seja 
como “usuário” da pessoa traficada. E mais: homem ou mulher 
podem figurar como vítima, ou seja, podem ser objeto do tráfico.53

53 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 
2017.
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Em relação ao tipo objetivo, trata-se de crime de conduta mista 
alternativa, punindo-se o agente que agenciar (comercializar), 
aliciar (atrair), recrutar (convencer), transportar (conduzir de um 
lugar para outro), transferir (provar a mudança de residência), 
comprar (adquirir), alojar (acomodar) ou acolher (abrigar) pessoa, 
mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso.54

Em relação ao elemento subjetivo, o tipo adota o dolo específico 
ou especial fim de agir, atuando o com a finalidade de remover-lhe 
órgãos, tecidos ou partes do corpo.55

No que concerne ao consentimento do ofendido para o 
afastamento da ilicitude da conduta, só poderá ser tido como válido 
se for obtido de forma livre e consciente, ou seja, sem que tenha 
havido o emprego de ameaça, uso da força ou outras formas de 
coação, ou ainda o abuso de autoridade pelo traficante, bem como 
que seja prestado por ofendido que não seja vulnerável.56

Trata-se de delito formal, consumando-se com a prática das 
condutas previstas no tipo penal, independentemente do efetivo 
tráfico de órgãos ou tecidos, sendo plenamente admitida a 
modalidade tentada.

A ação penal será pública incondicionada e o novo tipo penal 
também contempla inúmeras causas de aumento, dentre as quais 
pode-se destacar o fato de o crime ser cometido por funcionário 
público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, 
ou contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência;  
o agente prevalece de relações de parentesco, domésticas, de 
coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de 
autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício 
de emprego, cargo ou função; ou, ainda, a vítima do tráfico de 
pessoas seja retirada do território nacional (artigo 149-A, § 1°, do 
Código Penal). Contudo, a pena será reduzida de um a dois terços, 
se o agente for primário e não integrar organização criminosa.

Importa ressaltar que, recentemente, o Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, buscando afastar eventuais situações discriminatórias, 

54 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017.

55 GRECO, Rogério. Código penal comentado. Niterói: Impetus, 2017.
56 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 

2017.

entendeu que a União, na qualidade de gestora do Sistema 
Nacional de Transplantes, deve considerar o companheiro ou 
companheira homossexual como legitimado a autorizar a doação 
de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano, para fins de 
transplante, do companheiro falecido, observando as mesmas 
regras estabelecidas para companheiros heterossexuais.57

Mistanásia ou eutanásia social

A mistanásia ou eutanásia social pode ser definida como a morte 
do miserável por falta da assistência médica devida, especialmente 
nos casos em que a vítima sequer ingressa no sistema de saúde ou 
ingressa e não recebe a assistência cabível.58 A título de exemplo, 
pode-se mencionar a hipótese em que o ofendido, embora 
conduzido até o pronto-socorro, não consegue obter um leito para 
tratamento e vem a falecer aguardando assistência médica.59

O fenômeno decorre do caráter seletivo do SUS: diante da 
ausência de recursos, o médico é colocado diante da decisão 
sobre a alocação de recursos, ou seja, de qual paciente irá receber 
o único leito disponível.

Trata-se de temática que merece especial atenção dos Membros 
do Ministério Público em duas esferas distintas: a) no âmbito 
cível, devem atuar para a melhoria do sistema de saúde, 
adotando as medidas cabíveis em sede extrajudicial e judicial; 
e b) no âmbito penal, devem zelar pela adequada investigação 
e responsabilização do agente que tenha incorrido na prática 
de qualquer delito relacionado com a omissão de tratamento  
(homicídio, condicionamento de atendimento médico-hospitalar 
emergencial, entre outros).

Por fim, existe mandado de criminalização constitucional sobre o 
tema, visto que o art. 196, da Constituição, dispõe expressamente 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, sendo necessário que o Projeto de Novo 
Código Penal leve em consideração a temática. 

57 TRF 3ª Região - Apelação/reexame necessário  n° 0900598-64.2005.4.03.6100/SP – Rel. 
Des. Federal Mônica Nobre – j. em 30/10/2014.

58 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Editora Saraiva, 2001.
59 Cf. DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Editora Saraiva, 2001.
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Serviços públicos de saúde, serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde e o atendimento público 
específico e especializado às mulheres e às 
vítimas de violência doméstica em geral

A Lei nº 13.427/2017 inseriu inciso XIV ao art. 7º, da Lei nº 8.080/90, 
que regulamenta o Sistema Único de Saúde. O novel dispositivo 
impõe a disponibilização de atendimento público específico e 
especializado às mulheres e vítimas de violência doméstica em 
geral, inclusive no que concerne ao atendimento, acompanhamento 
psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Vejamos:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios: XIV – organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, 
que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico 
e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, 
de 1º de agosto de 2013. 

Trata-se, em verdade, de regra que vem complementar as 
disposições trazidas pela Lei n° 12.845/2013, que regulamentou 
o atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às pessoas 
vítimas de violência sexual. Este diploma normativo vem estabelecer 
que os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual 
atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando 
ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos 
decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o 
caso, aos serviços de assistência social, compreendendo os 
seguintes serviços: I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas 
no aparelho genital e nas demais áreas afetadas; II - amparo 
médico, psicológico e social imediatos; III - facilitação do registro 
da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às 
delegacias especializadas com informações que possam ser úteis 
à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual; 
IV - profilaxia da gravidez; V - profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - DST; VI - coleta de material para realização do 
exame de HIV para posterior acompanhamento e terapia; VII - 
fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e 
sobre todos os serviços sanitários disponíveis. 

Na esfera prática, o Membro do Ministério Público deve utilizar-se 
dos recursos extrajudiciais (v.g., inquéritos civis, recomendações 

e termos de ajustamento de conduta) e judiciais disponíveis, 
visando garantir a organização de atendimento público específico 
e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica 
em geral.

Conclusões

O presente estudo atenta para necessidade de atuação do 
Ministério Público voltada para a garantia do direito à qualidade 
de vida, tendo como corolário a tutela penal da saúde pública. 

Dentre as diversas manifestações do livre desenvolvimento da 
personalidade, o direito à qualidade de vida assume papel de 
relevo, abrangendo cinco esferas: a vida física, espiritual, emocional, 
social e intelectual da pessoa.

A qualidade de vida é reflexo não só do modo como percebemos e 
experimentamos o mundo, mas também da formação de objetivos, 
no relacionamento com outros seres e na construção do “Eu”, 
motivo pelo qual o ordenamento jurídico deve ser capaz garantir 
a cada pessoa humana liberdade de vivenciar com qualidade o 
existir em sua plenitude.

Embora sejam várias as manifestações do direito à qualidade de 
vida, uma vez que abrange todas as esferas do ser - tais como a 
educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a liberdade e a igualdade –, com o intuito de 
evitar uma abordagem superficial do tema, adotou-se um recorte 
epistemológico neste trabalho. O foco foi a tutela da saúde pública, 
mais especificamente no que diz respeito aos seus aspectos penais, 
visto tratar-se de tema muitas vezes esquecido pela doutrina de 
indispensável na busca pela qualidade de vida.

Perpassando pela análise do “direito a não sentir dor”, da 
biossegurança, do crime de discriminação dos portadores do 
vírus da imunodeficiência humana (HIV), das tendências político-
criminais em relação ao uso de drogas, do crime de tráfico de 
pessoas com a finalidade de comércio de órgãos, da mistanásia 
e das inovações trazidas pela Lei nº 13.427/2017, procurou-se 
destacar aspectos relevantes para a atuação prática de Membros 
do Ministério Público, ressaltando que a instituição deve assumir 
com altivez novas atribuições e competências que, até então, não 
lhe eram afeitas, aumentando progressivamente seu espaço na 
concretização do direito à qualidade de vida.
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Em suma, o atual contexto está a exigir do Ministério Público que 
reivindique e acompanhe a implementação de todas as esferas 
da pessoa e da comunidade. E, para tanto, cada Membro precisa 
potencializar a sua forma de atuação, de modo a apresentar-se 
como abertura de possibilidades a serviço da construção de uma 
sociedade que privilegia a vida com qualidade. 
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RESUMO: Trata-se de um artigo baseado em fontes documentais 
e revisão bibliográfica, que analisa a atuação do Ministério Público 
em prol da qualidade da atenção à pessoa com transtorno mental 
no Piauí, no período de 2004 a 2014. Caracteriza o Ministério 
Público como um dos principais atores impulsionadores do 
processo de mudança na qualidade assistencial, no contexto 
local, e, consequentemente, na qualidade de vida, na garantia da 
cidadania e nos direitos das pessoas com transtorno mental.

ABSTRACT: It is an article based on documentary sources and 
bibliographic review, which analyzes the performance of the Public 
Prosecutor’s Office in favor of the quality of care to the person with 
mental disorder in Piauí, from 2004 to 2014. It characterizes the Public 
Ministry as one of the main drivers of the process of change in the 
quality of care in the local context and, consequently, of the quality of 
life and guarantee of citizenship and the rights of people with mental 
disorders.
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Introdução

Com o objetivo de reconstituir a trajetória da atuação do Ministério 
Público no Piauí, em prol da qualidade da atenção à pessoa com 
transtorno mental, por meio do asseguramento da efetivação de 
seus direitos a um cuidado territorial e cidadão, no período de 
2004 a 2014, processou-se uma pesquisa documental baseada em 
Inquéritos Civis Públicos, Termos de Ajustamento de Conduta-TAC, 
relatórios situacionais, bem como revisão bibliográfica, a partir de 
livros produzidos sobre o processo de mudança assistencial em 
saúde mental piauiense, fundamentadas nos princípios da reforma 
psiquiátrica brasileira. 

Como a constituição de uma política social se configura em uma 
arena de disputas (GIOVANELLA, L et al, 2012), em que atores com 
diferentes identidades, interesses e perspectivas se enfrentam na 
perspectiva de assegurar seus projetos e modelos na condução 
dos rumos adotados e orçamentos definidos, a primeira parte se 
dedica a oferecer um panorama geral da constituição da reforma 
psiquiátrica como política de saúde mental, a partir dos anos de 
1990 e, como parte de um movimento social, com um projeto de 
assegurar o princípio da universalização na política de saúde e 
uma qualidade da atenção em saúde mental pautada na cidadania 
da pessoa com transtorno mental. 

Nesse horizonte, explicitam-se os desafios inerentes a tal 
processo, materializado no desmonte de todo aparato que deu 
sustentação ao modelo manicomial, violador de direitos humanos 
e degradante da dignidade humana da pessoa com transtorno 
mental. Em seguida, analisa-se as particularidades do processo de 
reforma psiquiátrica no contexto piauiense, com destaque a seus 
principais atores, tanto propulsores, quanto obstaculizadores. 

Por fim, é dedicada uma parte para explicitar a atuação do 
Ministério Público, na perspectiva de assegurar a direção de 
uma atenção pautada no cuidado comunitário/territorial e 
assegurador de direitos, qualidade de vida e cidadania da pessoa 
com transtorno mental.
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Desafios da Política de saúde 
mental brasileira sob a égide 
da Reforma Psiquiátrica

O movimento da reforma psiquiátrica brasileira, conceituada 
como “[...] conjunto de transformações de práticas, saberes, 
valores culturais e sociais em torno do ‘louco’ e da ‘loucura’, mas 
especialmente em torno das políticas públicas para lidar com a 
questão” (BRASIL, 2007, p. 58), configura-se como um movimento 
social complexo que disputa, na arena de tensão das políticas 
sociais (GIOVANELLA et al, 2012), outras formas de produzir cuidado 
à pessoa com transtorno mental, baseada no asseguramento de 
direitos/cidadania e em uma atenção solidária, compartilhada por 
toda sociedade. Teve origem nas lutas sociais intensificadas no 
final dos anos de 1970, a partir do processo de redemocratização 
da sociedade brasileira. 

Amarante (1995) informa como seu marco a “crise da DINSAM” 
– Divisão Nacional de Saúde Mental, situada no Rio de Janeiro, 
em 1978, a partir das mobilizações dos trabalhadores de saúde 
mental, sobretudo da categoria médica, que ao lutar por melhores 
condições de trabalho, passam a denunciar as péssimas condições 
assistenciais, e, consequentemente, a naturalização da violação de 
direitos humanos no interior dos manicômios/hospitais psiquiátricos. 
Desse processo surge o Movimento dos Trabalhadores de Saúde 
Mental, depois transformado no Movimento Nacional da Luta 
Antimanicomial, o qual, inicialmente, no final dos anos 70, teve apoio 
da Associação Brasileira de Psiquiatria.

Na sua gênese, a reforma psiquiátrica esteve associada ao 
movimento sanitário, que lutava por transformações gerais da 
sociedade, mas, particularmente, pela saúde como direito de todos 
e dever do Estado, em confronto com tendências mercantilizantes 
da política social. Aos poucos, o movimento da reforma psiquiátrica 
se destaca em sua particularidade por centrar o foco de sua ação 
nos direitos civis, sobretudo na metamorfose da condição do louco, 
destituído de si e de imagem positiva como cidadão, pois estigmatizado, 
ao estatuto de cidadão, a partir do lema “cuidar em liberdade”.

Insere-se, assim, na luta das minorias sociais pelo reconhecimento 
e pelas liberdades básicas, como sujeito de direitos, tais como 
vocalizar suas próprias necessidades, circular pela cidade, tendo 
garantido o convívio social/comunitário, mas não abdica dos 
direitos sociais. Ao contrário, exige-os de maneira conjugada.

Esse movimento se contrapõe ao modelo asilar/hospitalocêntrico/
manicomial, que emergiu historicamente como resposta 
hegemônica no mundo Ocidental para as questões sociais postas 
pela pessoa com transtorno mental, a partir da emergência da 
sociedade moderna, fundamentada no trabalho, no ser da razão 
e da produção. Tal segmento permanece inicialmente sem lugar 
em uma sociedade baseada na crescente urbanização, que amplia 
o anonimato social e a massificação na produção industrial, que 
exige a adequação a um determinado ritmo e disciplina para a qual 
nem todos se conformam. 

Gradualmente, essas pessoas são alijadas do cenário urbano 
e, consequentemente, do convívio social; primeiro, mediante a 
institucionalização em hospitais gerais e depois em serviços de 
saúde, especificamente, criados para sua segregação/exclusão 
social, a partir da apropriação médica da loucura (CASTEL, 1978).

A loucura é definida a partir deste momento como “alienação/
doença mental”, por Philippe Pinel (1745-1826), na França, e 
seu detentor é fixado em um estado de minoridade social. O 
enquadre médico se soma ao estatuto jurídico e moral, o que leva 
à associação do louco à incapacidade (de discernimento – razão 
e, consequentemente, para o trabalho) e à periculosidade (risco), 
conceitos considerados como antecedentes da vida civil. Posto 
como incapaz e inimputável, forja-se um duplo movimento de 
“psiquiatrização do crime e criminalização da loucura” (DELGADO, 
1992: p. 58), fato que, a priori, confere à psiquiatria o poder de 
sequestrar o “doente” /alienado, comumente, internado contra 
sua vontade.

Nesse movimento, o louco é tratado como um cidadão de segunda 
categoria, consequentemente, tutelado. Em nome de ser “cuidado”, 
abrigado, do louco foram retirados os direitos civis, como resultado, 
a base primeira da cidadania.

Nesse contexto, toda experiência com a loucura é homogeneizada. 
Ilustrativo dessa condição, expressa-se no Código Civil brasileiro, 
de 1916, que em seu Art. 5º, inciso II, trata dos “loucos de todo o 
gênero”, impedidos de praticar atos da vida civil, pela interdição. 
Nesse contexto, o destino das pessoas na condição de louco/
alienado passa a ser o descrédito social e, sobretudo, para os 
loucos pobres, o destino será a internação psiquiátrica.

Há consenso entre os pesquisadores da Europa de que a origem de 
todo processo, que conformou o modelo asilar hospitalocêntrico/
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manicomial e suas bases de sustentação segregadora, está na 
configuração da forma histórica do Estado responder às questões 
sociais postas pelo louco pobre, no cenário urbano e público. Ou 
seja, conformou-se uma atenção explicitamente com orientação 
classista, destinada a excluir do meio social os loucos pobres. 
(CASTEL, 1978; BASAGLIA, 1985)

Com a crescente degradação da finalidade assistencial dos 
“hospitais psiquiátricos” e, mormente, após a II Guerra Mundial, 
quando tais equipamentos passaram a ser equiparados aos 
campos de concentração nazista, por terem-se constituído em 
um espaço aviltante da condição humana, pela ação centrada 
na massificação da atenção e na mera exclusão social, emerge 
processos de mudança, reforçada pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, instituída pela Organização das Nações 
Unidas – ONU, em 10 de dezembro de 1948, que proclama 
“a universalidade, a inalienabilidade, a indivisibilidade e a 
interdependência dos direitos humanos” (BORGES, 2008, p.89). 
Ratifica a dignidade da pessoa humana como um valor inerente 
ao ser humano, incondicional, haja vista o entendimento do Art. 
1º, da supramencionada Declaração de que todos os “homens 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. Portanto, toda 
pessoa humana é sujeito de proteção de circunstância ou situação 
aviltante, degradante e que a coisifique.

Neste contexto, várias propostas de reforma em saúde mental são 
evidenciadas, com diferentes tradições teóricas, em conjunturas 
históricas singulares e em vários países do mundo Ocidental, 
destacando-se a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a Itália. 
(AMARANTE, 1996) 

O Brasil ingressa nesse processo tardiamente, sob a influência do 
legado de Franco Basaglia, que, na Itália, desconstruiu o modelo 
manicomial e construiu a cidadania da pessoa com transtorno 
mental, ou seja, sua condição de sujeito de direitos, colocando 
entre parênteses a “doença mental”. Destaca na intervenção a 
“existência do sofrimento”, ou seja, as condições de reprodução 
social, as condições de vida da pessoa com transtorno mental. A 
qualidade de vida ganha destaque, assim, a complexidade do viver 
com a loucura/o transtorno mental, que é recomposto em suas 
múltiplas dimensões como parte da vida humana.

Nesse contexto, a análise se centra nos danos que a vida 
institucional – manicomial – produziu para a pessoa com 
transtorno mental, em termos de desabilitação/incapacitação para 

a vida social, fora dos muros do manicômio. E, também, nos efeitos 
produzidos por toda legislação e aparato institucional em torno 
dessa figura, sintetizado no estigma (GOFFMAN, 1988), isto é, na 
deterioração da imagem social desse personagem, reduzido no 
imaginário social a presumidamente perigoso e incapaz, a priori, 
como um risco social. 

Há, então, investimentos para mostrar o quão diverso é a 
experiência com a loucura, que passa a ser considerada uma 
parte da condição humana, uma forma diferente de ser e estar no 
mundo, o que requer mudanças culturais, em função do legado 
enraizado no imaginário social por 200 anos de saber psiquiátrico 
pautado no modelo manicomial, sintetizado no ditado que “lugar 
de louco é no hospício”.

No plano internacional, os processos reformadores dos modelos 
assistenciais em saúde mental são fortalecidos e impulsionados 
pelas ações, pelos princípios e pelas recomendações da 
Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A primeira realizou a Conferência Regional 
para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, no período de 11 
a 14 de novembro de 1990, em Caracas, Venezuela. Do encontro, 
resultou a Declaração de Caracas, em que os hospitais psiquiátricos 
metaforicamente denominados manicômios foram condenados, 
tendo por base quatro eixos (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE, 1990, p. 8):

a) ético jurídico - devido à violação dos direitos humanos das pessoas 
com transtornos mentais;

b) clínico - em função da ineficácia terapêutica e da condição de agente 
patogênico e cronificador historicamente assumido por tais instituições;

c) institucional - devido tais instituições se constituírem espaço de 
violência - “instituições totais” -, que mortifica, sujeita;

d) sanitário - em função da organização do modelo assistencial figurar 
como “cidade dos loucos”, produzindo a loucura administrativa, executiva 
e organizacional.

Em reforço à tendência histórica de reconhecimento da condição 
de sujeito de direitos da pessoa com transtorno mental, em 17 
de dezembro de 1991, a Organização das Nações Unidas divulgou 
o documento que trata da “proteção de pessoas com problemas 
mentais e a melhoria da assistência à saúde mental”, conforme o 
nome do referido documento.
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Logo, há incorporação da pessoa com transtorno mental à 
condição de cidadania. Paradoxalmente, o desafio que é colocado 
é o de revisão da cidadania interditada. (DELGADO, 1992)

No Brasil, a cidadania da pessoa com transtorno mental é 
reforçada com a organização de associações de usuários e 
familiares, sobretudo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a 
partir dos anos 80 (YASUI, 2010), as quais passam a vocalizar as 
necessidades desses atores sociais, que apoiam processos de 
melhoria na qualidade assistencial.

O movimento da reforma psiquiátrica e seus atores políticos se 
enfrentam com várias forças sociais, favoráveis e desfavoráveis 
a seus princípios e orientação. Com a consolidação do processo 
democrático, paulatinamente, profissionais identificados com o 
ideário da reforma psiquiátrica, assumem postos de gestão da 
política de saúde mental, do Ministério da Saúde, que, nos anos 
1990, passa a implementar uma política de reestruturação da 
assistência, na perspectiva de um cuidado comunitário (ROSA, 
2003), assegurador dos direitos civis, na construção da cidadania 
da pessoa com transtorno mental e reinvenção de sua vida.

Vários acontecimentos marcantes consolidam as mudanças em 
curso, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Em 1987, foi 
realizada a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental, no Rio de 
Janeiro. Ainda nesse ano, foi criado, em São Paulo, o primeiro Centro 
de Atenção Psicossocial - Luiz Cerqueira, financiado com recursos 
do governo estadual, primeiro serviço criado na perspectiva de 
assegurar os direitos civis da pessoa com transtorno mental, 
cuidar em liberdade, “de portas abertas”, iniciativa que mostrou 
que é possível construir outra forma de cuidar, cidadã.

Em 1990, na cidade de Santos-SP, com o fechamento da Casa 
de Saúde Anchieta, por violação de direitos humanos, é criada 
a primeira política pública municipal de saúde mental, orientada 
pelos princípios da reforma psiquiátrica (YASUI, 2010) que tem 
por paradigma a atenção psicossocial, entendida como sinônimo 
de cidadania (SARACENO, 1999), tendo por eixos da intervenção 
e avaliação: 1) o morar – habitar como esfera do poder 
contratual das pessoas; 2) o trocar identidades, secundarizando 
a individualidade estigmatizada e dando visibilidade para outras 
socialmente positivadas e múltiplas; 3) o produzir valores que 
a sociedade valora, ou seja, inserir a pessoa com transtornos 
mentais em processos de geração de emprego e renda.

Nesse contexto, a questão a ser enfrentada é a emancipação, 
a ampliação do poder de trocas sociais das pessoas com 
transtornos mentais. O que está em questão é a reprodução 
social desse segmento e sua reintegração no mundo social. Seu 
reconhecimento no estatuto da ordem do humano e, sobretudo, 
da cidadania. Tais perspectivas convergem, irradiam-se e se 
materializam no próprio conceito ampliado de saúde advogado 
pelo Sistema Único de Saúde - SUS, reforçado pela Constituição 
Federal de 1988, em que os determinantes sociais do processo 
saúde-doença-cuidado ganham destaque.

A conceituação de saúde é vinculada às condições de reprodução 
da vida em determinadas condições sociais. Passa a abranger 
o meio físico, socioeconômico e cultural, dando a oportunidade 
de acesso aos serviços que visem à promoção, proteção e 
recuperação da saúde; tendo por princípios a universalidade, a 
equidade, a integralidade, a descentralização, a resolutividade, a 
regionalização, a hierarquização e a participação popular.

Os processos de mudança paradigmática e a reorientação no 
modelo assistencial no contexto brasileiro consolidam como uma 
política de estado e de saúde mental, a partir do início dos anos 
90. Tiveram por marco o lançamento da Portaria nº189/1991, 
que amplia e estabelece a normatização e o financiamento 
governamental, também, para novos serviços de saúde mental, de 
base comunitária, que funcionam “de portas abertas”. Tal fato é 
importante, pois, até então, apenas era financiado publicamente 
os leitos em hospitais psiquiátricos. Outra Portaria de nº 224/92 
instituiu critérios de controle e supervisão da melhoria da 
assistência dos hospitais especializados, o que permite avaliação 
da qualidade assistencial e a consequente diminuição no número 
de leitos na rede pública e conveniada. O processo foi denominado 
“desospitalização saneadora” (VASCONCELOS, 2000).

No plano legislativo, o coroamento do processo de reforma 
psiquiátrica circunscreveu o sancionamento da Lei nº 10.216, 
de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental (BRASIL, 2004).

Em 2002, o Ministério da Saúde lançou a portaria nº 336, que 
define as modalidades de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, 
principal equipamento da reforma psiquiátrica, com a missão 
de substituir o modelo hospitalocêntrico, por ser um serviço de 
portas abertas e constituir-se como um serviço comunitário e 
fundamentado em um outro processo de trabalho em equipe 
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multiprofissional e orientado por um Projeto Terapêutico Singular, 
que busca inserir a pessoa com transtorno mental na vida 
comunitária, dinamizando seus laços e trocas sociais, o que se 
traduz em inovações assistenciais.

Nesse contexto, a atenção à saúde mental é descentralizada das 
capitais e do modelo manicomial, ganhando diferentes territórios e 
atravessando as diferentes políticas sociais, haja vista, que a saúde 
isoladamente não contempla a complexidade das necessidades da 
pessoa com transtorno mental, requerendo a intersetorialidade, 
convocando ações de outras políticas sociais, o que é reforçado 
por ações em rede, a partir do Decreto 7.508/2011 e da 
institucionalização da Rede de Atenção Psicossocial, em 2011, pela 
Portaria 3088. Apesar dos avanços, o processo ocorreu de maneira 
contraditória e eivado de resistências, sobretudo por parte de 
alguns setores da categoria médica e de setores empresariais da 
saúde. Também se deparou com os avanços do ideário neoliberal, 
incorporado na dinamização da política social brasileira, a partir 
dos anos 90, que postula o “Estado mínimo” para os gastos sociais, 
especialmente, em saúde.

A reforma psiquiátrica e seu ideário inscrito como política social se 
irradia no território brasileiro, tendo repercussões diferenciadas 
nos distintos Estados, a partir das conjunturas políticas e das forças 
sociais locais historicamente em disputas por modelo assistenciais 
distintos, para cuidar da pessoa com transtorno mental.

O processo de reforma psiquiátrica 
no Piauí e seus principais atores

 O Piauí é um estado situado na região Nordeste do Brasil. Conforme 
o Censo de 2010 do IBGE, conta com 3.118.360 habitantes, 
distribuídos em 224 municípios, mais de 70% configurado como 
município de pequeno porte.

A assistência em saúde mental do Estado esteve historicamente 
concentrada na capital, Teresina. Por meio de dois hospitais 
psiquiátricos, sendo um público sob a gestão estadual, Hospital 
Areolino de Abreu, criado em 1907; e o outro privado, conveniado 
ao Sistema Único de Saúde - SUS, Sanatório Meduna, criado em 
1954. O primeiro configurou-se como o epicentro dos embates 
terapêuticos e políticos da área, abrigando em seu interior a 
Residência Médica e a sede da filiada local da Associação Brasileira 

de Psiquiatria, as quais representam a categoria médica, que, 
historicamente, comandou os serviços assistenciais locais.

A categoria médica local sempre teve importância estrutural na 
atenção à saúde mental, pois, além de toda cautela, a pessoa com 
transtorno mental está centralizada em diagnósticos e consultas 
médicas, via ambulatório público ou consultório particular. Na 
deliberação por internação, também, conformou-se como ator 
político importante no processo de alterações assistenciais, tanto 
por forjar melhorias e ampliações assistenciais (a exemplo de 
lutas pela incorporação do psiquiatra no interior da assistência de 
hospitais gerais ou criação de hospitais-dia), quanto por buscar 
influenciar as ações públicas, mediante a Associação Comunitária 
de Saúde Mental, criada em 9 de outubro de 1980, que passa a 
organizar as jornadas de psiquiatria, em que o modelo assistencial 
constava na programação. Também influenciam a proposta de lei 
estadual, tais como a apresentada pelo Deputado Wilson Martins, 
em 1999. (ROSA, 2003)

O processo de reforma psiquiátrica no plano local inicia-se 
morosamente, tendo como principal ator a Coordenação de Saúde 
Mental, do Ministério da Saúde, que, com financiamento assegurado 
pela Portaria nº 1.455/2003, busca, por meio de ações indutoras, 
reorientar a assistência, mediante duas ações conjugadas, na 
expectativa de serem sinérgicas: a redução no número de leitos 
nos hospitais psiquiátricos locais e a disponibilização de recursos 
para criação e expansão dos Centros de Atenção Psicossocial - 
CAPS, em todo território nacional.  

Nesse desenho, de um modo geral, os trabalhadores de saúde 
mental no contexto local pouco influenciaram e compreenderam o 
jogo de forças que se estabelecia, atuando nos serviços de maneira 
técnica, secundarizando os processos políticos inerentes a toda 
prática social, apesar da dinamização de processos formativos, 
baseados na atenção psicossocial, que o próprio Ministério da 
Saúde financiou, a partir do ano 2003. (ROSA, 2005)

Paradoxalmente, alguns trabalhadores do próprio Hospital Areolino 
de Abreu contribuem com processos desinstitucionalizantes, 
inerentes à reforma psiquiátrica. De um lado, uma equipe foi 
constituída, em 2004, para elaborar e coordenar o projeto de 
criação de Serviços Residenciais Terapêuticos, com base na 
Portaria GM nº 106/2000 e nº 1.220/2000, do Ministério da Saúde 
(COSTA, 2008). São identificados 32 pacientes moradores do 
Hospital Areolino de Abreu, sendo 18 considerados em condição 
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para morar na comunidade, ou seja, 56,2%.

Em 2004, 17 anos depois da criação do CAPS Luiz Cerqueira, em 
São Paulo, o primeiro do Brasil, foram criados os primeiros CAPS 
do Piauí, na capital, Teresina. O primeiro a ser habilitado pelo 
Ministério da Saúde foi o CAPSI voltado para o público infanto-
juvenil (ROSA, 2008), criado sob a liderança do psiquiatra Dr. Carlos 
Alberto Soares, sob gestão estadual, funcionando conjugado ao 
Hospital Areolino de Abreu, até o ano 2016. O segundo foi o CAPS 
voltado para os consumidores de substâncias psicoativas, sob a 
coordenação do psiquiatra Dr. Mauro Passamani, sob gestão da 
Fundação Municipal de Saúde de Teresina.

Há resistências na criação de CAPS pelos gestores, sobretudo da 
capital, e até por parte de alguns profissionais do estado, o que se 
materializa na criação e na expansão de hospitais-dia, sobretudo 
na cidade de Picos e Parnaíba. No final de 1990, na “contramão” 
dos processos substitutivos, tais serviços se orientavam 
financeiramente pelos mesmos procedimentos dos hospitais 
psiquiátricos e autorizações de internações psiquiátricas.

Em 2001, foi criada a Âncora – associação de usuários, familiares 
e interessados na causa da saúde mental. Ela passou a promover 
eventos em torno do dia da luta antimamicomial, fomentando o 
protagonismo de usuários e seus familiares, com a perspectiva de 
difundir os princípios da reforma psiquiátrica entre trabalhadores 
e a população em geral. Buscou-se influir, também, na produção 
de uma legislação local asseguradora de direitos e cidadania da 
pessoa com transtorno mental.

Apesar da crescente redução do número de leitos nos hospitais 
psiquiátricos locais, com base na Portaria GM nº 52, de 2004, 
conjugadas as avaliações da qualidade assistencial dos mesmos, 
mediante o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços 
Hospitalares PNASH – Psiquiatria, como estratégia indutora da 
Coordenação de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, para 
pressionar os gestores locais a reorientar a assistência. Até o final 
de 1990, poucas alterações foram observadas.

O Ministério Público passa a ser acionado por várias forças sociais, 
em disputas por influenciar a configuração do modelo assistencial 
local. De um lado se situam as “forças mais conservadoras”, ou seja, 
que lutam pela permanência do status quo, em prol da manutenção 
(YASUI, 2010), e até ampliação do número de leitos em hospitais 
psiquiátricos, empregando como principal argumento o risco de 

desassistência e até desemprego dos trabalhadores dos serviços 
tradicionais. Essas forças são representadas, preponderantemente, 
pela categoria médica, embora não exclusiva. De outro lado, se 
colocam alguns trabalhadores, representantes de movimentos 
sociais e a coordenação/gerência estadual de saúde mental, que 
procuram contribuir para efetivar as inovações postas pela Política 
Nacional de Saúde Mental.

No jogo de forças sociais localmente construída, o Ministério 
Público se situa como o principal ator político impulsionador do 
processo de mudança assistencial, uma vez que os Termos de 
Ajustamento de Condutas passam a pressionar os gestores para 
criação de CAPS e outros dispositivos que assegurem a qualidade 
assistencial e, consequentemente, a cidadania da pessoa com 
transtorno mental. Como analisa Oliveira (2011):

Os dois hospitais, com 200 leitos cada um, reduziram 80 leitos no conjunto 
para garantir uma diária mais competitiva. O gestor daqui não se importou 
com a diminuição e os CAPS (Norte e Leste) foram implantados por 
determinação do Ministério Público, que ficou preocupado com a possível 
dessasistência” (...) Essa característica local, a participação do Ministério 
Público com a assistência em saúde mental e sua clara opção para as 
novas formas de atendimento, foi decisiva na construção da rede de 
serviços efetiva. (p.97,)

Dessa forma, em 2005, foram criados em Teresina dois CAPS, um na 
zona norte e outro na zona leste da cidade. Porém, os mesmos são 
insuficientes para atender a demanda em saúde mental da capital.

Em 2010, atendendo o compromisso de ajuste firmado com 
o Ministério Público Estadual, foram criados outros dois CAPS, 
em Teresina, na zona sul e sudeste, e o CAPS III e 10 leitos para 
atenção aos consumidores de substâncias psicoativas, na capital, 
no popularmente conhecido como “Hospital do Mocambinho”.

Um outro ator político importante foi a Gerência estadual de 
saúde mental, da Secretaria de Estado da Saúde – SESAPI. A partir 
de 2004, elaborou um plano estadual de saúde mental orientado 
pelos princípios da reforma psiquiátrica e, com essa base, 
começou-se a dinamizar as gestões para convencer os gestores 
de municípios aptos a criar CAPS, para implantá-los, com base 
nos recursos orçamentários disponibilizados e repassados pelo 
Ministério da Saúde. 

Como consequência desse processo, em 2005, ocorreu o “boom” 
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na criação de Centros de Atenção Psicossocial no interior do 
Estado. Ressalva-se que a Gerência Estadual de Saúde Mental, 
também, teve um papel importante na difusão dos princípios 
da reforma psiquiátrica no Piauí, com os eventos que promove, 
anualmente. A SESAPI e o governo do estado, como um todo, 
também foram atores políticos propulsores da reforma 
psiquiátrica no Piauí, haja vista o Estado assumir a criação e a 
coordenação de serviços na capital, na contramão do processo de 
municipalização, tais como os Serviços Residenciais Terapêuticos, 
o CAPSI e os leitos para consumidores de substâncias psicoativas, 
no Hospital do Mocambinho.

Em 21/09/2009, o Ministério Público convocou uma audiência 
pública para ouvir a sociedade e os atores envolvidos no processo 
de redução dos leitos psiquiátricos propostos pelo Ministério 
da Saúde, visando coibir possível desassistência aos pacientes 
psiquiátricos. Estavam presentes representantes do Ministério da 
Saúde, secretários de saúde do Estado e de municípios, sociedade 
de psiquiatria, associações de pacientes e familiares, profissionais 
e conselheiros de saúde, diretores de hospitais, fiscais da vigilância 
sanitária, universidades, advogados e sociedade civil. Após ricas e 
acaloradas discussões, um acontecimento inesperado acelerou 
os processos de reforma psiquiátrica no Estado. Os dirigentes do 
Hospital Psiquiátrico Sanatório Meduna informaram o risco de 
encerramento das atividades do serviço, alegando como principal 
problema o baixo valor da diária recebida (ROSA, et al, 2011). Nesse 
contexto, a direção do Sanatório Meduna aventa como saída o 
aumento no valor da diária de internação ou a criação do Instituto 
Clidenor de Freitas Santos.

O Ministério Público Estadual e a Secretaria de Saúde do Estado, 
em conjunto com a Coordenação de Saúde Mental do Ministério 
da Saúde, acordaram a realização de uma avaliação situacional e 
de diagnóstico do Sanatório Meduna, sendo ampliada a análise 
para a realidade assistencial do Hospital Areolino de Abreu. Para 
tanto, é constituída, nos autos do Inquérito Civil em tramitação, 
na Promotoria de Justiça, uma comissão multiprofissional com o 
escopo de avaliar a situação clínica, jurídica e social dos pacientes 
internados nos dois nosocômios, além de acompanhar as ações 
de reestruturação da rede de saúde mental. 

Com a constatação de uma realidade infraestrutural e assistencial 
degradante e degradada do primeiro, é proposta pela sobredita 
Comissão a redução do número de leitos do serviço e até o 
descredenciamento dos leitos psiquiátricos do SUS (ROSA et 
al, 2011).   Revelou-se uma “situação de desassistência médica-

hospitalar, ante a ausência de projeto terapêutico individualizado, 
de insuficiência de alimentos, medicamentos, insumos e até 
de cuidados pessoais mínimos de higiene dos pacientes ali 
internados.” (SEABRA, TAC, 2009).

Novos compromissos foram celebrados entre o Ministério Público, 
o Secretário Estadual de Saúde e o Presidente da Fundação 
Municipal de Teresina - FMS, numa clara demonstração de vontade 
política de minimizar o quadro indigno de cuidado com cerca de 
200 pacientes internados no Sanatório Meduna. Passaram a ser 
fornecidos gêneros alimentícios, materiais médico-hospitalar de 
consumo e material de limpeza, medicamentos, colchões, roupas 
de cama e até vestuários.  É importante destacar o trabalho 
ético realizado pelas equipes técnicas da SESAPI e da FMS, que 
integraram a Comissão, para redefinição da forma de assistência e 
do próprio modelo de atenção em saúde mental.  

Os dois governos, mesmo em conflito pré-eleitoral, trataram de suas 
responsabilidades com uma cooperação mútua inimaginável em situações 
políticas conflitantes como essa, sendo responsáveis por ações que 
geraram uma atenção em Saúde Mental ímpar para o país, numa cidade 
em que, bem pouco tempo atrás, girava em torno de um modelo centrado 
na internação. (OLIVEIRA, p.132, 2011)

Fica também evidenciado que predomina entre os internos 
do Sanatório Meduna e do Hospital Areolino de Abreu pessoas 
residentes no município de Teresina, e que há, implicitamente, uma 
divisão de trabalho entre o Hospital Areolino de Abreu e o Sanatório 
Meduna, com o segundo, figurando como prioritariamente um 
serviço de atenção aos consumidores de substâncias psicoativas, 
haja vista 44% dos internos terem diagnóstico relacionado ao 
consumo dessas substâncias.

Diante desse quadro, várias ações estruturantes e conjugadas 
foram propostas e algumas efetivadas pelo Ministério Público do 
Piauí aos gestores da saúde do Estado e de Teresina, principalmente, 
ao gestor da capital. Tais ações propuseram: criação do CAPS III de 
Teresina; criação de leitos em hospitais gerais (com 4 leitos, no 
Hospital da Primavera, gerido pela Fundação Municipal de Saúde 
de Teresina); criação da Enfermaria Transitória de Atendimento 
à Crise (ETAC), no Hospital Areolino de Abreu, a partir de 2010, 
com a função de regular as internações integrais; em 29/03/2010, 
foi inaugurado o Serviço de Referência Hospital para Atenção 
Integral aos Usuários de Álcool e outras drogas, no Hospital do 
Mocambinho, em Teresina, com 10 leitos.
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O Sanatório Meduna encerrou suas atividades no dia 23 de maio 
de 2010.

A cidade estava em paz na companhia de seus loucos. E esses tinham 
a atenção dos novos serviços distribuídos na cidade, para que fossem 
acompanhados na sua comunidade, no seu lugar de construção da 
existência. Não se pode construir o existir quando se é sequestrado do 
seu lugar no mundo. E o hospital não é morada de ninguém. Von Meduna 
retira-se sem fazer falta a uma cidade que passou a saber conviver e tratar 
seus loucos na diversidade e na acolhida que os novos tempos anunciam. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 132)

Atuação do Ministério Público 
do Piauí no asseguramento de 
direitos e qualidade de vida da 
pessoa com transtorno mental, por 
meio da atenção comunitária

A legislação brasileira é irreparável na proteção dos direitos 
das peças com transtornos mentais, mas há um grande 
distanciamento entre as leis que regem a saúde pública no 
nosso país e a dura realidade vivida pela população que precisa 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Constituição Federal de 1988 é um marco histórico sem 
precedentes, no que tange ao modelo assistencial de saúde no 
Brasil, ao inscrever em seu texto o direito à saúde, porque jamais 
outro texto constitucional brasileiro o havia feito. Nos artigos 196  
e 200, considerou-se a saúde como direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que 
visem a redução do risco de doença e de outros agravos, bem 
como ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação, qualificando 
expressamente as ações e serviços de saúde como de relevância 
pública, ou seja, a política pública de saúde deve se sobrepor a 
qualquer outra política, já que saúde é corolário do direito à vida, 
bem supremo do ser humano.

Por outro lado, observa-se, também, um distanciamento recorrente 
entre o discurso e a prática de gestão. As instituições falham 
quando se trata de implementar políticas públicas que assegurem 
a fruição de direitos fundamentais prestacionais, especialmente, 
na área da saúde, mesmo conhecendo os meios para efetivá-las. 

A integração das ações municipais, estaduais e federais, a 
interdisciplinaridade e intersetorialidade são imprescindíveis para 
dar eficácia aos direitos fundamentais previstos no art. 6º, da Carta 
Magna, e para alcançar os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil.

O fato é que, a partir do preceituado na Constituição Federal e nas 
leis orgânicas (LF nº 8080/90 e 8142/90), a saúde foi alçada a novo 
patamar conceitual, aumentando a responsabilidade do Estado 
(gênero) e dos demais atores institucionais envolvidos no processo 
de formulação, execução, fiscalização e avaliação de políticas 
públicas, com o propósito de assegurar a todos o bem-estar físico, 
mental e social a que fazem jus preconizado pela Organização 
Mundial de Saúde.

Vivencia-se uma época de crises variadas: econômicas, éticas e 
de crescentes necessidades por superar, e o Direito não pode 
se isolar das demais ordens socioculturais que concorrem à sua 
produção. A garantia de realização ou a não e da superação das 
necessidades deve ser considerada à vista da efetivação dos 
direitos fundamentais e de cidadania. 

Necessidade é uma situação ou estado de caráter não intencional 
e inevitável que se constitui como privação daquilo que é básico e 
imprescindível e coloca a pessoa – individual ou coletiva – em relação 
direta com a noção de dano, privação ou sofrimento grave, um estado 
de degeneração da qualidade de vida humana e de bem-estar a qual 
se mantém até ser obtida uma satisfação que atue em direção reversa. 
(GUSTIN,2009, p.14) 

Tudo aquilo que interfere, de forma direta ou indireta, na 
qualidade de vida das pessoas e dos grupos em relação às suas 
atividades essenciais, tornando-as insuficientes frente ao seu 
grupo social, constitui-se como dano, privação ou sofrimento 
grave. (GUSTIN, 2016, p. 33)

O Estado Democrático de Direito, conquistado a partir da 
mobilização da sociedade civil, é fundado a partir do princípio 
da inclusão e da dignidade humana. Assim, espaços sociais se 
ampliaram e as lutas pela garantia de direitos e de políticas públicas 
eclodiram. Nesse contexto, em todo o país, organizaram-se 
movimentos e associações, buscando dar visibilidade às pessoas 
com transtornos mentais, até então, guardadas em asilos, cárceres 
domésticos e hospitais psiquiátricos.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | A ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

A imbricação do valor sanitário (lato sensu) com a vida social 
se revela por recíprocas, relevantes e complexas relações que 
nela mesmo se estabelece. Eis que “a saúde tem como fatores 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais”.  A saúde da população, aliás, é medida por 
níveis que expressam a organização social e econômica do País”. 
(Art. 3º, caput, LF n. 8080/90)

No dizer do Procurador de Justiça do MPPR, Marco Antonio Teixeira: 

“o Ministério Público, através de seus membros, possui a especial 
atribuição de atuar na preservação do direito à saúde (tanto na sua 
vertente individual, quanto na social, cf. art. 6, da CF) e dos interesses 
resultantes de atividade(s) públicas das quais decorram insuficiência(s) 
ou omissão(ões), além de fazer por consolidar e concretizar as políticas 
públicas de saúde que orientam o SUS, buscando sempre se realize seu 
mais adequado grau de resolutividade. Tal imposição provém de seu 
dever em face dos interesses sociais e individuais indisponíveis previsto 
no art. 127, da C.F”.  

Evidente que essa atuação ministerial, com vistas à efetividade 
do direito à saúde, pauta-se nos fundamentos da cidadania, da 
dignidade da pessoa humana; no respeito à liberdade, à autonomia; 
e, nas diretrizes da reforma sanitária e psiquiátrica.

Foi nesse contexto e sustentada por esses fundamentos que se 
deu a atuação do Ministério Público do Piauí, na perspectiva de 
assegurar a direção de uma atenção às pessoas com transtornos 
mentais e usuárias de álcool, crack e outras drogas.

Uma nova forma de atuação na garantia 
de direitos na área da Saúde Mental

Romperam-se os paradigmas institucionais. A primeira providência 
foi pautar o assunto nas agendas internas da Instituição, através 
do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, de 
Promotores de Justiça, do Conselho Superior e da Corregedoria-
Geral do Ministério Público do Piauí, para redirecionar o olhar e a 
atuação finalística, envidando esforços no sentido de reconhecer 
e implementar os direitos da pessoa com transtorno mental 
garantidos pela Constituição Federal e enumerados na Lei nº 
10.216/2001 – Lei da Reforma Psiquiátrica – que dispõe sobre a 

proteção e os direitos desses cidadãos e cidadãs; e redireciona o 
modelo de atenção à saúde mental.

A premissa era: a pessoa com transtorno mental é sujeito de 
direitos (art.1º da Lei 10.216\2001) e como tal deve ser vista e 
defendida pelo Ministério Público.

A interdição judicial da pessoa com Transtorno Mental passou a ser 
vista pelos Promotores de Justiça com cautela e reservas, conforme 
disposto na Lei 10.216/2001, apenas deve ocorrer em situações em 
que seja a única possibilidade de gestão social da pessoa. E, caso 
venha a ocorrer, ser fiscalizada com rigor pelo Ministério Público, 
numa demonstração de proteção para aquelas pessoas que, em 
razão de uma condição pessoal – enfermidade psíquica, debilidade 
mental, transtornos que atingem o conhecimento, o sentimento e 
a vontade – não possuem o necessário discernimento para decidir 
por si mesmas as questões de sua vida pessoal.

Concomitantemente, passou-se a criar agendas de contatos 
rotineiros com gestores, conselheiros de saúde, pacientes, 
associações de familiares de pacientes, profissionais da saúde 
e conselhos de classe. Abriram-se as portas das Promotorias de 
Justiça do Piauí e seus membros assumiram o papel de verdadeiros 
articuladores-políticos, agindo dentro do Sistema de Saúde 
Pública, em parceria com os atores da saúde, como “catalisador 
das demandas sociais e indutor das políticas públicas” necessárias 
à construção da Rede de Atenção Psicossocial do Piauí. Para 
tanto, indispensável que os gestores públicos contemplassem em 
seus planos e programas de governo as ações, os serviços e os 
equipamentos necessários à prestação de cuidados com as pessoas 
com transtorno mental, inclusive os usuários de álcool e outras 
drogas, cujos atendimentos devem se dar, preferencialmente, 
na rede de saúde pública do SUS, em regime de cooperação e 
descentralização com a secretaria estadual de saúde e municípios.

Nesse processo, cabe ao Parquet a promoção do diálogo entre os 
gestores envolvidos, identificando responsabilidades e cobrando 
soluções. O art.3º da Lei nº 10.216\2001, diz que é responsabilidade 
do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a 
assistência e a promoção de ações de saúde às pessoas com 
transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e 
da família. Ou seja, é responsabilidade das Secretarias de Saúde e 
do Ministério da Saúde a implantação dos serviços de saúde que 
garantam o direito das pessoas com transtornos mentais.
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Um dos maiores desafios para a efetivação de direitos na área 
da saúde mental é a integração e conjugação de atuações que 
envolvam solidariedade e o entrelaçamento na procura de soluções 
para problemas complexos como são os que envolvem pessoas 
com doenças psíquicas e as dependentes de álcool, crack e outras 
drogas. A compreensão de saúde deve se dar por meio de uma 
concepção ampla e multidimensional, em que é preciso considerar 
as singularidades e os diferentes cenários que integram o viver 
saudável dos indivíduos em seu contexto real. Portanto, imperioso 
reconhecer a importância de todos os saberes.  

A essência da democracia é a participação, o diálogo, a produção 
de consensos baseados na escuta e a compreensão da fala das 
pessoas com diversidade de saberes e posicionamentos. Ao 
Ministério Público, cabe esse engajamento intersubjetivo, a troca 
de experiências dialógicas em que todos têm algo a aprender 
com o outro. Assim, procedeu o Ministério Público do Piauí diante 
dos tensionamentos trazidos pelo fechamento dos 200 leitos 
do Sanatório Meduna e encerramento total das atividades da 
instituição, em 2010, e a correlação de forças posta pelos diferentes 
atores que se pronunciaram em relação à matéria.

A necessária construção dialogal entre Saúde e Direito

É fato que a efetivação do novo modelo de assistência trouxe 
resistências e tensões. Temas candentes precisavam ser 
enfrentados com coragem, conhecimento e integração. A tônica era 
o do olhar para o benefício do coletivo em detrimento de ideologias 
ou interesses particulares ou de classe. Antes, tinha-se o hospital 
psiquiátrico e, por conseguinte, a internação psiquiátrica, como o 
principal dispositivo de cuidado da rede de saúde mental.  O artigo 
4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216\2001, estabelece que a internação, 
em qualquer das suas modalidades (voluntária, involuntária e 
compulsória), só será indicada quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes, e o tratamento visará, como finalidade 
permanente, à reinserção social do paciente.

A saúde é uma questão social de responsabilidade do Estado e dos 
cidadãos que pressupõe o envolvimento das instâncias jurídicas e 
sociais. Nas últimas décadas, o diálogo entre os diferentes atores 
do Sistema de Saúde e de Justiça tem se intensificado com vistas à 
garantia de acesso à saúde para a população.

A mudança do modelo assistencial em saúde mental trazido pela 
Lei nº 10.216\2001, também impulsionou a comunicação entre 
o Ministério Público, a Sociedade de Psiquiatria e os gestores 
de serviços de saúde mental habilitados para internação de 
pacientes. No seu art. 8º, § 1º, prescreve que a internação 
psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, 
ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável 
técnico do estabelecimento, no qual tenha ocorrido, devendo 
esse mesmo procedimento ser adotado quando há respectiva 
alta. Adiante, no parágrafo segundo, assevera que o término da 
internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar 
ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista 
responsável pelo tratamento.

Ademais, a sobredita Lei estabelece que toda e qualquer 
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 
médico circunstanciado que caracterize os motivos. De igual 
forma, não é permitido a quaisquer dos atores do sistema de 
justiça e familiares proceder a internação de paciente sem que 
seja referendado por uma autorização médica (laudo). Vê-se que 
a mens legis possibilitam uma segurança para o próprio paciente 
e para os demais atores envolvidos, numa sinergia de cuidados e 
responsabilidades recíprocas.

Nesse esteio, ajustar a linguagem técnica da medicina e do direito, 
também, se faz imperiosa. Não são poucos os embates entre os 
profissionais da própria área da saúde, como: medicina, inclusive, a 
medicina legal e da perícia médica, psicologia, enfermagem, serviço 
social e terapia ocupacional. E outros tantos embates se dão entre 
esses profissionais, os familiares de pacientes e os profissionais do 
sistema de justiça.

No Piauí, foram realizadas reuniões temáticas, rodas de conversa 
e seminários que resultaram na percepção de que não mais 
é possível uma atuação isolada, incomunicável e distanciada 
dos demais atores sociais, tampouco, dos demais membros 
ministeriais que atuam em áreas conexas como a deficiência e 
o idoso, a infância e a juventude e mesmo o patrimônio público. 
Todos os membros devem estar comprometidos com o objetivo 
estratégico da República (art.3º, da CF) que é a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento 
nacional deve estar voltado para a erradicação da pobreza e 
da marginalização, para a redução das desigualdades sociais e 
regionais e a promoção do bem comum. Enfim, ter a consciência 
de que a unidade institucional passa pelo cumprimento desse 
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objetivo e que seus membros devem agir de forma integrada, 
quando necessário, para que possam compreender a prática 
transformadora que incumbe à Instituição.

O envolvimento da Corregedoria-Geral do Ministério 
Público do Piauí na reconstrução da cultura 
institucional orientada para consolidação dos 
direitos de cidadania e cuidados comunitários 
das pessoas com transtorno mental

O Ministério Público do Piauí atento a essa dinâmica social fomentou 
a atuação extrajudicial dos seus membros. Era preciso ser capaz 
de buscar as resoluções das demandas internamente, dentro da 
Promotoria de Justiça, com um mínimo de judicialização possível. 
Não mais era possível uma visão reducionista do problema posto 
ao Promotor de Justiça, cuja solução exige uma visão sistêmica que 
abrange a compreensão do modelo de saúde mental vigente, do 
conhecimento da rede de serviços, para o cuidado, o tratamento e 
as responsabilidades dos diversos atores envolvidos.

OLIVEIRA (2011), ao analisar o processo de reforma psiquiátrica 
piauiense, destaca o Ministério Público como “o cavaleiro do 
quarto poder” (p.117). Pressionado com os riscos de desassistência 
e denúncias de violação de direitos humanos, inclusive pela 
degradação da assistência prestada pelo ente privado conveniado 
ao SUS, essa instância/instituição (MPPI) procurou atuar na 
produção de consensos mínimos entre os diferentes atores, com 
distintos projetos e intencionalidades. 

Nessas circunstâncias, as audiências públicas se constituíram 
como ferramenta fundamental para a manifestação democrática 
das diferentes leituras sobre a matéria e para conhecimento 
dos distintos direcionamentos, incluindo várias categorias de 
trabalhadores (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, psicológicos, dentre outros), representantes da 
academia, dos movimentos sociais, das instituições gestoras da 
saúde/saúde mental, dos diferentes níveis organizativos do SUS. 
Logo, constitui-se um campo de diálogo multidisciplinar, pela 
própria complexidade que atravessa a questão, envolvendo muitas 
pessoas hipossuficientes, algumas interditadas e estigmatizadas, 
consequentemente, com muitas barreiras para se organizar e 
vocalizar suas necessidades sociais.

Uma outra ferramenta fundamental foram os Termos de 
Ajustamento de Conduta – T.A.C, firmados com base na Lei nº 
7.347, de 14 de julho de 1985. Os T.A.Cs, permitiram reforçar e 
estabelecer responsabilidades, adequando e definindo atribuições/
competências dos diferentes entes envolvidos; consolidar os 
termos das negociações e acordos estabelecidos; e estipular 
prazos a serem cumpridos.

Nesse contexto, destaca-se a participação da Corregedoria-Geral, 
no exercício de sua função orientadora, de estimular a implantação 
de uma nova cultura institucional orientada para consolidação dos 
direitos de cidadania e cuidados comunitários das pessoas com 
transtorno mental.

Em 12 de setembro de 2014, foi assinada a primeira Recomendação 
conjunta da Corregedoria-Geral e do Centro de Apoio Operacional 
de Defesa da Saúde, dispondo sobre a atuação dos Promotores de 
Justiça, em casos de requerimentos de internação psiquiátrica para 
pacientes com transtorno mental e pacientes com necessidades 
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas.

Assim, recomendam aos Promotores de Justiça que:

1. Na apreciação dos requerimentos de internações psiquiátricas, 
suas decisões sejam precedidas de diligências ministeriais e não 
apenas baseadas em termos de declarações de familiares, ainda 
que, instruídas com documento médico indicando a internação;

2. Abstenham-se de utilizar a internação psiquiátrica como o 
primeiro recurso terapêutico, uma vez que tal iniciativa afronta 
a Política de Saúde Mental em vigor, que aponta os recursos de 
base comunitária (CAPS, Atendimento Ambulatorial, Unidades de 
Acolhimento, Urgência e Emergência de Hospitais Gerais ou UPA 
e Comunidades Terapêuticas) como os mais indicados para uma 
exitosa reinserção social do dependente químico, haja vista ser a 
internação o recurso menos eficaz, por ser, necessariamente, de 
curta duração e segregar o usuário, enquanto o tratamento do 
dependente químico, via de regra, é de longa duração;

3. Nos casos de requerimentos de internação psiquiátrica de 
portador de transtorno mental ou dependente químico, mesmo 
diante do laudo médico circunstanciado dos motivos da internação, 
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realizem as seguintes diligências antes de deliberar acerca da 
atuação de forma a garantir ou não o tratamento médico de 
internação:

3.1. Notifiquem a Secretaria Municipal de Saúde para esclarecer 
se restaram esgotados todos os recursos terapêuticos extra-
hospitalares em favor do usuário;

3.2. Requisitem informações pormenorizadas de eventual 
acolhimento do usuário na rede municipal de serviços; e

3.3. Requisitem esclarecimentos da falta de êxito do tratamento 
ambulatorial em aberto;

4. Realizadas as diligências especificadas no item 3, permanecendo 
configurada a necessidade e pertinência da internação, atuem para 
efetivação da internação involuntária, por intermédio dos órgãos 
do SUS, quais sejam, a Secretaria Municipal de Saúde, Central de 
Regulação de Leitos e/ou o próprio estabelecimento hospitalar do 
município, sem a intervenção judicial;

5. Nos casos de intoxicação e síndrome de abstinência, adotem 
providências para a internação do dependente químico em hospital 
geral, de modo que, o Hospital Psiquiátrico, prioritariamente, 
seja destinado para o atendimento de portadores de transtorno 
mental.

6. Adotem providências para que o Ministério Público e o Poder 
Judiciário não assinalem tempo de duração da internação, por se 
tratar de espaço médico exclusivo, conforme art.8º, § 2º, da Lei 
10.2016/2001;

7. Atentem para o fato de que a busca insistente pela internação 
psiquiátrica tem origem em vazios assistenciais da Rede de 
Atenção Psicossocial e, assim a tutela ministerial deverá se voltar, 
preferencialmente, para a atuação coletiva do problema, primando 
pelo acolhimento das demandas por tratamento de usuários/
dependentes químicos em toda a rede de serviços e não apenas 
no âmbito da assistência hospitalar;

Registre-se que o conteúdo dessa Recomendação foi aprovado 
pela Comissão Permanente de Defesa da Saúde (COPEDS), do 
Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) e a tomada de 
decisão para sua expedição fora resultado da apropriação pelos 
integrantes da Corregedoria do MPPI, dos projetos do Centro 

de Apoio Operacional de Defesa a Saúde na área da saúde 
mental, do envolvimento dos mesmos nas reuniões temáticas, 
nos seminários de Saúde Mental e nos diálogos com gestores 
da saúde e Promotores de Justiça, no âmbito da Instituição. Daí, 
realçar a percepção das Corregedorias do Ministério Público como 
importantes órgãos de promoção da efetividade institucional.

Considerações Finais

Os princípios do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, 
ao serem incorporados na política pública de saúde mental do 
Ministério da Saúde, traz como principal desafio o desmonte de 
todo aparato que deu sustentação ao modelo manicomial, e, 
consequentemente, a todo processo que esteve subjacente à 
violação de direitos humanos e exclusão da cidadania da pessoa 
com transtorno mental. 

Desde os anos 90, novos processos de produção de uma outra 
forma de cuidar da pessoa com transtorno mental, em liberdade 
e com qualidade de vida, reinserindo-a no meio social e com base 
em sua cidadania, torna-se imperativo, para reorientar a relação 
da sociedade com a loucura. Mas, a reforma psiquiátrica se 
construiu em cada lugar e em cada Estado brasileiro, a partir das 
particularidades, conjunturas e forças sociais e políticas locais. 

No Piauí, as principais forças que buscaram obstar avanços nesse 
processo se manifestou em alguns segmentos dos profissionais 
da saúde e, alguns gestores resistentes aos investimentos em 
um segmento com parca organização política e estigmatizados/
desqualificados socialmente. As principais forças impulsionadoras 
dos processos de mudança assistencial foram: a Coordenação 
de Saúde Mental do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado 
da Saúde, por meio da Gerência de Saúde Mental e o Ministério 
Público Estadual, com um papel de destaque para a concretização 
do processo no plano local, através das audiências públicas, 
dos Termos de Ajustamento de Conduta e de Recomendações 
aos gestores de saúde e, posteriormente, aos Promotores de 
Justiça. Inter \ trans\ intra foram termos incorporados à atuação 
responsável e estruturante do Ministério Público piauiense na área 
da Saúde Mental, assumindo a posição de partícipe da construção 
social do direito à saúde. Para tanto, exigiu-se a observância do 
conhecimento técnico especializado da ciência médica, o respeito 
à autonomia do médico assistente e prescritor, bem como dos 
respectivos projetos terapêuticos singulares.
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O Ministério Público do Piauí se consolidou como um agente de 
transformação social, atuando como um interlocutor essencial 
na implementação dos dispositivos da Reforma Psiquiátrica no 
Estado, mediante a produção de espaços de trocas e otimização 
de saberes, competências e pactuações forjadas processualmente 
em negociações e construção de parceria com os vários atores 
envolvidos na dinamização dos embates. O que foi possível 
construir de forma coletiva como resposta que contemplou 
minimamente a qualidade assistencial e o direito a um cuidado 
cidadão da pessoa com transtorno mental, efetivou-se na rede de 
atenção psicossocial desenhada e colocada em ação, em 2010.

Mas, a partir de 2011 com parte significativa do orçamento público 
da saúde mental destinado às ações de enfrentamento ao crack 
e a intensificação de reforço ao modelo manicomial em 2017, 
expresso no aumento dos valores das diárias das autorizações 
de internações hospitalares, de hospitais psiquiátricos, tendência 
de ambulatorização da atenção, precarização dos CAPS e 
reorientação dos recursos públicos da saúde para organizações 
não governamentais, com intensa precarização da rede pública 
de saúde, observa-se tendência regressiva na cidadania da 
pessoa com transtorno mental, com a volta de investimento no 
modelo manicomial. 

Gilson Carvalho, médico sanitarista, costumava dizer que “a 
vontade política do governo é expressa no orçamento”. Portanto, 
o momento exige redobrada vigilância do Ministério Público, 
defensor dos interesses mais relevantes da sociedade, para 
resguardar a dignidade da pessoa com transtorno mental. As 
conquistas consignadas até 2016, aparentemente, foram poucas, 
mas significativas em termos de qualidade de vida para a pessoa 
com transtorno mental, e qualquer retrocesso significa violação 
de direitos. 
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

PROGRAMA COMER SAUDÁVEL

INÍCIO DA PRÁTICA: 16 de janeiro de 2017.

O momento de investimento na modernização da gestão no Ministério 
Público Militar – MPM cria a oportunidade para a implantação de 
projetos que visam diretamente à melhoria das condições de saúde e 
qualidade de vida dos colaboradores. Nesse contexto, o Programa 
Comer Saudável é uma iniciativa estratégica que tem como objetivo 
promover a saúde e o bem-estar no trabalho e contribuir para o 
alcance do objetivo estratégico “desenvolver competências, integrar 
e valorizar pessoas” do Plano Estratégico do MPM (2016-2020). 
Almejam-se, ainda, impactos indiretos na melhoria da produtividade 
e, em longo prazo, na prevenção do absenteísmo e redução de 
gastos hospitalares do Plan-Assiste.

Sabe-se que doenças metabólicas são fatores de risco para 
infarto, derrame e isquemias, principais causas de morte no Brasil 
e no mundo. Dados do Exame Periódico de Saúde (EPS) e do 
acompanhamento clínico demonstraram que parte dos membros 
e servidores do MPM apresentavam doenças metabólicas ou risco 
aumentado para seu desenvolvimento (aumento do colesterol, 
pressão alta, diabetes, obesidade, etc.) decorrentes de estilo de 
vida pouco saudável. Dessa forma, com o objetivo de atuar sobre 
os fatores de risco para doenças metabólicas, o Programa Comer 
Saudável realizou um trabalho de educação em saúde voltado para 
a aquisição e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis.  

O programa ofereceu oito oficinas semanais com o tema Nutrição 
Saudável. Durante o percurso, os participantes tiveram sua 
evolução monitorada com indicadores antropométricos (peso, 
circunferência abdominal e índice de massa corporal) e bioquímicos 
(exames laboratoriais). Verificou-se uma melhoria nos indicadores 
em variados graus. Como ganhos adicionais, observou-se a perda 
ponderal (embora não fosse um dos objetivos do programa) e 

relatos de que a mudança do hábito alimentar foi o primeiro passo 
para modificar outros aspectos do estilo de vida. 

Diante do sucesso da iniciativa, foi aberta nova turma com início 
em maio de 2018, e, para aprimoramento do processo, o programa 
teve seu escopo ampliado, reforçando outros comportamentos 
preventivos além da alimentação.

ÓRGÃO EXECUTOR: Departamento de Atenção à Saúde (DAS).

PARCEIROS: Direção-Geral (DG), Assessoria de Comunicação 
(Ascom), Departamento de Gestão de Pessoas – Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoas (DDP), Assessoria de Cerimonial 
(ASCER), Programa de Saúde e Assistência Social (Plan-Assiste).

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do Ministério Público 
Militar.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE GOIÁS

PROGRAMA CUIDADOSAMENTE: 
SAÚDE MENTAL NO TRABALHO

INÍCIO DA PRÁTICA: 1º de outubro de 2017.
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O Ministério Público do Estado de Goiás, por meio da 
Superintendência de Gestão em Recursos Humanos (SGRH), em 
parceria com a Assessoria de Comunicação (Ascom), realizou uma 
campanha sobre saúde mental, denominada CuidadosaMente: 
Saúde Mental no Trabalho, com o objetivo de divulgar o trabalho 
de atendimento psicossocial ofertado aos integrantes da Instituição 
e de comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro). 

A referida campanha teve como principais atividades a ampla 
divulgação, na intranet, de informações sobre saúde mental, 
com os temas: depressão, ansiedade e estresse; evento para 
o lançamento da campanha realizado no Dia Mundial da Saúde 
Mental, com exposição sobre saúde mental, saúde ocupacional e 
espaço bem-estar. O evento contou com a participação do Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST e de um aluno 
do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
– PUC-GO. Também se realizou um debate sobre saúde mental no 
trabalho, com a participação de um psiquiatra, uma psicóloga e 
uma promotora de Justiça, mediado por uma servidora do MPGO 
(psicóloga), com transmissão ao vivo pela MPTV, para todas as 
comarcas do estado de Goiás. 

Nos estandes de exposição, foram repassadas informações 
relativas à saúde mental do trabalhador pela equipe da Seção de 
Atendimento Psicossocial (SAP), que esclareceu dúvidas sobre o 
tema e divulgou o trabalho da equipe multidisciplinar do MPGO. 
Ademais, realizou-se uma oficina de técnica de mindfulness 
(atenção plena) durante o evento.

Em linhas gerais, o atendimento psicossocial é o acolhimento e 
a escuta dos integrantes ofertados por uma psicóloga e/ou uma 
assistente social da SAP. Destina-se a alguns quadros de sofrimento 
psíquico que interferem no âmbito laboral, além de outras 
situações, de forte impacto emocional na qualidade de vida do 
integrante. Por não substituir outros tipos de acompanhamentos 
profissionais (psicoterápicos, médicos), a equipe é responsável por 
realizar encaminhamentos conforme a demanda. 

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-GO) e Centro de Referência da Saúde do Trabalhador 
(CEREST). 

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores e estagiários do MPGO.

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO MPPE

INÍCIO DA PRÁTICA: junho de 2012.

O Programa Qualidade de Vida foi implantado conforme 
diretriz do Planejamento Estratégico 2009/2012, com o intuito 
de integrar, valorizar e motivar membros e servidores; incentivar 
o hábito de práticas saudáveis; aumentar a produtividade e a 
criatividade; controlar o estresse e combater o sedentarismo. 

O programa tem como objetivos gerais: desenvolver uma cultura 
organizacional de bem-estar coletivo; resgatar a valorização 
e a humanização da pessoa no trabalho; integrar as pessoas 
de diversas áreas do MPPE, estimulando o espírito de equipe; 
incentivar a prática de exercícios físicos, estimulando o cuidado 
com a saúde; reduzir indicadores negativos como absenteísmo, 
doenças de trabalho, licenças-saúde e aposentadorias precoces. 
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Como objetivos específicos: valorizar e motivar membros e 
servidores; aumentar a produtividade e a criatividade em função 
da integração e motivação do corpo funcional, além da valorização 
do sentimento de autoestima que esta prática desenvolve; agir no 
controle do estresse e no combate ao sedentarismo, contribuindo 
para a diminuição das fadigas visual, corporal e mental por meio das 
pausas para os exercícios; refletir sobre as vantagens de hábitos 
saudáveis como preventivo para as doenças do sedentarismo, 
propiciando o bem-estar e favorecendo a autoestima, atenuando 
a depressão e a síndrome do pânico; prevenir as LER – Lesões 
por Esforços Repetitivos e/ou DORT – Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho.

No programa, realizamos ações como: 

• Campanhas para a prevenção de doenças, em que há a 
medição de glicose para prevenir o diabetes e aferição 
de pressão para prevenir a hipertensão; campanhas de 
vacinação;

• Comemoração do Dia Mundial da Saúde, com palestras 
sobre temas relacionados à qualidade de vida, com 
duração mínima de 1h30;

• Eventos esportivos: corrida e caminhada da família 
MPPE, olimpíada e passeio ciclístico;

•  Arrecadação de alimentos não perecíveis, durante as 
inscrições para os eventos esportivos, para doação.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: o programa não tem 
parceiros externos fixos, pois cada ação ou evento demanda um 
tipo específico de parceiro, como escolas (fornecem espaço físico, 
por exemplo); empresas (fornecem água mineral, por exemplo) e 
profissionais qualificados na área da ação/evento (palestrantes, 
por exemplo).

PÚBLICO-ALVO: integrantes do MPPE.

4. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA NOSSO BEM-ESTAR

INÍCIO DA PRÁTICA: novembro de 2017.

O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) realizou, entre os 
16 e 17 de novembro de 2017, o evento Nosso Bem-Estar, faça 
seu dia melhor!, voltado para membros e servidores da Instituição.  

O evento teve como objetivo propiciar interação entre o público 
interno e difundir informações sobre cuidados com a saúde e 
qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Na oportunidade, servidores e membros receberam atendimentos 
de saúde, como exames de glicemia, aferição de pressão, consulta 
com nutricionista e sessões com fisioterapeutas, realizados por 
intermédio de uma parceria entre o MPRR e a Unimed.  

Durante o evento foram realizadas palestras a respeito de doenças 
posturais,  com a fisioterapeuta  Ivy  Marques Amaro,  e sobre 
qualidade de vida, com o psicólogo Wagner Costa. A programação 
também contou com um café da manhã surpresa, além de 
festival culinário e musical, a fim de que membros e servidores 
compartilhassem seus talentos.  

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Unimed Fama, Ivy Marques 
Amaro (fisioterapeuta), Wagner Costa (psicólogo). 

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPRR.







ESPIRITUALIDADE

A espiritualidade está relacionada à consciência de si, das relações e 
interações pessoais e do contexto em que se está inserido, favorecendo o 

aprimoramento das potencialidades do indivíduo e o significado de existência.

O desenvolvimento dos integrantes da Instituição na dimensão 
espiritual compreende o autoconhecimento, nosso mundo interno, 

sentimentos, emoções, valores, ações físicas e a percepção holística 
do ser humano associada à cultura e à missão do Órgão.
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 » ARTIGO

1. DIMENSÃO ESPIRITUAL: UM NOVO 
PARADIGMA PARA A GESTÃO DE 
PESSOAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO

THE SPIRITUAL DIMENSION: A 
NEW PARADIGM FOR PEOPLE 
MANAGEMENT IN THE BRAZILIAN 
PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa1

“Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências 
espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando 
têm experiências humanas” 

(Deepak Chopra)2

RESUMO: Um novo olhar projetou-se no Ministério Público 
brasileiro. O novo foco mira em algo que dificilmente poderíamos 
aquilatar por meio dos tradicionais métodos objetivos de 
constatação e mensuração: o sentido da vida que cada integrante 
do Ministério Público traz consigo no desempenho de seu mister 
institucional. O presente artigo tem por objetivo abordar a 
dimensão espiritual, um dos componentes da qualidade de vida 
do trabalho (QVT), previsto na Política Nacional de Gestão de 
Pessoas, instituída pela Recomendação nº 52/CNMP. Analisam-se 
as modalidades de inteligência intelectual, emocional e espiritual, 
de forma a contribuir para a compreensão do sentido do termo 
“dimensão espiritual”, a ser considerada como fator fundamental 
na gestão de pessoas do Ministério Público.

ABSTRACT: A new vision has been expanded upon in the Brazilian 
Public Prosecutor’s Office. The focus is on something we could hardly 

1 Promotor de Justiça, Assessor Especial do PGJ e Supervisor de Planejamento e Gestão 
Estratégica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Coordenador do 
Fórum Nacional de Gestão, no âmbito da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, 
no período de 14/9/2015 a 8/2/2018.

2 (Chopra, 2016. P. 87)

assess through the traditional objective methods of verification 
and measurement: the core values that each member of the Public 
Prosecutor’s Office brings with themselves while performing its 
institutional mission. The objective of this article is to address the 
spiritual dimension, one of the components of the quality of working 
life (QWL), as written in the National Policy on People Management, 
established by Recommendation no. 52 issued by the Brazilian National 
Council of Prosecution Services (CNMP). The following intelligence 
modalities were analyzed: intellectual, emotional and spiritual, in 
order to aid in the understanding of the meaning of the term “spiritual 
dimension”, henceforth considered as a fundamental factor in the 
people management in the Public Prosecutor’s Office.

PALAVRAS-CHAVE: Conselho Nacional do Ministério Público. 
Política Nacional de Gestão de Pessoas. Qualidade de vida no 
trabalho. Inteligência espiritual.

KEYWORDS: National Council of Prosecution Services. National Policy 
on People Management. Quality of working life. Spiritual intelligence.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Política Nacional de Gestão de Pessoas 
– Recomendação nº 52/CNMP. 2.1. A evolução humana no âmbito 
da Corregedoria Nacional do Ministério Público. 3. Qualidade de 
vida no trabalho. 4. Dimensão espiritual. 4.1. Tipos de inteligência. 
4.1.1. Diversos tipos de inteligência. 4.1.2. Inteligência intelectual e 
inteligência emocional. 4.1.3. Inteligência espiritual. 5. QI, QE e QS 
no setor público. 6. A dimensão espiritual na gestão de pessoas no 
Ministério Público. 7. Conclusões. Referências.

Introdução

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), quando definiu 
a Política Nacional de Gestão de Pessoas (PNGP), por meio de 
sua Recomendação nº 52, de 28 de março de 2017, estabeleceu 
um relevante marco normativo na valorização e motivação dos 
membros e servidores do Ministério Público (MP) brasileiro.

Trata-se de iniciativa que atende ao Plano Estratégico Nacional 
do Ministério Público, especificamente relacionada ao seguinte 
objetivo, com sua respectiva descrição:

Valorizar e motivar membros e servidores: Promover ambiente 
organizacional que estimule a motivação e o comprometimento, onde 
as pessoas encontrem espaço para o seu desenvolvimento integral. 
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Implementar gestão de recursos humanos com mecanismos claros e 
objetivos de valorização, conciliando as necessidades, o compromisso com 
os resultados almejados pela instituição e as expectativas de membros e 
servidores (grifamos)3.

Ao eleger este tema como prioridade em sua estratégia, o MP 
brasileiro ressaltou a importância de seus integrantes para o 
cumprimento de sua missão institucional, em que a valorização e a 
motivação de membros e servidores passou a nortear a gestão de 
pessoas em suas unidades. Observa-se, na descrição do objetivo 
estratégico, que as pessoas passaram a ser consideradas na sua 
integralidade, ou seja, em seus múltiplos aspectos.

Com as novas diretrizes descritas na PNGP, foram asseguradas 
as condições necessárias para que os integrantes do MP possam 
desenvolver todo seu potencial, num ambiente saudável de 
trabalho, despertando em cada colaboração a motivação e o 
comprometimento para bem desempenhar suas atribuições, em 
benefício da sociedade.

Nesse contexto, a qualidade de vida no trabalho (QVT) passa a fazer 
parte desta reflexão. Se o setor privado já vem há algum tempo 
desenvolvendo e aprimorando técnicas e programas relacionados 
à QVT, o setor público, em geral, só recentemente tem abordado 
o tema – e a PNGP, ao assegurar a promoção da qualidade de vida 
no trabalho, assim o fez contemplando os aspectos psicológico, 
social, organizacional e espiritual.

Em que pese a importância das demais, somente a dimensão 
espiritual será tratada no presente artigo, propondo-se apenas 
refletir sobre alguns dos aspectos da espiritualidade, tendo em 
vista sua alta complexidade, que inclusive tem gerado calorosos 
debates acadêmicos em torno deste conceito, instigando 
numerosas e profundas discussões por explorar um campo 
sensível do conhecimento humano.

Sem ter a pretensão de abordar o assunto de forma profunda, 
os apontamentos coletados nas lições de alguns autores servirão 
de balizas para o entendimento das questões relacionadas à 
espiritualidade e das demais implicações pertinentes ao tema 
“dimensão espiritual”.

3 Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CPE/Objetivos_
Estrat%C3%A9gicos_-_PRINT.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2018.

A Política Nacional de Gestão de 
Pessoas – Recomendação nº 52/CNMP

Em 28 de março de 2017, o CNMP publicou a Recomendação nº 52, 
que teve por finalidade a implementação da PNGP nas unidades 
do MP brasileiro. Trata-se de uma norma de importância ímpar, 
pois estabelece diretrizes fundamentais para o aperfeiçoamento 
da gestão de pessoas, na busca do aprimoramento da 
profissionalização, valorização e motivação dos membros e 
servidores do MP.

O trabalho foi resultado da intensa dedicação dos representantes 
do Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do Ministério Público 
(CPGP), instituído no âmbito do Fórum Nacional de Gestão (FNG) 
por meio da Portaria CNMP-PRESI Nº 704, de 27 de março de 2014, 
com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento 
da gestão de pessoas no MP brasileiro5. A PNGP foi inspirada e 
capitaneada pelo então Presidente da Comissão de Planejamento 
Estratégico do CNMP, Conselheiro Orlando Rochadel Moreira.

A referida recomendação, ao estabelecer a PNGP, definiu as 
finalidades, os conceitos, os princípios, as diretrizes gerais, os 
processos e subprocessos, e, ainda, a governança em gestão de 
pessoas, a serem observados pelos órgãos do MP.

Para delinear sua abrangência e conteúdo, a referida recomendação 
definiu como um dos objetivos da PNGP:

Incentivar o desenvolvimento permanente e pleno de seus integrantes, nas 
esferas física, mental e espiritual, estimulando o senso de pertencimento 
à instituição, observando o interesse público, a eficiência, a eficácia, a 
efetividade e a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão6.

A PNGP também estabeleceu, como um de seus princípios, a 
“promoção da qualidade de vida no trabalho, nas suas dimensões 
biológica, psicológica, social, organizacional e espiritual, 
com aprimoramento permanente das condições, processos e 
instrumentos de trabalho”7.

4 “Art. 15. O FNG-MP é a instância superior de deliberação coletiva dos seguintes Comitês, os 
quais o compõem: (...) V – Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do Ministério Público 
(CPGP-MP)”.

5 Art. 4º, caput, da Portaria CNMP-PRESI nº 144, de 3 de julho de 2014, que regulamenta os 
Comitês de Políticas de Gestão Administrativa, Orçamentária e de Pessoas do Ministério Público.

6 Art. 2º, V, da Recomendação nº 52/CNMP.
7  Art.4º, III, da Recomendação nº 52/CNMP.
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A “qualidade de vida no trabalho”, usualmente conhecida pela 
sigla QVT, representa conceito já consolidado na iniciativa privada, 
onde empresas e organizações focam suas atenções não só para 
o sistema produtivo, mas também para as pessoas, responsáveis 
pela execução das atividades relacionadas à cadeia de valor.

Ressalta-se que a Recomendação nº 52/CNMP, ao tratar da 
QVT, estabelece as dimensões a serem observadas: biológica, 
psicológica, social, organizacional e espiritual. Fica evidente que se 
trata de abordagem ampla da “qualidade de vida no trabalho” no 
MP, o que demonstra que há um longo caminho a ser percorrido 
para o atendimento desse princípio.

Por outro lado, nos termos do art. 5º da Recomendação nº 52/
CNMP, a PNGP estabeleceu diretrizes a nortear o planejamento e 
as ações a serem implementadas, prescrevendo, em seu inciso XII: 
“Instituir ações para melhoria do clima organizacional e da qualidade 
de vida no trabalho, incluindo a promoção da saúde ocupacional, da 
segurança no trabalho e do bem-estar das pessoas”.

Desta forma, visando a atender ao princípio acima mencionado, 
que disciplina a QVT, a norma também estabeleceu regramento 
direcionador das ações a serem implementadas pelas unidades do 
MP. Assim sendo, fica evidente que tal previsão sugere a adoção 
de medidas concretas a promover a melhoria das condições de 
trabalho de seus integrantes, inclusive de seu bem-estar.

A evolução humana no âmbito da Corregedoria 
Nacional do Ministério Público

Seguindo as diretrizes da Recomendação nº 52/CNMP, a 
Corregedoria Nacional do Ministério Público criou a Coordenadoria 
de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório, com um 
Núcleo para tratar especificamente destes dois últimos itens, 
tendo como objetivos8:

I – auxiliar no desenvolvimento de diretrizes relacionadas à evolução 
humana, ao acompanhamento do estágio probatório e à gestão da 
qualidade de vida no trabalho;

II – difundir as boas práticas relacionadas à evolução humana, ao 
acompanhamento do estágio probatório e à gestão da qualidade de vida 
no trabalho.

8  Art. 12 da Portaria CNMP-CN nº 279, de 1º de dezembro de 2017.

Para atingir tais objetivos, foi instituída a Sistemática de 
Mapeamento, Avaliação e Difusão das Boas Práticas Institucionais 
relacionadas com a Evolução Humana9. Diante da existência de boas 
práticas institucionais voltadas para o tema nas unidades do MP, a 
Corregedoria Nacional assumiu o papel de promover a divulgação 
dessas iniciativas, de forma a possibilitar o compartilhamento de 
informações, como bons exemplos a serem seguidos.

Fica evidente, com tais direcionamentos, que os integrantes do 
MP passaram a ser considerados não apenas pelos trabalhos que 
desempenham no exercício da função, mas na sua condição de 
seres humanos, com expectativas e ideais, que buscam um sentido 
para a vida, na perspectiva de se tornarem melhores para si e para 
os que estão à sua volta.

Qualidade de vida no trabalho

O art. 4º, III, da Recomendação nº 52/CNMP estabelece como 
princípio a promoção da QVT, sendo a proposta do presente artigo 
abordar o aspecto “dimensão espiritual” nele incorporado. Desta 
forma, antes de adentrar neste tema específico, cumpre tratar, 
ainda que de forma perfunctória, do tema qualidade de vida no 
serviço público.

Num primeiro embate, extrai-se que o referido princípio estabelece 
que o integrante da instituição não apenas cumpra seus deveres 
e obrigações institucionais, mas que assim o faça com satisfação. 
Neste aspecto, quem se aproveita dessa condição é a própria 
sociedade, visto que o cidadão é o destinatário final de todos os 
esforços promovidos pelos servidores e membros do MP.

Destaca-se que o CNMP, ao prever a qualidade de vida no trabalho 
na PNGP, contribuiu sobremaneira no desenvolvimento deste 
importante conceito no serviço público, notadamente quando a 
legislação ainda pouco tratou deste tema. A norma demonstra 
a preocupação com o nosso “cliente interno”, ou seja, os 
colaboradores que integram o MP.

Conforme bem ponderado por Chiavenato (2010), o tema QVT, 
abordado inicialmente por Louis Davis em 1970, não se restringe 
apenas aos aspectos físicos e ambientais, mas também envolve os 
aspectos psicológicos, relacionados à motivação com que pessoas 
desempenham suas funções no órgão, garantindo assim qualidade 
e maior produtividade. Complementa o autor asseverando que:

9  Portaria CNMP-CN nº 15, de 18 de janeiro de 2018.
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A QVT tem sido utilizada como indicador das experiências humanas no 
local de trabalho e o grau de satisfação das pessoas que desempenham o 
trabalho. O trabalho de QVT implica em profundo respeito pelas pessoas.

(...)

Qualidade do trabalho elevada conduz a um clima de confiança a respeito 
mútuo, no qual as pessoas tendem a aumentar suas contribuições e elevar 
suas oportunidades de êxito psicológico enquanto a administração tende 
a reduzir mecanismos rígidos de controle social (CHIAVENATO, 2010, p. 
487-488).

Para renomado autor acima citado, a QVT representa uma 
complexidade de fatores, entre os quais se destacam: “1. A 
satisfação com o trabalho executado. (...) 6. O relacionamento 
humano dentro da equipe e da organização. 7. O ambiente 
psicológico e físico do trabalho” (CHIAVENATO, 2010, p. 487-488).

Nota-se que tais conceitos são inerentes ao setor público, onde 
existem regras internas específicas acerca das atribuições de cada 
integrante. Mas é preciso que se garantam todas as condições para 
que tais funções sejam exercidas de forma a preservar a autoestima 
e o respeito dos colaboradores, para que a qualidade do serviço 
permaneça perene, ainda que decorram muitos anos de trabalho.

Dimensão espiritual

Conforme mencionado no tópico anterior, a PNGP previu a 
“promoção da qualidade de vida no trabalho, nas suas dimensões 
biológica, psicológica, social, organizacional e espiritual” (art. 4º, III, da 
Recomendação nº 52/CNMP).

No item anterior, foi abordado o tema QVT, que lança um olhar mais 
subjetivo, voltado às expectativas e o bem-estar do trabalhador no 
cumprimento de seu mister institucional.

Para a compreensão dessa ideia, a norma acima descrita delineia 
o alcance do termo por meio do que se denominou “dimensões”, 
dentre as quais se destaca a espiritual, que, ao lado dos aspectos 
biológico, psicológico, social e organizacional, integra a perspectiva 
de QVT prevista na PNGP e constitui objeto do presente trabalho.

Conforme entendimento de Lipp (2015), quando tratou da 
conceituação da qualidade de vida, além da interação entre saúde 
(física e psicológica), recursos materiais disponíveis e nível de 

satisfação com o viver, é necessário que a pessoa esteja bem nos 
quatro “quadrantes” da vida: afetivo, profissional, social e saúde. 
Como condição subjacente, aponta a dimensão da espiritualidade.

No que tange à dimensão espiritual como um dos aspectos da 
QVT, Ogata e Simurro (2009) prelecionam que:

Trabalhar nesta dimensão [espiritual] implica trabalhar a integralidade 
da pessoa. Essa tão importante dimensão humana tem sido ainda 
pouco abordada nos programas de bem-estar e qualidade de vida das 
organizações. É preciso desenvolver ações que contemplem aspectos 
relacionados à ética, valores, consciência, desenvolvimento pessoal, 
compaixão, transcendência, perdão, empoderamento, que dão a visão e o 
significado da vida para o indivíduo.

Nota-se, a partir desse conceito, que a dimensão espiritual 
imprescinde de um olhar sensível daqueles que se aventuram a 
explorá-la, mesmo porque seus efeitos e consequências, sejam 
positivos ou negativos, no mais das vezes, não se revelam de forma 
objetiva, como ocorre nas outras dimensões da QVT.

A Recomendação nº 52/CNMP, em seu art. 3º, inciso XII, no capítulo 
que trata dos conceitos e definições da PNGP, discorreu acerca 
da dimensão espiritual como sendo a “compreensão acerca de si 
mesmo e das relações humanas, que favorece o aprimoramento 
das potencialidades do indivíduo e influencia a cultura da 
organização e o contexto em que ele está inserido”.

Partindo de tais direcionamentos, vislumbra-se o indivíduo como 
fator primordial desta análise, não só quanto ao autoconhecimento, 
mas também referentemente a como se relaciona com o próximo. 
Neste contexto, consideram-se não só as pessoas que integram 
a instituição, mas também o público externo, ou seja, o cidadão, 
visto que o texto menciona expressamente o termo “relações 
humanas”, o que autoriza interpretação ampla desse conceito.

Ainda, quando se menciona que tais fatores favorecem “o 
aprimoramento das potencialidades do indivíduo”, sugere-se estar 
se tratando de aptidões, capacidades e habilidades desenvolvidas 
por aqueles que prestam o serviço público. Assim sendo, diante de 
tais premissas, parte-se para análise do conceito de inteligência, 
como fator que possa proporcionar melhor entendimento acerca 
de tal discussão.
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Tipos de inteligência

Diversos tipos de inteligência

A PNGP elegeu o indivíduo como sendo o mais importante fator 
para que o MP possa cumprir sua missão constitucional – todo o 
esforço e dedicação, de cada integrante da instituição, representará 
o resultado que a sociedade tanto espera e almeja.

Por se tratar de pessoas, não se pode conceber apenas sua 
existência dentro de um sistema exato e objetivo, em que pese 
toda atividade estar regulamentada nos instrumentos normativos 
que definem as atribuições de cada membro e servidor. Isto 
porque, além dos fatores concretos e mensuráveis por meio de 
indicadores de desempenho e avaliações, cada indivíduo carrega 
dentro de si seus fatores subjetivos, que acabam por interferir, 
direta ou indiretamente, na sua vida funcional.

Destarte, diante de tais complexidades, observa-se que a 
inteligência é fator a ser explorado, para fins de se identificar de 
que maneira o indivíduo se observa, enquanto ser pensante, e 
como se relaciona com o ambiente.

Para o dicionário Michaelis on-line, o vocábulo inteligência apresenta 
os seguintes significados:

1 Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar; entendimento, 
intelecto, percepção, quengo. 2 PSICOL Habilidade de aproveitar a eficácia 
de uma situação e utilizá-la na prática de outra atividade. 3 FILOS Princípio 
espiritual e abstrato considerado a fonte de toda a intelectualidade. 4 
PSICOL Capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, 
adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. 5 Conjunto de 
funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos.6 FIG 
Pessoa de grande esfera intelectual. 7 Compreensão recíproca10.

Da leitura desses significados, resta evidente que não há conceitos 
uniformes acerca do que venha a ser “inteligência”. Muitos autores 
já se debruçaram sobre o tema, mas não será objetivo do presente 
artigo a análise abrangente do seu significado; serão apontadas 
apenas algumas abordagens que possam contribuir para atingir o 
objetivo do presente trabalho.

10 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/inteligência/>. Acesso em: 10 abr. 2018.

Pois bem, a partir de René Descartes, o saber matemático foi alçado 
ao ponto mais alto da ciência, cujo modelo e padrão passou a ser 
seguido pelas outras ciências. Diante deste cenário, a inteligência 
lógico-matemática passou a ser a única considerada no mundo 
ocidental. Entretanto, tal hegemonia foi impactada com a Teoria 
das Inteligências Múltiplas, de Gardner11, quando então o modelo 
unidimensional foi superado para considerar outras formas de 
inteligência (TORRALBA, 2012).

Assim, a ideia de que a inteligência se restringe a cálculos 
matemáticos e racionais, a resolver problemas abstratos, foi 
desconstituída a partir daquela teoria12, visto que outros aspectos 
do ser humano passaram a ser considerados e valorizados para 
fins de se conceituar o que venha a ser “inteligência”. Diante desta 
nova perspectiva, que valoriza a capacidade das pessoas em seus 
vários aspectos, chega-se à conclusão de que cada um reúne uma 
complexidade de aptidões, que traduzem sua forma de interagir 
com as pessoas e com o ambiente em que vive.

Para Wolman (2002, p. 84), a teoria de Gardner:

(...) propõe uma reformulação radical da inteligência. Sua metáfora é que 
a inteligência não é uma função unitária que podemos medir com um 
simples teste de inteligência métrico, ou tradicional, nem é um arranjo 
hierárquico de funções mentais. Gardner vê a inteligência como uma 
coleção de múltiplas inteligências, cada qual associada a habilidades 
distintas, cada qual capaz de realizar um conjunto único de funções.

Dando sequência à sua abordagem, o autor acima mencionado 
cita e descreve as oito e meia inteligências propostas por Gardner:

1. Inteligência linguística (dos poetas, jornalistas, redatores,  publicitários 
e advogados);

2. Inteligência musical (dos compositores, maestros e instrumentalistas, 
assim como de engenheiros de áudio e peritos em acústica);

11 Neste aspecto, Goleman (2012, p. 62) assevera que “o influente livro de Gardner, Frames of 
Mind (Estados de Espírito), de 1983, foi um manifesto de contestação à visão do QI; ali, o que o 
autor coloca é que não há um tipo específico, monolítico, de inteligência decisiva para o sucesso 
da vida, mas sim um amplo espectro de inteligências, com sete variedades principais”.

12 “Gardner chegou à conclusão inevitável: o conceito ultrapassado de ‘inteligência’ como 
uma medida singular da competência precisa ser abandonado. Ele afirmou que os seres 
humanos têm toda uma gama de competências primárias – inteligências – e elas existem 
em várias proporções, em várias pessoas. Seu livro provocativo, Frames of Mind: The Theory 
of Multiple Intelligences, publicado em 1983, tratava de um golpe fatal à noção estabelecida de 
que o QI define ou controla a capacidade de pensar, e desencadeia uma nova forma de olhar a 
competência humana” (Albrecht, 2008, p. 22).
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3. Inteligência lógico-matemática (dos matemáticos e dos peritos em 
ciência da computação);

4. Inteligência visioespacial (dos arquitetos, geógrafos, cirurgiões e 
navegadores);

5. Inteligência cinestésico-corporal (dos alpinistas e dançarinos, atletas e 
malabaristas);

6. Inteligência interpessoal (dos terapeutas, pais e professores dedicados);

7. Inteligência intrapessoal (de pessoas com agudas habilidades 
introspectivas; esta inteligência pode agir como uma ‘agência central 
de inteligência’, capacitando os indivíduos a conheceram melhor suas 
próprias habilidades e a melhor maneira de utilizá-las);

8. Inteligência naturalista (dos biólogos, ecologistas e taxonomistas);  8 
½.  Inteligência existencial (preocupação com questões fundamentais e 
cosmológicas da vida e da morte) (WOLMAN, 2002, p. 84).

Como se pode observar, a relação acima descrita evidencia a 
complexidade da visão multifacetária do conceito de inteligência, 
cujos critérios visam a abarcar as diversas formas pela qual se 
manifesta.

Considerando a proposta do presente trabalho, destaca-se a 
“inteligência existencial”, descrita no item 8 ½.

Ressalta-se, de início, que Gardner não considera, necessariamente, 
que a inteligência existencial seja considerada a “nona inteligência”, 
embora seja esta a que mais se aproxima do que se denomina 
“inteligência espiritual” (SILVA, 2001)13.

Não obstante, antes mesmo da formulação da Teoria das 
Inteligências Múltiplas, muitos estudos foram realizados para fins 
de analisar e mensurar a inteligência humana, na tentativa de 
qualificá-la em categorias conforme o valor obtido nas avaliações, 
cuja abordagem se dará nos próximos tópicos.

13 Em artigo publicado na Revista de Estudos da Religião, Silva (2001) relata um debate 
público havido entre Howard Gardner e Robert Emmons, em que este sustenta que “a 
inteligência tem uma faceta espiritual, que pode (sic) e obedece a todos os critérios indicados 
por Gardnerdeve (rectius: Gardner) para ser assumida no espectro das inteligências múltiplas”, 
acrescentando que “mesmo dando como válidos alguns argumentos de Emmons, Gardner, 
(sic) prefere chamar a de ‘inteligência existencial’ aquilo que Emmons batiza de ‘inteligência 
espiritual’.” (grifos da autora)

Inteligência intelectual e inteligência emocional

Historicamente muitos testes de inteligência foram elaborados 
para medir a capacidade cognitiva das pessoas, notadamente 
para avaliar o aspecto racional, como forma de processamento do 
conhecimento, que resultou no que se denomina “quociente de 
inteligência”, mais conhecido como QI. Este termo foi cunhado por 
Wilhelm Stern, em 1921, e resultava de fórmula que considerava 
a relação entre idade mental e idade cronológica, com foco nas 
pessoas com menos de 16 anos. Com o tempo, as técnicas de 
mensuração da inteligência foram evoluindo e, em 1939, David 
Wechsler adaptou o teste para adultos. Atualmente, muitos 
testes e subtestes de avaliação de inteligência são utilizados por 
psicólogos, com objetivo de se verificar a capacidade intelectual, 
vale dizer, o QI das pessoas14.

Nesse aspecto, o QI tem servido para demonstrar a capacidade 
que o indivíduo tem de resolver problemas e questões, ou seja, 
processar informações conforme as exigências da função a ser 
desempenhada.

Entretanto, analisar a inteligência exclusivamente sob esse aspecto 
tornou-se insuficiente para aquilatar a complexidade do mundo 
em que atualmente vivemos e, principalmente, a forma como nos 
relacionamos com as pessoas.

Ainda, verificou-se, com a passar do tempo, que ter QI elevado não 
representa garantia de sucesso. Se é certo que a capacitação técnica 
seja requisito fundamental para o desempenho de qualquer função, 
existem outros fatores a serem considerados que visam a garantir o 
equilíbrio e a sustentabilidade do bom desempenho do papel a ser 
exercido. Ou seja, “o QI contribui com cerca de 20% para os fatores 
que determinam o sucesso da vida, o que deixa os 80% restantes 
por conta de outras variáveis” (GOLEMAN, 2012, p. 58).

Assim, além do aspecto racional da inteligência, também deve 
ser considerado seu conteúdo emocional, ou seja, de que forma 
lidamos com os sentimentos e emoções. A partir daí, um novo 
campo de estudo se revela, com as nuances características do 
psiquismo humano, acrescentando-se o fator social, que integra as 
formas de comportamento. Para tratar sobre tal aspecto, muitos 
autores passaram a qualificar essa forma de inteligência como 
sendo “quociente emocional”, conhecido como QE, referindo-se, 
portanto, à “inteligência emocional”. Embora alguns autores já 

14 QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikipédia, 2018. 
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Quociente_de_inteligência>. Acesso em: 9 
abr. 2018.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

tenham utilizado tal expressão anteriormente, foi justamente 
Daniel Goleman, em meados da década de 1990, quem difundiu e 
popularizou o conceito de inteligência emocional, exemplificando 
esta modalidade de inteligência, para melhor entendimento, da 
seguinte forma:

Capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo 
apesar dos percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela 
satisfação de seus desejos; de se manter em bom estado de espírito e 
de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar; de ser 
empático e autoconfiante (GOLEMAN, 2012, p. 58).

Entretanto, ressaltando a importância do QI e do QE para a 
compreensão da inteligência humana, Danah Zohar e Ian Marshal 
acrescentam um terceiro “Q”, a complementar os dois primeiros: 
a inteligência espiritual, relacionado ao QS, sigla derivada da 
expressão Spiritual Quotient (SQ). Em poucas palavras, Zohar e 
Marshal (2017, p. 17) sintetizam o conceito como:

(...) a inteligência com a qual podemos inserir nossos atos e nossa vida 
em um contexto mais amplo, mais rico, mais gerador de significados; 
a inteligência com a qual podemos avaliar que um curso de ação ou 
caminho na vida faz mais sentido que outro. O Quociente Espiritual (QS) é 
o embasamento necessário para o funcionamento eficaz do QI e do QE. É 
a nossa inteligência final.

O detalhamento desta forma de inteligência será objeto do 
próximo item.

Inteligência espiritual

Conforme acima mencionado, muito já se discutiu acerca do QI e 
do QE, sendo este o momento de ser abordado o terceiro tipo de 
inteligência, a espiritual, vale dizer, o QS.

A princípio, partimos de uma definição simplificada, visando a 
facilitar a distinção entre os três “Qs”: QI como a inteligência que 
busca entender o “o que”; QE, a inteligência que busca entender o 
“como”; e o QS, a inteligência que busca entender o “porquê” das 
coisas (BOWELL, 2005, p. 15).

Na verdade, conforme os autores que tratam da inteligência 
espiritual, essa terceira forma de inteligência seria uma 
complementação das duas primeiras, ou seja, percebeu-se que 
o QI e o QE não se mostraram suficientes para demonstrar a 
complexidade do pensamento humano.

Mas antes de tratar desta última modalidade, destaca-se a posição 
de Zohar e Marshall (2017) acerca da relação entre a teoria dos 
“Qs” e a Teoria das Inteligências Múltiplas. Para os autores, as várias 
formas de inteligência, inclusive as de Gardner, seriam apenas 
variações do QI, QE e QS – e, como já mencionado, a inteligência 
espiritual estaria contemplada na chamada “inteligência existencial”, 
conforme dispõe a teoria gardneriana.

Muitos autores se prontificaram a definir o conceito de inteligência 
espiritual. Para Wolman (2002, p. 11), inteligência espiritual seria “a 
capacidade humana de formular as perguntas fundamentais sobre 
o significado da vida e simultaneamente experimentar a conexão 
perfeita entre cada um de nós e o mundo em que vivemos”. O 
mesmo autor, citando Robert Emmons em sua obra, elencou as 
características centrais da inteligência espiritual:

(1) transcendência, (2) consciência aumentada, (3) dotar atividades diárias 
de um senso do sagrado, (4) usar recursos espirituais em problemas 
práticos e (5) adotar comportamentos virtuosos (como perdão, gratidão, 
humildade, compaixão e sabedoria) (WOLMAN, 2002. p. 121).

A busca de um significado para a vida, nos termos acima descritos, 
também foi abordada por Deepak Chopra (2016) quando tratou 
da “Lei do Darma”, que na cultura indiana significa que “assumimos 
uma forma física para cumprir um propósito na vida”. Segundo 
o autor, vivemos neste mundo para descobrir o eu espiritual, o 
nosso “Eu superior”.

Neste ponto, ressalta-se que a busca do propósito da vida, além 
do caráter pessoal, também abrange a realização profissional, 
pois a satisfação plena com aquilo que se faz e se produz também 
integra os caracteres da personalidade. E como componente desta 
lei espiritual, Chopra destaca ainda o dever que temos de servir 
à humanidade, de forma a nos questionarmos em que podemos 
ajudar os outros.

Trata-se do eterno questionamento dos “porquês” da vida, quando 
então surgem no quadro mental inúmeras possiblidades de 
aperfeiçoamento. Se o QI se preocupa com “o que” deve ser feito 
e o QE com a forma de lidar com os próprios sentimentos e os 
sentimentos dos outros no cumprimento desse dever, o QS passa 
a questionar “a forma como sempre foi feito”, pois somente assim 
será possível aspirar a mudanças e inovações. Nessa dimensão, a 
realização interior é o que realmente motiva a pessoa, ficando de 
lado até mesmo o aspecto financeiro.
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Oportuna a contribuição de Zohar e Marshal (2017, p. 19) quando 
estabeleceram a comparação entre inteligência emocional e 
inteligência espiritual, no aspecto transformador:

Da forma como Daniel Goleman a define, minha inteligência emocional me 
permite julgar em que situação me encontro, e em seguida, comportar-me 
apropriadamente dentro dela. Isso significa trabalhar dentro dos limites da 
situação, permitindo que ela me oriente. Já minha inteligência espiritual permite 
que eu pergunte a mim mesmo, de início, se quero estar em uma situação 
particular. Eu não poderia mudá-la, criando outra melhor? Isso implica 
trabalhar com os limites da situação em que me encontro, permitindo-me 
conduzir a situação (grifos dos autores).

Interessante destacar, neste aspecto, certo “conformismo” em 
determinada situação no âmbito da inteligência emocional, de 
forma que a pessoa, ainda que não concorde com as condições nas 
quais se encontra, maneja seus comportamentos e reações para 
melhor se adaptar naquele ambiente. Em se tratando de inteligência 
espiritual, quando se depara com determinada situação não 
desejada ou inadequada, gerando certo “inconformismo”, passa 
então aos inevitáveis questionamentos, de forma a vislumbrar 
quais medidas seriam necessárias para o aprimoramento ou 
aperfeiçoamento daquelas condições.

Outra questão a ser mencionada é justamente sobre um modelo 
de mensuração da inteligência espiritual. Ao contrário do que 
ocorre com o QI, cujas avaliações se dão por meio de inúmeros 
modelos de avaliações, dificilmente teríamos instrumentos de 
medida do QS.

Para Wolman (2002, p. 87), não seria possível fazer uma 
abordagem “psicométrica”, reservada para um pequeno número 
de inteligências, pois crê que:

(...) o melhor a fazer em termos de critérios para avaliação da inteligência 
espiritual seja documentar as manifestações dessa inteligência e não fazer 
alegações de que uma pessoa tem um alto nível de inteligência espiritual, 
deixando implícito uma performance superior, enquanto outra pessoa 
possui um nível baixo, deixando implícito uma performance inferior.

Assim sendo, resta evidente a dificuldade de se estabelecer um 
método de mensuração objetiva da inteligência espiritual de um 
indivíduo15. O que não significa que tal inteligência não possa ser 
desenvolvida como são as demais.

15  Para Zohar e Marshall (2017, p. 285), “ao contrário do QI, que é linear, lógico e racional, a 
inteligência espiritual não pode ser quantificada”.

Neste sentido, Zohar (2017, p. 272-274) definiu as “sete etapas 
concretas para obter maior inteligência espiritual”, quais sejam:

a) Tornar-se consciente de onde está agora – exige-se a 
autopercepção, no sentido de que seja desenvolvido o hábito de 
reflexão sobre as próprias experiências;

b) Sentir fortemente que quer mudar – a partir da autoanálise, é 
necessário que a pessoa analise o impacto e a necessidade dessa 
mudança na sua vida;

c) Refletir sobre onde está o seu centro e sobre suas mais 
profundas motivações – trata-se de análise mais profunda da 
reflexão, quando busca o verdadeiro sentido da vida;

d) Identificar e eliminar obstáculos – trata-se de sentimentos 
negativos que possam impedir a consecução dos objetivos, razão 
pela qual devem ser eliminados;

e) Examinar numerosas possibilidades de progredir – qual o melhor 
caminho, dentre outros, para seguir? O progresso apresenta várias 
possiblidades, basta saber fazer as melhores escolhas;

f) Comprometer-se com um caminho – escolhido o caminho, as 
forças devem estar alinhadas para atingir o objetivo proposto;

g) Permanecer-se consciente de que são muitos os caminhos – 
deve-se ter a percepção de que sempre haverá outras alternativas, 
caso sejam necessárias algumas mudanças de rumo.

Assim sendo, caberá aos gestores disponibilizar instrumentos 
que proporcionem o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
inteligência espiritual na organização, ficando evidente que a 
pessoa deve ser considerada em seus múltiplos aspectos.

Destarte, o desenvolvimento da inteligência intelectual (QI) 
garante a execução racional das atividades, dentro da devida 
técnica, gerando os resultados concretos almejados. No âmbito 
da inteligência emocional (QE), passa-se a averiguar se as pessoas 
responsáveis pela execução daquelas atividades encontram-se 
emocionalmente equilibradas internamente e também em relação 
aos demais colaboradores envolvidos no processo de trabalho. 
Por fim, evidencia-se a inteligência espiritual (QS) quando as 
mesmas pessoas, ao se questionarem sobre seu verdadeiro 
papel na organização, mostram-se inspiradas e realizadas 
profissionalmente, buscando, incessantemente, a melhoria dos 
processos e dos resultados.
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QI, QE e QS no setor público

Nos itens anteriores, foram abordadas as três modalidades de 
inteligência, quais sejam: inteligência intelectual (QI), inteligência 
emocional (QE) e inteligência espiritual (QS).

O tema sugere algumas reflexões de como essas inteligências se 
relacionam com a gestão de pessoas na administração pública. 
Trata-se apenas de um exercício mental com o objetivo de 
exemplificar a forma como se lida com tais inteligências, ainda que 
implícita ou indiretamente.

Logo de início, não há dúvidas de que a inteligência intelectual é 
considerada a partir do ingresso da pessoa no serviço público, que 
se dá, via de regra, por meio de concurso público. As provas escritas 
do certame, por sua vez, exigem do candidato conhecimentos 
específicos e necessários para que, caso obtenha êxito, possa 
cumprir as atribuições que o respectivo cargo exige. Geralmente 
não há avaliação da “inteligência emocional” do indivíduo como 
critério de classificação, embora, dependendo do concurso, 
exijam-se avaliações psicológicas que definem se o candidato está 
apto, ou não, para exercer a respectiva função.

A inteligência emocional passa a ser normalmente considerada no 
momento em que o indivíduo passa a efetivamente exercer suas 
atribuições. Pela lógica do conceito, essa inteligência diz respeito a 
como o indivíduo reage, emocionalmente, diante das mais variadas 
situações concretas, notadamente em relação às demais pessoas 
de seu convívio profissional.

Se a inteligência intelectual está diretamente ligada à qualidade 
do serviço intelectível produzido, baseado na melhor técnica de 
desenvolvimento, a inteligência emocional está relacionada ao 
sentimento e ao comportamento do indivíduo. Exemplificando, não 
é raro identificar situações em que determinada pessoa desenvolve 
um excelente trabalho técnico, mas demonstra dificuldade para 
interagir com seus pares, ou mesmo com o público em geral.

Ressalta-se, neste ponto, que a Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público (Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), que dispõe 
sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos 
Estados, estabelece, em seu art. 43, os seguintes deveres para 
os membros do Ministério Público: “I - manter ilibada conduta 
pública e particular”; e “IX - tratar com urbanidade as partes, 

testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça”. Assim sendo, 
é possível chegar à conclusão de que a inteligência emocional é 
uma das condicionantes para que o membro do Parquet observe 
tais deveres funcionais, visto que esses comportamentos agregam 
forte conteúdo emocional e, ademais, pressupõe sua relação com 
outras pessoas.

Em relação aos servidores, também é possível constatar na Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu art. 116, inciso 
XI, o seguinte dever a ser observado: “tratar com urbanidade as 
pessoas”. Acrescenta ainda que, nas avaliações periódicas de 
desempenho aplicadas aos servidores, existem, em alguns casos, 
algumas hipóteses em que a inteligência emocional encontra-se 
de alguma forma contemplada16.

Assim sendo, a inteligência intelectual e a emocional manifestam-se, 
respectivamente, quando o integrante do MP desenvolve sua 
atividade intelectiva no exercício de suas funções, adequando 
satisfatoriamente suas emoções e comportamentos conforme 
exigido em cada situação à qual esteja submetido.

Entretanto, ainda que a pessoa se enquadre na situação acima 
descrita, é possível também questionar acerca da motivação e 
satisfação com as quais desenvolve suas atividades. Vale dizer, 
se detém inspiração para agir de forma proativa, no interesse 
da coletividade e dos colegas de trabalho, ou mesmo, se é 
capaz de inovar a ponto de proporcionar mudanças visando ao 
aprimoramento dos fluxos e processos de trabalho.

Acrescente-se, por fim, constatar se o integrante do MP está 
realizado profissionalmente, de forma a se orgulhar do que faz, 
buscando, de forma contínua, a melhoria de seu desempenho 
e o aprimoramento institucional. Com fundamento no que foi 
anteriormente exposto, tais caracteres representam, por fim, a 
inteligência espiritual.

Dessarte, evidencia-se a inteligência espiritual nas pessoas, 
de forma concreta e a título de exemplo, quando se dispõem a 
elaborar projetos, visto que estes têm por escopo a resolução de 
um problema ou implementação de uma melhoria. Ainda, cada 
projeto visa à inovação, ou seja, algo novo, exclusivo, sendo esta 
uma de suas principais características.

16  A título de exemplo, destaca-se o seguinte quesito, no Boletim de Avaliação de Desempenho 
dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul: “Coopera e participa 
ativamente com os demais integrantes da equipe e sociedade, contribuindo para o alcance 
dos objetivos da instituição”.
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Destaca-se, neste sentido, que o CNMP instituiu o Banco Nacional 
de Projetos, que representa um repositório de boas práticas 
oriundas de todas as unidades do MP brasileiro. Seguindo o 
raciocínio, é possível concluir que os proponentes desses projetos 
possuem qualidades que, de alguma forma, caracterizam a 
inteligência espiritual.

A dimensão espiritual na gestão 
de pessoas no Ministério Público

No início do presente artigo, destacaram-se as profundas 
inovações trazidas pela nova PNGP do MP, nela contemplada a 
dimensão espiritual como um dos fatores a serem observados na 
implantação e aperfeiçoamento da QVT no setor público.

Como proposta metodológica, adotou-se no presente trabalho 
a ideia de “inteligência espiritual”, ou “QS”, como baliza e suporte 
para enriquecer o conceito de “dimensão espiritual”, previsto na 
Recomendação nº 52/CNMP.

Pois bem, quando se observa o conceito de inteligência espiritual, 
poderia se chegar à conclusão de que seria algo relacionado a 
“outro plano existencial”. Na verdade, a espiritualidade diz respeito 
à nossa vida diária, pois está relacionada à percepção do mundo 
que cada um carrega e cultiva (WOLMAN, 2002).

Tal diretriz é de suma importância para o contexto do presente 
artigo, pois busca-se, de alguma forma, compreender o conceito 
de “dimensão espiritual” aplicado ao dia a dia dos integrantes do 
MP. É justamente nas lidas diárias que se verifica a maior exigência 
de buscarmos o sentido no que estamos fazendo. É perguntar a si 
mesmo a razão de estar ali e o que pode ser feito para melhorar a 
vida das pessoas envolvidas no trabalho.

Se, por um lado, a definição do alcance da norma é fundamental 
para a compreensão do instituto, sua aplicação e concretização 
passam a ser o grande desafio para os gestores, pois é o momento 
em que a palavra fria da “lei” se transforma em resultados concretos 
e efetivos para a sociedade.

Nesse sentido, existem técnicas para a implantação da QVT já 
consolidadas, que podem auxiliar no aperfeiçoamento desta 
prática no MP. Assim, as mudanças poderão ocorrer com a 
criação de programas que possam atender as necessidades dos 
trabalhadores, visando à manutenção da saúde e de seu bem-estar.

Ressalta-se, neste aspecto, que é importante buscar formas de 
prevenir a ocorrência de problemas. É certo que não se pode 
olvidar as situações em que a dificuldade já está instalada, como 
as doenças e desequilíbrios psicológicos já desencadeados, 
exigindo do gestor medidas pontuais para resolver, ou ao menos 
suavizar, as consequências advindas dessas dificuldades. Devem 
ser priorizadas ações que visem a prevenir e manter vida saudável 
no ambiente de trabalho, de forma sustentável, para que bons 
resultados sejam alcançados a longo prazo17.

Existem alguns modelos a serem adotados para implementar e 
aprimorar a QVT nas organizações, entre os quais se destaca o de 
Michael O’Donnell (OGATA e SIMURRO, 2009), que prevê quatro 
fases para que se possa obter melhores resultados:

1ª Fase: Sensibilização – que se dá por meio de um processo 
educativo, que visa a informar as pessoas dos fatores que possam 
afetar sua saúde, qualidade de vida e bem-estar, mediante a 
realização de palestras, elaboração de boletins e folhetos;

2ª Fase: Motivação – não basta o conhecimento, é necessário que 
a pessoa tenha motivação para a efetiva mudança em sua vida, 
buscando conhecimentos e habilidades necessárias para essa 
transformação, criando oportunidade para que isso aconteça;

3ª Fase: Construção de habilidades e conhecimento – neste ponto, 
o desafio passa a ser o “como” fazer para melhorar a qualidade 
de vida, mediante criação de programas visando a construir 
habilidades neste sentido;

4ª Fase: Oportunidade e ambiente – nesta fase, são criados 
ambientes e estruturas visando a consolidar a cultura da 
qualidade de vida, de forma a estabelecer hábitos saudáveis para 
os trabalhadores.

Da leitura dessas etapas, observa-se que o trabalho de implantação 
da qualidade de vida consiste na informação, motivação, capacitação 
e oportunidade. Nesta linha, no tocante à dimensão espiritual da QVT, 
o indivíduo deve primeiramente ser informado sobre os caracteres 

17 Ogata e Simurro (2009, p. 8-9) elencam, entre os conceitos da qualidade de vida, a 
salutogênese, descrevendo-a da seguinte forma: “‘envolve forças e influências que mantêm 
a saúde e o bem-estar, e não as causas das doenças’ (salus – saúde, genesis – origem) 
(Antonovsky, 1979). Esse conceito se opõe ao conceito de patogênese, que são os fatores ou 
causas da doença. (...) O fundamento da salutogênese foi chamado por Antonovsky de ‘senso 
de coerência’, que significa um estado de harmonia e bem-estar com o meio social, familiar e 
consigo mesmo. O autor descreveu como ‘sensação de orientação global, sentimento dinâmico 
de autoconfiança, gerado tanto no meio interno como no externo, que propicia um ambiente 
saudável, de alta probabilidade de êxito na vida’”.
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dessa “modalidade de inteligência”, que implica no poder íntimo de 
transformação interior, capaz de trazer profundas modificações na 
forma de enxergar o trabalho e as pessoas.

A partir daí, ao tomar consciência de que tal habilidade pode 
ser desenvolvida, o integrante da organização passa então a 
receber estímulos motivacionais, propiciando condições para que 
possa colocar em prática seu potencial criativo, objetivando o 
aperfeiçoamento institucional. Bem informado e motivado, agora 
se mostra disposto a frequentar os cursos de capacitação a serem 
oferecidos, devidamente alinhados aos programas de QVT. Por fim, 
cria-se um ambiente favorável, proporcionando a disseminação 
da ideia e a consolidação de uma cultura voltada para os valores 
individuais, mas de natureza transpessoal, de forma a estabelecer 
uma rede em plena expansão e desenvolvimento espiritual para 
toda a organização.

Para Ogata e Simurro (2009, p. 97), em se tratando especificamente 
da dimensão espiritual na QVT, existem algumas ações a serem 
observadas, entre as quais se desatacam:

Técnicas de meditação, ioga e tai chi: ações como essas promovem 
a quietude da mente, para que se possa ver com mais clareza. Relaxar 
o corpo e o espírito é importante para renovar, recarregar as energias 
pessoais e manter a coerência pessoal. Essas ações atendem também à 
dimensão emocional.

Conclui-se, neste diapasão, que a dimensão espiritual pode ser 
contemplada nos programas de QVT18, de forma a propiciar aos 
integrantes do MP, membros e servidores, melhor compreensão 
de seus fundamentos e, com isso, viabilizar profundas reflexões 
visando ao desenvolvimento pessoal e institucional.

Conclusões

O CNMP, na condição de agente de transformação social, 
proporcionou verdadeira quebra de paradigma com a publicação 
da Recomendação nº 52, ao incluir a “dimensão espiritual” como 
parte integrante da qualidade de vida no trabalho, a ser promovida 
pelas unidades do MP brasileiro, na implementação da PNGP.

18 A título de exemplo, destaca-se o projeto Evolução Humana, Ética, Espiritualidade e 
Fraternidade, do Ministério Público do Estado de Sergipe, apoiado pelo Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais (CNPG), que tem por objetivo a “propagação de princípios morais, 
éticos, sociais, espirituais e de fraternidade entre os integrantes do Órgão”, que inclusive 
conta com uma Coordenação para alinhar os respectivos programas (Disponível em: <http://
www.cnpg.org.br/index.php/projetos/4102-evolucao-humana-etica-espiritualidade-e-
fraternidade>. Acesso em: 13 abr. 2018).

Diante de tal desafio, o presente artigo visou a contribuir para 
melhor compreensão deste conceito, buscando dar sentido e 
aplicabilidade à referida norma.

É certo que não se tem a pretensão de esgotar o tema, mesmo 
porque até os renomados autores que se debruçaram sobre 
as questões ora ventiladas ainda não chegaram a uma única 
conclusão, ou um mesmo entendimento. Tratar da compreensão 
da inteligência humana realmente é um enorme desafio, 
considerando a constante evolução da sociedade e das técnicas 
de pesquisa da medicina e psicologia, cada dia mais avançadas, 
abrangentes e interconectadas.

O que se buscou, no presente texto, foi apenas instigar a discussão 
no âmbito institucional do MP, de forma a vislumbrar algumas 
abordagens práticas decorrentes da aplicabilidade do tema ora 
em evidência.

A simples menção da QVT já aponta para importantes diretrizes 
a serem observadas, em benefício dos integrantes do MP, 
voltadas para o melhor aproveitamento, bem-estar e satisfação no 
cumprimento do dever institucional.

A Recomendação nº 52/CNMP foi além, ao compreender a QVT 
também na dimensão espiritual. Neste sentido, discorrendo 
acerca das inteligências intelectual, emocional e espiritual, foi 
possível extrair do presente estudo algumas ponderações para a 
compreensão do assunto.

Nesta linha de raciocínio, verificou-se que a dimensão espiritual 
está relacionada ao questionamento interior que cada integrante 
do MP elabora no desempenho de suas atribuições, quando se 
pergunta qual o sentido maior de estar naquela situação. Neste 
contexto, o indivíduo proativo, não se conformando com o status 
quo, e saindo da “linha de conforto”, aventura-se na rica experiência 
de pensar em avanços possíveis e buscar algo melhor para si e 
para todos os possíveis beneficiários.

A inovação e a busca insistente do aprimoramento fazem parte da 
vida daqueles que trazem a inteligência espiritual arraigada em sua 
personalidade. Destacam-se dos demais “conformados”, que, no 
máximo, conseguem executar suas tarefas de forma satisfatória, 
cultivando as emoções que cada situação exige.



ESPIRITUALIDADE
113

Como a inteligência espiritual pode ser desenvolvida e 
aperfeiçoada, resta aos gestores despertá-la e desenvolvê-la no 
âmbito institucional, mediante implantação de programas de QVT 
que proporcionem o desenvolvimento dessa habilidade.

Por fim, todos os esforços nesse sentido acarretarão significativas 
mudanças na gestão de pessoas no MP, pois os reflexos do 
aperfeiçoamento deste tipo de inteligência em seus membros e 
servidores contribuirão, sobremaneira, para o aprimoramento 
institucional, em benefício de toda a sociedade.
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SERGIPE

1.1.   PROGRAMA ESPAÇO DE EVOLUÇÃO 
HUMANA, ÉTICA, ESPIRITUALIDADE 
E FRATERNIDADE

INÍCIO DA PRÁTICA: 15 de agosto de 2013. 

O Espaço de Evolução Humana, Ética, Espiritualidade e 
Fraternidade traz a proposta de um lugar ecumênico, para que as 
pessoas possam exercer seus direitos ao livre culto, respeitando-se 
mutuamente, independentemente de religião. 

Trata-se de um lugar de paz e louvor, onde membros e servidores 
do Ministério Público do Estado de Sergipe podem refletir e 
dialogar, além de estabelecer uma harmonia com seu eu interior 
no intuito de promover o bem-estar, ressaltando e incentivando 
atitudes humanistas – de respeito, humildade, compaixão, 
fidelidade, sinceridade e solidariedade – fomentando, assim, o 
melhor convívio entre os integrantes no âmbito da Instituição. 

O ambiente foi idealizado sem imagens ou quadros que pudessem 
ser associados a algum tipo de religião em específico, deixado 
caracterizada a sua finalidade totalmente ecumênica.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPSE.

1.2. PROGRAMA BOM SAMARITANO

INÍCIO DA PRÁTICA: 9 de setembro de 2011.

O Projeto Bom Samaritano tem o objetivo de incentivar o 
exercício da solidariedade, mediante a realização de campanhas 
humanitárias. Tal iniciativa pretende estabelecer uma cultura 
de interação social entre a Instituição e entidades que prestam 
serviços a pessoas em situação de carência afetiva e material. 

O projeto intermedeia a realização de visitas previamente 
agendadas a instituições de acolhimento de crianças, adolescentes, 
idosos, alas de hospitais e creches, incentivando doações de 
mantimentos, remédios, agasalhos e outros itens necessários à 
continuidade dos serviços de tais entidades. 

A intenção do Bom Samaritano é sensibilizar os integrantes 
do Ministério Público de Sergipe a cultivarem em seu cotidiano 
práticas solidárias, de maneira a fortalecerem suas relações sociais 
no ambiente de trabalho, na família e na comunidade.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPSE.
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2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

CORRENTE SOLIDÁRIA

INÍCIO DA PRÁTICA: outubro de 2017.

A ação trata da realização de campanhas de arrecadação de 
donativos para instituições e/ou grupos em situações de risco e/
ou vulnerabilidade visando a estimular, no integrante do MPRN, 
o senso de voluntariado, seja através da disponibilização da mão 
de obra e talento para causas de interesse social e para o bem 
da comunidade, ou mesmo, conforme descrito, arrecadando 
donativos e distribuindo-os.  

As campanhas ocorrerão semestralmente e poderá ser incluído 
algum evento que se perceba necessário.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPRN.

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PIAUÍ

PROGRAMA MOMENTO DE EQUILÍBRIO

INÍCIO DA PRÁTICA: 28 de junho de 2016.

O Projeto Momento de Equilíbrio teve sua implantação nas 
principais sedes do MPPI na capital, passando, posteriormente, 
a concentrar-se nas sedes da Procuradoria-Geral de Justiça e na 
sede leste, localizada na Rua Lindolfo Monteiro, 911, Bairro Fátima. 

Os encontros foram realizados, inicialmente, nos setores 
administrativos e nas promotorias de Justiça, como forma de 
apresentação do projeto para os colaboradores, passando, 
posteriormente, a ocorrer alternadamente nos auditórios das 
duas sedes acima mencionadas, permitindo a participação de 
integrantes de todos os setores.

No referido projeto são realizados encontros de curta duração 
(de 15 a 30 minutos), às segundas-feiras, no início do expediente. 
Os encontros contam com o direcionamento e mediação de um 
facilitador, integrante do Comitê de SQVT, e com participações 
espontâneas dos interessados.

A cada ocasião, são executados exercícios de respiração e 
relaxamento, com música ao fundo, seguidos da leitura de texto/
mensagem ou exibição de vídeo, sobre os quais ocorrem as 
reflexões e observações dos presentes.

A divulgação desses momentos é realizada semanalmente via 
e-mail, por meio de convites impressos afixados em murais ou 
quadros de aviso nos elevadores, bem como pelo aplicativo 
Whatsapp, possibilitando informação aos integrantes de maneira 
antecipada. Em geral, os encontros são fotografados, tendo havido 
a filmagem daqueles que ocorreram em datas especiais.

Como estratégia de compartilhamento das reflexões realizadas, os 
textos e vídeos utilizados são encaminhados por e-mail, divulgados 
pelo aplicativo Whatsapp e disponibilizados em material impresso 
na recepção do prédio onde ocorre o respectivo encontro. Tal 
estratégia de divulgação e compartilhamento das temáticas 
trabalhadas permite que as mensagens cheguem aos integrantes 
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da Instituição independentemente da participação presencial nas 
atividades desenvolvidas no projeto.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Comitê de Saúde e 
Qualidade de Vida, Divisão de Desenvolvimento Humano, 
Bem-Estar e Segurança do Trabalho (Coordenadoria de Recursos 
Humanos) e Coordenadoria de Comunicação Social.

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores, estagiários e colaboradores 
terceirizados do MPPI.





BEM-ESTAR E VALORIZAÇÃO 
PESSOAL E FAMILIAR 

O bem-estar e a valorização pessoal e familiar são pilares na 
construção da identidade individual e coletiva do ser humano, 

fundamentais para o atendimento de suas necessidades com influência 
na relação do homem consigo e com seus semelhantes.

O sentir-se bem e valorizado contribui positivamente para o processo de 
desenvolvimento psíquico, físico, intelectual e emocional dos integrantes 

da Instituição, promovendo autoestima, contentamento, generosidade, 
fraternidade e comportamentos que transcendem a dimensão 

individual para a compreensão do coletivo e de suas necessidades.
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 » ARTIGO

1. A ADEQUAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA VULNERABILIDADE E O 
LIVRE DESENVOLVIMENTO DA 
PERSONALIDADE NA PROMOÇÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA: NOVOS 
DESAFIOS DA HERMENÊUTICA JURÍDICA

THE ADEQUACY OF THE VULNERABILITY 
PRINCIPLE AND THE FREE PERSONALITY 
DEVELOPMENT IN THE PROMOTION 
OF THE DISABLED PERSON: NEW 
CHALLENGES OF LEGAL HERMENEUTICS

Fernando Rodrigues Martins1

RESUMO: A vulnerabilidade, enquanto princípio na lei 
consumerista, tem aplicabilidade diferenciada pelo Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. Eventual tensão entre as disposições 
legislativas deve ser resolvida a favor da norma que melhor 
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Introdução e problematização

A inserção dos direitos humanos na normatividade do direito 
clássico (dogmático e sistemático) se, de um lado, proporcionou 
acentuada modificação no âmbito da investigação científica2, de 
outro, desdobrou-se timidamente no plano da efetividade. Vale 
dizer, na perspectiva de ‘como conhecer o direito’ (epistemologia), 
houve aproximação exitosa ao plano da racionalidade material3: 
justiça. Entretanto, nos lindes dos efeitos a serem projetados pelo 
direito como instituição transformadora da sociedade, o avanço 
não foi significativo.

É justamente nesse sentido a forte crítica outrora desenvolvida 
quanto à chamada ‘universalidade’ dos direitos humanos4, 
porquanto está-se muito mais diante à concretude de direitos 
humanos categorizados individualmente pela liberdade e 
próprios ao exercício da autonomia perante o mercado do que 
aquelas outras projeções essenciais ao livre desenvolvimento da 

2 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 
brasileiro. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 25. Com extrema 
desenvoltura explicita a base dos direitos da personalidade como 

3 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: 
contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: 
Coimbra, 2001, p. 43. 

4 FLORES, Joaquín Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como 
produtos culturais. Rio de Janeiro, 2009, p. 16. O saudoso Professor Herrera em visão 
crítica essencial à formação cultural dos direitos humanos ensina com pertinência temática: 
“Essa falsa universalidade colocou-se em evidência quando, a finais do século XX, começaram 
a proliferar uma após outra as denominadas convenções de direitos humanos, entre cujos 
objetivos fundamentais estava o de atualizar  própria Declaração Universal aos novos problemas 
que estavam surgindo: meio ambiente, moradia, desenvolvimento, população, emissão de gases 
tóxicos, direitos das mulheres e das comunidades indígenas [...] Nessas múltiplas convenções 
que, como dissemos, se desenvolveram durante os anos noventa do século XX, constatou-se 
de um modo patente que tais direitos não eram considerados homogeneamente por todos os 
participantes em tais eventos”. 
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personalidade, como no casos dos direitos humanos reconhecidos 
nos Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos ou Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei federal nº 13.146/2015), 
instrumento legislativo de internalização da Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e com 
vigência recente no Brasil, contextualiza estratégia normativa que 
enfrenta o paradoxo acima descrito, pois dispõe de dois eixos 
teleológicos de essenciais destaques: promove a autonomia e 
liberdade da pessoa com deficit funcional mental ou psíquico – 
outrora tratado pelo Código Civil no plano da incapacidade – e, ao 
mesmo tempo, discrimina positivamente a pessoa com deficiência 
no intuito de superação das barreiras impostas pela sociedade 
em substituição ao anacrônico, vetusto e excludente modelo 
biomédico de interdição de exercício de direitos5.

Em nossa perspectiva podemos dizer que o modelo médico se fixa 
exclusivamente na pessoa, mediante ética assistencialista, sob o 
escopo de cura e reabilitação, na perspectiva de reconhecimento 
de necessidades especiais e gestão de serviços institucionalizados, 
adotando cultura de manutenção na deficiência e compensando 
as pessoas pelas respectivas incapacidades. Já o modelo social 
parte da inadequação dos contextos sociais às pessoas com foco 
na sociedade e nas barreiras dela advindas, tendo ética baseada na 
igualdade de oportunidades, com o objetivo de habilitar a pessoa 
com deficiência, eliminar obstáculos e promover compatibilidades, 
onde os serviços são de apoio e baseados na comunidade. Há 
promoção de direitos ao invés de ‘alívio’ de circunstâncias. 

5 FONTES, Ana Paula. Funcionalidade e incapacidade: conceptualização, estrutura e 
aplicabilidade da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde 
(CIF). Loures: Lusodidacta, 2014, p. 5. Para uma referência de diferenciação entre os 
modelos médico e social: “Do ponto de vista das asserções fundamentais, o modelo biomédico 
explica a incapacidade, ou de um modo abrangente, a deficiência ou doença, na base de 
desvios da norma de variáveis biológicas (somáticas) mensuráveis, onde os índices biológicos 
constituem o único critério para sua definição, onde dicotomicamente a doença ocorre como 
problema biológico e a saúde como ausência de doença. A autonomia conceitual-afetiva do 
utente não é considerada, promovendo-se neste um papel passivo e obediente, cujo resultado 
deriva da autoridade epistemológica do médico/terapeuta. Por seu turno, o modelo social de 
incapacidade, considera-a como um problema criado pela sociedade e, basicamente, como 
uma questão de integração plena do indivíduo na sociedade. Neste sentido, a incapacidade 
não é atributo individual, mas o resultado de um conjunto complexo de condições, sobretudo 
criadas pelo ambiente envolvente, cuja resolução requer uma ação e responsabilização social, 
com vista sobretudo às modificações ambientais, necessárias para plena integração das pessoas 
com incapacidade em todas as áreas sociais”.

Pois bem. A base valorativa a informar tanto da CIDPD e, 
posteriormente, o EPD prende-se justamente à dignidade da 
pessoa com deficiência. É importante averbar que a dignidade 
é compreendida como fonte a justificar e fundamentar todo o 
sistema jurídico6, operando em concretude a partir dos direitos 
fundamentais relacionados à liberdade, igualdade, solidariedade e 
integridade psicofísica7. 

A latere de fecundas doutrinas esclarecedoras, cabe o destaque 
de que a dignidade não pode alinhar-se em planos de metafísicos 
e transcendentais oriundos de posições hegemônicas. É 
de melhor alcance a observação da dignidade humana 
tendo como ponto de partida a formação social dos direitos 
humanos caracterizada por processos culturais, mediante 
lutas, conquistas, resistências e, sobretudo, reconhecimento 
imanente da pessoa e do espaço-mundo8.

O descortinar da emancipação das pessoas com deficiência talvez 
seja a comprovação mais digna da também emancipação do 
direito privado (hermenêutica emancipatória)9, eis que fica nítido o 
escopo metodológico em atribuir vontade, liberdade, autonomia e 
responsabilidade ao sujeito real de direitos anteriormente alijado 
do poder discursivo e meramente cativo das determinações 
alheias, exigindo do sistema jurídico legislações correspondentes, 
amadurecimento nas decisões, formação de precedentes, 
ponderação quanto às consequências10.

Evidente que mesmo ante a exigência de tantos cuidados 

6 TEPEDINO, Gustavo. A incorporação dos direitos fundamentais pelo ordenamento 
brasileiro: sua eficácia nas relações jurídicas privadas. Revista Jurídica, v. 54, n. 341. Porto 
Alegre: Notadez, 2006, p. 14. Esclarece: “ao eleger a dignidade humana como valor máximo 
do sistema normativo, o constituinte exclui a existência de redutos particulares que, como 
expressão de liberdades fundamentais inatas, desconsiderem a realização plena da  pessoa. 
Vale dizer, família, propriedade, empresa, sindicato, universidade, bem como quaisquer 
microcosmos contratuais devem permitir a realização existencial isonômica, segundo a óptica 
da solidariedade constitucional. Sendo assim, não configuram espaços insuscetíveis ao controle 
social, como queria o voluntarismo, justamente porque integram uma ordem constitucional que 
é a mesma tanto nas relações de direito público quanto nas de direito privado”.

7 MORAES, Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007, p. 130.

8 FLORES, Joaquín Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como 
produtos culturais. Rio de Janeiro, 2009, p. 8. Calha novamente ilustrar o pensamento do 
Professor espanhol que situa o reconhecimento da dignidade ‘como condição mundana 
imanente de um ser humano fronteiriço que luta para encontrar seu lugar no mundo, 
compartilhando dois conceitos: atitude (tendência a fazer algo, tomar posição) e aptidão 
(estar habilitado ou ter o poder-fazer).

9 FACHIN, Luiz Edson. Aspectos de alguns pressupostos histórico-filosóficos hermenêuticos 
para o contemporâneo direito civil brasileiro: elementos constitucionais para uma reflexão 
crítica. Revista Tribunal Superior do Trabalho. v. 77. Brasília: TST, 2011, p. 187.

10 Neves, Antônio Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: 
Coimbra, 1993.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

normativos11 e observações quanto à insegurança12, pode-se dizer 
que a doutrina nacional de direito civil constitucional13 com nítido 

11 MARTINS, Fernando Rodrigues. A emancipação insuficiente da pessoa com deficiência e 
o risco patrimonial ao novo emancipado na sociedade de consumo. RDC. v. 104. Março-
Abril. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 203-255. Na oportunidade, escrevemos: “As 
pontuais abordagens críticas realizadas – insista-se – longe do viés desumano, preconceituoso 
e discriminador à pessoa com deficiência têm por escopo contribuir na compatível aplicação 
do EPD, mediante amplo diálogo com as demais fontes existentes em nosso sistema, 
tonificando ainda mais a necessária promoção. Da maneira como está, a partir da inserção 
emancipatória sem cuidados protetivos consequencialistas, resta intensificada sobremaneira 
a fragilidade patrimonial do emancipado, especialmente quando observado no âmbito da 
sociedade de consumo. Em dias atuais fatos comuns na sociedade indicam fragilidades em 
demasia a todos os setores e grupos de indivíduos (mesmo que ‘capazes’). Valem os exemplos 
da chamada ‘democratização do crédito’ e os efeitos nefastos aos grupos de hipervulneráveis 
diante das conhecidas práticas abusivas de desconto em folha de estipêndio sem sequer a prova 
de existência da relação jurídica contratual. A tensão entre mercado e direitos são variadas e 
multiformes, citem-se: concessão de créditos consignados e direitos dos idosos; publicidades 
dirigidas às crianças e prevenção e tratamento ao superendividamento das famílias; abusos 
das construtoras e incorporadoras e políticas públicas habitacionais; surpresas decorrentes 
do comércio eletrônico e a inerente necessidade de proteção do usuário da rede mundial de 
computadores quanto ao objetivamente declarado e veiculado (proteção da confiança e teoria 
da aparência). Sem prejuízo de inúmeros outros desequilíbrios e injustiças, o que não é sinônimo 
do bom direito. Na constatação de que o mercado é ambiente caracterizado por complexas 
operações, infinitos negócios jurídicos (especialmente atípicos), redes contratuais, rapidez nas 
transações, prestações de serviços perigosas e desprovidas de (clara, verdadeira e proporcional) 
informação, produtos inadequados desacompanhados das exigências mínimas de segurança, 
publicidades agressivas, persuasivas e reiteradas, a possibilidade de rebaixamento da qualidade 
de vida da pessoa é uma constante: quer considerando a incolumidade existencial, quer a 
incolumidade econômica. Neste ponto, o EPD não poderia deixar o sujeito por ele tutelado sem 
os fundamentos essenciais para a necessária promoção, mesmo que dentre eles estivesse o 
patrimônio (o tão criticado ‘ter’ e os efeitos dele decorrentes), isto porque o rompimento de 
paradigma só deve ser compreendido como satisfatório quando a clivagem é para sublimação 
da pessoa e não para o contrário: aviltamento. Não é à toa que a doutrina, vencendo o antigo 
dualismo da responsabilidade civil, firmou posicionamento sobre a proteção não apenas 
existencial, mas identicamente patrimonial do consumidor. Prejuízos serão demasiados 
e possíveis quando, por exemplo, da criação no nicho do mercado financeiro de créditos 
‘especiais’ aos novos emancipados com aproveitamento da inerente dificuldade cognoscitiva na 
compreensão de direitos e deveres. Celebrados os contratos de execução continuada, vinculados 
à conta corrente ou folha de pagamento da pessoa com deficiência, as instituições financeiras 
dificilmente darão conta das informações essenciais quanto ao entabulado (CDC, art. 46): 
prazo de vigência, cobrança de acessórios (juros, correção e tarifas), desconto em pagamento 
antecipado, margem consignável, comprometimento da renda do núcleo familiar. Igual lesão 
decorrerá nos contratos de prestação de serviços de saúde, especialmente quando a linguagem 
extremamente técnica possibilitará subterfúgios em reiteradas negativas pelas operadoras ao 
sabor de que a pessoa com deficiência, contratante direta, fora esclarecida durante ‘entrevista 
qualificada’, das doenças prévias que dariam ensejo à cobertura parcial temporária. Enquanto 
pagas as parcelas mensalmente, a operadora não cumpre a tarefa contratual albergada por 
cláusula contratual nula de plena direito (CDC, art. 51, inc. I), repassando o risco (que é próprio 
da natureza contratual) ao agente economicamente mais fraco. O esforço no contrato será 
protagonizado apenas pelo emancipado a favor da pessoa jurídica”

12 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 
228. A atualizadora da obra (Prof. Maria Celina Bodin de Moraes) assim expressou: “Alheio 
a essa nobre função, há muito enunciada pela doutrina, da teoria das incapacidades, provocou 
o legislador profunda mudança no sistema brasileiro, modificando, com as alterações previstas 
pela Lei nº 13.146/2015, o rol de incapazes previsto pelo Código Civil par deles retirar todos os 
enfermos mentais, independentemente de seu nível de discernimento, passando a reputá-los 
plenamente capazes (art. 6º da lei especial). Em nome de uma bem-intencionada mudança 
ideológica, deixou, na prática, tais pessoas em princípio menos amparadas, alijando-as do 
manto protetor antes proporcionado pelo status de incapaz. Na impossibilidade de se superar 
a mudança legislativa, sobretudo em matéria que, como exposto, tem necessária fonte legal 
(ordem pública), instaura-se nesse momento grande dificuldade, que demandará os melhores 
esforços da doutrina e da jurisprudência para que, no afã de se adotar terminologia e 
tratamento não discriminatórios, não se exponham tais pessoas a toda sorte de riscos, perigos 
e golpes, supostamente chancelados pela reforma legislativa”. 

13 TEPEDINO, Gustavo. O papel atual da doutrina do direito civil entre o sujeito e a pessoa. 
In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.) O direito 
civil entre o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao professor Stefano Rodotà. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 20.

pensamento de ‘promoção’ humana ao invés da pura redoma 
‘protetiva’ partiu em computar ganhos científicos, pois verifica-se 
que a aplicação do estatuto (denominação mais adequada 
para legislações que versam sobre situações pessoais, etárias e 
existenciais) é pródiga em não separar o novo emancipado da 
sociedade, senão introduzi-lo no seio comunitário com ampla 
participação e manifestação de poder.

À necessidade de inclusão das pessoas com deficiência em todos 
os plexos sociais, mediante discriminação positiva, somou-se 
claramente as exigências de autonomia e independência do novo 
emancipado, rompendo-se quase que integralmente os pontos 
nucleares do plano da incapacidade canonizado classicamente no 
histórico da codificação civil de estratificação romano-germânica14. 
Mas o EPD foi adiante: reduziu o impacto da vulnerabilidade15, 
admitindo-a somente em casos específicos, diferentemente do que 
ocorre no espaço normativo do Código de Defesa do Consumidor16, 
que inclusive também disciplina hipervulnerabilidade17.

Identifica-se, pois, problema a ser enfrentado no aparente e 
parcial conflito entre o microssistema de proteção ao consumidor 
e o estatuto de promoção da pessoa com deficiência, porquanto 
a vulnerabilidade neste último depende de situações específicas, 
e não generalizadas. Via de consequência, questiona-se: a 
vulnerabilidade da pessoa com deficiência é diferenciada 
daquela dirigida ao consumidor? Como adequar a assimilação 
da vulnerabilidade sem que a pessoa com deficiência tenha a 
emancipação mitigada ou relativizada?

14 São as seguintes alterações, respectivamente art. 3º e 4º do Código Civil: “Art. 3o  São 
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos”. “Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 
exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e 
os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos índios será 
regulada por legislação especial.

15 Brasil. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Art. 10.  Compete ao poder público garantir 
a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.  Parágrafo único.   Em 
situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência 
será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção 
e segurança.

16 Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Art. 4º A Política Nacional das Relações de 
Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria 
da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 
no mercado de consumo.

17 Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos 
ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância 
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art4
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O plano da capacidade no epd e a 
nova orientação volitiva no âmbito 
das relações privadas: da dedução 
(regras) à argumentação (princípios)

Inicia-se pelo passado, hoje revisto.

O plano da incapacidade concebido pela codificação civil 
brasileira de 2002, versando sobre o exercício direto de direitos 
e deveres, tratava de indicar em numerus clausus as hipóteses 
em que a capacidade escapava totalmente do domínio do titular 
(absoluta) ou poderia ser contextualizada pelo espaço de vontade 
assistida (relativa). Efetivamente, a base de referidas disposições 
remonta notadamente o ranço patrimonialista que caracterizou o 
individualismo em detrimento da vontade como manifestação das 
liberdades fundamentais, conforme atualmente assegurado no 
espaço constitucionalizado da pessoa18.

Esse sistema de incapacidades baseava-se em critérios específicos: 
maturidade (CC, arts. 3º, I, e 4º, I); ‘sanidade mental’ (CC, arts. 3º, II, e 
4º, II); impossibilidade de manifestação de vontade (CC, art. 3º, III); 
‘excepcionalidade’ pelo desenvolvimento mental incompleto (CC, 
art. 4º, III); prodigalidade e dependência química (CC, art. 4º, III e IV). 

Some-se que os descumprimentos às determinações do Código 
Civil quanto ao plano da capacidade são aferíveis mediante o 
método subsuntivo, baseando-se simplesmente na alocação 
de premissas e conclusão, oportunidade em que a lei (premissa 
maior) ganha proeminência sobre o fato (premissa menor), 
decorrendo a partir disto o sistema de sanções: nulidade ou 
anulação. Cumpre dizer, os atos desencadeados pelos ‘sujeitos’ 
de direito contrariamente aos critérios declinados pela legislação 
civil são tratados como inócuos, insignificantes, sem valor e, via de 
consequência, desprovidos de projeção de efeitos.

Remarque que a adjudicação das sanções de nulidade ou 
anulabilidade, conforme se faz disposta na legislação civil (CC, art. 
166, inc. I, e art. 171, inc. I), é operacionalizada mediante regra (de 
caráter tudo ou nada)19, bastando verificar se presente o catálogo 

18 Brasil. Constituição Federal. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: Inciso XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais”.

19 DWORKIN, Ronald.  Taking rights seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press; 1978, p. 24.

de requisitos quanto às potências volitivas da pessoa em mero 
esquema de racionalismo formal. Contudo, esse método não 
absorve e não corresponde amplamente aos fatos sociais e aos 
problemas decorrentes20, até porque o humano não exerce apenas 
atos negociais de cunho patrimonial, mas coexiste igualmente em 
situações existenciais (aliás, estas últimas com maior frequência)21. 

Portanto, as regras, enquanto tipo normativo, mostram-se 
inadequadas na resolubilidade de conflitos afetos ao plano 
da capacidade, especialmente no tratamento das situações 
existenciais (derivadas diretamente dos direitos humanos) e, via 
de consequência, quedam-se insuficientes ao tônus qualitativo-
primeiro endereçado ao sistema jurídico: o direito como 
instrumento de justiça22.

Destarte, é correto compreender que a codificação civil, muito 
embora merecedora de encômios no que respeita ao escopo da 
ampla proteção patrimonial dos incapazes em exercer diretamente 
atos e negócios jurídicos, acabou direcionando consequências 
sancionatórias às manifestações volitivas próprias ao campo 
existencial da pessoa. Tal evidência, obstaculiza não apenas os 
direitos de personalidade das pessoas com deficiência, senão 
também das crianças e adolescentes23, açambarcando, de todo 

20 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos de derecho privado: Código civil y Comercial da 
la Nación Argentina. Buenos Aires: La Ley, 2016, p. 22. Explica o direito como ciência 
problemática: “El caso es contemplado como um supuesto de hecho de la norma, es decir, 
que todo el sistema de Derecho Privado regula casos, controvérsias y no meras declaraciones 
abstractas. Por esta razón es que los códigos no contienen definiciones teóricas, excepto que 
tengan un efecto normativo concreto. Esta mención también tiene un significado em matéria de 
política legislativa, ya que la legislación se enfoca en la solución de problemas concretos, lo que 
implicar conceber el Derecho como una ciencia que no es meramente especulativa, sino referida 
a problema”.

21 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 451.

22 ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. Barcelona, 2010, p. 173. Abordando o conceito de 
justiça: “La resposta obvia a la pergunta de cómo deve ser el Derecho consiste en afirmar que 
éste debe ser justo. La justicia viene a ser, pues, algo así como el valor jurídico por antonomasia; 
si se quiere, una aplicación de la moral al campo del Derecho. No es, desde luego, el único valor 
jurídico, pero puede considerarse como um valor de totalidade, de manera que afirmar que un 
determinado Derecho es justo viene a ser una forma sintética de decir que satisface uma serie de 
valores como la igualdad, la libertad y la seguridad”.

23 MENEZES, Joyceane Bezerra de; MULTEDO, Renata Vilela. A autonomia ético-existencial do 
adolescente nas decisões sobre o próprio corpo e a heteronomia dos pais e do Estado no 
Brasil. In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.) 
O direito civil entre o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao professor Stefano 
Rodotà. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 317. Explicam: “Não parece razoável atribuir-se a 
alguém a titularidade de uma situação existencial (rectius, de um direito fundamental) sem lhe 
conceder a capacidade de exercício. Além disso, a capacidade de agir em matéria existencial não 
pode ser aferida da mesma forma como se mensura a capacidade para a prática de atos civis de 
natureza patrimonial. Naquelas matérias, o discernimento será o pressuposto para jurisdicizar 
e validar a manifestação de vontade do menor. É sob esse fundamento que se sustenta o direito 
à autonomia da criança e do adolescente, ainda que incapaz”.
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modo, o livre desenvolvimento da personalidade24. 

Não há dúvidas de que a legislação civil como estava – em pleno 
acordo com modelo biomédico de terapia da insanidade – atuava 
nitidamente contra a liberdade da pessoa compreendida como 
‘incapaz’, que ao seu turno deveria mais especificamente ser 
compreendida em deficit funcional mental ou intelectual. 

Repercussões sérias e injustas eram perceptíveis a olhos nus 
na constituição dos direitos da personalidade do titular incapaz 
quando da aplicação das sanções de invalidade, mesmo diante da 
ampla proteção econômica. Hipóteses como direito ao matrimônio, 
direitos sexuais, direito ao corpo, direitos à educação e ao ensino 
em ambientes comuns, direitos inerentes à cidadania, entre outros, 
eram impedidos e esvaziados mediante a utilização de institutos 
protetivos destinados à tutela patrimonial do ‘interditado’.

Cumpre advertir que, como a atuação da liberdade (de base 
constitucional) no campo do direito privado se dá pela manifestação 
da vontade (em concretude ao princípio da autonomia privada)25, 
a legislação civil obnubilou totalmente o ‘poder-saber’ e o ‘poder-
querer’ do então incapaz ante a exigência racional do ‘saber-
entender’ para ‘saber-querer’26.

Em outras palavras, da maneira posta restava obstaculizada a carga 
argumentativa a favor da liberdade e os próprios direitos humanos27.  

Aliás, é importante relembrar que a autonomia privada significa 

24 MOTA PINTO, Paulo. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade.  Portugal-Brasil 
ano 2000. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 244. Esclarece: “consagração de uma tutela geral de 
personalidade [...] constitui, assim, meio de garantir o livre desenvolvimento da personalidade”.

25  AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 203. Conceitua: “a 
autonomia privada é o poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, 
as relações de que participam, estabelecendo-lhes conteúdo e a respectiva disciplina jurídica”.

26 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Trad. 
Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 163.

27 ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. Barcelona, 2010, p. 206. Com retorno ao catedrático 
da Universidad de Alicante conclui-se: “Los derechos humanos se han convertido en nuestros 
días en el banco de pruebas para uma teoría de la justicia. A menudo identificamos sin más la 
justicia con los derechos humanos, o, cuando menos, pensamos que un ordenamiento jurídico 
que no reconozca o que sea capaz de proteger eficazmente los derechos fundamentales de 
los individuos no puede calificado como orden justo. Por eso, juzgamos la validez de uma 
determinada concepción de la justicia examinando qué tipos de derechos se puedem extraer 
de sus principios y cómo aparecem fundamentados esos derechos. La ideologia – en el sentido 
neutral de sistema de ideas – de los derechos humanos cumple hoy una función análoga a la 
del cristianismo en la Europa medieval: marca los límites dentro de los cuales puede moverse 
la reflexión ética y política. Ello explica que se haya podido hablar (en tono crítico) del ‘mito’ o 
de la ‘religión’ de los derechos humanos, o que nuestra época se haya caracterizado (ahora em 
términos positivos) como ‘la era de los derechos”.

potestade (exercício de poder nos limites do sistema jurídico)28 

e nesse caso a retirada das manifestações de vontade (negocial 
e extranegocial) da pessoa com deficiência, nada mais e nada 
menos, significava sua total submissão aos ‘capazes’ detentores 
de poder. Não é esse o desiderato dos direitos humanos que 
buscam justamente libertação, emancipação e igualdade entre 
os diferentes29.

Com redobrado esforço, pode-se arriscar que o caminho natural 
da pessoa, através do estatuto constitucional, é a liberdade, 
sendo sua restrição medida extraordinária e exigente de teste 
argumentativo, onde são exigíveis por parte do Estado ou do 
particular pela limitação os seguintes pressupostos: i) persecução 
de fim público; ii) demonstração de razoabilidade da restrição; 
iii) não desnaturalização dos direitos da pessoa afetada; iv) 
proporcionalidade entre a situação existente e as medidas 
tomadas; v) devido processo substantivo30. Ora, no caso da 
interdição e decreto da incapacidade da pessoa com deficiência 
por certo a liberdade era conspurcada a nível constitucional, já que 
clara era a ‘desnaturalização dos direitos’ do titular ao menos no 
campo da volição quanto direitos existenciais. 

O advento do EPD retirou dentre os critérios incapacitantes 
aqueles respeitantes à higidez de saúde e intelecto evoluindo 
humanitariamente a disposição legislativa para deficit funcional 
(mental e intelectual). Contudo, diferentemente da legislação 
civil, não inviabilizou a vontade do titular de direitos e, apenas em 
situação excepcionalíssima, tratou em permitir, justificadamente, a 
designação de curatela (EPD, art. 84, § 1º).

28 FERRI, Luigi. La autonomía privada. Trad. Luis Sancho Mendizábal. Granada: Ed. Comares, 
2001, p. 36/37. Explicita que “la autonomía privada no es sólo la libertad o un aspecto de 
ésta; y ni siquiera es únicamente licitud o facultad, es decir, libertad que se mueve en el ámbito 
del derecho, dentro de los limites fijados por éste. Esta última concepción representa un paso 
adelante respecto la idéia de la autonomía como mera liberdad, pero no pone en evidencia 
todavía la esencia del fenómeno (tanto más que, aunque sea excepcionalmente, la actividad 
negocial podería salir de los confines de lo lícito aun conservando plena validez). El negocio 
jurídico no es resultado del ejercicio de una facultad, es decir, de un obrar lícito según el derecho, 
o mejor, no es solamente el resultado de éste, sino que es, el resultado del ejercicio de un poder 
o de una potestad. Y autonomía privada se identifica con este poder o potestad”.

29 PÉREZ LUÑO, Antonio.  Derechos humanos. Estado de derecho y Constitución. Madrid: 
Technos, 1984. p. 48. Adverte o conceito de direitos humanos como: “conjunto de faculdades 
e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, 
da liberdade e da igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional

30 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos de derecho privado: Código civil y Comercial da la 
Nación Argentina. Buenos Aires: La Ley, 2016, p. 241.
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A orientação emitida pela CIDPD e internalizada31 no Brasil pelo 
EPD reacendeu a vontade (e não a teoria da vontade!) no âmbito 
da civilidade constitucional atribuindo ao anterior incapaz, agora 
emancipado, à luz da justiça dos direitos humanos, capacidade 
e escolha em indicar o projeto de vida próprio. Essa releitura da 
vontade é bastante relevante na operabilidade do campo jurídico 
das relações privadas, considerando dois novos giros temáticos 

31 MARTINS, Fernando Rodrigues. A emancipação insuficiente da pessoa com deficiência e o 
risco patrimonial ao novo emancipado na sociedade de consumo. RDC. v. 104. Março-Abril. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 203-255. Com apoio novamente em escrito 
anterior: “A Lei 13.146/15 (EPD) tem por escopo incluir e promover a pessoa com deficiência 
(déficit funcional), conforme Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da qual o 
Brasil é signatário. Referido documento internacional tem eficácia direta e imediata no sistema 
jurídico pátrio nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, Decreto legislativo nº 
186/2008 e Decreto 6.949/09, quando passou a viger internamente, portanto, os direitos ali 
tratados gozam status de direito fundamental formal. A pessoa, mesmo com deficiência de 
longa duração (física, mental, intelectual ou sensorial), tem direito a participar plena, efetiva e 
ativamente da sociedade em igualdade de condições com os demais (EPD, art. 76). A percepção 
positiva quanto ao EPD decorre de análise histórica. A pessoa com deficiência foi desagregada 
da sociedade, discriminada como ‘incapaz’, tratada sem dignidade (e, consequentemente, sem 
autonomia), sendo os portadores de transtornos mentais submetidos a técnicas manicomiais 
degradantes. Justamente em razão do tratamento atentatório às respectivas dignidades, a 
partir dos anos 50 inicia-se movimento liderado especialmente por familiares na tentativa 
de melhor tratamento jurídico-social às pessoas com deficiência mental mediante o fomento 
de associações com escopo de proteção, promoção, difusão de conhecimento e conteúdo a 
esse nicho humanitário até então esvaziado de inclusão. Ademais, a busca de conexões supra 
estatais acabou articulando novas diretrizes tutelares mediante instrumentos internacionais 
não obrigatórios (soft law). Neste prisma é possível constatar documentos não vinculativos de 
ordem internacional: Programa de Ação Mundial para as pessoas com Incapacidade; Diretrizes 
de Tallinn para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos na Esfera dos Impedidos; Diretrizes 
para o Estabelecimento e Desenvolvimento de Comitês Nacionais de Coordenação na Esfera 
da Incapacidade ou Órgãos Análogos; Princípios para Proteção dos enfermos Mentais e para 
o Melhoramento da Saúde das Pessoas com Incapacidade; e Normas Uniformes sobre a 
Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Incapacidade. A Convenção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, editada em consenso pluriestatal pela Organização das Nações Unidas 
em 2007, adotou as orientações dos citados documentos internacionais, especialmente no 
que respeita a assunção do modelo social para reconhecimento da incapacidade (barreiras) 
superando em parte o modelo médico (deficiência), bem como procedeu a continuidade da 
noção básica de correlação entre os obstáculos sociais (exclusão, vulnerabilidade e limitação) e 
o exercício pleno de direitos. Notadamente, porém, a Convenção é vinculativa – e não soft law 
como os documentos precedentes – operando efeitos e se integrando ao direto interno. Contudo, 
referida Convenção muito embora não signifique ruptura com os demais documentos, também 
deles se distancia em termos propositivos, considerando: i) inclusão de direitos específicos (valem 
como exemplo: direito à igualdade, acesso aos direitos humanos e liberdades fundamentais, 
combate a estereótipos e preconceitos pelos Estados), sem abandono da carga principiológica; 
ii) concretização da autonomia e independência da pessoa com deficiência como ultrapassagem 
do anterior paradigma paternalista e assistencialista; iii) ampla vedação à discriminação 
negativa e paralelamente adoção de discriminação positiva para igualdade substancial; iv) 
reconhecimento no âmbito da diversidade humana da diversidade das pessoas com deficiência, 
considerando os tipos de deficiências e tipos de condições sociais (pobreza, gênero, idade) a 
que as pessoas em promoção estão inseridas. Mais especificamente quanto à igualdade, 
a Convenção (e, posteriormente, o EPD) é dotada de estratégia bifronte: a evitabilidade da 
discriminação negativa de sujeitos reais de direito com déficit funcional e a exigência de políticas 
afirmativas (discriminação positiva) para inclusão do mesmo sujeito. Discriminar negativamente 
é distinguir, restringir ou excluir, por ação ou omissão, o reconhecimento ou o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais. A propósito, a Constituição Federal já exigia tratamento 
promocional à pessoa com deficiência (CF, 7º, inc. XXXI; 23, inc. II; 24, XIV; 37, inc. VIII; 40, § 4º, 
inc. I; 201, § 1º; 203, inc. IV e V; 208, inc. III; 227, § 1º, inc. II), o que autoriza compreender que 
a única discriminação possível é a de natureza positiva, com vistas à igualação efetiva das 
oportunidades, até porque a não discriminação, por si só, não alcança o conteúdo da igualdade 
substancial”. 

e normativos: a renovação das bases valorativas que subjazem a 
manifestação de vontade, conforme a Convenção Internacional; 
e a necessidade de proteção da inviolabilidade da pessoa do 
emancipado em virtude das declarações emanadas.

Em primeiro lugar, se anteriormente pelo Código Civil os critérios 
para verificação da capacidade eram investigados considerando 
a maturidade, a higidez e a saúde mental, o esbanjamento 
e as doenças crônicas sociais (dependência química), com 
o surgimento da Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência a manifestação de vontade deve 
ser interpretada tendo em vista os princípios da ‘autonomia’ e 
‘independência’32, que são entre si recíprocos, congêneres e 
interativos, refletindo diretamente a capacidade do sujeito de 
direitos e, consequentemente, sua dignidade. 

Autonomia é manifestação de liberdade e concretiza o exercício 
independente de direitos pela posse do estado de personalidade. 
Possibilita que a pessoa crie normas para si33, pressupondo do 
indivíduo capacidade de julgar, analisar, criticar, verificar o certo 
e o errado34. Por sua vez, a independência confere a condição de 
existência, validade ou capacidade de determinado ente sem exigir 
a ação de outro35. Portanto, ambos os conceitos e tipos normativos 
desfrutam de reciprocidade e interação dialógica.

Neste ponto é significativo verificar que a atribuição da capacidade 
não será operacionalizada mediante o método subsuntivo. Os 
princípios, enquanto normas, têm à disposição a metodologia 
argumentativa, pois são mandatos de otimização que permitem 
o atendimento em diversos graus e, por isso, passíveis de 
complementação, expressando ideias germinais, sem definição 

32 “Os princípios da presente Convenção são: a) O respeito pela dignidade inerente, a 
autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência 
das pessoas”.

33 GRISI, Guiseppe. L’autonomia privata: diritto dei contratti e disciplina costituzionale 
dell’economia. Milano: Giuffrè, 1999, p. 11. Explica: “Parece, em conseqüência, definitivamente, 
inegável que o fulcro do ato de autonomia privada descansa na vontade, livre e consciente 
do agente, expressão de poder de auto regulação de seus interesses”. Da tradução livre de: 
“Sembra, dunque, in definitiva, innegabile che il fulcro dell’atto di autonomia privata riposi nella 
volontà, libera e consapevole, dell’agente, espressione del potere di autoregolazione dei suoi 
interessi”.

34 ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de filosofia. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1983, 
p 116. Com apoio em Kant: “Término para designar la independencia de la voluntad de todo 
deseo u objeto de deseo, y su capacidad de determinarse conforme a uma ley propia, que es la 
de la razón”.

35 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. Trad. Márcio Alves da Fonseca e Salma annus 
Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 175. O que não pressupõe a ausência de 
solidariedade e convivência. Neste sentido a arguta lembrança de Foucault com apoio na 
sentença Vaticana 39: “Nem é amigo quem busca sempre a utilidade, nem quem nunca a 
associa à amizade; pois o primeiro o benefício o tráfico do que se dá em troca, o outro rompe 
com a boa esperança para o futuro”. 
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total das condutas. Destarte, a abertura semântica é capaz 
de estabelecer contato com outros princípios e busca de 
concretização, mediante a dimensão de peso. Argumentando, se 
pondera e “ponderar é estabelecer comparações, estabelecer o peso 
de cada um e aplicar o maior no caso concreto”36.

A utilização do método argumentativo (com verificação de 
pesos entre os princípios em jogo e em eventual conflito) vai de 
encontro ao EPD no âmbito da funcionalidade. Observe que a 
Lei nº 13.146/1537 permitiu flexibilidade na fixação dos limites da 
curatela, se for o caso, indicando, a partir de equipe multidisciplinar, 
as potencialidades da pessoa com deficiência. Em outras palavras, 
balanceando as possibilidades no exercício de potestades conforme 
as barreiras sociais, o sistema jurídico e os direitos humanos.

Em segundo lugar, as declarações de vontade do novo emancipado 
são manifestações associadas ao exercício da dignidade. A 
doutrina alemã, neste ponto, já tratava a dignidade como ‘realidade 
no ordenamento quando assegura uma esfera ao indivíduo que lhe 
permite atuar como ser independente e responsável de si mesmo’38.

Pois bem, atento a esta observação, vale concluir que a verificação 
da capacidade não está fundamentada apenas em normas de 
direito privado e leis ordinárias, senão capitaneadas por direitos 
fundamentais positivados na Constituição Federal e por direitos 
humanos oriundos da CIDPD. Via de consequência, o cuidado 
com a inviolabilidade da pessoa com deficiência é essencial 
como medida de respeito à esfera íntima e privada de modo a 
exigir não apenas reparação quando da violação, senão medidas 

36 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos de derecho privado: Código civil y Comercial da la 
Nación Argentina. Buenos Aires: La Ley, 2016, p. 241.

37 O art. 114 do EPD modificou a redação do art. 1.772, conforme as potências do titular de 
direitos. Observe: “Art. 1.772.  O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, 
os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará 
curador. Parágrafo único.  Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as 
preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, 
a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa”.

38 OEHLIN DE LOS REYS, Alberto. La dignidade de la persona: evolución histórico-filosófica, 
concepto, recepción constitucional y relación com los valores y derechos fundamentales. 
Madrid: Editorial Dykinson, 2010, p. 253. Com apoio em NIPPERDEY, Hans Carl, Die Würde 
des Menschen, en la edición de NEUMANN, Franz L. NIPPERDEY, Hans Carl / SCHEUNER, 
Ulrich, die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte. Vol. II. Duncker & 
Humbolt, Berlim, 1954.

preventivas contra eventuais atentados39, especialmente 
oriundos da manifestação de vontade40.

Esses dois giros temáticos acima mencionados encontram abrigo na 
doutrina de direitos humanos (de inspiração kantiana e liberal) que 
restam justificados a partir: i) do princípio da inviolabilidade da pessoa 
que impede se possa impor carga ou sacrifício a certos indivíduos 
sem contar com o consentimento esclarecido; ii) do princípio da 
autonomia que determina ao Estado permanecer neutro nas 
escolhas quanto aos planos de vida individual e ao mesmo tempo 
facilitar a persecução de ditos planos, uma vez escolhidos; iii) do 
princípio da dignidade, pelo qual as pessoas devem ser julgadas e 
tratadas de acordo com as condutas realizadas, e não segundo as 
posses, riquezas, raça, sexo, saúde, religião e crenças41.

Valorizando o novo emancipado: 
a passagem da hipossuficiência 
à vulnerabilidade situada

Ultrapassado o cotejo crítico quanto ao instituto da incapacidade 
civil da pessoa (capacidade de fato), isto porque a vocação anterior 
alocada no Código Civil (arts. 3º e 4º) demonstrou-se, sobretudo, 
de natureza patrimonial – nada indicando sobre as relevantíssimas 
questões existenciais dos “sujeitos” ali tratados42, rume-se a outro eixo 
de fundamental pertinência: a vulnerabilidade43. 

39 FERREIRA, Keila Pacheco.  Responsabilidade civil preventiva: função, pressupostos e 
aplicabilidade. Tese de doutorado, São Paulo, USP, 2014. A autora versa sobre a ‘cláusula 
geral de responsabilidade preventiva’, conforme art. 12 do Código Civil brasileiro. Em 
outros termos: o necessário diálogo entre a tutela civil inibitória e a responsabilidade civil 
é extremamente exitoso na efetividade dos direitos da personalidade, como forma de 
promoção da pessoa humana. Dito de outro modo: é essencial que a responsabilidade civil, 
a partir das cláusulas gerais, cumule situações de evitabilidade e de indenizabilidade e em 
algumas hipóteses possibilite visualizar a graduação do dano para evitar prejuízos maiores. 
Aliás, é este o escopo de outras normas no direito pátrio, a exemplo da Constituição 
Federal (CF, art. 5º, inciso XXXV), do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6º, inciso 
VI) e, inclusive, legislação de âmbito penal como na hipótese da violência contra a mulher 
(Lei federal nº 11.340/06, art. 22, III, b).

40 O EPD assim disciplina: “Art. 12.  O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com 
deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização 
e pesquisa científica. § 1o Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, 
deve ser assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de 
consentimento”. 

41 NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos. Buenos Aires: Paidos, 1984, p. 110.
42 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 85. Aguda 

observação: “Não sem sentido, nestes quadrantes, o sujeito não é em si, mas tem para si 
titularidades. É mesmo pessoa real e concreta (cujas necessidades fundamentais como moradia, 
educação e alimentação não se reputam direitos subjetivos porque são demandas de ‘outra 
ordem’), e é mais um individual patrimonial”.

43 A Res. 39/245/1985 da Organização das Nações Unidas, ao tratar das linhas gerais de 
proteção ao consumidor, identifica no item 1 a vulnerabilidade (imbalances) do consumidor 
como pressuposto básico de consolidação das tratativas supranacionais no que respeita 
esse direito humano. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1772.
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A vulnerabilidade encontra fundamento no princípio da igualdade 
substancial e parte da presunção de que a intensa discrepância 
entre os agentes econômicos (fornecedor e consumidor), 
independentemente do exercício da capacidade, merece 
promoção e tutela44. Portanto, tem intenso arrimo constitucional45 
e se encontra fragmentada em diversas espécies46.

O EPD estabelece a vulnerabilidade da pessoa com deficiência 
em dois sentidos. De forma inaugural, indica como vulneráveis as 
crianças, adolescentes, mulheres e idosos com deficiência (EPD, art. 
5º, parágrafo único). Em seguida, estabelece que a vulnerabilidade 
deverá ser reconhecida em situações de risco, emergência ou 
estado de calamidade pública (EPD, art. 10, parágrafo único).

44 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 66. Explica: “a noção de vulnerabilidade no direito associa-se à identificação de fraqueza ou 
de debilidade de um dos sujeitos da relação jurídica em razão de determinadas condições ou 
qualidades que lhe são inerentes ou, ainda, de uma posição de força que pode ser identificada 
no outro sujeito da relação jurídica [...] A opção do legislador brasileiro foi pelo estabelecimento 
de uma presunção de vulnerabilidade do consumidor, de modo que todos os consumidores 
sejam considerados vulneráveis, uma vez que a princípio não possuem o poder de direção da 
relação de consumo, estando exposto às práticas comerciais dos fornecedores no mercado”.

45 LORENZETTI, Ricardo Luís.  Consumidores. Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2003. p. 35. Neste 
sentido: “La vulnerabilidad del consumidor es la que justifica la aplicación del principio 
protectorio constitucional (…). Hemos afirmado que el Derecho del consumidor es un área del 
Derecho protectorio, de base constitucional, que tiene manifestaciones en todos los ámbitos en 
base a un orden público que se impone en las relaciones jurídicas, tanto para proteger, como 
para ordenar la sociedad en base a principios de socialidad. Existe un supuesto de hecho que 
es el que demanda la protección, un estado de riesgo colectivo o de una clase o grupo, que el 
Derecho atiende especialmente. La noción de vulnerabilidad define el supuesto de hecho de la 
norma de protección”.

46 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; DENSA, Roberta. A proteção dos consumidores 
hipervulneráveis: os portadores de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes. 
Doutrinas essenciais do direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
431- 461. Classificam: “Assim, a  vulnerabilidade é norma cogente e deve ser observada nas 
relações de consumo. A vulnerabilidade não se confunde com a hipossuficiência. Entendemos 
que a primeira é mais ampla do que a segunda. A primeira é o gênero, a segunda a espécie. 
Há quatro espécies de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática e a informacional.  A 
vulnerabilidade técnica significa que o consumidor não detém conhecimento específico sobre 
o produto adquirido e, por isso, é mais facilmente enganado quanto à especificação e utilidade 
do bem ou do serviço. Na vulnerabilidade jurídica, o consumidor tem carência no conhecimento 
jurídico específico, estendendo-se também para o conhecimento contábil e o econômico. Na 
vulnerabilidade  fática ou socioeconômica, o fornecedor que possui grande poder econômico 
em razão de sua posição de monopólio, fático ou jurídico, impõe sua superioridade em face 
do consumidor que, muitas vezes, é hipossuficiente. A  vulnerabilidade  informacional é o 
maior fator de desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor, porque este último é o único 
verdadeiramente detentor da informação. Como dissemos, a vulnerabilidade não se confunde 
com a hipossuficiência. O significado de (pessoa) hipossuficiente ensinado pelos dicionaristas é o 
seguinte: “Diz-se de, ou pessoa que é economicamente fraca, que não é autossuficiente”. Para o 
CDC, a vulnerabilidade é a regra para todos os consumidores, mas nem todos são considerados 
hipossuficientes. Por exemplo, o art. 6º, VIII, do CDC, estabelece, dentre os direitos básicos do 
consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, 
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. A hipossuficiência deve 
ser analisada pelo magistrado, no caso concreto, e é caracterizada quando o consumidor 
apresenta traços de inferioridade cultural, técnica ou financeira”.

Transparece claramente que a ratio juris que orientou o legislador 
na internalização do EPD foi afastar ao máximo a intervenção de 
terceiros e do próprio Estado na formação da vontade do novo 
emancipado, tanto que na primeira hipótese acima declinada 
simplesmente discriminou a pessoa com deficiência do sexo 
masculino em faixa etária adulta dos demais status (criança, 
adolescente, mulher e idoso). Não fosse isso, ainda considerou 
que apenas em circunstâncias aflitivas (risco, emergência e estado 
de calamidade) – e aí inclua-se o gênero masculino adulto – a 
vulnerabilidade é aplicável.

A lei consumerista, ao seu tempo, também em dois dispositivos 
trata da vulnerabilidade. Inicialmente, utiliza a presunção absoluta 
para o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, sem 
qualquer discriminação quanto o status da pessoa (CDC, art. 4º, 
inciso I). Em outra passagem, concede substância normativa ao 
implemento doutrinário da hipervulnerabilidade47 ao considerar 
como prática abusiva por parte do fornecedor o induzimento 
ao consumo do ‘fraco ou ignorante’, considerando idade, saúde, 
conhecimento ou condição social (CDC, art. 39, inc. V).

Observe eventual discrepância entre referidas legislações, ambas 
derivadas de discursos de direitos humanos, porquanto no EPD a 
invocação da vulnerabilidade se dá em casos específicos, enquanto 
no CDC a vulnerabilidade é potencializada como princípio, o que 
autoriza juízo de ponderação, densidade axiológica, flexibilidade, 
plasticidade e diferenciação de sujeitos para justiça distributiva, 
permitindo inclusive ampliações (v.g., finalismo aprofundado). 

Em si, o conflito não é de negação quanto à vulnerabilidade, já 
que ambas as leis dispõem quanto à presunção. O conflito é de 
extensão e limites, já que os escopos das normas são diversos: 
o CDC busca o equilíbrio entre atores no mercado atuando pela 
igualdade substancial; o EPD foca na emancipação da pessoa 
com deficiência no âmbito social e estatal mediante discriminação 
positiva (um salto maior).

47 MARTINS, Fernando Rodrigues. A emancipação insuficiente da pessoa com deficiência e o 
risco patrimonial ao novo emancipado na sociedade de consumo. RDC. v. 104. Março-Abril. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 203-255. Conceituamos a hipervulnerabilidade: “A 
hipervulnerabilidade é normativamente (CDC, art. 39, inc. IV) constatada naquelas circunstâncias 
fáticas respeitantes às pessoas contingencialmente situadas em demais assimetrias, as quais 
se somam à qualidade de consumidor vulnerável. São condições humanas e sociais a ensejar 
desníveis potencialmente acentuados, levando em consideração: linguagem (analfabetismo 
absoluto e analfabetismo funcional), idade (idoso e criança), território (estrangeiros, imigrantes), 
saúde (enfermidade), medo (e o dolo de aproveitamento pela publicidade enganosa). E 
justamente pelo intenso e considerável desequilíbrio são vítimas comumente de posições 
abusivas que atentam contra a inerente fragilidade (l’abus de faiblesse)”.
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Calha o registro de que o EPD, ao tratar da vulnerabilidade, exige a 
exposição da pessoa com deficiência ao ‘risco’, além de duas outras 
circunstâncias já conceituadas por lei (emergência48 e estado de 
calamidade49), e que por isso não merecem maiores considerações. 
A designação de risco reúne dois elementos. Em primeiro, a 
incerteza em relação à ocorrência, à magnitude, ao momento de 
alguma situação negativa no plano fático. Em segundo, o desvalor 
como juízo que suscita análise depreciativa, através da percepção, 
falta de informação, subjetividade e prognose50. 

Segundo a doutrina especializada no direito do consumidor, a 
vulnerabilidade “é mais um estado da pessoa, um estado inerente ao 
risco ou sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no 
mercado”51. Pode-se dizer, portanto, que a indicação do ‘risco’, como 
situação a reconhecer a vulnerabilidade (EPD, art. 10, parágrafo 
único), espancaria eventual conflito entre ambas as legislações. 
Para tanto é necessário assumir como verdade irrefutável que 
as atividades e ações no mercado e na sociedade sejam, de 
fato, caracterizadas plenamente pela incerteza e pelo desvalor, 
o que não parece uma realidade. A sociedade não é de risco: a 
sociedade é ‘posta’ em risco52, e o mercado também é espaço de 
solidariedade, com previsão aos riscos53.

Com isso, pode-se aferir que a vulnerabilidade na lei de inclusão 
das pessoas com deficiência não desfruta do mesmo tratamento 

48 Brasil. Lei nº 9.656/98. Art. 35, inc. I.
49 Brasil. Lei nº 12.340/10.
50 REGO, Margarida Lima. Contrato de seguros e terceiros. Estudos de direito civil. Coimbra: 

Coimbra, 2010, p. 69.
51 MARQUES, Cláudia Lima, MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 117. E continuam: “A vulnerabilidade não é, pois, o 
fundamento das regras de proteção do sujeito mais fraco, é apenas a ‘explicação’ destas regras 
ou da atuação do legislador, é a técnica para as aplicar bem, é a noção instrumental que guia e 
ilumina a aplicação destas normas protetivas e reequilibradoras, à procura do fundamento da 
igualdade e da justiça equitativa”.

52 FLORES, Joaquín Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como 
produtos culturais. Rio de Janeiro, 2009, p. 18. Em árdua crítica a Ulrich Beck que a 
seu ver apenas tenta apresentar soluções para os efeitos do risco, mas não combater 
suas causas: “Ulrich Beck ao abordar, a partir da perspectiva da modernidade reflexiva ou 
segunda modernidade, tais riscos, propõe que a insuficiência das categorias empregadas pelo 
pensamento político herdado, exige-nos mudar profundamente nossas ferramentas, conceitos 
e termos empregados na análise do político nas sociedades contemporâneas [...] A pergunta é 
por que Beck, depois de constatar tais riscos produzidos pela própria modernidade, nos propõe 
unicamente vias de saída que não rompem com suas causas reais?”.  

53 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria De Cicco. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008, p. 521. Relembra: “O mercado se apresenta como risco, mas 
razoavelmente previsível, como concorrência entre iniciativas, mas leal e correta, além do mais 
garantida por regras e por limites. A função do mercado se deduz dos mesmos valores que, 
imanentemente, do seu interior, vinculam a liberdade econômica legitimando-a como poder de 
relevância constitucional. Nisso consiste o nexo incindível entre liberdade de inciativa econômica 
e valores personalistas e solidários, na medida em que invioláveis são os direitos do homem e 
inderrogáveis são os deveres de solidariedade econômica, política e social”.

verificado no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, ponto 
estratégico e de luz no EPD, com fulcro na incessante busca da 
autossuficiência do ‘outrora incapaz’, está positivado do parágrafo 
segundo do art. 4º quando estabelece: “a pessoa com deficiência não 
está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa”.  

Destarte, o EPD faculta ao novo emancipado fazer jus ou não 
das políticas afirmativas, razão pela qual pode-se compreender 
que houve cuidado por parte do legislador ao não traçar de 
forma geral e abstrata a vulnerabilidade como assim faz o CDC. 
Regulou-a diante o caso concreto, o que demonstra nova espécie 
de vulnerabilidade: ‘situada’ à especificidade do fato e própria à 
pessoa com deficiência.

Vale dizer que entre o risco no mercado e o risco aos direitos 
existenciais e de personalidade, o legislador optou em proteger 
os últimos, a fim de não prejudicar a emancipação e nem mesmo 
a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência. Em rica passagem sobre a liberdade de arte no direito 
constitucional, onde havia disputa entre o direito de escritor – 
narrador de parte real sobre a vida de determinada atriz – ensina 
Erik Jayme sobre a prevalência dos direitos da personalidade54  

ante a liberdade artística, já que preceito de dignidade.

É importante compreender que a vulnerabilidade é forte aríete 
na proteção ao novo emancipado, contudo sem prejudicá-lo em 
sua afirmação.

Considerações finais: o novo 
emancipado e sua influência na 
emancipação do sistema jurídico

É dever da ciência possibilitar amplo debate, fixar premissas para 
novos conceitos e buscar soluções adequadas, respeitando o 
pluralismo a coerência do sistema. E nesse diapasão, nova espécie 
de vulnerabilidade foi identificada. 

54 JAIME, Erik. Liberdade de arte no direito constitucional: repercussões no direito privado. 
In: GRUNDMANN, Stefan; MENDER, Gilmar; MARQUES, Cláudia Lima; BALDUS, Christian; 
MALHEIROS, Manuel (Coords.) Direito privado, Constituição e fronteiras: encontros da 
Associação Luso-Alemã de juristas no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 146. 
Trata-se do caso Esra: “Mas, no âmbito da ponderação entre os dois direitos, a Corte levou em 
consideração que o romance descreveu a vida real no sentido que uma obra de arte deste tipo 
é menos protegida que uma obra que cria uma nova realidade estética diante da realidade. O 
direito da personalidade das pessoas descritas torna-se, sempre no âmbito desta ponderação, 
mais importante se o autor transforma a realidade só em em parte e não inteiramente numa 
obra de ficção”.
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Entretanto, é possível, mesmo respeitados os valores subjacentes 
que limitam a vulnerabilidade a favor da emancipação, sobrevir 
prejuízos e eventuais danos à pessoa com deficiência no mercado. 
Nesta hipótese, talvez a promoção do novo emancipado deixaria 
de ser eficiente, abrindo espaço para o retrocesso e esvaziamento 
protetivo de núcleos de direitos fundamentais.

Evidente a considerar a natureza humanística de ambas 
legislações (EPD e CDC), seja mais consentâneo realçar a 
convivência pacífica55 entre normas utilizando como modelo 
hermenêutico aquele próprio ligado aos direitos humanos, 
atribuindo primazia à interpretação inclusiva56 ‘pro homine’, 
própria aos desideratos humanitários57. 

Constatável neste prumo a transformação não apenas das pessoas 
e da sociedade, senão do Direito, até porque para poder-fazer, 
garantir e tornar os direitos efetivos o sistema jurídico também vai 
evoluindo, desdobra-se. O direito antes perfilhado como de cunho 
normativista, dedutivo, excludente e, sobretudo, como meio de 
opressão e dominação dos fracos, abre-se na contemporaneidade 
– mesmo com inúmeros obstáculos – vencendo preconceitos, 
ódios, segregações e diferenças. 

Tudo isso equivale dizer que o antigo e temido ‘louco de todo 
o gênero’58 de ontem é um dos principais protagonistas da 
hermenêutica que emancipa o direito hoje59.

55 SUPHANOR, Nathalie. L’influence du Droit de la Consummation sur le système juridique. Paris: 
LGDJ, 2000.

56 Há várias possibilidades para a interpretação inclusiva, todas no sentido agregar pessoas, 
normas e fatos jurídicos. Com apoio em GARGARELLA, Roberto. Derecho y grupos 
desaventajados. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 17, colhe-se: “existen grupos cuyas ‘voces’ resultan 
sistematicamente ausentes de la discusión pública (es decir, muchos grupos de inmigrantes); 
grupos que siempre aparecen alineados dentro de minorias muy reducidas (es decir, ciertos 
grupos de aborígenes); grupos sobre los cuales se ciernen persistentes amenazas que, por alguna 
razón, el poder judicial se resiste a renonecer (es decir, más pobres)”.

57 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito internacional e direito interno: sua 
interpretação na proteção dos direitos humanos. Instrumentos internacionais de proteção 
dos direitos humanos. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo, 1996, p. 34. Ensina: “no presente domínio de proteção a primazia é da norma 
mais favorável às vítimas, seja ela norma de direito internacional ou de direito interno. Este e 
aquele interagem em benefício dos seres protegidos. É a solução expressamente consagrada em 
diversos tratados de direitos humanos, da maior relevância por suas implicações práticas”.

58 Outrora era a expressão contida no inciso II do art. 5º do Código Civil de 1916.
59 FACHIN, Luiz Edson. Aspectos de alguns pressupostos histórico-filosóficos hermenêuticos 

para o contemporâneo direito civil brasileiro: elementos constitucionais para uma reflexão 
crítica. Revista Tribunal Superior do Trabalho. v. 77. Brasília: TST, 2011, p. 187. Explica-a: 
“a partir de uma alavanca histórica e um determinado estímulo filosófico, sustentar a 
constitucionalização prospectiva de uma hermenêutica emancipatória do Direito Civil brasileiro”.
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO ACRE

PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA

INÍCIO DA PRÁTICA: 1º de agosto de 2015.

Em pesquisa de saúde e qualidade de vida no trabalho, realizada 
no ano de 2014, com o objetivo de implementar o Programa 
Viver para Servir, foram identificados alguns profissionais, entre 
membros e servidores, que declararam possuir no âmbito familiar 
pessoas com algum tipo de transtorno mental ou deficiência física.  
Em razão disso, por Ato do procurador-geral de Justiça (Ato PGJ 
n. 045/2015), foi criado o projeto Família Acolhedora, o qual 
concede ao profissional do MPAC o direito à redução de uma hora 
da jornada de trabalho diário, sem qualquer prejuízo financeiro ou 
social, para acompanhar filhos ou parentes (pai/mãe) que realizam 
tratamento de saúde física e/ou mental. O benefício foi extensivo 
às servidoras que tenham filho recém-nascido e cujo prazo do gozo 
de licença-maternidade já expirou, até que a criança complete o 
primeiro ano de vida. Cabe às chefias imediatas o ajuste do melhor 
horário para o exercício desse direito.

O programa já beneficiou mais de 80 servidores. As solicitações do 
benefício são realizadas junto à Diretoria de Gestão com Pessoas, 
por meio de requerimento específico, cujo pedido, além de 
constar na pasta funcional do profissional, permite que ele receba 
automaticamente uma carteira de atendimento especial do Centro 
de Especialidades em Saúde do MPAC (CES), podendo recorrer ao 
atendimento médico (clínico geral), odontológico, fisioterápico, 
psicossocial e recreativo com prioridade.

O analista social Jhones da Silva Santos diz que: “Pela Família 
Acolhedora, pude acompanhar o meu filho nas terapias 
e consultas de neuropsicologia, fonoaudiólogo e terapia 
ocupacional, além de ficar mais presente no dia a dia, auxiliando 
nas tarefas escolares e pedagógicas”. 

Além da atenção à saúde, o projeto visa ao fortalecimento dos 
laços familiares, à eliminação de preconceitos e discriminação, 
além de valorizar o maior e melhor ativo da Instituição, as pessoas.  

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Procuradoria-Geral de Justiça, 
Secretaria-Geral do MPAC, Corregedoria-Geral do MPAC, Diretoria de 
Gestão com Pessoas, Centro de Especialidades em Saúde – CES.

Público-alvo: membros e servidores do MPAC.

2.  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À MÃE NUTRIZ

O Programa de Assistência à Mãe Nutriz foi criado pela 
Portaria PGR/MPF n. 40, de 8 de fevereiro de 2010, e atendeu até 
o presente momento mais de 300 bebês.

O Materninho/Berçário da PGR reconhece a importância das 
experiências na primeira infância e adota como objetivo geral 
o cuidado e a educação, visando ao desenvolvimento integral e 
dinâmico da criança (cognitivo, afetivo, linguístico, social, moral 
e físico-motor). 

O serviço tem como finalidade incentivar e possibilitar o aleitamento 
materno no ambiente de trabalho; favorecer a continuidade 
do vínculo entre a mãe e a criança como fator preponderante 
no desenvolvimento infantil; oferecer oportunidade e estímulo 
para o pleno e natural desenvolvimento da criança; acompanhar 
e orientar a mãe nutriz; incentivar e esclarecer a mãe quanto à 
alimentação complementar adequada. 
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As principais atividades desenvolvidas são: estimulação da 
criança; preparo e oferta dos alimentos; acompanhamento do 
desenvolvimento do bebê em seu aspecto psicopedagógico, físico 
e nutricional; orientação às mães.

O Materninho funciona em dois turnos, das 8h às 14h e das 14h às 
20h, com capacidade máxima para 30 bebês.

PÚBLICO-ALVO: o programa atende crianças entre quatro e 12 
meses, cujas mães estejam em exercício na Procuradoria-Geral da 
República, na Procuradoria Regional da República da 1ª Região, na 
Procuradoria da República do Distrito Federal e nos órgãos que 
tenham firmado termos de cooperação com o Ministério Público 
Federal. No caso de disponibilidade de vaga, a criança poderá 
permanecer no berçário até completar 14 meses de idade. 

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA MP CUIDANDO DE VOCÊ

INÍCIO DA PRÁTICA: novembro de 2015.

O MP Cuidando de Você tem como objetivo geral promover 
processos de mudança e valorização pessoal e profissional, além 
de melhoria na qualidade de vida, nas relações interpessoais e 
na produtividade no trabalho, utilizando a autorresponsabilidade 
como recurso. 

O programa é constituído por três fases distintas: 

– Fase 1 – Diagnóstico: tem por objetivo favorecer que as 
pessoas examinem aspectos relacionados ao trabalho, ao clima 
organizacional e à própria qualidade de vida. Nessa fase é realizada 
reunião de abertura do projeto, seguida de entrevistas individuais 
e da aplicação de instrumentos técnicos; 

– Fase 2 – Curso Vivencial Valores Humanos no Trabalho: tem a 
finalidade de validar valores importantes ao ambiente de trabalho, 
proporcionar momentos de autopercepção dentro do contexto 
de integralidade do ser, possibilitar reflexões pessoais e grupais 
vinculadas ao contexto do trabalho e favorecer a formulação de 

metas individuais promovedoras de autodesenvolvimento, a fim 
de gerar ganhos para a coletividade. O curso vivencial acontece 
em três tardes consecutivas (12h), em local previamente definido 
(de preferência, fora do local de trabalho) e contempla todos os 
integrantes do grupo de trabalho. A base teórica está fundamentada 
na psicologia positiva, psicologia do trabalho, neuropsicologia, 
mindfulness, relações interpessoais e coach integral sistêmico;

– Fase 3 – Avaliação de resultados: visa a identificar os ganhos 
obtidos no grupo de trabalho após o desenvolvimento do projeto, 
por meio do preenchimento de questionário de avaliação com 
três enfoques (aspectos do trabalho, autoavaliação sistêmica e 
avaliação do projeto em si). 

O MP Cuidando de Você é desenvolvido por duas analistas 
em Psicologia e já foi aplicado em dez grupos de trabalho ao 
longo de dois anos (de novembro de 2015 a novembro de 
2017), contemplando aproximadamente 250 pessoas. Teve 
boa aceitabilidade, assim como pedidos de continuidade e/ou 
execução de ações similares e apontou a melhoria nas relações 
como o maior benefício obtido.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Procuradoria-Geral 
de Justiça – PGJ, Corregedoria-Geral – CG, Coordenadoria 
de Planejamento e Gestão – Coplan, Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, Secretaria-Geral – SG, Gerência 
de Recursos Humanos – GRH e promotorias de Justiça. 

PÚBLICO-ALVO: promotores de Justiça, servidores efetivos e 
comissionados e estagiários de ensino médio e superior.
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4. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARANÁ

PROGRAMA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SAMP

INÍCIO DA PRÁTICA: 9 de abril de 2012.

O Serviço de Acolhimento visa essencialmente a prestar o 
devido suporte institucional a membros e servidores, extensivo 
aos familiares e/ou dependentes, em situações específicas de 
fragilidade biopsicossocial, para atendimento, orientação, apoio 
e acompanhamento. 

O SAMP-PR acolhe as demandas que envolvem sigilo e privacidade, 
por meio de equipe técnica composta por profissionais de nível 
médio e um psicólogo.

O programa tem suas ações centradas em situações como: 
solicitações de atendimento por iniciativa dos integrantes do MP-PR 
(membros e servidores); situações de recorrência de atestados 
e licenças médicas; recorrência de avaliações de desempenho 
negativas; solicitação formal das chefias imediatas; determinação da 
administração superior do MP-PR; solicitação formal de familiares; 
recomendação decorrente de procedimentos administrativos 
instaurados; recomendação de casos encaminhados pela Comissão 
de Sindicância; conflitos no ambiente de trabalho que impactam 
na atuação profissional; recorrência de afastamentos para 
tratamento de pessoa da família; apoio na readaptação ao trabalho 
de integrantes no retorno de longos períodos de afastamento 
(licença-maternidade, transtornos mentais, dependência química, 
acidente de trabalho, etc.); suporte em situação de desligamento 
institucional (exoneração, aposentadorias e outros); integrar 
grupos de trabalhos e/ou projetos voltados para a transformação 
da cultura institucional, no que se refere a ações preventivas; 
dentre outras. 

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: o SAMP é um projeto 
apenas do MPPR, não possui órgãos envolvidos.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores, extensivo aos familiares 
e/ou dependentes.





HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE 
E NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

A humanização no ambiente e nas relações de trabalho promove 
espaços de convívio harmônico, ético, sustentável e responsável, 

construídos a partir da identidade institucional e da importância dos 
membros e servidores no alcance dos objetivos organizacionais.

Um ambiente de trabalho humanizado preserva a integridade 
física, psicológica e social dos integrantes da Instituição, além 

de proporcionar satisfação, engajamento e motivação, com 
impactos positivos na qualidade do serviço à sociedade. 
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 » ARTIGO

1. NOVOS INSTRUMENTOS, VELHAS 
PRÁTICAS, COMO O MINISTÉRIO 
PÚBLICO PODE EVOLUIR NA 
GESTÃO DE PESSOAS

NEW MECHANISMS, OLD PRACTICES, 
HOW BRAZILIAN PUBLIC PROSECUTION 
CAN DEVELOP PEOPLE MANAGEMENT

Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes1

Carmelina Maria Mendes de Moura2

“(...) hoje por si, amanhã por mim, não sabemos 
para o que estamos guardados.” 

(Ensaio sobre a cegueira, José Saramago)

RESUMO:  A gestão de pessoas evoluiu do Departamento de 
Pessoal para a Gestão de Pessoas, fruto de um cenário de 
mudanças em nível global, a demandar que se transcenda a visão 
reducionista e se alcance uma visão sistêmica do ser humano, 
compreendido em sua integralidade, para que possa prestar 
um serviço de qualidade. O Ministério Público brasileiro vivencia 

1 Promotora de Justiça no Estado do Piauí. Bacharela em Direito pela Universidade Federal 
do Piauí. Especialista em Direito Processual Penal. Mestre em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente pela Universidade Federal do Piauí. Exerceu o cargo de Promotora-Corregedora 
Auxiliar e de Coordenadora da Assessoria de Planejamento Estratégico. Atualmente é 
Secretária-Geral e Secretária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do 
Piauí.

2 Promotora de Justiça no Estado do Piauí. Bacharela em Direito pela Universidade Federal 
do Piauí. Especialista em Direito Processual pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente 
é Assessora Especial Administrativa do Ministério Público do Estado do Piauí e Membro 
Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público.

mudança cultural; seus gestores e integrantes, de um modo geral, 
precisam, com urgência, compreender e internalizar o momento, 
autorresponsabilizando-se com essa nova realidade.  

ABSTRACT:  People management has evolved from Personnel 
Department into Human Resources Management as a result of a 
worldwide change of scenery, willing to come across a reductionist 
view to achieve a systemic view of human beings, that now need to be 
understood as a whole, to provide a quality service. Brazilian Public 
Prosecution experiences a cultural change, and its managers and 
members need to understand, internalize and have self response with 
this new reality as soon as possible.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Gestão de pessoas. 
Desafios.

KEYWORDS: Public Prosecution. People Management. Challenges.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Breve evolução da gestão de 
pessoas. 3. A gestão de pessoas e o Ministério Público. 4. Desafios 
institucionais na gestão de pessoas. 5. A experiência do Ministério 
Público do Estado do Piauí. 6. Conclusões. 7. Referências.

Introdução

O ser humano é gregário, vocacionado à convivência social. Se 
isolado, definha, morre. Na convivência familiar e social, constrói 
sua identidade, valores, acumula crenças, experiências, forma sua 
personalidade. Na vida profissional, se ingressa no serviço público, 
tem por missão servir ao público.

Por longo tempo imaginou-se possível a separação entre a vida 
pessoal e profissional, como se o profissional pudesse despir-se de 
sua vida pessoal, sentimentos e valores, e voltar-se exclusivamente 
ao serviço a ser executado.

O controle das pessoas no exercício da atividade laboral evoluiu 
paulatinamente, chegando ao departamento de pessoal, que 
visava exclusivamente à conduta funcional das pessoas que 
trabalhavam na empresa ou órgão e à contraprestação financeira 
do serviço executado, para alcançar a gestão de pessoas, muito 
além do profissional, passando inclusive a definir políticas que 
possam impactar o ser humano. Afinal, compreendeu-se que 
fatores da vida pessoal interferem no ambiente de trabalho e, por 
via de consequência, na produtividade do profissional.



HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE E NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
137

O artigo tem por objetivo discorrer sobre os mecanismos a 
serem utilizados para a implantação da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas no Ministério Público, enfatizando a edição da 
Recomendação CNMP nº 52/2017 e apresentando a experiência 
do Ministério Público do Estado do Piauí no fomento de cultura de 
paz e de um ambiente organizacional de bem-estar.

Breve evolução da gestão de pessoas

A atividade econômica evoluiu, deixando o âmbito familiar e 
passando a ser desenvolvida em escala, com maior quantidade de 
pessoas para executá-la, fazendo surgir ocupações para controle das 
pessoas e sua produção, a exemplo do feitor ou capataz, no Brasil 
Colonial, designado pelo proprietário da fazenda para inspecionar e 
punir o escravo ou pessoas libertas que para ele trabalhavam.

A evolução da atividade laboral e da sociedade fez surgir o antigo 
departamento de pessoal, conhecido como DP, com atividades 
relativas a controle, a hierarquia e a produtividade, com rígida 
vigilância nas faltas e atraso de funcionários. Teve origem e é fruto do 
pensamento e da visão de mundo adotada a partir dos séculos XVI 
e XVII, caracterizada por um modelo mecânico para os organismos 
vivos e suas relações, equiparando o homem a uma máquina.

Esse novo pensar cunhou o período conhecido como Revolução 
Científica, amplamente disseminada no período da Revolução 
Industrial, com adoção do método analítico de raciocínio, isolado, 
inclusive de domínio da natureza pelo homem, dissociado da visão 
de mundo sistêmica e orgânica, com o homem, suas relações e 
natureza interligados e interdependentes.

Assim, deu-se a estruturação do método científico com profundos 
impactos na vida em sociedade. O pensamento linear e 
reducionista foi internalizado, sedimentando a forma de viver, o 
desenvolvimento humano e social e a relação homem e trabalho, 
voltada ao aumento da produção, com padronização de modelos 
e tarefas, sem preocupações com o ser humano.

Charles Chaplin, no filme Tempos Modernos, retratou, 
brilhantemente, a forma autômata como se dava essa relação 
homem-trabalho, demonstrando a perda da identificação do 
homem em si e de sua completude e, por outro lado, a sua 
identificação com o sistema que demandava incessantemente 

o incremento da produção, tudo muito bem retratado na cena 
em que o protagonista deixa de realizar o trabalho repetitivo 
e exaustivo e, mesmo encerrada a atividade, os movimentos do 
seu corpo se repetem, automática e descontroladamente, sendo 
sugado pela máquina e tornando-se parte dela.

As imagens e principalmente o silêncio desse clássico do 
cinema mudo nos permite conectar com os personagens, seus 
sentimentos, emoções e a realidade de mundo que compreende 
o ser humano tão somente como uma engrenagem de uma 
máquina, desconsiderando sua natureza singular e complexa.

A forma de trabalho na época industrial representa a visão 
fragmentada do ser humano, isolada, apesar de sua natureza 
complexa e sociável.

Se, por um lado, o novo método permitiu grandes e importantes 
avanços da humanidade, isolando e especializando conhecimentos, 
presentes em áreas como na Medicina, Matemática, Física, 
propiciando inovações tecnológicas que influenciaram o aumento 
da expectativa de vida humana; em outro, acolheu o reducionismo 
da visão de mundo e do ser humano como um sistema vivo, 
microcósmico, embora seja complexo e integrado, sociável, que 
interage com seus semelhantes e o meio, macrocósmico.

A adoção do método científico e de estruturas fragmentadas 
influenciaram o modo de pensar e viver do ser humano, 
identificado a partir da fragmentação do ser, sem conexão 
com seus semelhantes e com o meio, de modo que o sentido 
de vida passa a ter forte perspectiva individual, com desejos e 
necessidades pessoais, alheio ou até com desvalia aos sentimentos 
e à representatividade relacional do outro e da coletividade.  

Para Danah Zohar (1990):

(...) a separação entre mente e corpo, ou entre interior ou exterior, deu 
origem, por um lado, à dicotomia entre um extremo subjetivismo (um mundo 
sem objetos) e uma extremo objetivismo (um mundo sem sujeitos), e, por 
outro lado, a uma tentativa de vencer essa dicotomia, argumentando-se em 
favor de um lado e negando-se a realidade do outro. Assim, o idealismo 
negava a realidade ou a importância da matéria e reduzia tudo à mente, 
enquanto que o materialismo negava a realidade e importância da mente e 
reduzia tudo à matéria. (ZOHAR, 1990, pp. 289- 290)

Sob essa ótica, formataram-se os departamentos de pessoal, 
cristalizando uma visão fragmentada e isolada do trabalhador. 
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Caracterizava-se pelo gerenciamento de contratações e demissões, 
com funções voltadas à produtividade e redução de gastos, o 
empregado visto como insumo do processo de produção. A 
estrutura organizacional, inclusive de pessoal, deveria estar 
adequada à produtividade.

Diante de mudanças sociais e econômicas, inclusive com a 
necessidade de agregar qualidade à produtividade, e a partir do ano 
de 1960, registra-se a evolução do Departamento de Pessoal para 
os Departamentos de Recursos Humanos, com atividades voltadas 
à garantia dos direitos dos trabalhadores. Iniciam-se os processos 
de capacitação e desenvolvimento do colaborador, despertando 
para o valor mais importante da organização: o ser humano.

No final do Século XX chega-se à fase da qualidade do serviço 
ou do produto em estruturas organizadas, com enfoque no 
desenvolvimento das pessoas e de suas competências.

A era de informação e da globalização impõem dinamismo e 
adaptabilidade constantes, demandando que as organizações atuem 
estrategicamente, com a gestão interna e externamente direcionada 
às pessoas, a partir da concepção dos colaboradores como agentes 
de talentos e habilidades capazes de gerar êxito organizacional.

A vida das organizações modernas é influenciada pela associação 
entre produtividade e conhecimento:

A produtividade é sempre resultado do trabalho físico ou mental dos 
trabalhadores e não das máquinas e instrumentos. Estas só potencializam 
o que as pessoas podem desenvolver, agora com crescente uso do 
conhecimento como ferramenta. Esse desenvolvimento ocorre em 
unidades produtivas organizadas por pessoas e seus valores cultuados 
pela dinâmica biopsicossocial. (LIMONGI-FRANÇA, 2014, p.52).

No momento atual, necessário trazer à reflexão e consciência o 
fato de que o ser humano é um ser complexo e, a partir desta 
consciência e internalização, emerge a possibilidade de sentir e 
compreender que todos fazem parte de um sistema, organismo 
vivo e interligado, que interage entre si, e que as demandas do 
cidadão e da sociedade são comuns a todos, o que afeta e aflige a 
um, afeta e aflige a todos, de igual forma.

Como bem assevera Arzabe (2002):

No entanto, ao mesmo tempo e de modo geral, sofremos três problemas 
cruciais: a) recebemos, historicamente, uma formação extremamente 
fragmentada (especializada) e, portanto, descontextualizada; b) 
institucionalmente, e como resultado, formamos departamentos 
isolados entre si (e isolados dentro de si), dificultando os trabalhos inter 
e transdisciplinares, o que acarreta a formação de novos profissionais 
também fragmentados; e, por fim, c) carência de métodos seguros para 
trabalhar (descrever, analisar) a complexidade (primeiro, porque ela ainda 
está emergindo, e segundo, porque não pode deixar de ser complexa). 
(ARZABE, 2002,pp.63-64 )

E assim se chega ao Século XXI, reconhecendo a complexidade 
do ser humano, com mais um elemento para integrar a relação 
homem-trabalho: os sentimentos, pois se vive à procura da 
felicidade em toda a existência (pessoal e profissional).

A máxima de Descartes “Penso, logo existo” tornou-se insuficiente 
para descrever o ser humano e suas relações, pois, para muito 
além de um ser pensante, é um ser que sente.

A gestão de pessoas e o Ministério Público

A atividade pública diferencia-se da atividade privada. Mas, 
também nela, a gestão de pessoas teve de ser repensada e 
evoluiu, seguindo moldes da atividade privada, uma vez que tanto 
o prestador quanto o usuário do serviço são seres humanos, com 
suas singularidades.

Aquele que se propõe a servir ao público deve ser preparado para 
ver o destinatário do serviço que presta e ser visto pelo gestor de 
uma maneira sistêmica. As normas que regem a gestão de pessoas 
devem proporcionar mecanismos que o auxiliem a superar as 
dificuldades pessoais e prestar um serviço em grau de excelência.  

Conforme o perfil traçado na Constituição Federal de 1988, a 
razão de existência do Ministério Público evoluiu para a defesa dos 
pilares republicamos e a concretização dos direitos e interesses 
da sociedade, marcando a evolução de uma atuação demandista e 
processual para agente de transformação social.

Corolário desse perfil constitucional, a necessidade de um novo 
paradigma de atuação, pois a atividade ministerial passou a 
atender demandas sociais.
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O dinamismo da evolução social, marcado na era atual pela 
globalização e pelas influências tecnológicas nas relações pessoais 
e sociais, exige também ao Ministério Público dinamismo no 
planejamento e na execução de suas atividades, com foco na 
resolutividade e efetividade.

O processo de implementação e desenvolvimento de uma nova 
cultura de atuação do Ministério Público provoca reflexão sobre as 
mudanças necessárias para a plena consecução da sua finalidade.

A partir desse olhar-se institucionalmente “no espelho”, que 
perpassa pela observação interna, pode-se iniciar um processo 
cultural e consciente de transformação, partindo da premissa de 
identificação dos integrantes da Instituição com o papel de agente 
de transformação, com impacto na forma de agir, com diretrizes 
traçadas na Política Nacional de Gestão de Pessoas, um dos 
instrumentos essenciais e impulsionador desse processo.

Inserida num contexto social, político e econômico, a evolução da 
gestão de pessoas no âmbito do Ministério Público acompanhou o 
desenvolvimento dos recursos humanos nos organismos estatais.

No âmbito do Ministério Público brasileiro, a concretude da 
garantia de direitos fundamentais, com redução das desigualdades 
sociais, desafia o modelo segmentado em uma atuação isolada e 
linear, que se mostra insuficiente para a transformação social e 
o bem-estar coletivo. Relembre-se: a Carta Magna, ao tempo em 
que organizou a Instituição em dois grandes ramos, conferiu-lhe 
três princípios institucionais: unidade, indivisibilidade e 
independência funcional.

Esse contexto provoca a necessidade premente da Instituição de 
inovar e de reinventar-se a partir de um novo paradigma de atuação, 
que perpassa pela visão sistêmica, pois os diversos ramos são 
parte de um todo, correlacionados e interdependentes, voltados a 
um objetivo comum: atendimento das demandas sociais.

Nesse caminho, sensível à realidade e compromisso institucional, 
provocado pelo Conselheiro Orlando Rochadel Moreira, o 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) publicou a 
Recomendação nº 52/2017, de 28 de março de 2017, que dispõe 
sobre a implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
no âmbito do Ministério Público brasileiro.

A novel Recomendação é fruto da percepção do CNMP em 
reconhecer a necessidade da implementação de uma política de 

gestão de pessoas ao Ministério Público brasileiro, observando o 
perfil traçado pela Constituição Federal de 1988: agente propulsor 
da transformação social.

A Recomendação CNMP nº 52/2017 é inovadora e busca a visão 
sistêmica de desenvolver pessoas e o ambiente organizacional 
pautados em princípios e diretrizes que  consideram a evolução plena 
e contínua dos integrantes da Instituição, nas esferas física, mental e 
espiritual, alinhada aos valores e objetivos estratégicos do Ministério 
Público brasileiro, e a promoção de um ambiente organizacional que 
estimule a motivação, a integração, o compromisso, a cooperação 
para o alcance de resultados efetivos à sociedade.

Parte da compreensão que, além da capacidade intelectual 
e do conhecimento técnico, é necessário o desenvolvimento 
de competências que associam o desenvolvimento humano 
nos seus múltiplos aspectos, que se pode denominar 
biopsiquicosocioespiritual.   

Mário Sérgio Cortella reflete sobre essa questão:

Uma empresa que não pense na formação de um multiespecialista 
fratura a condição de ir adiante com maior perenidade. Afinal de contas, a 
velocidade da alteração dos processos produtivos, dos conhecimentos, dos 
nichos de mercador é tamanha que a questão não é estar o tempo todo 
partindo, mas preparado para partir. Você não tem de formar uma pessoa 
para estar continuamente de partida para outro lugar. Ela tem de estar 
de prontidão para uma outra direção, se assim for necessário. E formar 
pessoas para a autonomia exige que elas desenvolvam a sensibilidade, a 
capacidade de acumulação de conhecimento e informação, a capacidade 
de apropriar-se desse conhecimento e dar a ele aplicabilidade. Não basta 
que isso saia apenas do mundo da erudição, não é para formar eruditos, 
é formar pessoas que tenham condições de ter um conhecimento que 
tenha eficiência. (CORTELLA, 2017, p.33)

Diante disso, merece destaque a referida recomendação 
quando unifica no seu corpo normativo as pessoas em sua 
essência, reconhecendo-as e denominando-as “integrantes da 
Instituição” (art. 3º, inciso VII), desvinculando-as de cargos, sem 
compartimentá-las em membros e servidores, mostrando a 
necessidade de uma atuação integrada e cooperativa para alcance 
dos resultados institucionais almejados.

É preciso compreender que separações internas comprometem 
a aplicabilidade daqueles princípios institucionais garantidos pela 
Constituição Federal, a unidade e a indivisibilidade. A essa altura, 
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inconcebível os integrantes do Ministério Público enxergarem-se e 
atuarem de maneira isolada, sem uma identidade institucional, por 
vezes com disputas intestinas, em prejuízo da sua própria razão 
existir: o servir à sociedade.   

As diretrizes oferecidas para a implementação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas vislumbram ações e projetos 
que promovam a atuação integrativa do Ministério Público e o 
desenvolvimento dos seus integrantes como agentes promotores 
da pacificação social e restauradores da paz, com desenvolvimento 
multidisciplinar para melhor atuação e tomada de decisões, 
que exigem além do conhecimento técnico, habilidades como 
inteligência emocional, capacidade de articulação e interação, 
gerenciamento de riscos e de crise, resolutividade, proatividade, 
resolução humanizada de conflitos.

Desse modo, o alcance de um novo modelo estratégico de 
atuação, integrada e sistêmica, perpassa necessariamente pela 
evolução e desenvolvimento dos integrantes da Instituição, e a 
Recomendação CNMP nº 52/2017, adota, como pressuposto, a 
valorização e a promoção do crescimento e aperfeiçoamento dos 
integrantes do Ministério Público, considerando suas completudes 
e múltiplas competências, para uma atuação com um olhar 
integrativo ao cidadão e à sociedade, orientada à proximidade 
social, seus anseios e angústias.

A natureza social do ser humano e a necessidade de sobrevivência 
demandam o seguir da vida por meio da representatividade de uma 
das dimensões humana que é o trabalho, que pode representar 
uma jornada diária a ser cumprida e uma remuneração ao final 
do mês ou uma expressão de valores pessoais e realização de 
sonhos, correlacionais ao da Instituição, enriquecendo e dando 
significado de vida, contribuindo para melhoria de outras pessoas 
e potencializando os objetivos organizacionais, no caso do MP, 
resultados efetivos à sociedade.

Ressalte-se que a Recomendação CNMP nº 52/2017 emerge 
após a aprovação da Carta de Brasília, acordo de resultados 
firmado entre a Corregedoria Nacional e as Corregedorias-Gerais 
do Ministério Público, durante o 7º Congresso Brasileiro de 
Gestão, em setembro de 2016, que estabelece premissas para a 
concretização do compromisso institucional de gestão e atuação 
voltadas à atuação resolutiva, em busca de resultados efetivos de 
transformação social.

Nesse sentido, a Carta prevê diretrizes estruturantes de atuação 
funcional e das atividades de avaliação, orientação e fiscalização da 
Corregedoria Nacional e das Corregedorias-Gerais de cada ramo 
do Ministério Público brasileiro, e parceria entre as Procuradorias 
e Corregedorias-Gerais, valorização do planejamento estratégico 
e das escolas institucionais, além do fomento às boas práticas e à 
efetividade da atuação dos órgãos como agentes políticos.

A Carta destaca a prioridade da atuação extrajudicial para 
alcance da efetividade da função resolutiva, fomentando o 
resgate da proximidade da Instituição com a sociedade e 
suas demandas; pressupõe o alinhamento entre a atividade 
funcional qualitativa e regular de seus membros com a adoção 
de práticas institucionais estruturantes efetivamente ajustadas 
aos objetivos estratégicos pretendidos.

Para garantir fidelidade ao processo histórico de mudanças no 
modelo de gestão implantado no âmbito do Ministério Público 
brasileiro, oportuno relembrar o Acórdão nº 1.603/2008, publicado 
em 2008 pelo Tribunal de Contas da União, no qual recomenda:

(…) Conselho Nacional de Justiça - CNJ e ao Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP que, nos órgãos integrantes da estrutura do Poder 
Judiciário Federal e do Ministério Público da União, respectivamente: 
9.1.1. promovam ações com o objetivo de disseminar a importância do 
planejamento estratégico, procedendo, inclusive mediante orientação 
normativa, ações voltadas à implantação e/ou aperfeiçoamento de 
planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico de TI 
e comitê diretivo de TI, com vistas a propiciar a alocação dos recursos 
públicos conforme as necessidades e prioridades da organização; (...)

Antes, o planejamento estratégico era utilizado principalmente 
em organizações privadas e passou a integrar a agenda da 
gestão na Administração Pública, incluindo o Ministério Público 
e o Poder Judiciário.

No ano de 2010, o Conselho Nacional do Ministério Público iniciou 
a gestão estratégica principiando pela construção do seu plano 
estratégico com vigência para o período de 2010-2015.

Em 2011, conforme as diretrizes do seu plano estratégico, o CNMP 
elaborou o Plano Estratégico Nacional do Ministério Público, com 
vigência de 2011 a 2015.
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No ano de 2014, em sua 22ª Sessão Ordinária, realizada em 17 
de novembro, o Plenário ampliou a vigência do Plano Estratégico 
do CNMP, até 31 de dezembro de 2017, sendo que na 9ª Sessão 
Ordinária, realizada em 10 de maio de 2016, aprovou-se a extensão 
da vigência do Plano Estratégico do CNMP e do Plano Estratégico 
Nacional do Ministério Público até 31 de dezembro de 2019.

Em 2018, durante a 6ª Sessão Ordinária de 2018, o Plenário do 
CNMP aprovou o plano de projeto de elaboração do Planejamento 
Estratégico Nacional do Ministério Público brasileiro (PEN 2020 – 
2029), conforme projeto apresentado pelo presidente da Comissão 
de Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), Sebastião Caixeta.

Esse breve resgate da evolução do planejamento estratégico 
impulsionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
demonstra o quão dinâmica deve ser uma gestão estratégica para 
se adaptar às mudanças que ocorrem nos ambientes interno e 
externo à Instituição, de modo a mantê-la alinhada à visão.

No mapa estratégico do CNMP resultante do processo iniciado 
em 2010, no tocante à gestão de pessoas, identifica-se o seguinte: 
desenvolver competência técnicas e gerenciais; planejamento e 
gestão; cultura para resultados; gestão processual e tecnologia 
da informação. Dentre as iniciativas, a Secretaria-Geral e a 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas têm desenvolvido programas 
internos de gestão por competência e capacitação, incluindo a 
criança de um banco de talentos.

O PEN prevê no mapa estratégico a profissionalização da 
gestão, desmembrada em intensificar o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, fomentar a cultura de 
resultados e valorizar membros e servidores. Na prática, a 
Comissão de Planejamento Estratégico e o Comitê de Políticas de 
Gestão de Pessoas do Fórum Nacional de Gestão têm difundido 
boas práticas na gestão de pessoas, que inclui a gestão por 
competência e a qualidade de vida no trabalho, abordadas em 
ações nacionais estruturantes.

Transcorridos dez anos de edição da recomendação pelo Tribunal 
de Contas da União, pode-se afirmar que o planejamento 
estratégico vem provocando uma revolução silenciosa no modo de 
gerir o Ministério Público. Partiu-se, em algumas unidades, de um 
completo estado de ceticismo para a expansão das consciências, 
ainda que diante de algumas resistências, atingindo-se um 
patamar em que nenhum integrante ignora a sua existência e 

todas as unidades já se debruçaram sobre a matéria. Em menor 
ou maior proporção, todos estão envolvidos e impactados pelos 
instrumentos e mecanismos oferecidos.  

Nesse contexto, a Recomendação CNMP nº 5/2017 representa um 
avanço no modelo de gestão do Ministério Público, oferecendo 
uma visão sistêmica na temática da gestão de pessoas visando a 
contribuir para a eficácia organizacional, mediante a aplicação de 
instrumentos e técnicas dessa área.

Desafios institucionais na gestão pessoas

Diante da análise, ainda que superficial, da Recomendação CNMP 
nº 52/2017, percebe-se que, antes da sua edição, cada ramo ou 
unidade do Ministério Público brasileiro elaborava a sua política 
local para a gestão de pessoas. Agora, os gestores têm disponíveis 
diretrizes arrojadas, que podem ser aplicadas em nível nacional e 
são aptas a proporcionar uma visão institucional de unidade, de 
indivisibilidade, como anseia a Constituição Federal.

Com efeito, urge uma mudança cultural na gestão de pessoas, e 
a Recomendação CNMP nº 52/2017 precisa ganhar vida, precisa 
ser implantada. E isso requer compromisso com as mudanças 
que advirão.  

Cediço, toda mudança provoca desconforto, desorganiza o 
modo de agir e pensar construído internamente por cada ser 
humano e no modo de funcionamento de cada instituição ou 
organização estatal. Provoca resistências internas, conflitos. 
Afinal, é muito mais fácil permanecer na zona de conforto, 
reproduzir aquelas práticas habituais, do que consumir tempo e 
se autorresponsabilizar pelo novo.

No Ministério Público reproduz-se essa mesma situação, 
materializada na resistência aos processos de mudanças, à 
integração, à implantação de uma nova forma de gerir e atuar. 
Todavia, no contexto atual tais mudanças são necessárias, 
inevitáveis mesmo, aos anseios sociais, quiçá à própria 
sobrevivência da Instituição.

Daí o primeiro grande desafio do Conselho Nacional do Ministério 
Público e dos gestores de cada uma das unidades: motivar e 
conscientizar os integrantes da Instituição, em processo que 
proporcione a internalização desse novo modo de agir e pensar, 
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ou seja, de uma forma sistêmica, coletiva, alinhada à visão, à 
missão e às diretrizes que foram consagradas na Recomendação 
CNMP nº 52/2017.

William Shakespeare apregoou o aprendizado que deveria 
sensibilizar o ser humano maduro, “não importa onde já se chegou, 
mas para onde está indo … mas, se você não sabe para onde está 
indo, qualquer caminho serve”.  

Essa reflexão é oportuna para o Ministério Público às vésperas 
da comemoração dos 30 anos de promulgação da Constituição 
Federal e decorridos mais de 13 anos de criação do Conselho 
Nacional do Ministério Público, com a Emenda Constitucional nº 
45, ou seja, se, de fato, sabe qual a sua visão, considerando-se o 
conceito saído do planejamento estratégico, e que deveria nortear 
as políticas em nível nacional e local. E mais: refletir e verificar se os 
seus integrantes estão alinhados em torno dos objetivos traçados; 
se compreendem o real significado de unidade e indivisibilidade.

Wall (2008), discorrendo sobre a inteligência emocional, chama 
atenção para o papel dos líderes:

Os melhores líderes apresentam uma mistura de conhecimento do 
negócio e disciplina, bem como a forte convicção de que a principal tarefa 
da liderança é fornecer uma visão, estabelecer metas e ajudar as pessoas 
a alcançá-las por meio da construção de uma cultura de participação, 
reconhecimento e entusiasmo em que ‘todas são importantes’. (WALL, 
2008, p. 52)

Desse modo, a motivação pelos gestores no âmbito do Ministério 
Público também permeia o aspecto sentimental, de modo que 
cada integrante possa compreender que faz parte de um todo e 
que o seu trabalho, a sua atividade, por mais simples que seja no 
aspecto isolado, é importante para a construção do todo.

Além disso, compete aos gestores despertar nos integrantes a 
consciência de autorresponsabilidade pelo seu trabalho e pela 
construção da eficiência da atuação institucional. Afinal, qualquer 
impacto negativo de uma atuação equivocada resvala sobre a 
imagem da Instituição como um todo.

Para o Conselho Nacional do Ministério Público um grande desafio 
consiste no incentivo aos gestores do Ministério Público para 
implantação de uma política de gestão de pessoas que repercuta 
positivamente na efetividade da atuação da Instituição e, por 

consequência, atenda aos interesses de uma sociedade complexa.

É oportuno recordar que a Constituição Federal, ao criar 
o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 130-A), 
incumbiu-lhe da missão de atuar na fiscalização administrativa, 
financeira e disciplinar do Ministério Público, além de promover a 
sua integração e desenvolvimento, de modo que é vedado àquele 
órgão sucumbir aos conflitos internos e perder o seu foco maior.   

Quando se trata da gestão de pessoas, a sociedade e o cidadão 
que busca o Ministério Público espera celeridade e efetividade da 
atuação, espera encontrar pessoas capacitadas para escutá-lo, 
muito mais que apenas ouvi-lo, e dar o encaminhamento adequado 
às suas demandas.  Questões intestinas lhe são irrelevantes, 
interessa-lhe efetividade.

Os gestores e integrantes do Ministério Público precisam, com 
urgência, evoluir na gestão de pessoas de modo a compreender, 
internalizar e se autorresponsabilizar com essa nova realidade. 
Afinal, a Instituição sobreviverá diante da persistência na repetição 
de velhas práticas de gestão, quando o novo cenário oferece, e a 
sociedade complexa exige, modernos instrumentos de gestão?

A experiência do Ministério 
Público do Estado do Piauí

O Ministério Público do Estado do Piauí possui em sua estrutura 
organizacional a Assessoria de Planejamento e Gestão, 
subordinada ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça, com a 
seguinte estrutura: Assessoria para Gestão Estratégica, Assessoria 
para Elaboração e Acompanhamento de Projetos e Assessoria 
para Programação e Gestão Orçamentária (Ato PGJ nº 479/2014).

Também possui a Divisão de Desenvolvimento Humano, 
Bem-Estar e Segurança do Trabalho, vinculada à Coordenadoria 
de Recursos Humanos.

Por intermédio desses setores, são implantados os projetos 
que envolvem a gestão de pessoas, sendo relevante destacar a 
utilização de ferramentas modernas de gestão, materializadas em 
programas, projetos e ações.

Na revisão do Planejamento Estratégico 2010-2022, com o 
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intuito de aperfeiçoar as ações visando ao alcance dos objetivos 
institucionais em prol da sociedade, foram contempladas 
iniciativas estratégicas relativas ao reconhecimento e valorização 
dos integrantes do Ministério Público do Piauí, que se destacam 
por ações relativas ao fomento de um ambiente organizacional de 
saúde e qualidade de vida.

Dentre as principais iniciativas já implantadas, destacam-se:

1. Programa “MP pela Paz”, alinhado aos objetivos estratégicos do 
Ministério Público do Estado do Piauí, contempla o aprimoramento, 
a integração institucional e a valorização dos integrantes, com 
objetivo de realizar ações que viabilizem a cultura da paz a partir da 
qualidade de vida no trabalho, assim propiciando o fortalecimento 
da comunicação institucional, a integração das equipes, por meio 
de ações pela paz.

Diversos projetos estão inseridos nesse Programa: “Conviver é 
Conversar”, “Queremos Paz” e “MP pela Paz no Trânsito”, todos 
tendo como alvo o público externo e público interno. A temática 
da paz também é abordada no projeto Momento de Equilíbrio.

Na execução do referido Programa, a campanha Gentileza Gera 
Gentileza visa a proporcionar a integração entre os colaboradores, 
resgatar no ambiente de trabalho gestos simples, valores 
importantes e palavras positivas que contribuem para uma 
convivência harmoniosa.

A ideia é resgatar a expressão de gestos, atitudes e palavras de 
gentileza que possam contribuir com a transformação das pessoas 
ao redor de cada um, tais como Obrigado, Por favor, Sinto Muito, 
Me Perdoe, Te amo, Sou Grato, e, assim, criar um ambiente de 
trabalho com clima organizacional favorável ao entusiasmo, à 
integração, à criatividade, à produtividade, disseminando a paz.

A campanha é desenvolvida com a divulgação de ações reflexivas, 
por meio do e-mail aos integrantes, com frases, textos e vídeos para 
reflexão em relação a atos de gentileza, objetivando sensibilizar 
os integrantes da Instituição pela mensagem de que para que 
cada um seja tocado a realizar ações simples, transmitindo amor 
ao próximo a partir de atitudes gentis, desenvolvendo-se como 
pessoa e tornando seu dia, sua vida se torna mais leve para ele e 
para aqueles com quem convive.

2. O Programa “Bem Viver no MP”, implantado no segundo 
semestre de 2013, é gerenciado pelo Comitê de Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho/SQVT, cujas ações são executadas 
pela Divisão de Desenvolvimento Humano, que realiza atividades 
voltadas à integração social, promoção da saúde física e mental e 
espiritualidade dos integrantes, definidas em calendário anual. As 
ações envolvendo a capacitação são executadas em parceria com 
o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

Dentre as diversas ações do programa atualmente em execução, 
destacam-se:

2.1. Coral Vozes do MP: implantado em agosto/2015, o Coral 
Vozes do MP congrega integrantes da Instituição e seus 
familiares, promovendo o desenvolvimento das potencialidades 
artísticas, culturais e pessoais de seus componentes, a integração 
institucional, constituindo expressiva manifestação cultural no 
campo da música.

Sob a regência do maestro Raimundo Aurélio de Melo, diversas 
apresentações nos eventos institucionais e datas festivas já 
foram realizadas pelo coral, agregando valor às atividades, 
proporcionando momentos de alegria, beleza e encantamento. 
A música e o canto constituem oportunidade de melhor 
convivência social por meio da participação de componentes de 
diferentes idades e culturas, fortalecimento de laços afetivos e 
maior interação no ambiente de trabalho.

2.2. Projeto Momento de Equilíbrio: lançado em junho de 2016, 
o projeto oferece 30 minutos de reflexão e relaxamento no início 
da semana, oportunizando a boa administração das emoções 
para a construção de um ambiente laboral mais agradável, 
alegre e produtivo. Na primeira etapa, os encontros ocorriam 
semanalmente, às segundas-feiras; atualmente, são realizados a 
cada 15 dias.

2.3. Ginástica laboral: o projeto de ginástica laboral promove, 
semanalmente, uma série de exercícios físicos preparatórios ao 
início da jornada de trabalho, utilizando técnicas de alongamento, 
respiração, reeducação postural, controle e percepção corporal, 
voltadas à prevenção de doenças decorrentes da rotina de 
trabalho, com alívio de cansaço, dores musculares e estresse 
laboral, proporcionando bem-estar, satisfação, com aumento da 
capacidade de concentração nas atividades, além de contribuir 
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para redução de afastamento do trabalho por motivo de doença e 
melhoria do clima organizacional.

2.4. Prêmios por boas práticas: o Prêmio Melhores Práticas foi 
instituído em 2017 visando a valorizar, reconhecer e estimular os 
integrantes do Ministério Público do Estado do Piauí, promovendo 
integração e cultura de resultados, além de difundir práticas 
institucionais bem-sucedidas que contribuam para a melhoria de 
serviços à sociedade.

2.5. Destacam-se também ações relativas a datas comemorativas 
mensais de campanhas nacionais e internacionais de prevenção e 
combate a doenças, por meio de palestras, eventos, as quais são 
definidas e executadas em parceria com o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), a exemplo, do Janeiro Branco, 
Setembro Amarelo.

3. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional implantou 
em junho/2017 o projeto “Mês do Desapego”, com o objetivo de 
estimular a doação de livros para a Biblioteca “Procurador de 
Justiça Waldyr Silva Guimarães”. A ideia foi trabalhar o desapego 
no sentido de compartilhar e de permitir que os objetos sirvam a 
novos propósitos.

4. Outro moderno instrumento de gestão implantado no 
Ministério Público do Estado do Piauí é a Avaliação de 
Desempenho Funcional dos servidores, nos moldes da Resolução 
CPJ nº 05/2013. Trata-se de uma ferramenta de governança, que 
proporciona o controle e monitoramento dos serviços prestados 
por intermédio dos servidores.

Desde a sua efetiva implantação em junho/2017, já foram avaliados 
95% dos servidores efetivos da Instituição.

Conclui-se que, assim como nas demais unidades do Ministério 
Público brasileiro, o Piauí vivencia mudanças na gestão de pessoas 
e enfrenta o desafio de desenvolver mecanismos que favoreçam a 
compreensão, internalização e autorresponsabilidade com a nova 
realidade de um mundo globalizado e complexo.

Conclusões

1. Dificuldade histórica da Administração Pública em compreender 
o indivíduo de uma forma sistêmica.

2. Ministério Público vivencia uma fase de mudança cultural na 
gestão de pessoas, voltada ao desenvolvimento e valorização de 
seu capital humano.

3. O Conselho Nacional do Ministério Público possui o desafio de 
fomentar a nova cultura de gestão focada nas pessoas, alinhada 
à visão institucional como fator necessário à evolução de todo o 
Ministério Público.

4. A implantação da política de gestão de pessoas é um instrumento 
apto a efetivar a integração e a unidade do Ministério Público.

5. A partir do fomento à implantação de políticas institucionais 
de gestão de pessoas, o Conselho Nacional do Ministério Público 
possibilita a geração de resultados efetivos na atuação institucional, 
cristalizando o seu papel como agente de transformação social.

6. O Ministério Público brasileiro precisa desenvolver mecanismos 
para atrair, motivar e manter a participação de membros nos 
projetos e alcançar a internalização da “existência social”.

7. O Ministério Público do Estado do Piauí tem avançado na 
definição e implantação de um modelo de governança voltado 
tanto ao alcance de resultados quanto à utilização da gestão de 
pessoas como ferramenta de fortalecimento e desenvolvimento 
institucional.   

8. O Ministério Público do Estado do Piauí vem adotando ações 
voltadas ao desenvolvimento e à valorização e de seus integrantes.
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SERGIPE

PROJETO EVOLUÇÃO HUMANA

INÍCIO DA PRÁTICA: 31 de janeiro de 2011.

O Projeto Evolução Humana procura dar ênfase ao lado 
humanístico dentro do ambiente de trabalho, objetivando motivar 
membros e servidores do Ministério Público do Estado de Sergipe 
a ampliar sua visão e percepção mental, emocional e sociocultural 
por meio de encontros e palestras ministrados periodicamente em 
suas dependências. 

Dessa forma, o Órgão insere em seu contexto organizacional uma 
cultura de valorização do ser humano fundamentada na ética e na 
espiritualidade, por meio do resgate de valores, a fim de promover 
o bem-estar da coletividade e contribuir para o crescimento e 
transformação pessoal de seus integrantes.

O Projeto Evolução Humana demonstra a preocupação do 
Ministério Público de Sergipe com o bem-estar de seus membros 
e servidores, buscando garantir-lhes a apreciação de momentos 
de reflexão que os levem a perceber o sentido da vida dentro e 
fora do ambiente de trabalho.   

A iniciativa em foco mostra-se, portanto, de grande relevância para 
estabelecer uma cultura de desenvolvimento humano contínuo, 
voltado para a evolução humana, a ética e a espiritualidade, a fim de 
gerar excelentes resultados para a Instituição e seus integrantes, 
como a melhoria na qualidade de vida individual e coletiva.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO ACRE

PROGRAMA VIVER PARA SERVIR

INÍCIO DA PRÁTICA: 23 de março de 2014.

O Viver para Servir é um programa de evolução humana que 
busca o bem-estar e a qualidade de vida no trabalho, numa 
simbiose entre corpo (mundo físico), mente/emoções (mundo 
psíquico) e espírito (o mundo metafísico), confirmando que o ser 
humano é, por natureza, um ser pleno que busca o equilíbrio 
natural, tornando-se aquilo em que, de fato, acredita. 

O Ministério Público, com tamanho desafio paradigmático do novo 
século – de ser proativo e resolutivo – tem, igualmente, o desafio de 
preparar os seus profissionais para lidar com as demandas sociais 
mais urgentes, sendo as mais recorrentes aquelas relacionadas à 
condição humana das populações historicamente excluídas dos 
processos de desenvolvimento. Na busca pela solução extrajudicial, 
em que se faz o contato diretamente com a vítima ou o beneficiário 
final dos serviços, é comum o profissional somatizar experiências 
indesejadas advindas do outro, o que acaba afetando a saúde. 

O Viver para Servir está estruturado em três eixos: o da saúde 
física, o da saúde mental e o da saúde espiritual. 

Para os cuidados da saúde física foi criado o Centro de 
Especialidades em Saúde – CES, com atendimento médico, 
psicossocial, fisioterápico e odontológico aos membros, servidores 
e seus dependentes. O CES realiza anualmente campanhas de 
vacinação e prevenção a doenças laborais. O Na Medida Certa é 
para a redução do sobrepeso; o CES Fitness, para o tratamento 
de doenças decorrentes de sedentarismo; o CES Itinerante, para 
atender às unidades do interior do Acre; o CES Mulher e o CES 
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Homem, para a saúde da mulher e do homem; o CES Criança, para 
os filhos dos profissionais. 

Anualmente o CES realiza mais de dez mil atendimentos, em 
todas as modalidades. Para a saúde mental, são realizadas 
oficinas de musicoterapia, cromoterapia, fitoterapia, 
alimentação, literatura/filosofia/cinema, consciência corporal, 
inteligência emocional/consciencial, psicoterapia e meditação. 
Para a saúde espiritual, são realizadas as imersões: o encontro 
com o sagrado – natureza e humanidade.   

PARCEIROS EXTERNOS: Secretaria de Estado e Secretarias 
Municipais de Saúde; Secretaria de Estado de Cultura e Biblioteca 
da Floresta; academias de ginástica e dança; coletivo Sahaja Yoga; 
Universidade Federal do Acre; profissionais liberais das áreas de 
filosofia, religião e artes.

PARCEIROS INTERNOS: Procuradoria-Geral de Justiça; Secretaria-
Geral do MPAC; Corregedoria-Geral do MPAC; Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF; Diretoria de Gestão com 
Pessoas; Diretoria de Comunicação Institucional; Diretoria de 
Planejamento e Gestão Estratégica.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPAC.

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA

PROGRAMA LABOR E VIDA 

INÍCIO DA PRÁTICA: 29 de setembro de 2010.

O Programa Labor e Vida foi instituído dentro de uma visão 
moderna de gestão administrativa, com o firme propósito de auxiliar 

os servidores da Instituição a manterem vida laborativa saudável, 
levando-se em consideração o binômio corpo e alma, numa 
inspiração filosófica de Platão que enfatiza: “O corpo humano, que 
encerra nossa alma, é um templo em que se aloja uma centelha de 
divindade. Deve-se embelezar esse templo por meio da ginástica e 
do esporte para que Deus se encontre bem nele. Assim, habitá-lo-á 
e nossa vida transcorrerá harmonicamente.”.

Com a implementação do programa, pretendeu-se conscientizar 
a pessoa humana pertinente ao conceito de qualidade de vida, 
por meio de mecanismos técnicos e sociais, com a realização de 
atividades e ações: promoção da saúde, apoiando unidades do 
Ministério Público do Estado da Bahia na realização de palestras 
e oficinas; vacinações para membros e servidores, com o apoio 
da Secretaria Municipal de Saúde e de laboratórios particulares; 
programas especiais de apoio a membros e servidores para 
o fortalecimento da cidadania na cultura organizacional; 
disponibilização de espaço cultural com ambiente para leitura, 
descanso e outras atividades; participação nas comemorações 
do Dia do Servidor (realização de Mostra de Talentos e apoio na 
organização de palestras e oficinas); exercer a coordenação do 
Coral MP em Canto e apoio na Campanha de Solidariedade, como 
as cartas de Papai Noel.

Vale ressaltar que, seguindo a Prática Nacional de Gestão de 
Pessoas do CNMP, o Programa Labor e Vida está em processo de 
reestruturação e será incorporado pela Diretoria de Administração 
de Recursos Humanos. 

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: órgãos públicos, a exemplo 
da Secretaria Municipal da Saúde, cooperativas, empresas privadas, 
dentre outros.   

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores e colaboradores do 
Ministério Público do Estado da Bahia.
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4. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO

PROGRAMA DE INCENTIVO À GENTILEZA

INÍCIO DA PRÁTICA: 2013.

Tendo como inspiração a III Conferência Mundial pela Gentileza, no 
ano de 2000, e a Associação Brasileira de Qualidade de Vida – ABQV, 
que aderiu a este movimento inovador em 2005, por acreditar que 
o exercício da gentileza é algo fundamental para a manutenção 
do bem-estar e da qualidade de vida, o Ministério Público de 
Pernambuco instituiu o Programa de Incentivo à Gentileza.  

Investir mais no desenvolvimento do capital humano, buscando 
atrair e reter talentos e desenvolver lideranças estrategicamente 
torna fundamental o desenvolvimento de ações que estimulem a 
gentileza, humanizando cada vez mais o ambiente de trabalho. 

O projeto tem por objetivos: desenvolver uma cultura organizacional 
de bem-estar coletivo; resgatar a humanização da pessoa no 
trabalho; desenvolver ações em todas as áreas da Instituição, 
estimulando a amizade e a solidariedade no trabalho, em suas 
casas e em suas vidas; integrar as pessoas visando à melhoria 
do clima organizacional; incentivar ações solidárias (gentileza); 
proporcionar maior motivação. 

A campanha surge como um desdobramento do conceito de 
qualidade de vida, com o objetivo de semear ideias de bondade, 
solidariedade, humanidade, respeito, amizade, bom-humor, 
paciência, tolerância e harmonia, visando assim à excelência 
no ambiente de trabalho. Algumas ações desenvolvidas:

– Divulgação de frases, mensagens, cartazes e folders voltados ao 
tema nos nossos meios oficiais de comunicação;

– Concurso para elaboração das novas frases da campanha. Os 
integrantes do MPPE enviaram sugestões de frases, dentre as quais 
12 foram escolhidas, e os vencedores receberam um kit composto 
por itens da campanha (camiseta, caneta e calendário). As novas 
frases começaram a ser enviadas por e-mail no exercício seguinte;

– Campanha para arrecadação de agasalhos e roupas novas ou 
usadas para doar a instituições de caridade;

– Campanha para arrecadação de frascos de vidro para armazenar 
leite materno, a serem doados ao IMIP – Instituto Materno Infantil 
de Pernambuco;

– Concurso infantil de desenho – Gentileza à Mão, dirigido aos 
filhos dos integrantes da Instituição. O concurso teve como objetivo 
incentivar as crianças a retratarem, por meio de desenhos, ações 
que estimulassem a gentileza. Como resultado, 12 desenhos foram 
selecionados para compor o calendário de 2018 do MPPE.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: não há parceiros externos. 
Internamente, o programa conta com a parceria da Assessoria 
Ministerial de Comunicação.

PÚBLICO-ALVO: integrantes do MPPE.

5. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

TROCANDO LETRAS – LIVROS QUE APROXIMAM

INÍCIO DA PRÁTICA: 27 de outubro de 2017.

Trata-se de uma proposta institucional de troca e doação de livros 
entre os integrantes do Ministério Público de Minas Gerais. Tem a 
finalidade de compartilhar conhecimento e de aproximar pessoas 
por meio da leitura, incentivando a cultura a partir da troca de 
livros no ambiente de trabalho.

Em se tratando de um estado com as dimensões de Minas Gerais, 
com mais de 800 municípios, envolver os integrantes da Instituição 
lotados na capital e no interior requer, muitas vezes, grandes 
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investimentos e fortes logísticas. O Trocando Letras busca, então, 
possibilitar espaços para uma efetiva interação do público interno.

A ação ocorre de forma autônoma pelos interessados por 
leituras variadas (arte, ciência, filosofia, política etc.). Para 
participar, basta acessar a página do Trocando Letras na 
intranet da Instituição e cadastrar as obras que se deseja doar 
ou trocar. Elas ficam disponíveis em uma “estante virtual” para 
consulta. A troca ou a doação concretiza-se diretamente entre 
o interessado e o dono do livro.

Com ótima adesão dos integrantes da Casa, o projeto vem 
despertando a curiosidade dos leitores do MPMG. Foram 
apresentadas mais de cem obras, desde o lançamento, e quase a 
metade desses livros já foi trocada ou doada no período.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: implementado pela 
Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial –DRPC, por intermédio 
do projeto MP Cultural.

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores, estagiários e terceirizados 
do MPMG.





EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
E GESTÃO PARTICIPATIVA 

A educação corporativa e a gestão participativa compreendem a 
formação e o desenvolvimento em longo prazo das competências, 

potencialidades e habilidades dos integrantes do Ministério Público 
brasileiro, orientadas a uma cultura de resultados estratégicos.

A implementação de capacitação com foco estratégico e gerencial possibilita 
 o aprimoramento profissional, a disseminação do conhecimento 

e privilegia a qualidade e a eficiência da atuação ministerial. 
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1. MICROSSISTEMA NACIONAL 
ORIENTATIVO DA GESTÃO DE 
PESSOAS PARA O MINISTÉRIO 
PÚBLICO BRASILEIRO

NATIONAL LEGAL MICROSYSTEM OF THE 
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT 
OF PEOPLE FOR THE BRAZILIAN 
PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE

Gregório Assagra de Almeida1

Lincoln Pierazzo Molina2

RESUMO: As recomendações de caráter geral expedidas pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público possuem a natureza 
de normas jurídicas orientativas, já que expedidas com base em 
atribuições conferidas constitucionalmente ao referido Órgão de 
Controle Externo do Ministério Público. A Recomendação CNMP 
nº 52, de 28 de março de 2017, que Orienta a Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro, criou, por 
intermédio de normas jurídicas gerais de natureza orientadora, o 
Microssistema Nacional Orientativo da Gestão de Pessoas para 
o Ministério Público brasileiro. Em razão da sua importância, a 
Recomendação CNMP nº 52/2017 já rende excelentes frutos, sendo 
destacáveis, entre outros: a Criação da Coordenadoria de Inovação, 
Evolução Humana e Estágio Probatório no âmbito da Corregedoria 
Nacional do Ministério Público, nos termos da Portaria CNMP-CN 
nº 165, de 04 de julho de 2018 (art. 23); a Gestão de Pessoas no 
Estágio Probatório de Membros do Ministério Público brasileiro, 
presente na Recomendação de Caráter Geral da CNMP-CN nº 

1 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Pós-doutor pela 
Syracuse University, NY, USA. Doutor e mestre em Direito pela PUC-SP e graduado em 
Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Professor e autor de livros e artigos.

2 Bacharel em Direito pela Universidade de Franca, SP.  Advogado em Ribeirão Preto, SP e 
Região, com experiência profissional na área trabalhista.

01/2018; a Gestão de Pessoas na avaliação da Resolutividade das 
Atividades do Ministério Público, presente na Recomendação de 
Caráter Geral da CNMP-CN nº 02/2018; e, também, a presente 
Revista da Corregedoria Nacional do Ministério Público, que 
traz artigos e boas práticas sobre gestão de pessoas e evolução 
humana no Ministério Público brasileiro. 

ABSTRACT: The recommendations of general character by the National 
Council of the Public Prosecutor’s Office have the nature of guiding rules, 
since they are issued based on attributions constitutionally conferred 
to National Council of the External Control of the Public Prosecutor’s 
Office. The CNMP Recommendation Nº 52 of March 28, 2017, which 
guides the National Policy for People Management for the Brazilian 
Public Prosecutor’s Office, created, through general legal norms of a 
guiding nature, the National Legal Microsystem of the Guidelines of 
People Management for Brazilian Public Prosecutor’s Office. Due to 
its importance, the CNMP Recommendation 52/2017 already yields 
excellent results, among which we can highlight the creation of the 
Coordination of Innovation, Human Evolution and Probationary 
Internship within the scope of The National Office of Professional 
Responsibility of the Brazilian Public Prosecutors, in the terms of the 
CNMP-CN Rule nº 165, of July 4, 2018 (article 23); the Management 
of People in the Probationary Stage of Members of the Brazilian 
Public Prosecution Service, present in the Recommendation of General 
Character of the CNMP-CN nº 01/2018; the management of persons 
in the evaluation of the Resolutivity of Public Prosecution Activities, 
present in the Recommendation of General Character of the CNMP-CN 
nº 02/2018; and also the present Legal Periodic of the National Office 
of Professional Responsibility of the Brazilian Public Prosecutors, which 
brings articles and good practices on people management and human 
evolution in the Brazilian Public Prosecutor’s Office.
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Introdução

O presente artigo traz estudo sobre o Microssistema Nacional 
Orientativo da Gestão de Pessoas para o Ministério Público 
brasileiro. Os autores partem da concepção no sentido de que 
as recomendações de caráter geral expedidas pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público possuem a natureza de normas 
jurídicas orientativas, já que expedidas com base em atribuições 
conferidas constitucionalmente ao referido Órgão de Controle 
Externo do Ministério Público. 

Os autores defendem também que a Recomendação CNMP nº 
52, de 28 de março de 2017, que orienta a Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro, criou, por 
intermédio de normas jurídicas gerais de natureza orientadora, o 
Microssistema Nacional Orientativo de Gestão de Pessoas para o 
Ministério Público brasileiro. 

Em razão da importância do tema e do conteúdo da Recomendação 
analisada, o estudo demonstra que a Recomendação CNMP nº 

52/2017 já rende excelentes frutos, sendo destacáveis, entre outros: 
a criação da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio 
Probatório no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público, 
nos termos da Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de julho de 2018 
(art. 23); a Gestão de Pessoas no Estágio Probatório de Membros do 
Ministério Público brasileiro, presente na Recomendação de Caráter 
Geral da CNMP-CN nº 01/2018; a Gestão de Pessoas na avaliação 
da Resolutividade das Atividades do Ministério Público, presente 
na Recomendação de Caráter Geral da CNMP-CN nº 02/2018; e, 
também, a presente Revista da Corregedoria Nacional do Ministério 
Público, que versa sobre a temática do presente estudo e traz 
artigos e boas práticas sobre gestão de pessoas e evolução humana 
no Ministério Público brasileiro. 

A função orientadora do Conselho 
Nacional do Ministério Público e a 
unidade do Ministério Público como 
instituição de caráter nacional

O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004, na qualidade de órgão constitucional 
de controle externo do Ministério Público dos Estados e da 
União. Daí a sua natureza de órgão constitucional nacional. Já foi 
decidido pelo seu Plenário que o CNMP não é órgão que deve ser 
inserido, no plano das suas atividades finalísticas, nas estruturas 
do governo federal.3

Prevê o artigo 130-A, §2º, da CR/1988 que compete ao Conselho 
Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa 
e financeira do Ministério Público e do cumprimento  dos 
deveres funcionais de seus membros, sendo de suas atribuições 
constitucionais, entre outras, a função de zelar pela autonomia 
funcional e administrativa do Ministério Público, podendo 
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências (artigo 130-A, §2º, inciso I, da CR/1988, 
inserido pela Emenda Constituci0nal 45/2004). Portanto, a 
competência para o CNMP expedir atos regulamentares e expedir 
recomendações de providências decorre de texto expresso da 
Constituição da República Federativa do Brasil.

3 Conferir, nesse sentido, informações sobre decisão do CNMP: <http://www.cnmp.mp.br/
portal/noticias-cddf/9438-plenario-delibera-que-o-cnmp-possui-natureza-des-orgao-de-
controle-constitucional>. Acesso em: dia 20 set. 2018, às 11h55. 
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Nesse contexto, incumbe ao Conselho Nacional do Ministério 
Público desenvolvimento de Programa de Atuação voltado 
para a consolidação e o fortalecimento do Ministério Público 
como uma instituição constitucional permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado e que tem o dever de defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CR/1988). Está 
consagrado no artigo 127, caput, da CR/1988, portanto, o caráter 
nacional do Ministério Público, manifestado inclusive nos seus 
princípios institucionais (§1º do artigo 127, caput).  A própria 
unidade do Ministério Público, atualmente revisitada, representa 
a unidade de atuação planejada, sendo essa uma das diretrizes 
estruturantes da Carta de Brasília, aprovada pela Corregedoria 
Nacional e pelas Corregedorias do Ministério Público dos Estados 
e da União no VII Congresso de Gestão do CNMP, em Brasília, no 
dia 22 de setembro de 2016. 

Recomendações como 
espécies de normas jurídicas 
de caráter orientativo 

Normas jurídicas são princípios, garantias e regras dirigidas aos 
comportamentos humanos nas suas relações sociais. Observa-se 
que grande parte das normas jurídicas possuem caráter cogente, 
sendo, portanto, de natureza imperativa; contudo, há normas 
jurídicas de caráter orientativo, tais como aquelas que estabelecem 
faculdades, e não propriamente deveres.4 São espécies de 
normas jurídicas de natureza orientadora as recomendações de 
caráter geral, especialmente quando decorrentes de atribuições 
e competências estabelecidas na Constituição ou na legislação 
infraconstitucional. É o caso das atribuições do Conselho Nacional 
do Ministério Público (art. 130-A, §2º, inciso I, da CR/1988) e do 
Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, inciso I, da CR/1988) 
e suas respectivas corregedorias. 

Nesse sentido, a Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março 
de 2018, que orienta a Política Nacional de Gestão de Pessoas 

4 Há autores, porém, que partem de uma concepção mais restrita de norma jurídica, 
limitando-a, apontando como disposição de natureza imperativa. Nesse sentido: ARGERI, 
Saúl A.; GRAZIANI, Raquel C. E.. In Dicciionario de Ciencias Jurídicas Sociales. Argentina: 
La Ley, 2007, p. 474: Norma Legal. Disposición de naturaleza imperativa, derivada de la 
soberanía del Estado, que dictada por autoridad competente va dirigida a la generalidad bajo 
forma de orden, permiso o prohibición y cuyo cumprimiento exige observancia pro quienes 
se encuentram compreendidos en ella. Não é essa, contudo, a concepção adotada nesse 
trabalho, pois a realidade do fenômeno jurídico revela que há muitas normas jurídicas 
de caráter orientador. É o que acontece com as Recomendações expedidas por órgãos 
constitucionalmente competentes para atividades de caráter orientativo, como é o caso do 
CNJ e do CNMP e suas corregeorias.

para o Ministério Público brasileiro criou, por intermédio de 
normas jurídicas gerais de natureza orientadora, o Microssistema 
Nacional Orientativo de Gestão de Pessoas para o Ministério 
Público brasileiro.

A Recomendação CNMP nº 52, de 28 
de março de 2018, na qualidade de 
Norma Jurídica Orientativa da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas para 
o Ministério Público brasileiro

Objeto

O objeto de estudo do presente artigo é, essencialmente, a 
Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março de 2018, seu 
conceito, sua extensão, suas finalidades, princípios e, em síntese, 
as diretrizes gerais que norteiam a Recomendação, bem como o 
sistema de governança proposto.

Na parte do trabalho que trata das considerações, analisar-se-á as 
principais justificativas para elaboração e criação da Recomendação 
CNMP nº 52, de 28 de março de 2018.

Já nas finalidades das orientações serão analisados os objetivos a 
serem alcançados da Recomendação quanto à Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro.

E, ainda, serão identificados e apresentados alguns dos efetivos 
efeitos da Recomendação estudada.

Considerandos Justificadores da Recomendação 
CNMP nº 52, de 28 de março de 2017

Consta nos considerandos que, nos termos do art. 130-A, § 2º, I, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete 
ao Conselho Nacional do Ministério Público, entre outras funções 
diretivas, zelar pela autonomia funcional e administrativa do 
Ministério Público, podendo, para tanto, emitir atos regulamentares 
e/ou recomendar providências. Há inda base normativa para 
a expedição da Recomendação no artigo 147, inciso IV, do 
próprio Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério 
Público, sendo que a expedição da Recomendação CNMP nº 52, 
de 28 de março de 2017, deu-se nos autos da Proposição nº 
1.01030/2016-35, que foi julgada na 6º Sessão Ordinária, realizada 
aos 28 de março de 2017.
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Entre os principais considerandos de justifiçação para a expedição 
da Recomendação, destaca-se o referente ao dever-poder de 
atuação para a regulação e a  integração do Ministério Público pelo 
CNMP, isso além do seu dever-poder de fiscalização, que também 
é atribuído constitucionalmente. 

Consta, ainda, dos considerandos da Recomendação que o CNMP, 
por meio do Planejamento Estratégico Nacional, deve buscar a 
unidade e a integração do Ministério Público brasileiro, de modo 
a fazer com que a Instituição seja reconhecida pela sociedade 
como agente de transformação social e da preservação da ordem 
jurídica e do regime democrático. 

É destacado nos considerandos que o Mapa Estratégico Nacional 
prevê, isso na variável Profissionalização da Gestão, a intensificação 
do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
bem como o fomento à cultura de resultados e a valorização e 
motivação de membros e servidores do Ministério Público. 

Consta, outrossim, que o CNMP tem o dever de estimular os 
integrantes do Ministério Público brasileiro a desenvolver e a 
utilizar seu pleno potencial de maneira alinhada às estratégias e 
aos valores da organização institucional. 

Ficou destacada também, entre os considerandos de justificação 
da Recomendação estudada, a capacidade do Ministério Público 
brasileiro para gerar resultados efetivos, mas que isso depende da 
valorização, da competência, da motivação e do comprometimento 
de seus integrantes, sendo que tais aspectos podem ser 
impulsionados por políticas institucionais de gestão de pessoas. 

Assim, para o CNMP, torna-se necessária a adoção pelos ramos e 
unidades do Ministério Público brasileiro de modelos de gestão 
e ambientes de trabalho capazes de estimular a motivação e o 
comprometimento das pessoas conduz ao desenvolvimento 
das competências profissionais, à excelência e ao alcance dos 
objetivos organizacionais. 

Por fim, o CNMP considerou como justificativa para a expedição 
da Recomendação em estudo que a gestão de pessoas deve 
contribuir para a eficácia organizacional, mediante a aplicação de 
instrumentos e técnicas próprios à área, com o objetivo de ajudar 
o Ministério Público brasileiro a, cada vez mais, atingir suas metas 
e realizar sua missão constitucional de bem servir ao cidadão.

Com base nesses considerandos de justificação, o CNMP 
recomendou aos órgãos que integram o Ministério Público 
brasileiro à implantação da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
(art. 1º da Recomendação nº 52, de 28 de março de 2017.

Das finalidades da Política Nacional de Gestão 
de Pessoas para o Ministério Público brasileiro 

As finalidades da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
para o Ministério Público brasileiro constam do Capítulo I da 
Recomendação nº 52, de 28 de março de 2017, mais precisamente 
do seu artigo 3º, onde estão traçadas, em 08 (oito) incisos, as 
diretrizes primaciais que justificam a expedição da Normativa 
Orientadora do CNMP.

A adoção de princípios e diretrizes, de forma a integrar a gestão de 
pessoas aos objetivos estratégicos do Ministério Público brasileiro (art. 
2º, inciso I, da Recomendação CNMP nº 52/2017), é a primeira 
das finalidades da Política Nacional de Gestão de Pessoas para as 
unidades e ramos do Ministério Público brasileiro.

Também consta, entre as finalidades da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro, o estimulo 
à implementação de estratégias e ações, visando ao desenvolvimento 
de mecanismos de governança, a fim de assegurar a melhoria da 
gestão de pessoas e o acompanhamento de seus resultados (art. 
2º, inciso II, da Recomendação CNMP nº 52/2017).

E mais: destaca-se o fomento à evolução da cultura institucional, de 
modo a propiciar melhor adaptabilidade, integração e espírito de equipe 
às instituições e aos seus integrantes, por meio do desenvolvimento 
pessoal e profissional e da melhoria do ambiente de trabalho e 
da qualidade de vida. Essa diretriz, que talvez seja uma das mais 
importantes da Recomendação, visa à humanização no ambiente 
de trabalho no Ministério Público brasileiro (art. 2º, inciso III, da 
Recomendação CNMP nº 52/2017).

A promoção de ambiente organizacional que estimule a motivação, o 
comprometimento, a participação e a cooperação das pessoas, isso 
mediante o desenvolvimento de suas competências alinhadas aos 
objetivos institucionais, é outra finalidade da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público (art. 2º, inciso IV, da 
Recomendação CNMP nº 52/2017).
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Outrossim, consta como finalidade da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público (art. 2º, inciso V, da 
Recomendação CNMP nº 52/2017) o incentivo ao desenvolvimento 
permanente e pleno de seus integrantes, nas esferas física, mental e 
espiritual, estimulando o senso de pertencimento à instituição, isso de 
acordo com o interesse público, a eficiência, a eficácia, a efetividade 
e a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. 

São ainda finalidades da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
para o Ministério Público brasileiro: a garantia da melhoria da 
comunicação e da transparência nos processos de gestão de pessoas 
(art. 2º, inciso VI, da Recomendação CNMP nº 52/2017); o fomento 
à continuidade das boas práticas de gestão de pessoas nos Ministérios 
Públicos (art. 2º, inciso VII, da Recomendação CNMP nº 52/2017); 
o estimulo à sustentabilidade econômica, ambiental e social (art. 2º, 
inciso VII, da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

Observa-se que o rol das finalidades da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro é meramente 
exemplificativo, já que outras finalidades podem ser extraídas da 
Constituição, do Sistema Nacional de Organização Legislativa dos 
Ramos e Unidades do Ministério Público brasileiro e de outras 
normativas aprovadas pelo CNMP ou pela Corregedoria Nacional 
do Ministério Público, assim como dos próprios princípios 
constantes no artigo 4º da Recomendação CNMP nº 52/2017, que 
orientam a Política Nacional de Gestão de Pessoas do Ministério 
Público brasileiro. 

Conceitos e definições da Política Nacional de Gestão 
de Pessoas para o Ministério Público brasileiro

Como se trata de um assunto relativamente novo em termos de 
conceituação e sistematização no ambiente do Ministério Público 
brasileiro, o CNMP teve o cuidado de fazer constar no Capítulo 
II da Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março de 2017, os 
conceitos e as definições que envolvem as temáticas da Política 
de Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro. Muitos 
desses conceitos já estão bem desenvolvidos no ambiente 
empresarial e, também, no âmbito das administrações públicas 
que mais se modernizaram. 

Verifica-se que entre os conceitos estabelecidos na Recomendação 
CNMP 52/2017 está o de gestão de pessoas, o de princípios, o de 
diretrizes e a própria conceituação do que seja a política nacional 

de gestão de pessoas. Consta, por isso, na Recomendação CNMP 
nº 52/2017, que, para os seus fins, serão considerados os conceitos 
e definições nela adotados no seu art. 3º.

Com isso, a gestão estratégica de pessoas é considerada como sendo 
o conjunto de políticas, métodos e práticas, que visam a atender 
as necessidades mútuas entre as organizações e as pessoas, com 
vistas ao alcance dos objetivos estratégicos (art. 3º, inciso I, da 
Recomendação CNMP nº 52/2017). 

A Política Nacional de Gestão de Pessoas seria o conjunto de princípios 
e diretrizes norteadores da gestão estratégica de pessoas, 
objetivando à integração dos processos de gestão aos objetivos 
do Mapa Estratégico Nacional (art. 3º, inciso II, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017). 

Os princípios são conceituados como sendo os valores e os 
pressupostos basilares que conferem validade, legitimidade e 
integração, norteando a compreensão e a interpretação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas (art. 3º, inciso III, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017). 

As diretrizes são estratégias de gestão, orientações e instruções 
que devem ser observadas no planejamento e execução da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Ministério Público 
brasileiro (art. 3º, inciso IV, da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

O processos e subprocessos de gestão de pessoas são métodos e 
atividades realizados de forma integrada e interdependente, 
que compõem a gestão estratégica de pessoas, para o alcance 
dos objetivos organizacionais (art. 3º, inciso V, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017). 

A competência é conceituada como sendo o conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho 
das funções dos integrantes da Instituição, voltados para o alcance 
dos resultados organizacionais (art. 3º, inciso VI, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017). 

Os integrantes seriam os membros e servidores que compõem o 
Ministério Público brasileiro (art. 3º, inciso VII, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017).

As Trilhas de aprendizagem são os caminhos alternativos e 
flexíveis para promover o aprendizado pessoal e profissional, 
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com vistas ao desenvolvimento de competências direcionadas ao 
aprimoramento do desempenho atual e futuro (art. 3º, inciso VIII, 
da Recomendação CNMP nº 52/2017)  

A gestão do conhecimento é o processo sistemático de criação 
e compartilhamento da informação institucional de forma 
consistente, confiável e democrática, a fim de promover a melhoria 
das rotinas e das deliberações administrativas, de ampliar a 
comunicação organizacional e de integrar as áreas meio e finalística 
(art. 3º, inciso IX, da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

A cultura orientada para resultados é apresentada como sendo 
o desenvolvimento de valores, crenças e atitudes orientadas à 
concretização da estratégia organizacional (art. 3º, inciso X, da 
Recomendação CNMP nº 52/2017). 

A gestão da qualidade vida no trabalho é conceituada como  
sendo o conjunto dos programas e das ações articuladas em 
rede, em cada unidade, que busca o trabalho com bem-estar, 
saúde e sustentabilidade (art. 3º, inciso XI, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017).

A dimensão espiritual é a compreensão acerca de si mesmo 
e das relações humanas, que favorece o aprimoramento das 
potencialidades do indivíduo e influencia a cultura da organização 
e o contexto em que ele está inserido (art. 3º, inciso XII, da 
Recomendação CNMP nº 52/2017).

A governança é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia 
e controle colocados em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e 
à prestação de serviços de interesse da sociedade (art. 3º, inciso 
XIII, da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

Os instrumentos de monitoramento são mecanismos de 
acompanhamento contínuo utilizados no desenvolvimento e na 
aplicação da política em relação a seus objetivos e metas (art. 3º, 
inciso XIV, da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

Não há dúvida de que esses conceitos e definições, que são 
temáticas novas ao ambiente da formação para o exerício da 
função institucional no Ministério Público, contribuem muito para 
a compreensão dos sentidos, das dimensões e para a implantação 
do Microssistema Nacional de Política de Gestão de Pessoas 
para o Ministério Público brasileiro, que está consagrado na 
Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março de 2017. 

Princípios da Política Nacional de Gestão de 
Pessoas para o Ministério Público brasileiro

Após conceituar os princípios como sendo os valores e os 
pressupostos basilares que conferem validade, legitimidade e 
integração, norteando a compreensão e a interpretação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas (art. 3º, inciso III, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017), a Recomendação em estudo arrola, em seu 
Capítulo III, os princípios que orientam a Política Nacional de 
Gestão de Pessoas do Ministério Público brasileiro. 

São, portanto, princípios que orientam a Política Nacional de 
Gestão de Pessoas do Ministério Público brasileiro: 

O princípio do desenvolvimento contínuo do ser humano nos seus 
múltiplos aspectos, o que deve ser efetivado por meio da valorização, 
do estímulo à aprendizagem e da orientação de resultados para 
sociedade (art. 4º, inciso I, da Recomendação CNMP nº 52/2017).

O princípio da promoção da humanização do ambiente e das 
relações de trabalho, o que deverá se viabilizar por intermédio do 
fortalecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, 
valorização social do trabalho, isonomia e equidade (art. 4º, inciso 
II, da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

O princípio da promoção da qualidade de vida no trabalho, o que deve 
ser efetivado em diversas dimensões, destacando-se, entre elas, 
a biológica, a psicológica, a social, a organizacional e a espiritual, 
com aprimoramento permanente das condições, processos e 
instrumentos de trabalho (art. 4º, inciso III, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017).

O princípio do incentivo ao autoconhecimento, ao desenvolvimento 
integral do ser e de suas múltiplas necessidades, o que deve ser 
implantado mediante a construção e o fortalecimento do 
significado do trabalho para o indivíduo e para a sociedade (art. 4º, 
inciso IV, da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

O princípio da promoção da inclusão, da acessibilidade, da integração 
e do caráter cooperativo nas relações de trabalho, com respeito 
à diversidade, é outro princípio orientador da Política Nacional 
de Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro, 
destacando-se neste princípio a importância da inclusão, da 
acessibilidade, da integração entre membros, servidores e 
estagiários, com atuação de maneira cooperativa e com o pleno 
respeito à diversidade (art. 4º, inciso V, da Recomendação CNMP 
nº 52/2017).  
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O princípio da atuação impessoal, com ética, probidade e 
transparência na implementação da política de gestão de pessoas, o 
qual impõe a adoção de práticas que permitam a mensuração e o 
acompanhamento eficaz, justo e transparente da própria gestão 
de pessoas (art. 4º, inciso VI, da Recomendação CNMP nº 52/2017).   

O princípio da profissionalização da função e da gestão pública, 
por intermédio do qual deve ser estimulada a gestão do 
desempenho com estabelecimento de critérios de meritocracia, 
desenvolvimento profissional e valorização da carreira (art. 4º, 
inciso VII, da Recomendação CNMP nº 52/2017).   

O princípio da valorização da experiência, conhecimentos, habilidades 
e atitudes, o que deverá ser aferido por meio da gestão do 
conhecimento e do desenvolvimento das competências dos 
integrantes da Instituição, orientada com a missão, visão e valores 
do Ministério Público brasileiro (art. 4º, inciso VIII, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017).   

O princípio do estímulo à criatividade e à inovação, o qual deve 
ser implantado por intermédio do apoio às iniciativas de 
desenvolvimento de gestores e lideranças, de sustentabilidade e 
de efetividade das ações e práticas de gestão (art. 4º, inciso IX, da 
Recomendação CNMP nº 52/2017).   

O princípio do comprometimento e da responsabilidade compartilhada 
dos gestores e demais integrantes da Instituição, princípio fundamental 
para o cumprimento da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
e para a construção de resultados organizacionais pautados pela 
eficiência, eficácia e efetividade (art. 4º, inciso X, da Recomendação 
CNMP nº 52/2017).

O princípio da isonomia, transparência e amplo acesso às 
informações dos atos de gestão de pessoas, visando à melhoria da 
comunicação e acompanhamento pela sociedade (art. 4º, inciso XI, 
da Recomendação CNMP nº 52/2017).   

Nos termos do que já foi apontado quanto às finalidades, 
ressalta-se que o rol dos princípios que orientam a Política 
Nacional de Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro 
é meramente exemplificativo, já que outros princípios podem ser 
extraídos da Constituição, do Sistema Nacional de Organização 
Legislativa dos Ramos e Unidades do Ministério Público brasileiro e de 
outras normativas produzidas pelo CNMP ou pela Corregedoria 
Nacional do Ministério Público, assim como das próprias 

finalidades, constantes no artigo 2º da Recomendação CNMP nº 
52/2017, da Política Nacional de Gestão de Pessoas do Ministério 
Público brasileiro. 

Diretrizes gerais da Política Nacional de Gestão 
de Pessoas para o Ministério Público brasileiro

Depois de estacelecer as finalidades, os conceitos e definições e os 
princípios, a Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março de 2018, 
fixa, no seu Capítulo IV, as Diretrizes Gerais da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro. 

Consta do artigo 3º, inciso IV, da Recomendação CNMP nº 52/2017 
que as diretrizes são estratégias de gestão, orientações e instruções 
que devem ser observadas no planejamento e na execução da 
Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Ministério 
Público brasileiro. Estabelece a Resolução CNMP nº 52/2017, 
isso no seu artigo 5º, que o planejamento e as ações para gestão 
de pessoas devem seguir as diretrizes consagradas no referido 
dispositivo, sendo que, no total, são fixadas 15 diretrizes.

A primeira diretriz exige a implementação do plano estratégico de 
gestão de pessoas, com direcionamento de recursos e infraestrutura 
adequados, alinhado ao planejamento estratégico e aos princípios 
dessa Política (5º, inciso I, da Resolução CNMP nº 52/2017).

A segunda diretriz visa a assegurar a gestão ética, integrada e 
participativa dos integrantes da Instituição, devendo, para isso, serem 
observados os princípios da Administração Pública (5º, inciso II, da 
Resolução CNMP nº 52/2017).

A terceira diretriz está voltada para o fomento da gestão do 
conhecimento, isso por meio da compreensão sistêmica das 
necessidades institucionais, dos processos de trabalho das diversas 
áreas, sistematização, comunicação adequada e disseminação do 
conhecimento (5º, inciso III, da Resolução CNMP nº 52/2017).

A quarta diretriz refere-se à identificação, à valorização e ao 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, como 
mecanismo de desenvolvimento de cultura orientada para resultados, 
objetivando o alcance dos objetivos estratégicos do Ministério Público 
brasileiro (5º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 52/2017).

A quinta diretriz refere-se à elaboração de estratégias, planos e ações 
de capacitação com base na gestão por competências (5º, inciso V, da 
Resolução CNMP nº 52/2017).
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A sexta diretriz é a implementação de processos de recrutamento 
interno e externo, seleção, lotação e processos sucessórios, os quais 
devem estar baseados em perfis de competência, observada a 
meritocracia (5º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 52/2017). 

A sétima diretriz visa a implementar a capacitação com foco estratégico 
e gerencial, isso por meio da incentivação da formação e da retenção 
de pessoas mediante o aproveitamento dos conhecimentos, 
habilidades e atitudes dos integrantes da própria Instituição (5º, 
inciso VII, da Resolução CNMP nº 52/2017). 

A oitava diretriz é a implantação de sistemas informatizados de gestão 
integrada de pessoas e folha de pagamento, bem como de outros 
processos estratégicos da área, conferindo inteligência à gestão da 
informação (5º, inciso VIII, da Resolução CNMP nº 52/2017). 

A nova diretriz é a promoção da gestão do desempenho, mediante 
acompanhamento efetivo do estágio probatório, da avaliação 
periódica de desempenho e acompanhamento funcional, isso por 
intermédio de regras claras e critérios objetivos (5º, inciso IX, da 
Resolução CNMP nº 52/2017). 

A décima diretriz é o dimensionamento e a distribuição da força 
de trabalho, com base nas competências dos seus integrantes, nos 
critérios de produtividade e na variabilidade das condições de atuação, 
isso com vistas à racionalização e à efetividade dos recursos (5º, 
inciso X, da Resolução CNMP nº 52/2017). 

A décima primeira diretriz é a instituição de mecanismos de incentivo 
e valorização dos integrantes da Instituição, de planejamento das 
carreiras e de preparação para a aposentadoria (5º, inciso XI, da 
Resolução CNMP nº 52/2017). 

A décima segunda diretriz é a instituição de ações para melhoria 
do clima organizacional e da qualidade de vida no trabalho, o que 
deve ser feito inclusive com a inclusão da promoção da saúde 
ocupacional, da segurança no trabalho e do bem-estar das pessoas 
(5º, inciso XII, da Resolução CNMP nº 52/2017). 

A décima terceira diretriz é a implementação de ações contínuas e efetivas 
que permitam administrar conflitos, prevenir o assédio e o sofrimento 
no trabalho (5º, inciso XIII, da Resolução CNMP nº 52/2017). 

A décima quarta diretriz é a promoção da governança da gestão 
de pessoas para gerenciamento da Política de Pessoas no âmbito 

do Ministério Público brasileiro (5º, inciso XIV, da Resolução 
CNMP nº 52/2017).

A décima quinta diretriz visa a assegurar o respeito e a cooperação 
nas relações de trabalho, isso por intermédio, incluvise, da 
realização periódica de pesquisas com a participação dos 
integrantes, com a instituição de grupos de discussão com o 
objetivo de identificar ações e propor melhorias (5º, inciso XV, 
da Resolução CNMP nº 52/2017). 

O rol das diretrizes estabelecidas no artigo 5º é exemplificativo, 
seguindo as orientações interpretativas já apresentadas neste 
estudo no que tange às finalidades e aos princípios da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas para o Ministerio Público brasileiro.

Dos processos e subprocessos de gestão de 
pessoas da Política Nacional de Gestão de 
Pessoas para o Ministério Público brasileiro

A Recomendação CNMP nº 52/2017 também disciplina, isso 
no seu Capítulo V, os processos e subprocessos de gestão de 
pessoas da Política Nacional de Gestão de Pessoas para o 
Ministério Público brasileiro. 

Com isso, para os fins da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
do Ministério Público brasileiro são considerados processos e 
subprocessos de gestão de pessoas.

 O primeiro é o processo de provisão de pessoas, o qual está dividido 
nos seguintes subprocessos (art. 6º, inciso I): a) dimensionamento 
de pessoal: realizado de maneira contínua, por meio de diagnóstico 
prévio das demandas institucionais, com base nas competências 
requeridas, na produtividade e na variabilidade das condições 
de trabalho; b) seleção de pessoal: realizada por concurso público, 
indicação nos cargos de provimento em comissão e função de 
confiança, e por meio de seleção interna, sempre que possível, com 
base nas competências requeridas para a execução do trabalho, 
assegurando a transparência e publicidade dos processos; c) 
Integração: processo que visa a ambientar o novo integrante ao 
cargo ou função e ao contexto organizacional, alinhando interesses 
e expectativas pessoais e institucionais. 

O segundo é o processo de desenvolvimento de pessoas, que 
foi dividido nos seguintes subprocessos: a) treinamento: ações 
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de aprendizagem sistematizadas ou naturais orientadas para a 
aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
ao trabalho; b) desenvolvimento: ações contínuas de aprendizagem, 
a médio e longo prazo, a fim de preparar o indivíduo para o 
desempenho de novas atribuições, na busca pela excelência do 
serviço prestado à sociedade; c) autodesenvolvimento: eventos 
de aprendizagem formal e natural para o desenvolvimento do 
potencial humano, em seus múltiplos aspectos; d) educação 
corporativa: sistema educacional orientado por uma estratégia 
de aprendizagem de longo prazo, objetivando a formação e o 
aprimoramento profissional por meio das trilhas de aprendizagem, 
alinhando as competências individuais às estratégias institucionais, 
com vistas à sustentabilidade. 

O terceiro é o processo de retenção de pessoas, que foi dividido nos 
seguintes subprocessos: a) gestão de carreira: consiste no conjunto 
de ações que visam a orientar os integrantes no desenvolvimento de 
sua carreira, propiciando crescimento individual e organizacional; 
b) desenho do cargo: definição das atribuições do cargo, das 
competências necessárias e das condições em que o trabalho 
é desempenhado; c) gestão da qualidade de vida no trabalho: 
programas e ações articuladas em rede, que visam à promoção 
do bem-estar do indivíduo, nas dimensões biológica, psicológica, 
social, organizacional e espiritual. 

O quarto é o processo de remuneração de pessoal, que é integrado 
por planos de cargos e salários, que devem estar pautados nas 
promoções e progressões adquiridas por meio do aumento da 
complexidade, no estabelecimento de mecanismos de remuneração 
variável e na concessão de recompensas não remuneratórias. 

O quinto é o processo de gestão de desempenho, composto 
pela avaliação da performance das pessoas e verificação 
das competências existentes, sendo medida em níveis que 
irão subsidiar o treinamento, desenvolvimento e educação, 
remuneração, retenção e provisão de pessoas. 

Da Governança da Política Nacional de Gestão 
de Pessoas para o Ministério Público brasileiro

A disciplina da Governança da Política Nacional de Gestão de 
Pessoas para o Ministério Público brasileiro está consagrada no 
Capítulo VI da Recomendação CNMP nº 52/2017. Assim, consta do 
art. 7º da Recomendação em estudo que a governança de gestão 

de pessoas visa a avaliar, direcionar e monitorar a gestão de 
pessoas, com intuito de conduzir políticas para garantir o alcance 
dos objetivos institucionais, bem como a prestação de serviços de 
interesse da sociedade. 

A Política Nacional de Gestão de Pessoas do Ministério Público 
será monitorada pelo Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas 
do Fórum Nacional de Gestão, como unidade central, isso por 
meio de mecanismos de acompanhamento contínuo e sem 
prejuízo do monitoramento realizado pelas unidades locais 
(Art. 8º da Recomendação CNMP nº 52/2017). E mais: para a 
implementação desse monitoramento deverão ser instituídos 
indicadores e metas, sem prejuízo dos que já constam no Plano 
Estratégico do Ministério Público brasileiro (PEN-MP), bem como 
pontos de controle, pelo Comitê de Políticas de Gestão de 
Pessoas do Fórum Nacional de Gestão (Parágrafo único do Art. 8º 
da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

Estabelece a Recomendação CNMP nº 52/2017 (art. 9º) que o 
Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do Fórum Nacional 
de Gestão reportará à Comissão de Planejamento Estratégico 
do CNMP os resultados decorrentes do monitoramento previsto 
no art. 8º da Recomendação em análise, isso acompanhados de 
parecer, análise e diagnóstico, no sentido de promover a melhoria 
dos resultados institucionais. Contudo, o dispostivo orientador 
faz ressalva aos casos protegidos por sigilo legal, nos termos da 
previsão contida no art. 4º, parágrafo único, inciso VII, da Portaria 
CNMP- PRESI nº 144, de 03 de julho de 2014. 

Prevê o artigo 10 da Recomendação CNMP nº 52/2017 que o 
Conselho Nacional do Ministério Público, os Ministérios Públicos 
Estaduais e os ramos do Ministério Público da União que 
implementarem política local própria deverão seguir as diretrizes 
de gestão de pessoas estabelecidas nesta Recomendação, bem 
como instituir unidade responsável para o seu acompanhamento. 

A Recomendação CNMP nº 52/2017 estabelece, em seu art. 11, que 
são atribuições da unidade responsável pelo acompanhamento da 
política local de gestão de pessoas, isso sem prejuízo de outras 
definidas nos seus atos de constituição:

I – Propor a implantação do plano diretor de gestão de pessoas, alinhado 
às diretrizes da política local de gestão de pessoas, bem como aos objetivos 
estratégicos da instituição; II – Monitorar e divulgar o desempenho e os 
resultados alcançados pela gestão de pessoas; III – Realizar avaliações 



EDUCAÇÃO CORPORATIVA E GESTÃO PARTICIPATIVA
161

periódicas das práticas de gestão de pessoas e propor ações para sua melhoria 
e continuidade; IV – Atuar na interlocução junto ao Comitê de Políticas de 
Gestão de Pessoas do Fórum Nacional de Gestão e às demais unidades locais, 
compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados. 

Consta ainda na Recomendação em estudo que a unidade local de 
acompanhamento da PNGP, vinculada preferencialmente à área de 
Recursos Humanos, será instituída por ato do chefe da respectiva 
unidade do Ministério Público (§1º do art. 11 da Recomendação 
CNMP nº 52/2017). E, também, está previsto que a unidade local 
funcionará em caráter permanente e será composta por, no 
mínimo, três integrantes, dentre membros e servidores, assegurada 
a participação de 01 (um) representante da Administração Superior, 
de 01 (um) representante do Comitê de Políticas de Gestão de 
Pessoas e de 01 (um) representante de outra área estratégica (§2º 
do art. 11 da Recomendação CNMP nº 52/2017). 

Das disposições finais da Recomendação 
da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
para o Ministério Público brasileiro

Observa-se que há nas disposições finais da Recomendação CNMP 
nº 52/2017 orientações importantes para garantir a observância 
e a legítiva efetivação das normas de orientação estabelecidas na 
Recomendação em questão. 

A primeira é voltada para a estruturação das áreas de gestão de 
pessoas e a qualificação dos seus integrantes para implementação 
das condições necessárias ao cumprimento da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas. Por isso, estabelece o art. 12 da Recomendação 
em análise que 

O Conselho Nacional do Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais 
e os ramos do Ministério Público da União que implementarem política local 
própria deverão estruturar as áreas de gestão de pessoas e qualificar seus 
integrantes para implementação das condições necessárias ao cumprimento 
da Política Nacional de Gestão de Pessoas. 

A segunda decorre do incentivo à participação de todos os 
integrantes nas ações das áreas de gestão. Consta, assim, no artigo 
13 da Recomendação em estudo que 

O Conselho Nacional do Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais 
e os ramos do Ministério Público da União que implementarem política local 
própria deverão incentivar a participação de todos os integrantes nas ações 
desenvolvidas pela área de Gestão de Pessoas. 

A Criação da Coordenadoria de 
Inovação, Evolução Humana e 
Estágio Probatório no âmbito da 
Corregedoria Nacional do Ministério 
Público – Portaria CNMP-CN nº 
165, de 04 de julho de 2018

A Corregedoria Nacional do Ministério Público criou por intermédio 
da Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de julho de 2018, no âmbito das 
suas estruturas internas, a Coordenadoria de Inovação, Evolução 
Humana e Estágio Probatório no âmbito da Corregedoria Nacional 
do Ministério Público – Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de julho de 
2018, que está disciplinada no Capítulo VI da mencionada Portaria. 

De acordo com o art. 23 da Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de 
julho de 2018, compete à Coordenadoria de Inovação, Evolução 
Humana e Estágio Probatório da Corregedoria Nacional do 
Ministério Público: 

I - idealizar inovações e melhorias tecnológicas para a Corregedoria Nacional 
do Ministério Público, acompanhando as inovações do Conselho Nacional do 
Ministério Público quanto à área de tecnologia da informação; II - acompanhar 
o desenvolvimento, a implantação e a operação de ferramentas de tecnologia 
da informação; III - auxiliar no desenvolvimento de projetos da Corregedoria 
Nacional, especialmente os relacionados ao estágio probatório de Membros 
do Ministério Público; IV – desenvolver ações para fomentar 
as diretrizes relacionadas ao desenvolvimento humano e 
gestão da qualidade de vida; V - elaborar os relatórios regimentais; 
VI - produzir revistas, boletins e publicações em geral.

O coordenador de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório 
é um membro do Ministério Público designado pelo corregedor 
nacional, tendo sido designado para essa função o Promotor de 
Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Jairo Cruz 
Moreira (§1º do art. 23 da Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de 
julho de 2018). Também poderão ser indicados pelo corregedor 
nacional, para a função de Coordenador de Inovação, Evolução 
Humana e Estágio Probatório Substituto, membros auxiliares que 
desempenharão atividades específicas junto ao coordenador (§2º 
do art. 23 da Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de julho de 2018).

Observa-se também que à Assessoria da Coordenadoria de 
Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório compete (art. 24 
da Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de julho de 2018): 
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I – prestar apoio no planejamento, na organização e na realização de reuniões, 
audiências e eventos em geral de interesse da Coordenadoria; II – realizar estudos 
e pesquisas de legislação, doutrina e jurisprudências nos temas afetos à atuação 
da Coordenadoria; III – auxiliar no desenvolvimento, implantação e operação de 
ferramentas de tecnologia da informação; IV – colaborar no desenvolvimento de 
projetos da Corregedoria Nacional; V – auxiliar no desenvolvimento de diretrizes 
relacionadas à evolução humana, ao acompanhamento do estágio probatório 
e à gestão da qualidade de vida no trabalho; VI – assessorar na difusão das 
boas práticas relacionadas à evolução humana, ao acompanhamento do 
estágio probatório e à gestão da qualidade de vida no trabalho.

O trabalho da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana 
e Estágio Probatório no âmbito da Corregedoria Nacional do 
Ministério Público, criada pela Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de 
julho de 2018, tem rendido excelentes frutos no sentido de ampliar 
e sedimentar as orientações constantes na Recomendação CNMP 
nº 52, de 28 de março de 2017, como poderá ser observado nos 
tópicos seguintes, destacando-se, ainda, como produta do trabalho 
da mencionada Coordenadoria o presente Volume VI da Revista da 
Corregedoria Nacional do Ministério Público, que trata da Evolução 
Humana e a Qualidade de Vida no Trabalho, sendo integrada por 
artigos e boas práticas identicadas no âmbito da realidade do 
Ministério Público brasileiro. 

A Gestão de Pessoas no Estágio 
Probatório de Membros do Ministério 
Público brasileiro (Recomendação 
de Caráter Geral CNMP-CN nº 
01, de 15 de março de 2018)

A Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 01, de 15 de março 
de 2018, que dispõe sobre o estágio probatório dos membros do 
Ministério Público brasileiro e estabelece outras diretrizes, implantou 
no Brasil o Microssistema Orientador do Estágio Probatório dos 
membros do Ministério Público brasileiro, suprindo, com isso, uma 
grande lacuna orientadora e unificadora sobre a temática no Brasil. 

Destaca-se a importância da Recomendação CNMP nº 52, de 28 
de março de 2017, objeto do presente estudo, para a contrução 
da Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 01, de 15 de 
março de 2018. 

A título  de registro, destaca-se que um dos considerandos da 
Recomendação  Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 01, 
de 15 de março de 2018, faz referência expressa à Recomendação 
CNMP nº 52/2017, nos seguintes termos:  

CONSIDERANDO os princípios, as diretrizes, os processos e os subprocessos 
de gestão de pessoas, bem como a governança, todos estabelecidos na 
Recomendação CNMP n.o 52, de 28 de março de 2017, que recomenda aos 
órgãos do Ministério Público brasileiro a implementação da Política Nacional 
de Gestão de Pessoas.

Além da existência de muitos princípios e diretrizes, os quais 
foram inspirados na Recomendação CNMP nº 52/2017 e que estão 
presentes nos artigos 1º ao 4º da  Recomendação de Caráter Geral 
CNMP-CN nº 01, de 15 de março de 2018, convém transcrever aqui 
o que dispõe a referida Recomendação sobre o Estágio Probatório 
dos membros do Ministério Público no seu Capítulo II, que versa 
sobre Cursos de Ingresso e Vitaliciamento, quando ela faz, em um 
dos seus dispositivos, menção expressa à Recomendação CNMP 
nº 52/2017:

Art. 5º O Curso de Ingresso e Vitaliciamento constitui etapa obrigatória 
do processo de vitaliciamento no cargo de membro do Ministério 
Público e deverá ser realizado ou reconhecido por escola de formação 
e aperfeiçoamento do Ministério Público, com a participação efetiva das 
Corregedorias, consoante exigência constitucional expressa no art. 93, IV, 
c/c art. 129, § 4o, da CR/1988. 

Parágrafo único. Os conteúdos e as competências a serem desenvolvidos 
no curso de ingresso e vitaliciamento destinam-se ao exercício probo, 
saudável, eficaz e resolutivo das funções de membro do Ministério Público, 
com ênfase nas necessidades e dimensões biológica, psicológica, social, 
espiritual, organizacional e funcional impostas na atuação, nos termos 
do art. 3º da Recomendação CNMP n.o 52, de 28 de março de 
2017, que estabelece diretrizes aos órgãos que compõem o Ministério 
Público brasileiro quanto à implementação da Política Nacional de Gestão 
de Pessoas, mediante a edição do correspondente ato administrativo.5 
(grifou-se)

Portanto, é inegável o impacto positivo da Recomendação CNMP 
nº 52/2017, que orienta a Política Nacional de Gestão de Pessoas 
para o Ministério Público brasileiro,  para o processo de construção 
da Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 01, de 15 de 
março de 2018, que dispõe sobre o estágio probatório dos membros 
do Ministério Público brasileiro e estabelece outras diretrizes. 

Não é objeto deste estudo, porém, a análise aprofundada da 
Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 01, de 15 de março 

5 Conferir: REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL. Atuação das Corregedorias no Estágio 
Probatório dos Membros do Ministério Público brasileiro: o futuro do Ministério Público 
e o Ministério Público do futuro. Brasília: CNMP, vol. 5, 2018, ISSN 2525-5800, p. 447-61. 
Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2018/
REVISTA_JURIDICA_5_WEB.pdf. 
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de 2018, pois a finalidade deste tópico é somente demonstrar 
que a Recomendação da Corregedoria Nacional sobre o Estágio 
Probatório dos membros do Ministério Público brasileiro teve a 
influência decisiva, no seu processo de construção, das normas 
orientadoras estabelecidas na Recomendação CNMP nº 52/2017, 
que orienta a Política Nacional de Gestão de Pessoas para o 
Ministério Público brasileiro.

A Gestão de Pessoas na Avaliação 
da Resolutividade das Atividades 
do Ministério Público brasileiro 
(Recomendação de Caráter Geral 
CNMP-CN nº 02, de 21 de junho de 2018)

A Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02, de 21 de 
junho de 2018, que dispõe sobre parâmetros para a avaliação da 
resolutividade e da qualidade da atuação dos Membros e das Unidades 
do Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais e estabelece outras 
diretrizes, também foi muito impactada pelas normas orientadoras 
da Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março de 2017.

Consta expressamente da Recomendação de Caráter Geral 
CNMP-CN nº 02, de 21 de junho de 2018, isso entre os 
considerandos de justificação da Recomendação em questão: 

CONSIDERANDO os princípios, as diretrizes, os processos e os subprocessos 
de gestão de pessoas, bem como a governança, todos estabelecidos na 
Recomendação CNMP n.º 52, de 28 de março de 2017, que recomenda aos 
órgãos do Ministério Público brasileiro a implementação da Política Nacional 
de Gestão de Pessoas. 

Sem destacar os princípios e as diretrizes previstas na 
Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 02, de 21 de 
junho de 2018, os quais também estão alinhados às normas 
orientadoras da Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março 
de 2018, destaca-se aqui o Capítulo II, sobre a gestão e o 
dimensionamento das atribuições, mais precisamente a Seção 
I, que versa sobre a Gestão Administrativa, onde constam 
expressamente vários normas orientadoras decorrentes da 
Recomendação CNMP nº 52/2017, destacando-se, a título de 
registro, os artigos 3º e 4º da Recomendação de Caráter Geral 
CNMP-CN nº 02, de 21 de junho de 2018: 

Art. 3º Para fins de avaliação, orientação e fiscalização da atividade 
correicional, será considerada a eficiência administrativa e a gestão dos 
recursos humanos, materiais e tecnológicos da unidade correicionada, 

verificando-se os seguintes aspectos: I - desenvolvimento contínuo do 
ser humano nos seus múltiplos aspectos, por meio da valorização, do 
estímulo à aprendizagem e da orientação de resultados para a sociedade; 
II - promoção da humanização do ambiente e das relações de trabalho, 
com o fortalecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, 
valorização social do trabalho, isonomia e equidade; III - incentivo 
ao autoconhecimento, ao desenvolvimento integral do ser e de suas 
múltiplas necessidades, mediante a construção e o fortalecimento do 
significado do trabalho para o indivíduo e para a sociedade; IV - promoção 
da inclusão, da acessibilidade, da integração e do caráter cooperativo nas 
relações de trabalho, com respeito à diversidade; V - fomento da gestão 
do conhecimento, por meio da compreensão dos processos de trabalho 
das diversas áreas, da sistematização, da comunicação adequada e da 
disseminação do conhecimento, principalmente para facilitar a visão 
sistêmica das necessidades Institucionais; VI - identificação, valorização e 
aprimoramento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes, como 
mecanismo de desenvolvimento de cultura orientada para resultados, 
objetivando o alcance dos objetivos estratégicos do Ministério Público 
brasileiro; VII - elaboração de estratégias, planos e ações de capacitação com 
base na gestão por competências; VIII - dimensionamento e distribuição da 
força de trabalho, com base nas competências dos seus integrantes, nos 
critérios de produtividade e na variabilidade das condições de atuação, 
visando à racionalização e à eficácia dos recursos; IX - realização de ações 
para melhoria do ambiente organizacional e da qualidade de vida no 
trabalho, incluindo a promoção da saúde ocupacional, da segurança no 
trabalho e do bem-estar das pessoas; X - implantação de ações contínuas 
e efetivas que permitam administrar conflitos e prevenir o assédio e o 
sofrimento no trabalho, na busca pela excelência do serviço prestado 
à sociedade; XI - uso adequado e sustentável dos recursos materiais e 
financeiros da unidade. 

Art. 4º Para se considerar adequada a gestão administrativa, serão 
observados, à luz do princípio da razoabilidade, os seguintes parâmetros 
da unidade correicionada, entre outros: I - as condições de trabalho, 
aferidas pelo espaço físico da unidade, pelos equipamentos e materiais 
de expediente disponíveis e pelo número de pessoal de apoio; II - a 
gerência eficiente dos recursos humanos, com controle de frequência 
e justa e eficiente distribuição das tarefas; III - a utilização de tecnologia 
de informação e equipamentos disponíveis para o exercício das 
atividades; IV - a existência de plano de atuação ou prática equivalente 
na Promotoria, Procuradoria, Ofício ou respectiva unidade de trabalho 
alinhados ao planejamento estratégico ou estabelecidos a partir de 
problemas relacionados com particularidades locais; V - o gerenciamento 
dos recursos humanos, contemplando a avaliação de desempenho e o 
estágio probatório para fins de aquisição de estabilidade; VI - a estipulação 
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de metas e prioridades na execução dos serviços auxiliares; VII - a divisão 
racional de trabalho envolvendo os serviços auxiliares e colaboradores; 
VIII - o inventário atualizado dos feitos, com conhecimento e controle dos 
acervos judicial e extrajudicial, bem como da medida de desobstrução/
congestionamento dos serviços da unidade; IX - a agenda institucional 
de visitas, reuniões e audiências; X - o controle de produtividade dos 
serviços auxiliares. 

Observa-se, por fim, que também não é objeto deste estudo 
a descrição aprofundada da Recomendação de Caráter Geral 
CNMP-CN nº 02, de de 2018, pois a finalidade deste tópico é 
comprovar que a Recomendação da Corregedoria Nacional 
que fixa os parâmetros para a avaliação da resolutividade e da 
qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério 
Público pelas Corregedorias-Gerais e estabelece outras diretrizes foi 
muito influenciada no seu processo de construção pelas  normas 
orientadoras fixadas pela Recomendação CNMP nº 52/2017, que 
orienta a Política Nacional de Gestão de Pessoas para o Ministério 
Público brasileiro.

Conclusões

As recomendações de caráter geral expedidas pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público possuem a natureza de normas 
jurídicas orientativas, já que expedidas com base em atribuições 
conferidas constitucionalmente ao referido Órgão de Controle 
Externo do Ministério Público. 

A Recomendação CNMP nº 52, de 28 de março de 2017, que 
orienta a Política Nacional de Gestão de Pessoas para o Ministério 
Público brasileiro, criou, por intermédio de normas jurídicas gerais 
de natureza orientadora, o Microssistema Nacional Orientativo da 
Gestão de Pessoas para o Ministério Público brasileiro. 

Em razão da importância do tema e do conteúdo da Recomendação 
analisada neste artigo, a Recomendação CNMP nº 52/2017 já rende 
excelentes frutos, sendo destacáveis, entre outros: a) a Criação da 
Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório 
no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público, nos 
termos da Portaria CNMP-CN nº 165, de 04 de julho de 2018 (art. 
23); b) a Gestão de Pessoas no Estágio Probatório de Membros 
do Ministério Público brasileiro, presente na Recomendação de 
Caráter Geral da CNMP-CN nº 01/2018; c) a gestão de pessoas na 
avaliação da Resolutividade das Atividades do Ministério Público, 

presente na Recomendação de Caráter Geral da CNMP-CN nº 
02/2018; e, d) a presente Revista da Corregedoria Nacional do 
Ministério Público, que versa sobre a temática do estudo deste 
artigo e, portanto, reúne artigos e apresenta boas práticas sobre 
gestão de pessoas e evolução humana presentes na realidade do 
Ministério Público brasileiro. 
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2. A PROCEDIMENTALIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA COMO GARANTIA 
DA TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 
NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Administrative procedure as an 
ensuring transparency and efficiency 
in the implementation of the National 
Policy on Personnel Management

Daniella Ferreira Vieira Leite1

RESUMO: A procedimentalização administrativa é o mecanismo 
propulsor da gestão pública eficiente, sendo fundamental na 
implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas do 
Ministério Público, pois viabiliza a adequada formação dos atos 
decisórios, atendendo aos princípios e diretrizes indicados 
na Recomendação CNMP nº 52/2017. Cabe aos gestores de 
cada unidade ministerial, portanto, o conhecimento sobre o 
procedimento, seus princípios e fases fundamentais, a fim de 
assegurar a correta aplicação desse mecanismo, possibilitando 
a participação de membros e servidores. Busca-se com esse 
trabalho alertar para a importância dessa procedimentalização 
e indicar meios para efetivá-la, de forma a garantir uma atuação 
eficiente e transparente na persecução dos objetivos estratégicos 
e no consequente cumprimento da missão atribuída ao Ministério 
Público brasileiro.

ABSTRACT: The administrative procedure is the driving force 
mechanism of public management efficient, being fundamental in the 
implementation of the National Policy on People Management of the 
Public Prosecution’s Office, since it enables the proper formation for the 
decision-making acts, attending the principles and guidelines indicated 
in the CNMP Recommendation No. 52/2017. Fits to the managers of 
each ministerial unit, therefore, the knowledge about the procedure, its 
fundamental principles, and phases, to ensure the correct application 
of this mechanism, enabling the participation of members and servers. 

1 Analista Jurídico do Ministério Público Federal. Pós-graduanda em Direito Administrativo 
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal de Ouro Preto. Foi Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional do 
Ministério Público em 2017. E-mail: daniellaferreira@mpf.mp.br

This work aims to alert the importance of this procedure and indicate 
the means to implement it, ensuring an efficient and transparent 
performance in pursuit of the strategic objectives and the consequent 
fulfillment of the mission attributed to the Brazilian Public Ministry.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Procedimentalização 
administrativa. Política Nacional de Gestão de Pessoas. 
Transparência. Eficiência. Democratização. Participação. Qualidade. 
Sustentabilidade.

KEYWORDS:  Public Prosecution. Proceduralizing of administrative 
acts. National Policy on People Management. Transparency. Efficiency. 
Democratization. Participation. Quality. Sustainability.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A procedimentalização administrativa. 
2.1. Da participação à transparência. 2.2. Da gestão sustentável à 
eficiência. 3. A Política Nacional de Gestão de Pessoas do Ministério 
Público. 3.1. A implementação da Política Nacional de Gestão de 
Pessoas. 4. A procedimentalização na implementação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas. 4.1. A procedimentalização como 
garantia da transparência. 4.2. A procedimentalização como 
garantia da eficiência. 5. Conclusões. Referências.

Introdução

A procedimentalização administrativa é o mecanismo propulsor 
da gestão pública eficiente. A utilização do procedimento nos atos 
administrativos tem origem na formação do Estado Democrático 
de Direito e ganhou força na volatilidade da sociedade moderna 
frente à rigidez dos dispositivos legais, já que viabiliza a aplicação 
de normas adjetivas, sem contornos absolutos, que atendem a 
uma maior amplitude de casos concretos.2

No procedimento, é possível a participação do cidadão/interessado 
na formação do ato administrativo e o acompanhamento desse 
ato pela sociedade, garantindo, com isso, a sustentabilidade e 
eficácia das decisões, considerando que, possivelmente, terão 
maior aceitabilidade por aqueles que forem por elas afetados. A 
procedimentalização administrativa assegura, portanto, a aplicação 
contextualizada da legislação vigente e a obediência aos direitos 
fundamentais dos cidadãos.

2 ZYMLER, Benjamin. A Procedimentalização do Direito Administrativo Brasileiro. Fórum 
Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 2, n. 22, dez. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=2848>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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A Política Nacional de Gestão de Pessoas, instituída pela 
Recomendação nº 52/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público3, é uma Política voltada para integrar a gestão de pessoas 
ao planejamento estratégico do Ministério Público brasileiro. Ou 
seja, ela deve ser implementada em cada unidade ministerial 
de forma a garantir a melhor gestão dos recursos humanos em 
compatibilidade com os objetivos e metas traçados no mapa 
estratégico nacional4.

O referido mapa destaca como principal missão do Ministério 
Público defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses 
sociais e individuais indisponíveis para a concretização dos valores 
democráticos e da cidadania. Na persecução dessa missão, são 
instituídos como objetivos estratégicos a “valorização de membros 
e servidores”, o “fomento a cultura de resultados” e a “intensificação 
do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes”. 
Tais objetivos, portanto, devem ser o foco na implementação da 
Política Nacional de Gestão de Pessoas do Ministério Público.

Para se alcançar esses objetivos, a própria Recomendação CNMP 
nº 52 institui alguns princípios norteadores na implementação da 
referida Política, dentre os quais se destacam: (i) atuação impessoal, 
com ética, probidade e transparência na implementação da Política 
de gestão de pessoas, com práticas que permitam a mensuração e o 
acompanhamento eficaz; (ii) comprometimento e responsabilidade 
compartilhada dos gestores e demais integrantes da Instituição 
no cumprimento dessa Política e na construção de resultados 
organizacionais pautados pela eficiência, eficácia e efetividade; (iii) 
isonomia, transparência e amplo acesso às informações dos atos 
de gestão de pessoas, visando à melhoria da comunicação e ao 
acompanhamento pela sociedade.

O presente trabalho se insere nesse contexto para demonstrar que 
o procedimento é o mecanismo fundamental na implementação da 
Política Nacional de Gestão de Pessoas do Ministério Público, por 
viabilizar de forma transparente e eficiente aplicação dos objetivos 
estratégicos à realidade de cada unidade ministerial, observando 
os princípios e diretrizes orientadores de tal Política.

A procedimentalização administrativa, conforme se mostrará 
adiante, faz-se ainda mais necessária na gestão de pessoas, por ser 

3 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Recomendação nº 52 de 28 de março de 
2017. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4890>. 
Acesso em: 10 mar. 2018

4 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Resolução nº 147 de 21 de junho 
de 2016. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/
Resolu%C3%A7%C3%A3o-147.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2018

garantidora da efetividade e sustentabilidade de sua implementação, 
uma vez que permite a participação dos interessados (membros/
servidores), garante a transparência na formação do ato e assegura 
a durabilidade das decisões administrativas, sendo imprescindível 
aos gestores o conhecimento das origens, vantagens e formas de 
aplicação desse mecanismo para a implementação da Política ora 
em destaque.

A procedimentalização adminsitrativa

A procedimentalização administrativa é decorrente da evolução do 
Estado no ímpeto de alcançar a essência de sua formação, que é 
o bem comum de todos. Inicialmente, no período em que vigia o 
Estado Liberal, o exercício do poder público deveria ser previsível e 
limitado. A legalidade estrita prevalecia à época e assim se garantia 
a segurança da não intervenção estatal nas relações mercantis. 
Nesse período, as normas tinham contornos bem delimitados, e o 
bom gestor era aquele que aplicava ao caso concreto a letra fria da 
lei, garantindo a segurança daqueles que eram afetados pelos atos 
administrativos e a sua própria segurança, já que resguardado 
pela incolumidade legal.

Posteriormente, com o advento do Estado Social, as 
responsabilidades estatais foram consideravelmente ampliadas, 
cabendo à administração uma atuação efetiva e proativa para o 
alcance do bem comum. Se no Estado Liberal o poder público se 
eximia de atuar para garantir a liberdade dos cidadãos na busca 
individual do seu bem-estar, no Estado Social a atuação do poder 
público passou a ser condição sine qua non para a garantia do bem 
comum de todos.

A ampliação dessas responsabilidades passou a exigir uma 
atuação positiva do Estado e o consequente aumento do aparato 
estatal. Nesse cenário, a utilização da legalidade estrita pelos 
gestores públicos passou a não atender mais à volátil demanda da 
sociedade, que não se adstringia à rigidez normativa de conceitos 
fechados. A procedimentalização encontrou então terreno fértil 
nesse impasse, já que possibilitou a aplicação de normas adjetivas, 
procedimentais, eliminando a necessidade do detalhamento do 
direito material e garantindo, com conceitos abertos, uma maior 
amplitude de subsunção legal aos casos concretos.5

5 ZYMLER, Benjamin. A Procedimentalização do Direito Administrativo Brasileiro. Fórum 
Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 2, n. 22, dez. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=2848>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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Ainda nessa tendência, a procedimentalização administrativa 
ganhou força, no âmbito nacional, com a Constituição Federal 
de 1988 e o advento do Estado Democrático de Direito, que se 
fundamenta na soberania popular. A participação, na gestão pública, 
dos interessados e da sociedade, passou a ser elemento implícito 
da própria essência desse Estado, sendo viabilizada por meio 
da utilização do procedimento na formação dos administrativos. 
Nesse sentido preleciona Bernardo Gonçalves Fernandes6:

Na realidade, o Estado Democrático de Direito, é muito mais do que um 
princípio, configurando-se em um verdadeiro paradigma – isto é, pano de 
fundo de silêncio – que compõe e dota de sentido as práticas jurídicas 
contemporâneas. Vem representando, principalmente, uma vertente 
distinta dos paradigmas anteriores do Estado Liberal e do Estado Social. 
Aqui a concepção de Direito não se limita a um mero formalismo como no 
primeiro paradigma, nem descamba para uma materialização totalizante 
como no segundo. A perspectiva assumida pelo direito caminha para a 
procedimentalização, e por isso mesmo, a ideia de democracia não é ideal, 
mas configura-se pela existência de procedimentos ao longo de todo o 
processo decisório estatal, permitindo e sendo poroso à participação dos 
atingidos, ou seja, da sociedade.

A procedimentalização administrativa, portanto, por se firmar 
no próprio Estado Democrático de Direito, objetiva garantir a 
consecução dos princípios, fundamentos, direitos e diretrizes 
insculpidos no texto constitucional. Nesse sentido, a utilização 
do procedimento na formação dos atos administrativos privilegia 
a atuação conjunta do poder público com a participação da 
sociedade na formação do bem comum.7

Ressalta-se que, no contexto do Estado Liberal, a atuação do gestor 
público só seria legítima se observasse estritamente os ditames 
legais, pois a norma representava o interesse público e o bem 
comum. Isso acabava por inibir atuações proativas e eficientes dos 
gestores, por receio de controles e punições.8 Contudo, essa rígida 
delimitação normativa do que seria o bem comum não se coaduna 
com a volatilidade da sociedade moderna, sendo necessário 
buscar novas formas de atender ao interesse público.

6  FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional – 9. ed. rev., ampl. e atual. 
– Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 296.

7 XAVIER, Gabriela Costa. Novos rumos da Administração Pública eficiente: participação 
administrativa, procedimentalização, consensualismo e as decisões colegiadas. Fórum 
Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 14, n. 159, p. 33-43, maio 2014.   Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=117717>. Acesso em: 10 mar. 2018.

8  Idem.

Na evolução do Estado Democrático de Direito, portanto, a 
abertura de uma certa margem de discricionariedade aos gestores 
públicos, com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados 
e cláusulas gerais que apenas direcionam a atuação do agente, 
possibilita uma tomada de decisão mais eficiente e garantidora do 
interesse público.9 O procedimento se insere nesse contexto como 
mecanismo de legitimação e controle dessa margem discricionária, 
já que garante a participação da sociedade na formação do ato 
decisório e possibilita a transparência da atuação administrativa.

Importa esclarecer que, no desenrolar dessa procedimentalização 
administrativa, ganhou destaque a divergência existente na 
aplicação do termo “procedimento” ou “processo” para se referir à 
formação do ato. A utilização mais comum no Direito Administrativo, 
em termos tradicionais, é o “procedimento”, já que o termo 
“processo” seria reservado aos casos contenciosos, finalizados por 
um julgamento10. Essa diferenciação se firma porque, na existência 
de lide, exige-se uma rigidez formal que não é pertinente a todas 
as formas de atuação administrativa. A amplitude de tarefas 
desempenhadas pela administração exige uma maior flexibilidade 
dos passos a serem desenvolvidos no âmbito procedimental.11

O termo “processo”, contudo, ganhou espaço com a publicação 
da Lei nº 9.784/1999, na qual se adotou essa terminologia em 
dissonância à tradição então vigente. Destaca-se, em que pese 
o inegável avanço trazido por essa lei, que ela de fato engessou 
a procedimentalização a uma conceituação processual rígida, 
fixada na ideia do julgamento processual, o que nem sempre 
encontra consonância com as atuações administrativas, nas quais 
a flexibilidade é característica viabilizadora da própria formação do 
ato. Ressalta-se, inclusive, interessante crítica difundida por Eurico 
Bitencourt Neto, no qual, parafraseando Rogério Soares – que se 
referiu ao então projeto de código de procedimento administrativo 
português – menciona que, na leitura da lei, “quase nos sentimos 
frustrados por não ver aparecer o juiz”.12

9  Idem.
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo – 33. ed. rev. e atual. até 

Emenda Constitucional 92, de 12.7.2016 – São Paulo: Malheiros, 2016.
11 NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Procedimentalização e participação – Imposições 

jusfundamentais à atividade administrativa. Revista da Procuradoria-Geral do Município 
de Belo Horizonte – RPGMBH, Belo Horizonte, ano 5, n. 10, jul./dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=83727>. Acesso em: 10 mar. 2018.

12 BITENCOURT NETO, Eurico. Procedimentalização da Administração Pública e o princípio do 
devido procedimento equitativo. Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, 
ano 8, n. 31,  out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.
aspx?pdiCntd=70777>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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Não se descuidando da relevância dessa divergência terminológica, 
apesar de confiar no “procedimento” como sendo o termo mais 
adequado à nossa realidade administrativa, farei uso desses 
termos, no presente trabalho, de maneira indiferente, de forma 
a garantir, ocasionalmente, a melhor absorção do conhecimento 
a ser veiculado.

O procedimento, ou processo, administrativo é um conjunto 
de atuações que se produzem no seio da administração, 
articuladas conforme um plano e que têm por objeto a obtenção 
e o processamento de uma informação, sendo que o ato/decisão 
administrativo seria o resultado do tratamento dessa informação.13

Importa esclarecer, para evitar equívoco comum, que o 
procedimento se fundamenta no próprio Estado Democrático 
de Direito, sendo o “devido processo legal” (art. 5º, inciso LIV, 
da CF), portanto, apenas uma de suas manifestações, dentre as 
quais ainda se destacam: (i) a participação; (ii) a informação sobre 
a motivação; (iii) a imparcialidade; (iv) o dever de decidir; (v) a 
impugnação administrativa; (vi) a assistência e representação.14

Por meio dessas e de outras manifestações a procedimentalização 
administrativa assegura o exercício da soberania popular, 
garantindo o poder fiscalizatório aos interessados e conferindo 
maior aceitabilidade e durabilidade às decisões administrativas, o 
que atribui um caráter sustentável e eficiente à atuação estatal.

 Da participação à transparência

A participação dos cidadãos na construção do ato coloca-os como 
sujeitos e não mais como objetos da atividade administrativa. O 
procedimento, por sua vez, é o principal mecanismo que viabiliza 
a participação dos interessados e da sociedade no exercício da 
atividade estatal. Essa participação pode se dar no iter de formação 
do ato decisório, ou, posteriormente, no controle e fiscalização 
da adequabilidade desse ato ao tratamento das informações 
procedimentais e à realidade em que ele se insere.

A participação pode se dar de forma interna, externa ou 
interorgânica. A interna é aquela participação que ocorre e se 

13 DUARTE, David. Procedimentalização, participação e fundamentação: para uma concretização 
do princípio da imparcialidade administrativa como parâmetro decisório. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1996.

14 BITENCOURT NETO, Eurico. Procedimentalização da Administração Pública e o princípio do 
devido procedimento equitativo. Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, 
ano 8, n. 31,  out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.
aspx?pdiCntd=70777>. Acesso em: 10 mar. 2018.

desenvolve no interior do próprio órgão, por meio da intervenção 
dos colaboradores para a defesa de seus interesses (ideia de 
administração democrática). Já a participação externa ocorre 
pela intervenção individual ou de grupos sociais exteriores à 
administração. A participação interorgânica, por sua vez, é oriunda 
da intervenção de órgãos de diferentes unidades administrativas. 
Destaca-se, por oportuno, que há ainda a participação oculta, 
decorrente da influência de grupos de pressão ou da opinião 
pública. Cada uma dessas participações é fundamental, a depender 
do ato administrativo a ser realizado, cabendo a análise quanto à 
viabilidade de sua utilização em cada caso concreto.15

A título ilustrativo, destacam-se alguns meios jurídicos que conferem 
eficácia prática à participação do cidadão no iter procedimental, quais 
sejam: (i) o aviso – por meio do qual dá-se ciência aos interessados 
da existência do procedimento; (ii) a informação procedimental 
sobre o conteúdo já colacionado; (iii) a possibilidade de se juntar 
documentos e apresentar alegações (orais ou escritas); (iv) a 
audiência dos interessados (participação dialética); e (v) a assistência 
ao particular por meio de advogado ou perito.16

A participação garante que a sociedade tenha conhecimento de 
como foi originado o ato e quais os motivos que levaram à sua 
formação, o que assegura uma maior aceitabilidade da decisão 
administrativa, tendo em vista a real compreensão do porquê de 
sua existência. Se o interessado e a sociedade observam que seus 
interesses foram considerados pela administração na expedição 
do ato, esse terá melhor aceitação, já que não se tratará de algo 
meramente imposto, passando a ser considerado como verdadeiro 
consenso entre os envolvidos. Sendo assim, a chance desse ato 
administrativo perdurar no tempo é consideravelmente maior, o 
que garante a própria sustentabilidade da atividade administrativa.

Importa ressaltar que o fato de a administração levar em 
consideração interesses particulares não afronta a supremacia 
do interesse público. Trata-se de uma relativização decorrente da 
participação e do consensualismo, não havendo uma relação de 
superioridade entre esses interesses, mas sim de abrangência, 
pois eles não são antagônicos. O interesse particular, portanto, 

15 DUARTE, David. Procedimentalização, participação e fundamentação: para uma concretização 
do princípio da imparcialidade administrativa como parâmetro decisório. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1996.

16 NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Procedimentalização e participação – Imposições 
jusfundamentais à atividade administrativa. Revista da Procuradoria-Geral do Município 
de Belo Horizonte – RPGMBH, Belo Horizonte, ano 5, n. 10, jul./dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=83727>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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deve sempre ser considerado pela administração porque ele está 
contido no interesse público, sendo este apenas mais abrangente 
que aquele.17

Quanto a essa participação, que resguarda os interesses dos 
administrados, Celso Antônio Bandeira de Mello18 ressalta que se 
trata de estabelecer controles “desde dentro”, ou seja, incidentes na 
própria intimidade da Administração, ao longo da formação de sua 
vontade, ao invés de contentar-se com controles operados de fora, 
pelo Judiciário, e, portanto, geralmente só utilizáveis ex post facto.

A participação assegura, portanto, a transparência na formação 
do ato administrativo e, consequentemente, o acompanhamento 
e controle desse ato desde o evoluir de sua construção até a 
efetividade de sua aplicação. O procedimento, por sua vez, por ser o 
instrumento no qual se trabalha as informações obtidas, possibilita 
à sociedade o amplo acesso à documentação colacionada 
(ressalvados os casos de sigilo legal) e permite o conhecimento 
da motivação dos atos administrativos, garantindo, inclusive, a 
isonomia na participação e no tratamento dos interessados.

Da gestão sustentável à eficiência

A procedimentalização administrativa está diretamente 
relacionada à efetividade e sustentabilidade dos atos 
administrativos, isso porque o procedimento, como mecanismo 
que garante a participação dos interessados e o agrupamento de 
informações necessárias à formação do ato, acaba por assegurar 
a qualidade e eficiência das decisões administrativas.

Importa esclarecer que o princípio da eficiência foi introduzido 
na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 
19 de 1998, que objetivava a modernização da administração 
pública. Naquela ocasião, o mercado difundia uma gestão por 
resultados, voltada para a melhoria contínua no fornecimento 
de produtos e serviços, sendo que a qualidade deixou de ser um 
quesito diferenciador e passou a ser condição obrigatória para a 
sobrevivência organizacional.

17 ARAÚJO, Marinella Machado; SOUZA, Beatriz Lima. Supremacia ou abrangência do interesse 
público: breves apontamentos sobre a necessidade de reformulação da visão do interesse 
público. Constituição de 1988 e as Transformações do Estado Brasileiro. Organização 
Marcus Firmino Santiago e Menelick de Carvalho Netto – Brasília: IDP, 2013.

18 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo – 33. ed. rev. e atual. até 
Emenda Constitucional 92, de 12.7.2016 – São Paulo: Malheiros, 2016.

A administração, que sempre se amparou em uma gestão 
tradicional, intuitiva e pouco profissional, detectou a necessidade 
de se reestruturar para atender à exigência da sociedade, 
que se acostumou ao modelo de qualidade fornecido pelo 
mercado. Para garantir sua sobrevivência, portanto, a atividade 
administrativa não mais poderia se limitar a uma atuação reativa, 
sendo necessária uma gestão incisiva, voltada para a formação 
de atos duradouros e sustentáveis. É nesse contexto que surge 
o princípio constitucional da eficiência, sendo ele o elemento 
norteador dessa reestruturação administrativa.19

O procedimento, nesse contexto, se difunde no âmbito da 
administração pública como o meio fundamental para se chegar 
ao entendimento do que seria a gestão de qualidade para cada 
caso concreto. Afinal, qualidade é um termo que varia conforme 
o tempo, o lugar e os interessados, sendo certo apenas que tal 
conceito perpassa à necessária ausência de defeitos para aquilo a 
que o produto (ato/decisão) se destina.

Destaca-se, nesse aspecto, que os custos e consequências para 
o reparo de atos defeituosos são consideravelmente maiores e 
mais penosos que os custos utilizados para a sua prevenção, ou 
seja, em uma leitura gerencial, é mais vantajoso o investimento 
na qualidade de formação do ato, de modo a torná-lo o menos 
defeituoso possível. Uma maior qualidade, portanto, significa 
custos menores, já que se reduz a possibilidade de erros.20

A procedimentalização administrativa, portanto, como atuação 
preventiva que é, garante a qualidade na formação do ato, já 
que subsidia a tomada de decisão com todas as informações 
necessárias. Por meio do procedimento, o gestor público 
tem condições de analisar todo o contexto decisório (social e 
institucional), identificar os problemas, colher orientações técnicas 
e receber sugestões dos interessados e da sociedade, objetivando 
atender ao interesse público por meio de soluções viáveis, inclusive 
mediante prognósticos dos possíveis impactos das mudanças e o 
posterior controle dos resultados.21

19 DAHER, Lenna Luciana Nunes e LEITE, Daniella Ferreira Vieira. Estudos e Pesquisas como 
método de qualificação da atuação das Corregedorias do Ministério Público. Revista Jurídica 
Corregedoria Nacional: A Atuação Orientadora das Corregedorias do Ministério Público, 
volume II/ Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília: CNMP, p. 339-361, 2017.

20 MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à 
revolução digital. 7 ed. – São Paulo: Atlas, 2012. p. 157-163.

21 DAHER, Lenna Luciana Nunes; LEITE, Daniella Ferreira Vieira. Estudos e Pesquisas como 
método de qualificação da atuação das Corregedorias do Ministério Público. Revista Jurídica 
Corregedoria Nacional: A Atuação Orientadora das Corregedorias do Ministério Público, 
volume II/ Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília: CNMP, p. 339-361, 2017.
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A decisão decorrente de um procedimento, portanto, leva em 
consideração aspectos conjunturais na formação do ato e 
possibilita o acesso das informações coligidas, o que ocasiona 
uma maior aceitabilidade dos interessados e adequabilidade da 
decisão ao contexto em que ela se insere. Dessa forma, como dito 
anteriormente, a participação dos interessados e a transparência 
no iter de formação dos atos agrega uma natureza consensual à 
decisão administrativa (pacificação social), garantindo a qualidade 
dessa decisão e a sua consequente durabilidade.

Essa durabilidade é característica da administração sustentável, 
pois torna a decisão permanente, enquanto adequada à realidade 
em que está inserida, protegendo-a das constantes mudanças de 
dirigentes e definições a seu bel-prazer. Garante-se assim que 
decisões tomadas no presente atendam também aos interesses 
futuros, ou possibilitem que eles sejam atendidos no momento 
adequado, sendo assegurada a sustentabilidade organizacional do 
poder público na busca do bem-estar social.

A procedimentalização, portanto, garante a qualidade e 
durabilidade das decisões, promovendo a redução de custos 
e instrumentalizando, assim, o princípio constitucional da 
eficiência administrativa.

A Política Nacional de 
Gestão de Pessoas

A Política Nacional de Gestão de Pessoas, no âmbito ministerial, 
foi instituída pela Recomendação do CNMP nº 52, de 28 de março 
de 201722, sendo essa uma Política voltada para integrar a gestão 
de pessoas ao planejamento estratégico do Ministério Público 
brasileiro. Importa ressaltar, inicialmente, as origens da referida 
Recomendação, de modo a entender como se deu a formação 
dessa Política.

A Recomendação CNMP nº 52/2017 originou-se de proposta do 
Conselheiro Orlando Rochadel Moreira, a qual foi classificada, 
incialmente, como Resolução e, posteriormente, alterada para 
recomendação, por sugestão do relator, o então Conselheiro 
Marcelo Ferra de Carvalho, a fim de assegurar a autonomia 
gerencial de cada unidade do Ministério Público na implementação 
dessa Política.

22 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Recomendação nº 52 de 28 de março de 
2017. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4890>. 
Acesso em: 10 mar. 2018.

A proposta foi elaborada pelo Comitê de Políticas de Gestão de 
Pessoas (CPGP), parte integrante do Fórum Nacional de Gestão de 
Pessoas do Ministério Público (FNG/MP), cuja revisão e aprovação 
coube à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), presidida pelo 
mencionado proponente. A intenção era criar uma resolução, ou 
recomendação, que fosse referência para as unidades ministeriais 
em relação ao tema “gestão de pessoas”.

Na elaboração da proposta, que contou com a participação 
das unidades do Ministério Público, deu-se destaque para os 
meios de conciliar os anseios de membros e servidores com 
os objetivos perseguidos pelo Ministério Público brasileiro. 
Procurou-se, nesse sentido, valorizar a gestão por competências 
e a qualidade de vida no trabalho, garantindo um ambiente 
de crescimento aos colaboradores, em consonância com os 
objetivos e metas institucionais.

A Política Nacional de Gestão de Pessoas, portanto, deve ser 
implementada em cada de unidade ministerial forma a garantir 
a melhor gestão dos recursos humanos em compatibilidade com 
os objetivos e metas traçados no Mapa Estratégico Nacional. 
O aperfeiçoamento dessa gestão deve se dar por meio do 
acompanhamento de resultados e da integração de membros e 
servidores no cumprimento das estratégias institucionais através 
do estímulo e valorização do crescimento profissional e pessoal 
desses colaboradores.

A proposta foi aprovada com unanimidade pelo Plenário do 
Conselho Nacional do Ministério Público e, como ressaltou o ilustre 
relator em seu voto, 

a iniciativa mostra-se, indubitavelmente, adequada e pertinente, pois visa 
à adoção de um modelo de gerenciamento de pessoal para promover a 
maximização e a otimização da efetividade organizacional das instituições, 
de forma a contribuir para a melhoria no cumprimento da elevada missão 
ministerial.23

A implementação da Política Nacional 
de Gestão de Pessoas

Na Recomendação CNMP nº 52/2017, aconselha-se aos 
órgãos que compõem o Ministério Público brasileiro que 

23 CARVALHO, Marcelo Ferra de. Voto do relator na Proposição nº 1.01030/2016-35 que originou 
a Recomendação CNMP nº 52 de 28 de março de 2017. Disponível em <https://elo.cnmp.
mp.br/pages/consulta.seam?tipoProcesso=1&numeroSequencia=01030&ano=2016&digi-
toVerificador=35&nomeInteressado=&tp=A&arquivado=true#>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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implementem a Política Nacional de Gestão de Pessoas, mediante 
a edição do correspondente ato administrativo. Para efetivar 
essa implementação a própria Recomendação incentiva a 
participação de todos os interessados (art. 13) e indica princípios 
e diretrizes a serem seguidos pelos gestores.

Nesse sentido, o art. 3º, inciso II, dessa Recomendação conceitua 
a Política Nacional de Gestão de Pessoas como o conjunto de 
princípios e diretrizes norteadores da gestão estratégica de pessoas, 
objetivando a integração dos processos de gestão aos objetivos do 
Mapa Estratégico Nacional. Esse mapa destaca como principal 
missão do Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime 
democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis 
para a concretização dos valores democráticos e da cidadania24. 
Na persecução dessa missão, são instituídos como objetivos 
estratégicos a “valorização de membros e servidores”, o “fomento 
à cultura de resultados” e a “intensificação do desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes”. Tais objetivos, portanto, 
devem ser o foco na implementação da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas do Ministério Público.

Necessário destacar que a estruturação de tais objetivos em 
um planejamento estratégico guarda relação com o princípio 
constitucional da eficiência, já que norteia o controle prévio e o 
de resultados, profissionalizando a atuação administrativa em 
prol da qualidade gerencial. A seguir destacam-se trechos da 
Recomendação CNMP nº 52 que refletem exatamente esse zelo 
com a eficiência administrativa e com os meios para garanti-la, 
como a utilização de procedimentos.

Para se alcançar os já citados objetivos, traçados no Mapa 
Estratégico Nacional, a Recomendação CNMP nº 52, em seu art. 
4º, institui alguns princípios orientadores na implementação da 
referida Política, dentre os quais se destacam (incisos VI, X e XI, 
respectivamente): (i) atuação impessoal, com ética, probidade e 
transparência na implementação da política de gestão de pessoas, 
com práticas que permitam a mensuração e o acompanhamento 
eficaz; (ii) comprometimento e responsabilidade compartilhada 
dos gestores e demais integrantes da Instituição no cumprimento 
da Política Nacional de Gestão de Pessoas e na construção de 
resultados organizacionais pautados pela eficiência, eficácia 
e efetividade; (iii) isonomia, transparência e amplo acesso às 

24 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Resolução nº 147 de 21 de junho de 2016. 
Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/4219>. 
Acesso em: 14 mar. 2018

informações dos atos de gestão de pessoas, visando à melhoria da 
comunicação e ao acompanhamento pela sociedade.

Já entre as diretrizes orientadoras para a implementação dessa 
Política destacam-se (art. 5º, incisos IV e XV, da Recomendação 
CNMP nº 52): (i) identificar, valorizar e desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes, como mecanismo de desenvolvimento 
de cultura orientada para resultados, objetivando o alcance dos 
objetivos estratégicos do Ministério Público brasileiro; (ii) assegurar 
o respeito e a cooperação nas relações de trabalho, realizando 
periodicamente pesquisas com a participação dos integrantes, 
instituindo grupos de discussão com o objetivo de identificar ações 
e propor melhorias.

Além disso, a própria Recomendação, em seu artigo 6º, institui 
processos e subprocessos de gestão de pessoas, a afim de garantir 
a adequada implementação da supracitada Política. Segundo o 
mesmo dispositivo, os objetos a serem trabalhados nos referidos 
processos são: (i) a provisão de pessoas; (ii) o desenvolvimento de 
pessoas; (iii) a retenção de pessoas; (iv) a remuneração de pessoal; 
(v) a gestão de desempenho.

Com a utilização desses princípios, diretrizes e procedimentos, 
portanto, cada unidade ministerial deverá implementar a Política 
Nacional de Gestão de Pessoas de modo a garantir a integração 
dos membros e servidores no alcance das metas e objetivos 
institucionais estabelecidos no Mapa Estratégico Nacional que, 
por sua vez, foi estruturado em conformidade com o princípio 
da eficiência, num contexto em que se busca a excelência na 
qualidade do serviço público.

A procedimentalização na 
implementação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas

Inicialmente, cumpre destacar que a própria Recomendação CNMP 
nº 52/2017 aconselha que a implementação da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas no Ministério Público ocorra mediante a edição 
do correspondente ato administrativo. Nota-se que o termo “ato 
administrativo” não foi colocado a esmo na Recomendação, mas 
sim para indicar a forma como deve ser implementada a referida 
Política. Nesse sentido, como demonstrado anteriormente, 
ressalta-se a importância da procedimentalização administrativa 
para a formação do supracitado ato.
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Por meio do procedimento, o gestor terá condições de analisar 
todo o contexto decisório, identificando os problemas, colhendo 
orientações técnicas, recebendo sugestões dos interessados 
(membros e servidores) e analisando prognósticos dos possíveis 
impactos da implementação dessa Política, garantido, inclusive, 
o posterior controle dos resultados pela administração, pelos 
interessados e pela sociedade.

A procedimentalização na implementação da Política Nacional 
de Gestão de Pessoas prestigia os princípios instituídos na 
Recomendação CNMP nº 52/2017, notadamente os que foram 
destacados no tópico anterior. Isso porque a formação do ato 
administrativo com a utilização do procedimento garante a atuação 
impessoal e isonômica do gestor, por meio da transparência, além 
de possibilitar o acompanhamento e mensuração dos resultados, 
atendendo ao previsto nos incisos VI e XI do art. 4º da Recomendação.

Além disso, a procedimentalização na formação do ato viabiliza 
a aplicação da margem discricionária que a legislação atribui 
ao gestor, já que assegura que ele desempenhe sua função de 
forma criativa e inovadora, possibilitando também o controle da 
sua atuação pela sociedade. Ainda nesse sentido, a utilização 
do procedimento permite a participação dos interessados 
na formação dessa tomada de decisão, o que atribui ao ato 
um caráter consensual e de responsabilidade compartilhada, 
promovendo uma maior aceitabilidade e durabilidade das 
decisões, o que garante a sustentabilidade administrativa e 
eficiência gerencial, atendendo ao disposto nos incisos IX e XI do 
art. 4º da supracitada Recomendação.

Da mesma forma, a utilização de procedimentos na implementação 
da Política Nacional de Gestão de Pessoas também atende 
às diretrizes instituídas no art. 5º da Recomendação CNMP nº 
52/2017, notadamente as dispostas nos incisos IV e XV, as quais 
também já foram destacadas no tópico anterior. Isso porque, 
conforme já dito, o procedimento assegura a participação dos 
interessados, valorizando a cooperação no ambiente de trabalho 
e o crescimento profissional e pessoal de seus colaboradores, de 
modo a integrá-los ao ambiente institucional em prol do alcance 
das metas e objetivos estratégicos.

Ressalta-se que, além de atender aos princípios e diretrizes 
traçados na Recomendação CNMP nº 52/2017, o procedimento 
é o meio de atuação prático expressamente indicado para a 
implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas. O art. 

3º, inciso V, da Recomendação define os processos e subprocessos 
como sendo métodos e atividades realizadas de forma integrada e 
interdependente, que compõem a gestão estratégica de pessoas, para o 
alcance dos objetivos organizacionais. Já o art. 6º indica quais seriam 
esses procedimentos, conforme já registrado no tópico anterior.

Nota-se, portanto, que a Recomendação encarrega, explicitamente, 
a implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas à 
instauração e condução de processos, os quais possibilitarão 
a obtenção de informações, participação dos interessados e 
tomada de decisões.

Importa observar, nesse aspecto, que o desenvolvimento desses 
processos deve atender, no que couber, ao disposto na Lei 
nº 9.784/1999, ou na legislação correspondente da respectiva 
unidade federativa. Não se descuida, contudo, conforme já 
alertado no início deste trabalho, que o supracitado regramento, 
por ter forte influência do processo judicial, nem sempre irá se 
adequar aos processos utilizados na implementação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas, já que, nesse caso, inexiste a lide e 
é fundamental a participação e o consenso entre os colaboradores 
para o atingimento dos objetivos estratégicos. Nesse caso, 
deve-se atentar à flexibilidade na condução dos procedimentos, 
cabendo ao gestor estar sempre atento aos princípios e às fases 
procedimentais, a fim de se estabelecer contornos à atuação 
administrativa na implementação dessa Política.

Não existe um consenso doutrinário sobre os princípios 
norteadores do procedimento administrativo, contudo, aqui se 
destacam25: (i) Princípio da Publicidade: possibilita o conhecimento, 
fiscalização e controle por parte dos interessados e da sociedade; 
(ii) Princípio da Oficialidade: a administração poderá instaurar 
procedimentos e rever suas decisões de ofício; (iii) Princípio da 
Verdade Material: na persecução do interesse público, deve-se 
buscar sempre a verdade substancial, não podendo a administração 
se limitar às alegações dos interessados quando elas não têm 
o condão de esclarecer a realidade dos fatos; (iv) Princípio do 
Formalismo Moderado: nos procedimentos administrativos há 
um menor rigor formal que tende a ser maior, contudo, quando 
há aplicação de penalidades, restrição de direitos ou competição 
entre interessados (ex.: processo disciplinar e processo licitatório).

25 ZYMLER, Benjamin. A Procedimentalização do Direito Administrativo Brasileiro. Fórum 
Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 2, n. 22, dez. 2002. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=2848>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, além de obedecer 
aos mencionados princípios norteadores, o procedimento deve 
respeitar determinadas fases, quais sejam26: (i) Iniciativa ou 
propulsora: pode partir do interessado ou da administração; (ii) 
Instrutória: colheita de informações que subsidiarão a tomada de 
decisão (alegações dos interessados, audiências, oitivas, perícias, 
estudos técnicos, pareceres, exames, etc.); (iii) Dispositiva: na 
qual a administração decide algo; (iv) Controladora: autoridade 
diversa verifica se foi satisfatória a decisão de acordo com as 
informações coligidas no procedimento; (v) Comunicação: 
transmissão da decisão. Acrescenta-se aí uma sexta fase, de 
fiscalização e controle de resultados, por parte dos interessados 
e da sociedade, com a averiguação de conformidade da decisão 
após efetivamente aplicada.

Importa alertar que, na condução do procedimento, o gestor 
deve evitar o excesso de informações e a multiplicação das 
formas de participação, já que poderão encarecer e prolongar 
desnecessariamente o procedimento, comprometendo a 
eficiência de sua utilização.27

Por todo o exposto, repisa-se que o procedimento é mecanismo 
fundamental na implementação da Política Nacional de Gestão de 
Pessoas, sendo necessário o esclarecimento dessa utilidade para 
que a atuação administrativa desapegue do modelo de gestão 
tradicional, intuitivo, passando a adotar meios adequados para 
essa implementação. A procedimentalização, portanto, viabiliza 
a implementação dessa Política, vez que é o meio pelo qual se 
possibilita a transparência e eficiência, sendo condição essencial 
para assegurar a sustentabilidade da atuação de cada unidade 
ministerial.

A procedimentalização como 
garantia da transparência

A procedimentalização, conforme já dito, é o meio indicado para a 
implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas, sendo 
o procedimento o mecanismo hábil a garantir a transparência 
dessa implementação, uma vez que possibilitará a participação dos 
interessados, o tratamento isonômico, entre eles e o conhecimento 

26 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo – 33. ed. rev. e atual. até 
Emenda Constitucional 92, de 12.7.2016 – São Paulo: Malheiros, 2016.

27 XAVIER, Gabriela Costa. Novos rumos da Administração Pública eficiente: participação 
administrativa, procedimentalização, consensualismo e as decisões colegiadas. Fórum 
Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 14, n. 159, p. 33-43, maio 2014.   Disponível 
em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=117717>. Acesso em: 10 mar. 
2018.

das informações que motivaram a criação do ato administrativo, 
assegurando, ainda, o efetivo controle pela sociedade.

A Recomendação CNMP nº 52/2017, em seu art. 13, aconselha 
que na implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas 
deverá ser incentivada a participação de todos os integrantes nas 
ações desenvolvidas pela área de Gestão de Pessoas. Ressalta-se, 
conforme dito em tópico anterior, que um dos tipos de participação 
procedimental é a interna, que ocorre dentro do próprio órgão, 
por meio da intervenção dos colaboradores para a defesa de seus 
interesses. Desenvolve-se aí a ideia de administração democrática, 
já que se possibilita a participação dos interessados na formação 
do ato decisório.

Por meio da utilização do procedimento, viabiliza-se a participação 
de membros e servidores na tomada de decisão sobre a gestão 
de pessoas no âmbito ministerial, sendo imprescindível ressaltar a 
importância dessa participação, já que esses colaboradores serão 
diretamente afetados pelo ato gerencial. A participação desses 
interessados leva ao conhecimento do gestor a realidade vivenciada 
na instituição, tornando todos coautores e corresponsáveis 
pelas decisões, facilitando a aceitação, efetividade e durabilidade 
desses atos decisórios e garantindo a sustentabilidade da própria 
administração ministerial, uma vez que poupará tempo e recursos 
na formação de novos atos gerenciais.

Importa repisar a relevância da participação de membros e 
servidores nessa Política, já que o atingimento dos objetivos 
estratégicos está intimamente relacionado à satisfação desses 
colaboradores e ao entendimento deles como integrantes de um 
todo institucional, sendo, portanto, diretamente interessados na 
sobrevivência organizacional. A referida participação, portanto, 
garante a transparência na formação do ato, já que a todos será 
dado o acesso e o conhecimento das decisões a serem tomadas, 
para que possam contribuir com informações e sugestões de 
forma isonômica, propiciando uma pacificação institucional.

O procedimento, portanto, viabiliza o acesso às informações 
que motivaram a tomada de decisão, possibilitando o controle 
e fiscalização desse ato, seja quanto ao devido tratamento das 
informações, seja quanto à adequabilidade da decisão à realidade 
institucional. Dessa forma, a procedimentalização assegura 
a transparência da gestão de pessoas no âmbito ministerial, 
viabilizando o controle pela própria administração, pelos 
interessados e pela sociedade.
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A procedimentalização como garantia da eficiência

A procedimentalização profissionaliza a atuação administrativa 
na implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas, 
uma vez que instrumentaliza a tomada de decisões de modo a se 
cuidar do ato desde a sua formação, melhorando a sua qualidade 
e garantindo a excelência dessa implementação. 

Na lição de Feigenbaum, a qualidade deveria ser embutida desde o 
início e exigiria uma visão sistêmica, passando a ser responsabilidade 
de todos e não apenas de um setor. Ao setor especializado caberia 
assessorar e garantir a gestão dessa qualidade. Nessa visão sistêmica, 
o fator humano passou a ser primordial.28 Seguindo o referido 
ensinamento, portanto, nota-se, inicialmente, que agregar 
qualidade e eficiência à implementação da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas perpassa, necessariamente, à conscientização 
dos colaboradores como corresponsáveis na construção dessa 
Política e à promoção de fatores de incentivo a essa participação.

Destaca-se, como fator de incentivo, a atitude proativa dos 
gestores perante os colaboradores, com o efetivo deslocamento 
e convívio (ainda que por um curto espaço de tempo) na realidade 
institucional vivenciada por membros e servidores. Não adianta o 
gestor inerte esperar que a participação dos colaboradores venha 
por meio de frias convocações em diários específicos. Esse é um 
meio tradicional e formal, mas pouco prático. A administração deve 
ser dialógica e viabilizar formas mais palpáveis de participação 
de membros e servidores, deslocando a atividade gerencial ao 
ambiente de trabalho institucional.

Repisa-se que a participação, viabilizada por meio do procedimento, 
por assegurar uma construção consensual, tende a melhorar a 
qualidade dos atos decisórios, garantindo a sua durabilidade e 
eficiência, além de atribuir-lhe um caráter permanente, enquanto 
adequado à realidade em que está inserido, protegendo-o das 
constantes mudanças de dirigentes. 

Importa ressaltar que a Recomendação CNMP nº 52/2017 foi proposta 
por um grupo de gestão estratégica para viabilizar a implementação 
da Política Nacional de Gestão de Pessoas em prol dos objetivos 
traçados no Mapa Estratégico Nacional do Ministério Público. O 

28 DAHER, Lenna Luciana Nunes; LEITE, Daniella Ferreira Vieira. Estudos e Pesquisas como 
método de qualificação da atuação das Corregedorias do Ministério Público. Revista Jurídica 
Corregedoria Nacional: A Atuação Orientadora das Corregedorias do Ministério Público, 
volume II/ Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília: CNMP, p. 339-361, 2017.

conhecimento dessa origem é fundamental para a implementação 
dessa política, notadamente porque os atos gerenciais deverão 
sempre perquirir os referidos objetivos estratégicos.

Necessário lembrar, ainda, que a criação do Mapa Estratégico 
Nacional do Ministério Público atende ao princípio da eficiência, que 
se firmou para a sobrevivência estatal em um contexto preconizado 
pela qualidade total e excelência na prestação de serviços. O 
referido Mapa, portanto, profissionalizou a atividade ministerial ao 
traçar metas e objetivos para sua atuação. A procedimentalização, 
por sua vez, ao instrumentalizar a implementação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas, assegura o alcance dos objetivos e 
metas institucionais em prol da eficiência administrativa.

O procedimento, portanto, é mecanismo fundamental para a 
garantir a eficiência na implementação da Política Nacional de 
Gestão de Pessoas em cada unidade ministerial, já que assegura 
a qualidade dos atos decisórios, viabilizando a persecução dos 
objetivos estratégicos e o consequente cumprimento da missão 
atribuída ao Ministério Público brasileiro.

Conclusões

Por tudo o que foi exposto neste trabalho, nota-se que a 
procedimentalização é o meio hábil a viabilizar a tomada de decisões 
por parte do administrador, uma vez que possibilita, por seus 
registros, o controle dos atos e o resguardo do próprio administrador 
quanto à motivação de suas decisões. O procedimento é, portanto, 
mecanismo fundamental para a implementação da Política Nacional 
de Gestão de Pessoas, pois possibilita a adequada fundamentação 
dos atos decisórios, obedecendo aos princípios, diretrizes e limites 
indicados na Recomendação CNMP nº 52/2017. 

A procedimentalização, por sua própria essência, assegura o 
acesso dos interessados e da sociedade ao iter de formação do ato, 
sendo possível o conhecimento das informações que motivaram 
a tomada de decisão e, ainda, o controle e fiscalização desse ato, 
seja quanto ao devido tratamento dessas informações, seja quanto 
à adequabilidade da decisão à realidade institucional. Dessa 
forma, a utilização do procedimento permite a transparência na 
implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas nas 
unidades ministeriais, possibilitando o controle dos atos decisórios 
pela própria administração, pelos interessados e pela sociedade.
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Por meio do procedimento, viabiliza-se a participação dos 
membros e servidores nessa implementação, o que promove a 
integração desses colaboradores com a instituição, tornando-os 
corresponsáveis pela efetividade e durabilidade dessa Política e 
pelo consequente alcance dos objetivos estratégicos ministeriais. 
Essa participação, portanto, tende a melhorar a qualidade da 
implementação dessa Política, por assegurar a sua construção 
consensual, atribuindo-lhe um caráter permanente, enquanto 
adequada à realidade em que estiver inserida e protegendo-a 
das constantes mudanças de dirigentes, assegurando, assim, a 
sustentabilidade da atividade ministerial.

A administração, por sua vez, deve ser dialógica e viabilizar 
formas mais palpáveis de participação dos membros e servidores, 
deslocando a atividade gerencial ao ambiente de trabalho 
institucional. Cabe também aos gestores o conhecimento sobre 
o procedimento, seus princípios e fases fundamentais, a fim de 
garantir a correta aplicação desse mecanismo, viabilizando a 
participação dos interessados e a adequada implementação da 
Política Nacional de Gestão de Pessoas.

Esse trabalho buscou, assim, alertar para a importância da 
procedimentalização na implementação Política Nacional de 
Gestão de Pessoas, indicando meios para efetivá-la, a fim de se 
garantir uma atuação eficiente e transparente na persecução dos 
objetivos estratégicos e no consequente cumprimento da missão 
atribuída ao Ministério Público brasileiro.
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3. MAPEAMENTO PARTICIPATIVO 
DE RISCOS NO PROGRAMA DE 
ERGONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
MILITAR: ESTRATÉGIA INOVADORA 
NA ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DE 
EQUIPES DE TRABALHADORES, 
SAÚDE E GESTÃO NA PROMOÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

PARTICIPATORY RISK MAPPING IN IN THE 
ERGONOMICS PROGRAM OF MILITARY 
PROSECUTION SERVICE: INNOVATIVE 
STRATEGY IN THE JOINT ACTION OF 
TEAMS OF WORKERS, HEALTH AND 
MANAGEMENT IN THE PROMOTION 
OF THE QUALITY OF LIFE AT WORK
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é relatar o caso de inovação 
em intervenção Ergonômica no Ministério Público Militar – 
MPM por meio da implantação de um Projeto de Mapeamento 
Participativo dos Riscos Ergonômicos (PROERGO-MAP) realizado 
dentro dos princípios preconizados pela Ergonomia da Atividade 
e pela Psicodinâmica do Trabalho. Visa a produzir, a baixo custo, 
um mapa que retrata os principais itens de conforto e desconforto 
em relação às condições de trabalho no MPM, abrindo espaços de 
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discussão nas equipes, para promover a prevenção de doenças 
por motivos ergonômicos com a construção coletiva de soluções, 
o enfrentamento de problemas em fases iniciais. Nos relatos de 
desconforto verificou-se maior prevalência em relação a cinco 
dimensões: posição de trabalho, distribuição de pontos de 
energia e fiação elétrica, circulação e uso das áreas de trabalho, 
conteúdo do trabalho e organização do trabalho. Entretanto, na 
análise das 18 dimensões possíveis, verificou-se que o trabalho 
no MPM oferece poucas situações de desconforto, de onde se 
pode inferir que, do ponto de vista ergonômico, a instituição 
possui alicerce para a construção de um ambiente saudável, 
produtivo e de baixo risco.

ABSTRACT: The purpose of this essay is to report the case of 
innovation in ergonomic intervention through the implementation of 
a Project of Participative Mapping of Ergonomic Risks (PROERGO-MAP) 
in the Military Prosecution Service performed within the principles 
recommended by the Activity-centered ergonomics and by the Work 
psychodynamics. It aims to produce, at low cost, a map that portrays 
the main items of comfort and discomfort in relation to the working 
conditions in the Military Prosecution Service, opening spaces of 
discussion in the teams, to promote the prevention of diseases for 
ergonomic reasons with the collective construction of solutions, facing 
problems in the early stages. In reports of discomfort, there was 
a higher prevalence in relation to five dimensions: position of work, 
distribution of energy points and electrical wiring, circulation and use 
of work areas, work content and work organization. However, in the 
analysis of the 18 possible dimensions it was verified that the work in 
MPM offers few situations of discomfort. From the ergonomic point 
of view it can be inferred that the institution has a good basis for the 
construction of a healthy, productive and low risk workplace.
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Introdução

Como a ergonomia é uma ciência com um campo de atuação 
bastante diversificado, é importante delimitar as fronteiras 
empíricas e teóricas do trabalho de Mapeamento Participativo dos 
Riscos Ergonômicos (PROERGO-MAP) que se desenvolve com os 
coletivos de trabalho dentro do Ministério Público Militar – MPM 
como parte das ações do Programa de Ergonomia do MPM, que 
tem sua fundamentação teórica na Psicodinâmica do Trabalho e 
na Ergonomia da Atividade.

A psicodinâmica do trabalho, disciplina que emprega os 
conhecimentos da psicologia, da psicanálise, da ergonomia e 
da sociologia do trabalho para investigar as interações entre 
organização do trabalho e saúde mental, nasceu na França com 
Christophe Dejours e tem no Brasil, desde a década de 1980, 
um grande polo de pesquisa e intervenção com as mais diversas 
categorias profissionais. Para esta disciplina, o trabalho é uma 
categoria central na constituição da identidade do ser humano, 
fonte de saúde, prazer e integração com o mundo (CARVALHO et 
al., 2016; MERLO e MENDES, 2009).

Já a ergonomia da atividade é a abordagem franco-belga que 
oferece ferramentas para investigar e compreender os problemas 
que afetam a interação dos trabalhadores com o ambiente de 
trabalho, podendo comprometer a saúde, a Qualidade de Vida 
no Trabalho (QVT) e o alcance dos objetivos organizacionais. 
A hipótese que sustenta a investigação ergonômica nessa 
abordagem é a de que o mal-estar no trabalho pode ser 
explicado por vivências de sofrimento dentro de uma ou mais 
dimensões (trabalho, contexto de trabalho, indivíduo), e é nesse 
campo também que ele precisa ser enfrentado (WISNER, 1994; 
MONTMOLLIN, 1995; FERREIRA et al., 2012).

Tradicionalmente as intervenções ergonômicas se classificam 
em: ergonomia da concepção, correção e conscientização. É na 
fase de concepção das máquinas, das ferramentas e dos espaços 
de trabalho que as contribuições da ergonomia tradicional são 
mais importantes. Habitualmente na fase de concepção não se 
leva em conta as peculiaridades do ser e da condição humana. A 
ergonomia da atividade entra em palco então, visando a adaptar 
o trabalho ao homem, diferente de certas correntes científicas 
tecnicistas que tentam encontrar o trabalhador ideal para um 
determinado posto e uma determinada tarefa, através da seleção 
e exclusão (DINIZ, 1992).

Quando se coloca a condição humana no centro das discussões, é 
preciso estabelecer processos mais estruturados de educação, tais 
como os que utilizam mapeamentos de riscos mais participativos, 
capacitando o trabalhador na aplicação dos conceitos de 
ergonomia na sua rotina de trabalho e lazer, pois de nada adianta 
a empresa investir em conhecimentos e tecnologia se os indivíduos 
que sofrem os problemas têm pouco acesso a informações úteis 
para a sua saúde (PARAGUAY, 1987).

Assim, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de inovação em 
intervenção Ergonômica no MPM através da implantação de um 
Projeto de Mapeamento Participativo dos Riscos Ergonômicos 
(realizado dentro dos princípios preconizados pela Ergonomia 
da Atividade e da Psicodinâmica do Trabalho) visando a 
produzir, a baixo custo, um mapa que retrata os principais itens 
de conforto e desconforto em relação às condições de trabalho 
no MPM, abrindo espaços de discussão nas equipes, para 
promover a construção coletiva de soluções, o enfrentamento 
de problemas em fases iniciais, bem como, a prevenção de 
doenças por motivos ergonômicos. 

Desenvolvimento

Psicodinâmica do trabalho

A psicodinâmica do trabalho, disciplina que nasceu na França com 
Christophe Dejours, emprega os conhecimentos da psicologia, 
da psicanálise, da ergonomia e da sociologia do trabalho para 
investigar as interações entre organização do trabalho e saúde 
mental (MERLO e MENDES, 2009).

Para essa disciplina, o trabalho é uma categoria central na 
constituição da identidade do ser humano, fonte de prazer e 
de integração com o mundo, que permite a ressignificação do 
mítico sofrimento de ganhar o pão com o suor do rosto por meio 
de um labor produtivo e ético (sofrimento criativo). Entretanto, 
quando questões da esfera da organização do trabalho impedem 
a entrega de um trabalho produtivo e ético, ele se torna uma 
fonte de alienação, gerando no trabalhador um conjunto de 
sintomas (sofrimento patogênico) cujo desfecho é o adoecimento 
(MORAES, 2013).

O objetivo da psicodinâmica é estudar o trabalhador no período 
pré-patogênico, quando o sofrimento psíquico (originado pela 
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dificuldade de lidar com o real do trabalho dentro das limitações 
impostas pelas regras formais do ofício e da gestão) aciona 
nos indivíduos e nos grupos mecanismos de defesa psíquicos 
(aceleração, apatia, agressividade, passividade, isolamento, manias, 
etc.), que se articulam em sintomas (alterações nos pensamentos, 
sentimentos e comportamentos) que permitem compreender a 
fronteira entre a normalidade e o adoecimento mental e, assim, 
entender como os trabalhadores conseguem manter o equilíbrio 
psíquico, mesmo quando submetidos a condições de trabalho 
desestruturantes (DEJOURS, 2005; MENDES, 2015).

Em psicodinâmica do trabalho, denomina-se mobilização 
subjetiva o conjunto de recursos psicossociais (constituído por 
quatro dimensões: inteligência prática, espaço de discussão, 
cooperação e reconhecimento) que todo trabalhador utiliza 
para lidar com o real do trabalho, enfrentando seus dilemas 
éticos e sofrimentos, de forma a chegar satisfatoriamente ao alto 
desempenho, produtividade e prazer que o trabalho e a relação 
com o coletivo de trabalho devem proporcionar, permitindo a 
vivência de cooperação, reconhecimento e ressonância simbólica 
(MENDES e ARAÚJO, 2012).

Quando, na organização do trabalho, alguma prática faz a balança 
do trabalhar e conviver deslocar-se do aspecto prazer e pender 
para a vivência de sofrimento e dilemas éticos, verifica-se como 
desfecho a redução da produtividade e da qualidade do trabalho, 
bem como o aumento da prevalência de sintomas físicos e riscos 
psicossociais mensuráveis (FACAS, 2013).

Os estudos são conclusivos quanto ao fato de que esses 
sintomas e riscos podem ser responsáveis por afastamentos do 
trabalho, além de alterações de conduta de indivíduos e equipes, 
incluindo estresse, sobrecarga, servidão voluntária, isolamento, 
apatia, assédio moral e sexual, violência e compulsões diversas 
(dependência química, endividamento por consumo desenfreado, 
compulsões alimentares, etc.).

Outra constatação advinda da literatura científica é que esses 
sintomas e riscos podem ser enfrentados e tratados na própria 
organização do trabalho, com investimentos na mobilização subjetiva 
como parte de uma política de gestão democrática, humanizada e 
voltada para a qualidade: qualidade do trabalho (eficiência, eficácia, 
efetividade), qualidade de vida no trabalho (saúde, segurança e 
prazer no trabalho) e responsabilidade social (política de gestão 
visando à entrega de um cidadão melhor para a sociedade).

Psicodinâmica e Ergonomia

De acordo Ferreira e Barros (2003), a concepção de ser humano 
é a base comum da harmonia teórica entre a Ergonomia da 
Atividade e a Psicodinâmica do Trabalho. Nesses dois referenciais 
teóricos são inúmeros os estudos que mostram as consequências 
da discrepância entre o trabalho prescrito e o real, com impactos 
sobre as vivências de prazer-sofrimento no trabalho, em virtude, 
sobretudo, da divisão e da padronização de tarefas com a 
subutilização do potencial humano e da criatividade.

Nesse contexto, observa-se que quanto mais rígido o modelo de 
gestão do trabalho, menor é a possibilidade dos trabalhadores 
construírem estratégicas de mediação adequadas (uso da 
inteligência prática) para ajustar o prescrito ao real, o que 
potencializa, assim, o sofrimento no trabalho.

Ergonomia da atividade

A palavra ergonomia é derivada do grego: érgon (trabalho) e nomos 
(lei). Podemos conceituar a ergonomia como o conjunto dos 
conhecimentos científicos relativos ao ser humano e necessários à 
concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam 
ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência 
(WISNER, 1987).

A ergonomia da atividade preconiza que tanto no trabalho de 
produção de bens quanto de serviços o ambiente e a organização 
do trabalho devem ser ajustados ao conjunto biopsicossocial 
humano para se garantir uma produtividade que atenda às 
necessidades da organização, mas que seja, ao mesmo tempo, 
humanizada e sustentável no longo prazo (FERREIRA, 2015).

Esse referencial da ergonomia se apresenta como uma ferramenta 
para investigar e compreender os problemas que obstaculizam a 
interação dos trabalhadores com o ambiente de trabalho, com o 
objetivo de promover o bem-estar de quem trabalha (qualidade 
de vida no trabalho) e o alcance dos objetivos organizacionais 
(FERREIRA e MENDES, 2003), sintetizando o diagnóstico ergonômico 
em três dimensões:

– Contexto de trabalho: designa o meio físico, instrumental 
e social onde se realiza a atividade de trabalho e no qual se 
encontram parâmetros que manifestam-se, principalmente, sob 
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a forma de informações econômicas ou institucionais, política de 
pessoal, determinações jurídicas externas, localização espacial, 
condições de trabalho, organização do processo de trabalho, 
tarefas prescritas.

– Indivíduo: em ergonomia da atividade o trabalhador ou a 
trabalhadora é sujeito ativo que pensa, age e sente; por meio de 
sua atividade de trabalho, constrói e reconstrói sua experiência 
de trabalho cotidianamente. Este conceito opõe-se às noções de 
filiação taylorista aplicadas na indústria, de “trabalhador médio” 
e do “ser humano como variável de ajuste”. Nesse sentido, a 
diversidade e a variabilidade interindividuais (gênero, idade, 
dimensões corporais, experiência, competências) e intraindividuais 
(transformações físicas e mentais do próprio trabalhador em função 
do treinamento, desenvolvimento e das variações temporais em 
curto, médio e longo prazos) assumem valor heurístico central na 
concepção de indivíduo em ergonomia da atividade e são fatores 
fundamentais para se compreender os comportamentos em 
situação de trabalho;

– Trabalho: comporta dois eixos, cujos sentidos são 
complementares. Em primeiro lugar, o trabalho assume o sentido 
macro de função estruturante da existência humana. Em segundo 
lugar, o trabalho é ação humana de mediação adaptativa (regulação) 
por meio do qual os trabalhadores respondem às contradições 
(problemas, dificuldades, limites, indicadores críticos) existentes 
nos contextos de trabalho com o objetivo (finalístico) de cumprir 
as tarefas descritas em seus cargos e, ao mesmo tempo, garantir o 
próprio bem-estar. O trabalho-atividade ocupa lugar fundamental 
no diagnóstico da interação indivíduo-ambiente.

Estudos científicos têm verificado que tanto o não enfrentamento 
dos problemas ergonômicos nessas três dimensões quanto o 
próprio processo de adequação a eles afetam a qualidade de 
vida e podem gerar condições favoráveis ao adoecimento físico e 
mental do trabalhador do serviço público. Ferreira (2008) mostra 
uma gama de indicadores que aparecem sob a forma de erros 
frequentes, com necessidade de retrabalho; perda e desperdício de 
material; danificação de equipamentos; redução da produtividade; 
redução da qualidade de produtos e serviços, entre outros.

Convém ressaltar que esses indicadores apenas apontam 
para uma sequência de efeitos críticos para a saúde e para a 
produtividade dos trabalhadores, tais como: absenteísmo crônico 
(em muitos casos, como estratégia de preservar a própria saúde 

mental e física); doenças do trabalho (com aumento de licenças 
saúde); e rotatividade de trabalhadores nas organizações (em 
virtude do efeito combinado de diversos fatores, por exemplo, 
precarização das relações e condições de trabalho), levando os 
servidores públicos a mudar frequentemente de lotação em busca 
de melhores condições dentro de suas organizações, e estas, 
por sua vez, não utilizam esse dado para mudar suas práticas de 
gestão, pois seu modelo de gestão do trabalho está fundamentado 
com base na rotatividade sistêmica, que dificulta a formação de um 
quadro de pessoal estável, treinado, eficaz e eficiente na prestação 
dos serviços públicos (FERREIRA, 2008).

Esses indicadores reforçam a tese de que tratar o trabalhador 
como variável de ajuste tem limites, pois quando as exigências 
ultrapassam as capacidades humanas, surgem as doenças mentais, 
físicas e casos de suicídios que não são passíveis de prevenção 
com estratégias paliativas baseadas em “cardápios de atividade” 
ou “ofurôs corporativos” (FERREIRA et al., 2009).

Diniz (1992) afirma ainda que a melhora na eficiência que se 
consegue com a ergonomia deve ser entendida em um contexto 
temporal mais longo. Não significa que, após as mudanças 
sugeridas pelo ergonomista, a produção vá aumentar de imediato. 
A ergonomia entende que um sistema eficiente é aquele em que 
o trabalhador possa preservar a sua saúde e como decorrência 
permaneça naquele posto de trabalho por longo tempo, de forma 
que sua experiência e aprendizado revertam para o processo na 
forma de eficiência do sistema produtivo.

Mapeamento de risco

Mapeamento Tradicional de Riscos

Um dos desafios da gestão das atividades humanas é prever uma 
ocorrência futura e, a partir da previsão, construírem-se ações 
preventivas em relação aos riscos verificados.

A maior parte dos modernos instrumentos de prevenção, utilizados 
na identificação, análise e avaliação de riscos, são derivados da 
área militar aeronáutica, onde essas técnicas mostraram que 
podem oferecer resultados bastante satisfatórios.

Entretanto, na prática, a transposição simples e direta da análise 
de riscos militares para instituições públicas e privadas dedicadas 
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à produção de bens e serviços geram graves equívocos técnicos 
e administrativos, resultando no subaproveitamento desse 
instrumento. Na prática, as análises de risco realizadas no 
contexto da administração rígida (taylorista-fordista) do século 
XX foram, de certa forma, uma mistificação do modelo militar que 
levava gestores e colaboradores a acreditarem que a solução 
dos problemas de segurança resumia-se à simples aplicação das 
técnicas de análise de risco (adequação do ambiente, mobiliário 
e equipamentos; o mapeamento de processos e a reorganização 
do trabalho), resultando em políticas institucionais mais descritivas 
e normativas em relação ao risco, distanciadas da prevenção e 
incapazes de orientar investimentos em segurança (FARBER, 1995; 
FERREIRA, 2015).

Mapeamento Participativo de Riscos

Em trabalho de revisão sobre os aspectos críticos do Mapeamento 
de Riscos Tradicional, Barbosa (2000) discute a importância da 
participação e educação dos trabalhadores para o comportamento 
preventivo. O autor afirma que a adequação do mobiliário, o 
mapeamento de processos e a reorganização do trabalho são 
muito importantes na obtenção de um trabalho menos sofrido, 
entretanto ressalta que os problemas provenientes das atitudes 
dos trabalhadores são mais complexos diante de uma análise 
mais global.

As questões atitudinais são extremamente importantes e, de modo 
geral, capazes de anular qualquer ajuste ou adaptação realizada 
no mobiliário, pois de nada adianta uma cadeira ergonômica 
se o usuário não senta de forma adequada. Também é inútil 
estabelecer pausas de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, 
se o trabalhador não está preparado física e psicologicamente 
para resistir aos 50 minutos de atividade.

Não se pode esquecer que a postura é resultado da consciência 
corporal e que o mobiliário deve ser visto como um agente 
facilitador do uso do corpo. Sabe-se bem que um mobiliário 
inadequado atrapalha e pode se transformar em uma barreira 
intransponível para o indivíduo, entretanto, é importante atentar 
para o modo de aplicação desse mobiliário.

Um paralelo poderia ser traçado entre o trabalhador e o piloto 
de Fórmula 1. Ao se colocar um carro de Fórmula 1 nas mãos de 
alguém que não sabe dirigir, de nada adianta toda a tecnologia 
investida no carro. Por outro lado, um carro menos moderno 

atenderia, com as devidas limitações, um bom motorista. O mesmo 
ocorre com o mobiliário (BARBOSA, 2000).

Em outro trabalho de revisão, Paraguay (1987) defende que é 
preciso estabelecer processos mais estruturados de educação, 
capacitando o trabalhador na aplicação dos conceitos de 
ergonomia na sua rotina de trabalho e lazer, de modo a contribuir 
para a manutenção de sua saúde.

Pode-se concluir que, no mapeamento participativo, tudo se passa 
como se o trabalhador estivesse continuamente em situação 
de aprendizagem, para lidar com as contradições da lógica 
produtivista adotada pela maioria dos gestores de produção 
de bens ou serviços. Nesta lógica, o controle rígido do volume e 
ritmo das tarefas ao longo do dia é que garante a produtividade. 
Entretanto, embora as máquinas respondam bem a essa lógica, ela 
não se aplica aos sistemas biológicos como o corpo humano, que 
sofre variações fisiológicas que tornam insustentável a aplicação 
de tal rigidez e controle.

Paraguay (1987) ressalta que é preciso deixar claro que as 
tentativas de reorganização do trabalho para superar a lógica 
produtivista não se fazem tranquilamente, sem alguns conflitos e 
muita discussão. Os resultados positivos imediatos mostram-se 
no nível dos sinais e sintomas (diminuição de dores, melhora no 
sono, melhora do apetite e equilíbrio do peso), diminuição de 
sentimento de agressividade interpessoal, de fadiga geral, aumento 
do interesse pelo que acontece em volta (empatia).

Os resultados em longo prazo incluem a participação dos 
trabalhadores nas questões ligadas à produção, qualidade, com 
a constatação de que esses aspectos podem ser melhorados e 
mantidos sem significarem, necessariamente, a exploração e o 
desgaste completo dos que trabalham.

Modelo de mapeamento participativo 
de riscos ergonômicos do MPM

O objetivo do Projeto de Mapeamento Participativo dos Riscos 
Ergonômicos do MPM é promover abertura de espaços de 
discussão nas equipes para construção coletiva de um mapa de 
riscos, retratando os principais itens de conforto e desconforto 
em relação às condições de trabalho no MPM. Da mesma forma, 
coletivamente, buscam-se soluções para o enfrentamento desses 
problemas em fases iniciais, bem como a prevenção de doenças 
por motivos ergonômicos. 
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O projeto aborda os problemas ergonômicos em fase precoce, 
avaliando as condições de trabalho, as condições ambientais 
do posto de trabalho, as interações com materiais, mobiliário, 
equipamentos, bem como a organização do trabalho, 
disponibilizando aos gestores considerações ergonômicas com 
o fim de subsidiar suas decisões em situações de concepção de 
novos postos de trabalho ou de inserção de servidores nos postos 
já existentes.

Produto

• Análise ergonômica e diagnóstico dos riscos 
ergonômicos nos locais de trabalho;

• Proposta de prevenção e controle das doenças 
relacionadas com os riscos ergonômicos;

• Proposta de intervenção multidisciplinar e produção de 
material educativo para abordar servidores expostos 
a riscos ergonômicos e demais envolvidos em cada 
equipe tratada;

• Monitoramento da implementação das recomendações 
tanto dos postos de trabalho quanto dos coletivos de 
trabalho;

• Produção e disponibilização de banco de dados de 
boas práticas e lições aprendidas para auxiliar gestores 
na replicação de soluções e no combate aos riscos 
ergonômicos prevalentes no MPM.

Protocolo

Para realizar o Mapeamento dos Riscos Ergonômicos do MPM, o 
projeto PROERGO-MAP utiliza o instrumento de pré-diagnóstico 
participativo DÉPARIS (Dépistage Participatif des Risques: 
pré-diagnóstico participativo de riscos), da estratégia SOBANE 
(Screening, Observation, Analisys e Expertise) que se propõe a 
fazer a avaliação global dos riscos ambientais (MALCHAIRE, 2004; 
MALCHAIRE, 2016).

No protocolo DÉPARIS, os escores do pré-diagnóstico registram 
percepções de desconforto em relação a 18 dimensões construídas 
a partir de normas internacionais de saúde e segurança no 
trabalho que, na adaptação para uso no Brasil, verificou-se refletir 

os aspectos também preconizados tanto pelas boas práticas 
quanto pela legislação brasileira. As situações de desconforto 
são relatadas visualmente no mapa como ausentes (cor verde), 
presentes em grau moderado (cor amarela) ou presentes em 
grau intenso (cor vermelha).

Por operar em um momento de pré-diagnóstico, o mapeamento do 
desconforto não tem função diagnóstica na perspectiva do Mapa 
de Riscos de um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) e não permite inferir a presença do risco para adoecimento 
e acidente já instalada no ambiente ou nas equipes. Entretanto, 
a presença de desconforto é suficiente para caracterizar o Risco 
Ergonômico, tanto na perspectiva das boas práticas quanto em 
relação ao preconizado na NR-17 e demais textos legais que 
discutem essa questão no Brasil.

O indicador de desconforto coletado a partir das falas dos 
colaboradores no mapeamento participativo de riscos mobiliza a 
inteligência corporativa para a produção de soluções (gestão do 
conhecimento), respeitando o fato de que as pessoas envolvidas 
na produção dos bens e serviços, que usam o ambiente e os 
equipamentos e estão mergulhadas na organização do trabalho, 
são os indivíduos com o ponto de vista mais próximo e privilegiado 
dos possíveis riscos à saúde e desconfortos limitantes do seu 
desempenho nas tarefas.

Na estratégia SOBANE, essa percepção de desconforto é 
considerada preditora tanto dos riscos ambientais quanto de 
acidentes de trabalho. Além disso a estratégia permite a coleta da 
informação em um momento precoce o suficiente para permitir 
decisões gerenciais que no longo prazo previnam o risco e, no 
curto prazo, garantam a percepção de bem-estar e qualidade de 
vida no trabalho.

Na construção do modelo, observou-se a questão dos custos 
de implementação. De acordo com Farber (1995), a elaboração 
da análise de risco consome recursos consideráveis. As horas 
de trabalho dos participantes devem ser quantificadas e geram 
um custo. Porém já se sabe que o custo de um mapeamento 
participativo é muito inferior ao de uma análise de risco tradicional.

Resultados

A equipe do PROERGO-MAP, no primeiro ano de execução do 
projeto, conseguiu visitar e mapear com sucesso 25 equipes no 
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Distrito Federal (PGJM e PJM-DF). Destas, uma única equipe relatou 
ausência de desconforto em relação a todas as dimensões avaliadas. 
Todas as demais apontaram pelo menos um item de desconforto.

Os resultados parciais do Mapeamento Participativo dos Riscos 
Ergonômicos do MPM de outubro de 2016 até dezembro de 2017 
estão apresentados no Gráfico 1.

Gráfico 1. PROERGO_MAP - Resultados parciais (2016/2017)

No gráfico, as questões de número 1 a 13 situam-se no campo da 
Ergonomia Física (aspectos biofísicos e ambientais do mapeamento 
ergonômico). Já as questões de número 14 a 18 situam-se no campo 
da Ergonomia da Atividade (aspectos cognitivos e organizacionais 
do mapeamento ergonômico).

Como ponto de corte para escolha das questões prioritárias 
a serem enfrentadas dentro do MPM em relação ao conforto 
ergonômico, elegeram-se aquelas questões que foram apontadas 
por pelo menos 30% das equipes, representadas pelos picos mais 
elevados no Gráfico 1, que colocam em destaque as questões de 
número 1, 4, 7, 14 e 15. Entretanto, isso não sugere que as demais 
questões não devam receber a devida atenção em um segundo 
momento.

As duas questões representadas pelos maiores vales no Gráfico 1 
(nº 5 – desconforto em relação a comandos e sinais de máquinas 
automáticas e nº 13 – desconforto em relação ao trabalho sujeito 
a vibrações) são as que receberam os menores apontamentos 
de desconforto nos relatos das equipes mapeadas. Isto deveu-se 

ao fato de não se aplicarem ao trabalho típico de quase toda a 
instituição, sendo relatado apenas por equipes de funções técnicas 
muito específicas dentro do órgão.

A seguir é apresentada uma compilação dos relatos de 
desconforto em relação às questões prevalentes nos Mapas de 
Risco Ergonômico de pelo menos 30% das equipes.

Do ponto de vista da Ergonomia Física as queixas de desconforto 
prevalentes foram em relação às questões de número 1, 4 e 7.

DIMENSÃO 1: Locais e áreas de trabalho

Indicador: amarelo (desconforto moderado). Principais itens de 
desconforto relatados foram em relação a:

• Espaço apertado (circulação limitada) e falta de mesas;

• Movimentação constante do pescoço e cabeça de um 
monitor para outro em estações de trabalho com 2 
monitores;

• Ofuscamento de tela de monitor por claridade originária 
do ambiente externo;

• Tomadas no piso sem o adequado vedamento, com 
relatos de acidentes por queda nos últimos 2 anos;

• Desconforto térmico devido a fluxo de ar condicionado 
incidindo sobre a estação e o trabalhador;

• Existência de cadeiras sem possibilidade de ajuste;

• Falta de espaço com privacidade para reuniões.

DIMENSÃO 4: Riscos elétricos e de incêndio. Nenhum relato 
de desconforto em relação ao risco de incêndio. Todos os relatos 
concentrados em relação ao risco elétrico.

Indicador: amarelo (desconforto moderado). Principais itens de 
desconforto relatados foram em relação a:

• Fiação solta no chão e exposta;

• Fios soltos embaixo das bancadas;
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• Caixas de tomadas não fechadas;

• Goteiras próximas a tomadas;

• Ar-condicionado sempre dá problema;

• Muitos equipamentos ligados em extensões 
(preocupação com risco de sobrecarga).

Indicador: vermelho (desconforto intenso). Principal item de 
desconforto relatado foi em relação a:

Caixas de energia no piso que ficam destampadas ou semiabertas.

DIMENSÃO 7: Posições de trabalho

Indicador: amarelo (desconforto moderado). Principais itens de 
desconforto relatados foram em relação a:

• Trabalho de longo tempo sentado gera sensação de 
fadiga;

• Desconforto e dúvidas (referem necessidade de 
orientação) sobre uso e movimentação do corpo 
durante trabalho de longo tempo sentado;

• Trabalho com 2 monitores piora o controle do corpo 
durante movimentações;

• Dificuldade para negociar e para obedecer a momentos 
de pausas durante trabalho de longo tempo sentado;

• Ginástica laboral, mesmo quando não era praticada por 
todos, gerava um momento de pausa e descontração.

Indicador: vermelho (desconforto intenso). Principal item de 
desconforto relatado foi em relação a:

• Dificuldade com ajustes das cadeiras. A maioria é de 
modelos com ajustes, porém muitas não permitem 
ajustes (altura, braços, encostos) devido ao desgaste 
pelo tempo de uso ou problemas de manutenção. Estão 
em uso também versões de cadeiras que não permitem 
ajustes;

• Locais com mais volume de trabalho com entrada 
de dados relatam fadiga (pela carga de trabalho e 
repetição) e afirmam que ações contínuas de reforço 
nas orientações ergonômicas de ajustes de mobiliário 
e equipamentos, bem como uso do corpo e pausas, 
seriam de grande auxílio (preocupação com a produção 
faz esquecer cuidados com a saúde).

Os relatos de queixas de desconforto a seguir referem-se às 
questões de número 14 e 15, situadas no campo da Ergonomia 
da Atividade.

DIMENSÃO 14: Conteúdo do trabalho

Indicador: amarelo (desconforto moderado). Principais itens de 
desconforto relatados foram:

• Desconforto em relação à uniformidade de 
procedimentos na execução de tarefas. Trabalho muito 
personalístico – cada indivíduo e cada Unidade executa 
as rotinas de forma muito particular, dificultando 
consenso a respeito do “como fazer” e “por quais 
critérios minha produção será avaliada”;

• Falta de treinamento em relação à “Administração 
Pessoal” (gestão do tempo, tarefas, cronogramas, 
competências relacionais, gestão do estresse e da 
sobrecarga, etc.);

• Falta de treinamentos mais direcionados aos servidores 
da área-fim (tanto em conteúdos administrativos quanto 
judiciais). Referem que a ESMPU restringe alguns cursos 
apenas a membros, sem oferecer uma opção similar 
para servidores que auxiliam os membros.

Indicador: vermelho (desconforto intenso). O principal item de 
desconforto relatado foi em relação a Mapeamento de Processos:

• MPM precisa atualizar distribuição de tarefas e rotinas;

• Faltam manuais com fluxos pré-definidos: a falta de 
padrão obriga a retrabalho e cria sensação de aumento 
de volume de trabalho, estresse e sobrecarga.
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DIMENSÃO 15: Organização do trabalho

Indicador: amarelo (desconforto moderado). Principais itens de 
desconforto relatados foram em relação a:

Retrabalho devido aos diferentes entendimentos de como se faz 
o mesmo trabalho (varia entre colegas, entre gestores e entre 
Unidades).

Indicador: vermelho (desconforto intenso). Principal item de 
desconforto relatado foi em relação a:

• Desconforto em relação ao retrabalho em trabalhos 
conjuntos com outras Unidades e Instituições (além do 
retrabalho devido aos “erros” de dentro da própria equipe, 
os trabalhos vindos de outras unidades ou instituições 
também precisam ser refeitos devido a “erros”).

Conclusão e lições aprendidas

A análise dos resultados parciais relativas ao primeiro ano de 
execução demonstrou que o trabalho no MPM oferece poucas 
situações de desconforto, de onde se pode inferir que, do ponto 
de vista ergonômico, a instituição possui alicerce para a construção 
de um ambiente saudável, produtivo e de baixo risco.

O caráter multidimensional das situações de desconforto 
mapeadas sugere várias direções para implantação de medidas 
preventivas. A maioria dessas medidas depende da liderança 
do gestor para a resolução dos problemas. Entretanto, algumas 
das questões relatadas no campo da Ergonomia Física reforçam 
a importância da atuação das áreas de Saúde, de Engenharia e 
Arquitetura, bem como das áreas de manutenção e aquisição de 
bens e materiais.

Da mesma forma, as questões relacionadas ao campo da 
Ergonomia da Atividade (aspectos cognitivos e organizacionais) 
indicam a necessidade da presença da área de Gestão de Pessoas 
e de Saúde na construção de soluções.

A proposta de retorno periódico (bienal) da equipe de enfermagem 
a cada unidade, para atualização do Mapa de Riscos Ergonômicos, 
pretende garantir aos coletivos de trabalho um momento avaliativo 

em que essas equipes podem verificar sua evolução, checar o que 
precisa melhorar e compartilhar boas práticas para registro e 
acompanhamento da Alta Gestão.

Do ponto de vista operacional, como lição aprendida detectou-se 
a necessidade de alguns ajustes na dinâmica da construção do 
Mapa de Riscos Ergonômicos. Um dos ajustes foi a adoção de um 
formato mais provocativo na condução das discussões, pois as 
equipes encontraram dificuldade para exercer protagonismo na 
formulação de seus desconfortos.  

Outra alteração foi no formato do relatório do resultado do 
mapeamento com recomendações às equipes. O relatório que 
antes era mais descritivo e informativo ganhou um enfoque mais 
educativo, municiando o gestor com informações que o ajudem 
a implementar as alterações necessárias e a estimular a adoção 
de hábitos mais saudáveis na relação dos colaboradores com o 
ambiente e o contexto de trabalho, fomentando a autonomia no 
processo de melhoria contínua.

Como principal lição aprendida ficou a experiência de que os 
resultados podem ser resumidos em três eixos: individual, 
coletivo e administrativo.

Na dimensão individual, percebe-se que o projeto executado 
dentro do modelo proposto cria condições para o indivíduo se 
educar para a adoção de hábitos que promovam as melhores 
práticas ergonômicas nos processos de trabalho. Na dimensão 
coletiva, verifica-se que o projeto estimula que os coletivos de 
trabalho assumam o compromisso de gerenciamento mútuo da 
prevenção de riscos ergonômicos. E, na dimensão administrativa, 
observa-se que o modelo proposto representa um investimento 
da instituição em mudança cultural para empoderar as chefias 
para que se comprometam com a Gestão dos Riscos Ergonômicos 
em suas equipes.

Portanto, este projeto desenvolvido no MPM apresenta potencial 
para contribuir para eficiência na prevenção de riscos ergonômicos 
e psicossociais das equipes envolvidas, com consequente 
aumento da segurança no trabalho, melhora na QVT, gestão dos 
recursos humanos e financeiros, e, por fim, ganhos indiretos para 
a Imagem Institucional. 
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DA PARAÍBA

HACKFEST CONTRA A CORRUPÇÃO

INÍCIO DA PRÁTICA: agosto de 2016 (Primeiro Hackfest 
Contra a Corrupção – 2016).

O Hackfest é um movimento tecnológico cujo propósito remete 
ao combate direto à corrupção. A mobilização coletiva de 
profissionais e estudantes de diversas áreas correlatas à gestão 
pública e seus artefatos, sempre em conjunção de esforços 
para o desenvolvimento e a produção de soluções tecnológicas 
avançadas, como aplicativos ou jogos, busca atuar na promoção 
do controle e conscientização social quanto aos gastos públicos. 

A iniciativa visa à disseminação da cultura digital (cibercultura) no 
desenvolvimento da cidadania, além de fomentar a participação 
social na administração pública. 

Entre os dias 19 e 21 de agosto de 2016, em Campina Grande-PB, 
no Primeiro Hackfest Contra a Corrupção – 2016, reuniram-se 
alunos dos cursos de Ciência da Computação e áreas afins, Direito, 
Design ou Arte e Mídia. Nesse evento, o principal objetivo foi o 
desenvolvimento de aplicativos contra o uso indevido do dinheiro 
público. Participaram 60 estudantes e professores e foram 
apresentadas 46 propostas de desenvolvimento de soluções. 

A segunda edição ocorreu entre os dias 7 e 9 de outubro de 2016, 
em João Pessoa, e contou com a participação de estudantes e a 
mesma metodologia da primeira reunião. 

A terceira edição do Hackfest, também em João Pessoa, ocorreu em 
duas etapas: a primeira, entre os dias 9 e 11 de junho de 2017, com 
maratona de programação e maratona de publicidade; e a segunda, 

em 18 de agosto de 2017, com cerimônia de premiação e feira 
contra a corrupção. Com metodologia inovadora, foram realizadas 
maratonas de programação, oficinas, palestras e maratona de 
publicidade, além de minicursos. Também foi disponibilizado para 
a sociedade um espaço para interação e convivência. O evento 
contou com a participação de aproximadamente sete mil pessoas, 
com mais de três mil participantes inscritos, entre estudantes, 
palestrantes e maratonistas. 

Na última edição, novamente em João Pessoa, no período de 16 a 
19 de agosto de 2018, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
maratona de programação, palestras, painéis e oficinas. Algumas 
soluções tecnológicas resultantes das edições do Hackfest estão 
disponíveis no sítio <http://www.eufiscal.org>.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Ministério Público 
brasileiro, órgãos de Controle Externo (CGU, TCE, CGE, CGM), 
universidades (professores e estudantes), Polícias Civil e Militar, 
entidades privadas (bancos, concessionárias de serviço público), 
sociedade civil organizada (ONG Soma Brasil).

PÚBLICO-ALVO: agentes políticos, servidores públicos, 
comunidade acadêmica, sociedade em geral.
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2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

INTEGRAÇÃO – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
E QUALIDADE DE VIDA DO MPSP

O MPSP carece da adoção de metodologias que favoreçam a 
inovação e o aprimoramento contínuo de sua atuação. Uma gestão 
desorientada, preocupada em “apagar incêndios” ou que se ocupe 
em resolver problemas pontuais, conforme vão surgindo, não é 
capaz de responder aos anseios da sociedade e aos comandos 
constitucionais que prezam pela eficiência.

Ações individuais ou isoladas de melhoria são importantes e 
merecem reconhecimento! Entretanto, ao passo que são voltadas 
para solução de problemas locais e altamente dependentes da 
iniciativa de lideranças informais, na maioria das vezes, igualmente, 
não satisfazem a necessidade do MPSP de aprimorar, de modo 
sistêmico, suas ações institucionais.

Compreendendo este desafio, a Procuradoria-Geral de Justiça, 
por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento 
Institucional, vem dedicando esforços no sentido de implementar 
um Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ no MPSP, compelida 
pela Resolução n. 147/16 do Conselho Nacional do Ministério Público 
e pela percepção da necessidade de uma gestão profissionalizada, 
adequada ao atual estágio de maturidade institucional.

O Ato Normativo n. 1.000-PGJ, de 9 de dezembro de 2016, assevera 
e inaugura esse esforço planejado e carece agora de substância 
que o leve a termo. 

Dados o tamanho e a complexidade da Instituição, que impõem 
enormes desafios à implementação de um SGQ que efetive 
melhorias reais nas ações do dia a dia, consideramos uma estratégia 
adequada dar o primeiro passo no seguinte sentido: capacitar 
os agentes e as equipes de trabalho para que implementem os 
processos de negócio das áreas a que estejam administrativamente 
vinculados, de modo planejado e estruturado, e adotem um 
modelo uniforme, simples e eficiente de gestão participativa.

Após a realização de uma profunda pesquisa coordenada pela 
Escola Superior do Ministério Público, com o objetivo de mapear 

os principais problemas institucionais relacionados a melhorias 
administrativas, à capacitação e à qualidade de vida no 
trabalho na ótica dos membros e servidores do MPSP, chegou-se 
a uma proposta dos principais assuntos a serem trabalhados nas 
promotorias de Justiça do estado com o propósito de aumentar a 
satisfação e a integração dos integrantes da Instituição.

Resumidamente, após a abertura de um edital contendo as regras 
para adesão ao programa, as promotorias de Justiça do estado 
contarão com um dia (oito horas) de capacitação dentro dos 
moldes do programa.

O grupo de palestrantes seria formado por um promotor de 
Justiça, um oficial de promotoria (nível médio), um analista de 
promotoria (nível superior) e um profissional contratado. Os 
palestrantes, de forma muito personalizada, considerando as 
especificidades da PJ solicitante no que tange ao número de 
pessoas e principais problemas locais, abordariam assuntos 
basilares para adequada gestão interna, quais sejam: liderança 
e comunicação; planejamento estratégico e desdobramentos 
tático e operacional; gestão por projetos; gestão por processos; 
gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional e gestão 
participativa; indicadores de desempenho.

Ao término do evento, seriam apresentados questionários de 
avaliação de efetividade acerca da execução do programa em si. É 
previsto um acompanhamento posterior de forma a mensurar os 
impactos da ação na PJ participante.

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL E TERRITÓRIOS

INVESTINDO EM QUEM É NOSSO

INÍCIO DA PRÁTICA: 23 de setembro de 2010.

O Projeto Investindo em Quem é Nosso foi pensado pela 
Administração Superior do MPDFT após a realização das reuniões 
do projeto Procuradoria-Geral Itinerante, em agosto de 2010, que 
visitou todas as unidades da Instituição para: conhecer de perto as 
rotinas de trabalho e os problemas enfrentados pelas unidades; 
ouvir críticas; receber sugestões; e, principalmente, alinhar os 
projetos da administração às demandas da Casa.
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Durante a escuta constatou-se a insatisfação unânime dos 
servidores com as políticas de gestão de pessoas adotadas 
à época, em especial a falta de investimento na capacitação 
dos servidores, causadas por critérios rígidos de seleção e a 
necessidade de melhorar o relacionamento interno. Por isso, o 
Projeto Investindo em Quem é Nosso focou no aprimoramento 
do clima organizacional e na profissionalização dos integrantes 
da Casa, por meio da democratização das ações de Treinamento, 
Desenvolvimento e Educação – TD&E e realização periódica de 
pesquisa de clima organizacional.

Para flexibilizar o acesso às ações de capacitação e otimizar 
os recursos de maneira a viabilizar a participação do maior 
número de pessoas em ações de TD&E, a administração superior 
nomeou uma assessoria direta para auxiliar no desenvolvimento 
de políticas de gestão de pessoas; reestruturou a área de 
treinamento e desenvolvimento; reviu normas internas; investiu 
em ações internas de TD&E utilizando os talentos da casa e do 
serviço público federal, bem como na contratação direta de 
empresas e profissionais; adotou o sistema de videoconferência 
para ministrar cursos; regionalizou as ações de treinamento para 
torná-las acessíveis aos servidores que trabalham nas cidades-
satélites; realizou treinamentos presenciais e a distância em 
parceria com outras instituições públicas como a ESMPU, o 
Exército, o ISC e o IBL. 

Para melhorar o clima organizacional, implementou atividades 
como coral, jiu-jitsu, Caminhada da Lua, meditação e ioga. 

A última entrega do projeto foi a criação do Escritório de Gestão 
por Competência e do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, 
que deu início a um novo ciclo para gestão de pessoas do MPDFT.

O projeto ultrapassou as barreiras do meramente organizacional, 
para pensar nas pessoas.

ÓRGÃOS PARCEIROS: Escola Superior do Ministério Público da 
União – ESMPU, Exército, Instituto Serzedello Corrêa – ISC, Instituto 
Legislativo Brasileiro – IBL.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPDFT.

4. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA MASTER

Data de início da prática: a prática foi instituída pela Resolução 
n. 11/2017–PGJ, de 27 de junho de 2017, publicada no Diário da 
Justiça n. 117, de 29 de junho de 2017, que criou o Programa de 
fomento à pós-graduação para os membros do Ministério 
Público do Estado de Rondônia (MPRO) – Programa MASTER.

O Programa MASTER foi instituído para ampliação do 
conhecimento e aprimoramento dos membros em áreas de 
interesse definidas pela administração, visando à excelência dos 
serviços prestados pelo MPRO, mediante a concessão de incentivo 
ao aperfeiçoamento profissional, por meio do custeio total ou 
parcial de cursos de pós-graduação (lato ou stricto sensu). 

O programa contempla as modalidades de participação em 
cursos de livre escolha ou a participação em turmas fechadas, 
realizadas, neste caso, por iniciativa do MPRO. Poderão participar 
do programa os membros que: na forma da lei, sejam vitalícios; 
não estejam respondendo a processo administrativo disciplinar ou 
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processo criminal; não tenham condenação por crime ou infração 
administrativa nos últimos dois anos. 

Nos cursos do programa de incentivo ao aperfeiçoamento 
profissional, o MPRO poderá arcar com o ônus de até 100% do 
valor declarado em contrato de prestação de serviços, excluídas 
as passagens e diárias, observada a disponibilidade orçamentário-
financeira e a meta de ampliar o número de membros beneficiados. 
A bolsa de estudo destina-se tão somente ao pagamento das 
mensalidades do curso e das taxas de matrícula. 

O membro beneficiado pelo programa de incentivo ao 
aperfeiçoamento profissional, mediante solicitação, é autorizado 
a afastar-se de suas atividades ministeriais, e poderá ser 
convocado a transmitir os conhecimentos adquiridos, por meio 
de treinamentos ou palestras, a qualquer tempo, aos demais 
integrantes do Ministério Público do Estado de Rondônia. Aquele 
que não concluir o curso deverá ressarcir as despesas efetuadas 
pela Instituição, conforme a legislação em vigor.

Por meio do Edital n. 13/2017-PGJ, publicado no Diário da Justiça n. 
144, de 7 de agosto de 2017, tornou-se público o processo seletivo 
para a concessão de bolsas de estudos destinadas a membros 
do Parquet do MP-RO, para a turma de 2017 a 2020 do curso de 
pós-graduação stricto sensu Mestrado Acadêmico Interinstitucional 
(Minter) em Ciência Jurídica (Direito), oferecido por meio de parceria 
da Faculdade Católica de Rondônia (FCR) com a Universidade do Vale 
do Itajaí (Univali), que teve início em outubro de 2017, contemplando 
seis membros do MPRO, com custeio de 100% (cem por cento) da 
bolsa de estudos, mediante reembolso.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Procuradoria-Geral de 
Justiça – PGJ, Corregedoria-Geral – CGMP, Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional – CEAF.

PÚBLICO-ALVO: membros do MPRO.

5. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRÊMIO MPRJ IDEIAS INOVADORAS

INÍCIO DA PRÁTICA: 2010.

Trata-se de um processo seletivo, de frequência anual, consoante 
Resolução GPGJ n. 2.160/2017, instituído com o objetivo de estimular 
a adoção e divulgação de novas práticas administrativas 
apresentadas pelos servidores do MPRJ, com potencialidade 
de implementação nos órgãos administrativos relacionados à 
atividade-meio ou finalística, voltadas ao aprimoramento dos 
processos de trabalho da Instituição. 

As inscrições são individualizadas, atribuídas a cada sugestão 
de prática administrativa apresentada, a qual deverá conter 
necessariamente: a) descrição da prática sugerida; b) resultados 
a serem obtidos, caso a prática seja implementada; c) possíveis 
dificuldades para a implementação da prática; e d) outras 
considerações imprescindíveis para a compreensão da prática. 

Cada servidor poderá inscrever até três sugestões de práticas 
administrativas, mas apenas poderá ser contemplado em razão de 
uma delas. As sugestões poderão ser apresentadas em conjunto, 
por mais de um servidor, em uma mesma inscrição.
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A avaliação das práticas observará os seguintes aspectos:  
a) inovação; b) integração com outros procedimentos 
administrativos; c) facilidade e viabilidade de replicação nas 
unidades administrativas; d) desburocratização; e) satisfação do 
usuário; e f) benefícios decorrentes da implementação.

A seleção das três melhores sugestões será realizada por comissão 
instituída para este fim, e a cerimônia de premiação constará 
da programação do evento comemorativo do Dia Nacional do 
Ministério Público, no mês de dezembro.

A inscrição da prática implicará a automática anuência do 
participante em disponibilizar o trabalho apresentado, na íntegra 
e de modo não oneroso, para implantação por qualquer órgão 
administrativo ou de execução, bem como para sua divulgação nos 
meios selecionados pela Procuradoria-Geral de Justiça.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Fundação Escola Superior 
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

PÚBLICO-ALVO: servidores do MPRJ, sejam ocupantes de cargo de 
provimento efetivo ou ocupantes exclusivos de cargo em comissão.





QUALIDADE LABORAL E 
ASPECTOS MULTIDISCIPLINARES 

O desenvolvimento de membros e servidores nos seus múltiplos 
aspectos fomenta a construção de um ambiente institucional inovador, 

com apoio às iniciativas de desenvolvimento de gestores e lideranças, 
de sustentabilidade e de efetividade das ações e práticas de gestão.
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 » ARTIGOS

1. NEUROBIOLOGIA E A IMPORTÂNCIA 
DAS TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO 
CONSENSUAL DE PROBLEMAS NAS 
RELAÇÕES HUMANAS DE TRABALHO

NEUROBIOLOGY AND THE IMPORTANCE 
OF CONSENSUAL RESOLUTION 
TECHNIQUES OF PROBLEMS IN 
HUMAN WORKING RELATIONSHIPS

Paulo Valério Dal Pai Moraes1

RESUMO: A resolução consensual de conflitos, controvérsias e 
problemas é um assunto crucial na quadra da história pela qual 
passa o ser humano. Busca-se, neste artigo, a reflexão sobre 
as profundas alterações que o uso da negociação, mediação, 
conciliação, práticas restaurativas e outras formas de soluções 
pautadas na cooperação, podem gerar, trazendo progressos 
financeiros, pessoais, profissionais e, até mesmo, para a saúde 
das pessoas. Foi adotado o referencial da neurobiologia, ciência 
que estuda o sistema nervoso com foco no comportamento, a 
fim de esclarecer os aspectos fulcrais que envolvem as práticas 
consensuais e os seus reflexos nos ambientes laborais. Objetiva-se 
apresentar aos interlocutores uma mensagem de estímulo e  
motivação, demonstrando que o uso e a prática da cooperação 
própria dos métodos autocompositivos têm o condão de produzir 
grandes transformações positivas para o ser humano. 

ABSTRACT: Consensual resolution of conflicts, controversies, and 
problems is a crucial issue on the scene of human history. This article 
seeks to reflect on the profound changes that the use of negotiation, 

1 Procurador de Justiça do Ministério Público. do Estado do Rio Grande do Sul. Mestre em 
Direito do Estado pela PUC/RS, capacitador na área dos métodos autocompositivos, com 
foco nos estudos da neurobiologia, comunicação, psicologia e nas questões coletivas. Um 
dos autores do Manual de Negociação e Mediação do Ministério Público. Área: Negociação, 
mediação, conciliação, gestão de pessoas, psicologia, neurobiologia, Direito.

mediation, conciliation, restorative practices and other forms of solutions 
guided by cooperation can generate, bringing financial, personal, 
professional progress, and even the health of people. Using the referent 
of neurobiology, a science that studies the biology of the nervous system 
with a focus on behavior, it aims to bring to the interlocutors a message 
of stimulation and motivation demonstrating that the use and practice 
of cooperation that is possible to find in the self-composed methods is 
able to produce great positive transformations for the human being.

PALAVRAS-CHAVE: Negociação. Mediação. Conciliação. 
Justiça restaurativa. Métodos autocompositivos. Neurobiologia. 
Neurotransmissores. Dopamina. Serotonina. Adrenalina. Cortisol. 
Oxitocina. Resolução de conflitos. Pacificação. Cooperação. 
Competição. Capitalismo consciente.

KEYWORDS: negotiation - mediation - conciliation - restorative justice - 
self-composed methods  - neurobiology - neurotransmitters - dopamine 
- serotonin - adrenaline - cortisol - oxytocin - conflict resolution - 
pacification - cooperation – competition – conscious capitalism.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A regulação da vida e a neurobiologia. 
3. Os benefícios das posturas cooperativas e os malefícios das 
posturas adversariais para a resolução de conflitos, controvérsias, 
problemas e para a saúde. 4. A adoção das técnicas cooperativas  
para a resolução de conflitos e problemas como forma de obtenção 
de eficiência, produtividade e desenvolvimento nas Instituições 
Públicas e Privadas. 5. Conclusões.

SUMMARY: 1.Introdution. 2. Life regulation and the neurobiology; 
3. The benefits of cooperative positions and the harms of adversarial 
positions for the resolution of conflicts, controversies, problems and 
health. 4. The adoption of cooperative techniques for the resolution 
of conflicts and problems as a way of achieving efficiency, productivity 
and development in Public and Private Institutions.5. Conclusions.

Introdução

O presente estudo busca explorar uma área nova para os 
operadores do Direito, que é a neurobiologia e suas profundas 
implicações não só no espaço técnico-jurídico, como também para 
os ambientes laborais que surgem nesse contexto.
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A neurobiologia é a disciplina que tem por objetivo conhecer 
como o cérebro afeta o comportamento. Trabalha com conceitos 
químicos e físicos que explicam não somente a tomada de decisão, 
como, a regulação da vida dos organismos biológicos.

Neste artigo, discorrerei sobre alguns dos avanços da ciência que 
impactam diretamente nos ambientes de trabalho comentando 
sobre neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, o 
cortisol, a adrenalina e outros, com o intuito de trazer à reflexão 
a possibilidade de alterações de comportamento que possam 
melhorar a produtividade, a saúde e o bem-estar das pessoas.

Convido a todos, portanto, a empreender nesse novo mundo, para 
nós que atuamos no Direito, desejando que possamos prospectar 
inovadoras e criativas soluções para que todos tenham, juntos, 
uma vida melhor e com mais qualidade.

A regulação da vida 

Mesmo com toda a maravilhosa tecnologia atual e com nossos 
extraordinários feitos intelectuais, tudo o que fazemos, assim 
como os alimentos que comemos, medicamentos que utilizamos, 
o lazer, a comunicação, a moradia, os julgamentos – judiciais ou 
não -, tudo, exatamente tudo, está diretamente associado à boa 
Regulação da Vida, ao Bem-Estar.

A necessidade de uma adequada regulação da vida, por vezes, obriga 
as pessoas – na dimensão da pessoa do (a) juiz (a), do (a) membro 
do Ministério Público, do (a) negociador (a), do (a) mediador (a), do 
(a) conciliador (a) e dos envolvidos no conflito -,  a determinadas 
valorações, que sequer elas têm consciência (o mero sentimento 
de cumprimento do dever; o prazer de estar auxiliando aos outros; 
o possível preenchimento de alguma carência sofrida na infância; 
sentimentos não tão meritórios de poder e força; reafirmação do 
ego e tantas outras motivações inconscientes, todas objetivando 
alcançar o bem-estar = homeostase biológica). 

E como acontecem essas valorações (mecanismos básicos de 
tomada de decisão)? Precipuamente a partir do que a ciência 
chama de valor biológico, que corresponde ao nosso sistema de 
valoração, ou seja, de escolhas, que se vale da predição de ganhos 
e de perdas.

Como valorar é escolher, o organismo faz suas escolhas, toma suas 
decisões identificando se algo é benéfico ou maléfico para a boa 
regulação da vida, tendo como norte a reprodução, a manutenção, 
a sobrevivência, em suma, a homeostase (equilíbrio) de todo o 
sistema. Para tanto, se utiliza do sistema de punição e recompensa.

Os funcionamentos ótimos de um organismo, que resultam em 
estados de vida eficientes e harmoniosos, são a própria base de 
nossos sentimentos primordiais de bem-estar e prazer. São o 
alicerce do estado que chamamos de felicidade.

O cérebro, na busca de tal estado que atende à boa regulação da 
vida, usa indícios para predizer coisas boas ou ruins. Nas boas, libera 
moléculas de dopamina e oxitocina. Nas ruins, cortisol ou prolactina.

Os estados negativos mais numerosos (nojo, medo, raiva, 
tristeza, vergonha, culpa e desprezo) têm uma representação 
do mal e da ameaça para o cérebro. Esses, se orientam pelos 
neurotransmissores cortisol ou prolactina a uma tomada de 
decisão que possa alterar a sensação de mal-estar, reorientando 
o organismo a uma conduta que melhor atenda a boa regulação 
da vida, pois o valor biológico está ligado às necessidade vitais de 
sobrevivência e, no caso dos humanos, com qualidade existencial.

Por que nos regulamos dessa forma? Tudo que somos advém de 
um processo biológico (sem negar a dimensão transcendental 
do ser humano e a espiritualidade). Apenas, destaco que não 
adoto a linha de pesquisa materialista da neurobiologia, e sim a 
não materialista, entendendo pela possibilidade da alma como 
entidade consciente imaterial, não necessariamente pelo prisma 
religioso, mas da física quântica2, que indicaria a possibilidade de 
realidades paralelas, onde espaço e tempo seriam irrelevantes. 
Por exemplo, os estudos de EQM – Experiência de Quase Morte3. 

2 Sobre o assunto ver ROSENBLUM, Bruce e KUTTNER, Fred. Tradução George Schlesinger, 
Revisão Técnica Alexandre Cherman. O enigma quântico – O encontro da física com a 
consciência. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, página 292.

3 Em BEAUREGARD, Mario, Ph. D., e O´LEARY, Denyse. O Cérebro Espiritual – Uma expli-
cação neurocientífica para a existência da alma. Trad. Alda Porto. Revisão Técnica Fernanda 
Campos. Rio de Janeiro, Best Seller, 2010, páginas 53 até 57 e 189 a 195, onde os autores 
narram os estudos sobre relatos detalhados do ambiente de tratamento em bloco cirúrgico 
de pessoas que foram ressuscitadas após morte cerebral, inclusive o relato descritivo da 
marca das serras usadas para abrir ossos, conversas mantidas entre os profissionais, em 
situações nas quais as sinapses seriam absolutamente impossíveis. Até mesmo o relato 
minucioso de pessoas cegas que experienciaram  EQM e,  durante o fenômeno, visuali-
zaram tudo.
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Paul Zak45, neuroeconomista da Universidade de Claremont, do sul 
da Califórnia, expressa de forma direta essa ideia no seu estudo 
sobre a oxitocina, a molécula da moralidade:

Somos criaturas biológicas, portanto tudo que somos advém de 
processo biológico. A biologia, por meio da seleção natural, recompensa 
e incentiva comportamentos adaptáveis, o que significa que contribuem 
para a saúde e a sobrevivência de tal modo que produzem o maior 
número de descendentes adiante. Por incrível que pareça, ao seguir 
essa diretriz da sobrevivência do mais forte, a natureza chega às mesmas 
conclusões morais oferecidas pela religião, ou seja, de que é sempre 
melhor se comportar de maneira colaborativa – na falta de uma palavra 
melhor – moral.  

[...] Passei mais de um ano desenvolvendo meu modelo que demonstrava 
que o nível de confiança numa sociedade é o fator mais forte que 
determinará se ela irá prosperar ou permanecer na pobreza. Ser capaz 
de cumprir contratos, confiar no fato de que os outros cumprirão o 
prometido e não vão trapacear ou roubar é o fator mais importante para 
o desenvolvimento econômico de um país do que educação e acesso aos 
recursos – ou qualquer outra coisa.

(...) fato de os precursores da confiança e da reciprocidade serem 
tão primitivos, de o DNA hereditário de nosso comportamento moral 
estar tão incorporado em células do corpo e de tudo ter origem na 
reprodução sugere muito claramente que o que chamamos hoje de 
moralidade não é uma questão secundária para a civilização, nem 
algo irrelevante que vai contra a natureza, mas algo profundamente 
relacionado com a sobrevivência.

(...) É dessa forma que a natureza sempre mede o êxito – sobreviver por 
tempo suficiente para transmitir os genes à próxima geração e a seguinte.

Especificamente falando sobre os efeitos da oxitocina desprendida 
no organismo, Paul Zak6 afirma:

Em seres humanos, as regiões cerebrais associadas às emoções e aos 
comportamentos sociais -, a saber, a amígdala, o hipotálamo, o córtex 

4 A Molécula da Moralidade. Trad. Soeli Araujo. Rio de Janeiro: Elsevier. 2012. Páginas 19 e 22.
5 A confirmação dos ensinamentos de Paul Zak está no fabuloso trabalho de Richard 

Dawkins: O Gene Egoísta, trad. Rejane Rubino, São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 
o qual é leitura obrigatória para todos que pretendem compreender minimamente a 
natureza humana.

6 Ob. Cit., páginas 38 e 39.

subgenual e o bulbo olfativo -, são revestidas de receptores de oxitocina. 
Mas o efeito do hormônio é registrado em todo o corpo, sobretudo 
quando se conecta a receptores no coração e no nervo vago, que emite 
o impulso nervoso ao coração e ao intestino, reduzindo a ansiedade e a 
pressão arterial e resultando no calor que sentimos nas bochechas, que, 
em geral, associamos ao sexo.

Mas há uma disseminação ainda maior de substâncias químicas. 
Quando um estímulo social positivo induz a liberação da oxitocina, 
a molécula da moralidade, por sua vez, aciona a liberação de 
dois outros neurotransmissores de bem-estar: dopamina e 
serotonina. A serotonina reduz a ansiedade e melhora o humor. 
A dopamina está associada a comportamentos que levam à 
busca pelo atingimento de metas, direcionamento e reforço 
de aprendizagem. Ela motiva e torna agradável a busca por 
atividades que resultam em recompensa.

E o que gera a oxitocina? Um simples abraço7, a experiência 
de cooperação entre pessoas, a colaboração e o consenso, 
situações essas que, na forma vista acima, produzem dopamina 
e serotonina, neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e, 
consequentemente, pela melhor regulação da vida.

O hormônio antagonista da oxitocina é a testosterona, pois 
inibe a sua produção. A testosterona é considerada muito boa 
para a performance atlética, pois aumenta a massa muscular e a 
densidade óssea. 

(...) para melhorar a qualidade do conjunto genético ao competir pela 
oportunidade de acasalar...Com o tempo, essa mesma luta motivada 
pela testosterona, para ter seus próprios genes reproduzidos na geração 
seguinte, criou o impulso para o status social, que alimentou a iniciativa de 
melhorar a forma de fazer as coisas (...). Assim, mesmo hoje, a testosterona 
ainda tem a incumbência de aumentar a motivação e a iniciativa – não 
apenas a do sexo – em todos os seres humanos, mulheres ou homens...8. 

7 Paul Zak, ob. cit., página 47.
8 Paul Zak, ob. cit., página 80 e 83: “Ambos os sexos eram capazes de violência, compe-

tição e agressão, assim como união e compaixão, mas os homens (com muito mais testos-
terona) estavam hormonalmente predispostos a serem líderes em violência, competição 
e agressão, enquanto as mulheres (ao liberarem altos níveis de oxitocina em resposta a 
estímulos) eram hormonalmente predispostas a liderar em termos de união e compaixão...
Verificou-se que a testosterona bloqueia a ligação da oxitocina com seu receptor...Quanto 
mais alto o nível de testosterona, mais a oxitocina é bloqueada e menos empatia a pessoa 
sente. Quanto menos empatia a pessoa sente, menos generosa fica. Logo, o déficit de 
empatia que vemos nos homens não é apenas uma desculpa para ser mais agressivo. A 
testosterona interfere, sobretudo, na absorção da oxitocina, cujo efeito é a redução da 
capacidade de ser carinhoso e afetivo”.
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Todavia, para a obtenção do consenso a testosterona não é boa. 
Em uma síntese, a oxitocina estaria associada aos comportamentos 
de acolhimento e de consenso, enquanto a testosterona, a 
comportamentos competitivos e, até mesmo, de vingança. 

Também em síntese apertada, a oxitocina estaria associada à 
necessária melhoria e ao estímulo de serviços de mediação, de 
conciliação e de negociação no espaço judicial e extrajudicial de 
resolução de conflitos, de controvérsias e de problemas. Deste 
modo, seria promovido maior bem-estar a todos, sejam partes, 
servidores públicos ou julgadores (as). Assim,  a regulação da vida 
poderia se operar de maneira positiva, o que contribuiria para o 
desenvolvimento político, social e econômico.  

Paul Zak é específico nesse sentido, mostrando que a produção de 
oxitocina por intermédio de posturas cooperativas geradoras de 
confiança resulta em maior eficiência e lucratividade, podendo ser 
lido, da mesma forma, como produtividade9:

O comportamento moral de fato aumenta a eficiência e a lucratividade 
de transações comerciais (...). Nos últimos dois anos, conheci um grupo 
de empresários liderados por John Mackey, CEO da Whole Foods, que está 
tentando se proteger dos aspectos negativos do comércio, praticando 
o que chama de `capitalismo consciente´. Eles estão longe de ser 
esquerdistas sonhadores. Nos últimos 10 anos, capitalistas conscientes 
lucraram 1.026% outros 331%.

(...) Depois que o Furacão Katrina devastou New Orleans, levou três 
semanas para que a Whole Foods encontrasse todos os seus funcionários. 
Quando encontraram, Mackey e o conselho decidiram pagar um ano 
inteiro de salário aos funcionários da cidade, independentemente do fato 
de as lojas serem ou não reabertas.

Esse tipo de preocupação pelos funcionários vai inteiramente de encontro à 
abordagem “mestre do universo”, que enxerga a tarefa do CEO começando 
e terminando com o retorno trimestral. O problema da abordagem de 
`maximizar´ é que ela ignora o fato de que toda corporação não tem 
apenas acionistas, mas stakeholders, que incluem clientes, funcionários, a 
comunidade e a sociedade na qual opera. A ideia de que gerir um negócio 
se resume à maximização do valor do acionista leva ao pensamento de 
curto prazo, que engana o futuro e, muitas vezes, gera erros colossais.

9  Ob. cit., páginas 159, 179, 180 e 182.

(...) Quando pessoas que se preocupam com a sobrevivência, não só inibem 
a liberação de oxitocina, como prejudicam sua confiança de consumidor, 
que sempre foi o primeiro passo para as crises econômicas. 

Para prosperar no longo prazo, qualquer mercado – negócio ou 
sociedade – exige regras de troca justas, claras e exequíveis, que 
sustentem o ciclo virtuoso: confiança, liberação de oxitocina e 
reciprocidade. 

A questão do capitalismo consciente será tratada a seguir. 
Pontua-se que ser ético, agir de maneira moral, ao contrário 
de representar uma postura ingênua, boba, frágil e perigosa, 
conforme acreditam as pessoas competitivas, gera mais riqueza, 
maior circulação de mercadorias, potencializando ganhos materiais 
e imateriais imensamente superiores aos proporcionados pelas 
posturas ganha-perde.

Assim, diversamente do que ainda é crença predominante 
na sociedade, e mesmo no âmbito do Ministério Público, ser 
cooperativo é mais benéfico para a produtividade e para o 
desenvolvimento, trazendo resultados profícuos também para a 
saúde dos que adotam tais práticas de vida.

Paul Bloom, psicólogo canadense,10 referiu que há:

(...) muitas evidências de que nossa moralidade foi criada pela seleção 
natural, e assim...nossos instintos morais são tão biológicos quanto a 
nossa capacidade de ver e falar (...) moralidade como um instinto evoluído.

Não é outro o ensinamento de David Eagleman11:

Juntos, os integrantes de um grupo podem se ajudar mutuamente a sobreviver. 
Essas pessoas ficam mais seguras, mais produtivas e têm maior capacidade de 
superar os desafios. 

O impulso para criar vínculos com os outros é chamado eussocialidade (eu 
é a palavra grega para bom) e proporciona uma cola, independentemente 
de parentesco, que permite a formação de tribos, grupos e nações. 

Não é que a seleção individual não aconteça, ela apenas não fornece um 
quadro completo. Embora a espécie humana seja competitiva e individualista 

10  Jornal Zero Hora de 24.08.2014, páginas 8 e 9.
11  Cérebro – uma biografia. Tradução Ryta Vinagre. Coordenação de Bruno Fiuza. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2017, página 176.
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na maior parte do tempo, também é verdade que passamos uma parte 
considerável da vida cooperando pelo bem do grupo. Isso permitiu que as 
populações humanas prosperassem por todo o planeta e formassem 
sociedades e civilizações – feitos que os indivíduos, por mais aptos que 
fossem, jamais conseguiriam realizar de maneira isolada. (...). Assim, 
nosso impulso para nos unir em grupos produz uma vantagem para a 
sobrevivência...” (grifos meus)

Depreende-se das lições de Eagleman que, em realidade, 
possuímos inatas a competição e a cooperação. Resta saber quais 
caminhos deixaremos preponderar, o que estará diretamente 
associado às posturas de vida que optarmos.

Sinceramente, podemos e devemos conviver com ambos 
(competição e cooperação), mas com preponderância 
no caminho da cooperação, pois está demonstrado pela 
história, pela biologia, pela física e pela neurobiologia, que 
as consequências da adoção desta última orientação são o 
bem-estar e a resolução adequada dos conflitos.

Dr. Richard Dawkins12, ícone do materialismo evolucionário, 
paradoxalmente, em seu famoso livro o Gene Egoísta, não apresenta 
entendimento diverso, evidenciando a cooperação como orientação 
adaptativa biológica:

A construção de uma perna é um empreendimento cooperativo envolvendo 
muitos genes (...) a construção de um bebê é um empreendimento 
cooperativo assim tão intrincado (...). Um gene que coopera bem com 
a maioria dos outros genes que provavelmente irá encontrar em corpos 
sucessivos, isto é, os genes do restante do pool gênico, tenderá a estar em 
vantagem. (...) Esta é uma ideia sutil e complexa. Ela é complexa porque o 
“meio ambiente” de um gene consiste, em grande parte, em outros genes, 
cada um dos quais, por sua vez, selecionado em face de sua habilidade para 
cooperar com o seu meio ambiente, constituído por todos os outros genes.

12  O Gene Egoísta, páginas 91, 93 e 95.

O mesmo pode ser visto em Alana Collen13, quando afirma que, 
de estritamente humanos temos apenas 10%, sendo os outros 
90% constituídos por arqueias, fungos, bactérias e vírus, todos 

13 COLLEN, Alanna. 10% Humano – Como os micro-organismos são a chave para a saúde do 
corpo e da mente. Tradução Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2016, páginas 12, 18, 
30, 31, 32, 54,f 127 e 133: “Você é apenas 10% humano. Para cada célula que compõe o 
recipiente que você se acostumou a chamar de ´meu corpo´, existem nove células impos-
toras pegando carona. Você não é formado só de carne e sangue, músculo e osso, cérebro 
e pele. Há também bactérias e fungos. Você é mais ´eles´ do que ´você´. Somente seu 
intestino abriga 100 trilhões deles, como um recife de coral no leito escarpado que é o 
seu intestino. Cerca de 4 mil espécies diferentes criam seus próprios pequenos nichos, 
aninhados entre as dobras do seu cólon, que, com 1,5 metros de cumprimento, tem a área 
correspondente a uma cama de casal. No decorrer da vida, você vai ter abrigado o peso de 
cinco elefantes africanos em micro-organismos. Eles estão por toda a sua pele, e existem 
mais de 50 milhões só na ponta do seu dedo (...). Fora do abrigo criado pelo apêndice, há 
uma metrópole fervilhante de micro-organismos, no núcleo da paisagem microbiana do 
corpo humano: o ceco, ao qual o apêndice está ligado. Esse é o epicentro da vida micros-
cópica, onde trilhões de indivíduos de pelo menos 4 mil espécies aproveitam ao máximo o 
alimento parcialmente digerido que passou pela primeira rodada de processo de extração 
de nutrientes no intestino delgado. As partes duras – fibras vegetais – são deixadas para os 
micróbios atacarem na segunda rodada. O cólon, que constitui a maior parte do intestino 
grosso (...). Ali, eles recolhem os refugos de alimento e os convertem em energia, deixando 
os resíduos para serem absorvidos pelas células das paredes do cólon. Enquanto a maioria 
das células do corpo são alimentadas pelo açúcar transportado pelo sangue, a principal 
fonte de energia das do cólon são os resíduos da microbiota (...). As fezes, longe de serem 
os resíduos de nossa comida, são na maior parte bactérias – algumas mortas, outras vivas. 
Elas respondem por cerca de 75% do pelo úmido das fezes, enquanto as fibras vegetais 
constituem cerca de 17% (...). Cada pessoa é um superorganismo, uma coletividade de 
espécies  vivendo lado a lado, em cooperação, para controlar o corpo que nos sustenta. 
Nossas células, embora bem maiores em volume e peso, são superadas a razão de dez 
para uma pelas células dos micróbios que moram dentro da gente sobre nosso corpo. 
Esses são 100 trilhões de micro-organismos – conhecidos como a microbiota – são predo-
minantemente compostos por bactérias: seres microscópicos constituídos de uma só 
célula. Junto com elas, há outros: vírus, fungos e arqueias. Os vírus são tão pequenos e 
simples que colocam em xeque o conceito do que seria necessário para constituir ´vida´, 
pois dependem das células de outras criaturas para se replicarem. O fungos que vivem em 
nós em geral são levedos, organismos mais complexos do que bactérias, mas ainda assim 
unicelulares. As arqueias forma um grupo semelhante às bactérias, mas suas diferenças, 
em termos evolutivos, são tão significativas quanto as que separam as plantas dos animais.  
Juntos, os micro-organismos vivendo no corpo humano somam 4.4 milhões de genes – 
esse é o micro bioma: o genoma coletivo de nossa microbiota. Esses genes cumprem 
seu papel no controle de nosso copo junto com nossos 20 mil genes humanos. Segundo 
esses números, você é apenas 0,5% humano (...). Entretanto, os micróbios do intestino 
não são só coletores, aproveitando nossas sobras. Nós também tiramos proveito deles, 
especialmente, quando se trata de terceirizar funções que levaríamos muito tempo para 
desenvolver sozinhos. Afinal, por que se dar o trabalho de ter um gene para sintetizar a 
proteína que produz a vitamina B12, essencial ao funcionamento do cérebro, quando as 
bactérias Klebsiella podem fazer isso para você? (...). Na verdade, o intestino humano tem 
mais células imunes do que o resto do corpo inteiro. Cerca de 60% do tecido do sistema 
imunológico se localiza em torno dos intestinos, particularmente ao longo da seção final 
do intestino delgado, do ceco e apêndice adentro (...). Embora não cause doenças, a micro-
biota é, de certa forma, uma grande infecção. Esses micróbios são intrusos, mas se intro-
meteram há muito tempo e trazem tantos benefícios que o sistema imunológico aprendeu 
a aceitá-los (...). Cheguei a um ponto em minha descoberta dos micróbios que habitam o 
corpo humano em que parei de me ver como um indivíduo e comecei a me considerar 
uma receptáculo da minha microbiota. Agora meus micro-organismos e eu formamos 
uma equipe. Mas, como em qualquer relacionamento, é dando que se recebe. Eu sou 
provedora e protetora deles, que em troca me sustentam e nutrem (...). sua preservação 
é tão valiosa para mim quanto o bem-estar das células do meu próprio corpo (...). Dessa 
forma, fica claro que a microbiota tem uma grande influência sobre o desenvolvimento do 
sistema imunológico, e isso tem um efeito poderoso sobre  sua capacidade de combater 
doenças.”
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eles trabalhando conosco em perfeita harmonia, ao ponto de a 
microbiota14 existente no cólon ser a responsável pela regulação 
do nosso sistema imunológico.

Vejam só que revelação! Estamos no mais alto grau de cooperação 
com nossos hóspedes. Ou será nós (10%)  que somos hóspedes 
deles? De uma forma ou de outra, a cooperação é que mantém 
nossa vida. Aliás, nossos hóspedes descobriram que a cooperação 
seria o único caminho evolutivo. Isso, há bilhões de anos.

Carter Phipps15 comenta sobre a virada de Copérnico que 
a biologia evolucionária proporcionou quanto ao debate 
“competitivo x cooperativo”:

Em 1967, Marcullis, uma jovem e desconhecida bióloga que por acaso 
se casou com um jovem astrofísico chamado Carl Sagan, publicou um 
artigo que seria um marco divisório. Sustentou que, milhões de anos 
atrás, organismos unicelulares começaram a trabalhar em conjunto, o 
que resultou no desenvolvimento de uma forma de vida inteiramente 
nova – o eucarioto (a primeira célula com núcleo) -, que se tornou a 
base de toda a vida avançada no planeta. O trabalho de Margulis sobre 
essa nova teoria, que ela chamou de `simbiogênese´, foi um divisor de 
águas no desenvolvimento da biologia evolucionária, ajudando a alterar 
não só o debate científico, mas, também, o debate cultural em torno da 
evolução, fazendo-o passar de um foco na competição para uma nova 
avaliação da cooperação. Ela ajudou a mostrar com a cooperação entre os 
organismos – nesse caso, bactérias, podia ser um propulsor fundamental 
do processo evolucionário. Hoje, essa noção essencial está sendo usada 
para compreender tudo, da antiga dinâmica tribal à marcha em curso da 
globalização econômica. (...) Comecei a me interessar pelo trabalho de 
Margullis por meio do trabalho de outra bióloga evolucionária – Elisabet 
Sahtouris, que se autodefine como ´biofilósofa´(...). Sahtouris tomou 
a iniciativa de descrever a criação das primeiras células eucarióticas, 
o resultado foi consideravelmente mais atraente. Como ela explicou: 
As minúsculas arqueobactérias, com seus estilos de vida e tecnologia 
especializadas, criaram então o acontecimento mais espetacular que 
ocorreu na evolução da Terra desde que elas surgiram pelo primeira 
vez da crosta mineral do planeta. A célula nucleada – uma forma de vida 
inteiramente nova, cerca de mil vezes maior que uma bactéria individual 
– formou-se, visto que as bactérias adotaram divisões de trabalho e 
doaram parte de seus genomas singulares para o novo núcleo da célula. 

14 COLLEN, Alana. Ob. Cit.. Página 18. “Esses 100 trilhões de micro-organismos – conhecidos 
como a microbiota – são predominantemente compostos por bactérias; seres micros-
cópios constituídos de uma só célula. Junto com elas há outros: vírus, fungos e arqueias.” 

15 Evolucionários – Revelando o potencial espiritual e cultural de uma das maiores ideias da 
ciência. Tradução Mário Molina. 1ª edição. São Paulo: Editora Cultrix, 2014. Página 64.

Assim, a célula nucleada – o único tipo de célula, além da bacteriana, a 
evoluir na Terra – representa uma unidade superior que as bactérias 
alcançaram quando, após eras de tensão e hostilidades, se envolveram 
em negociações bem-sucedidas e evolução cooperativa. Esse processo – 
pelo qual a tensão e as hostilidades entre indivíduos levam a negociações 
e, por fim, à cooperação como unidade maior – é o processo evolucionário 
básico de todas as formas de vida em nosso planeta, como eu as vejo.

Aqui proponho aos (às) meus (as) interlocutores (as) uma breve 
pausa para reflexão, e trago a demonstração de Carter Phipps16 
sobre o ciclo da evolução, conceito que se aplica a nós humanos, 
como não poderia ser diferente, ante o que se disse nas transcrições 
antes feitas sobre a nossa constituição 10% humana:

 

Phipps17 cita Peter A. Corning (The Synergism Hypothesis), 
quando afirma:

Comunidades ecológicas não são simplesmente arenas de gladiadores 
dominadas por uma competição mortal; são redes de interações 
complexas, de interesses independentes, que requerem ajustamento 
mútuo e acomodação com relação aos outros que nelas coabitam e à 
dinâmica do ecossistema local. A necessidade de competição é apenas uma 
metade de uma dualidade, cuja outra metade inclui muitas oportunidades 
de cooperação mutuamente benéfica. 

16 Ob. cit., página 68.
17  Ob. cit., página 63.
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Seguindo esse princípio natural da cooperação e, na mesma 
medida, da pacificação, já que estamos em paz com nossos 
hóspedes, parece impositivo que o consenso que decorre da 
negociação, da mediação e da conciliação seja a melhor orientação 
para a regulação da vida das pessoas. O consenso decorrente 
dos acordos é preferível não somente porque elimina o conflito, 
como também porque está na essência humana e foi um dos 
responsáveis pelo nosso êxito como espécie na intrincada luta 
pela evolução biológica vivida neste planeta.

Com efeito, comportamentos morais, como o reconhecimento 
recíproco das circunstâncias que importam a cada um dos 
interlocutores em conflito, assim como, comportamentos que 
possam melhor acomodar o convívio em sociedade, fazem parte 
da estratégia biológica de manutenção da nossa espécie, ou dos 
nossos genes, segundo Richard Dawkins18.

Em oposição ao que acima apontei, a postura contrária, do 
processo judicial, gera testosterona, promovendo o despejo 
de hormônios de estresse19, o que devasta o interior biológico 
das partes e, inevitavelmente, do (a) julgador (a),20 não somente 
pela qualidade da litigiosidade (intensidade do conflito, com 
discussões, acusações, raiva, ameaças, medo), como, igualmente, 
pela quantidade (é o cumulativo e reiterado efeito negativo que 
a impregnação hormonal decorrente da testosterona acaba 
impingindo ao (a) julgador (a) em decorrência da constante e 
continuada análise de situações de conflito, dor e sofrimento).  

A cooperação, portanto, é uma ferramenta adaptativa de 
altíssimo valor biológico, porque permite, por intermédio 
da divisão de tarefas e de habilidades, que várias unidades 
possam combinar seus esforços para o ganho mútuo e 
potencializado de todos.

18 O Gene Egoista (trad. Rejane Rubino. São Paulo: Companhia das Letras. 2007, páginas 91, 92 
e 93.

19 Paul Zak, na obra já citada, página 107, comenta que a epinefrina (adrenalina-hormônio 
agudo), que nos prepara para a “luta ou fuga” e é um golpe imediato à ação, e também o 
cortisol (hormônio crônico), o qual mantém a frequência cardíaca acelerada e a pressão 
arterial e respiração elevados.

20 GOLEMAN, Daniel. O Cérebro e a Inteligência Emocional – Novas Perspectivas. Tradução Carlos 
Leite da Silva. Rio de Janeiro: Objetiva. 2012. Página 25 informa o que segue: “...pesquisas 
mostram que as vantagens de se estar de bom humor são de que somos mais criativos, 
melhores na resolução de problemas, temos melhor flexibilidade mental e podemos ser 
mais eficientes na tomada de decisões de muitas maneiras.” É sabido que a liberação de 
oxitocina promove o despejo dos hormônios de bem-estar serotonina e dopamina, os 
quais também estão associados ao bom humor, em especial a serotononia. Como conse-
quência, a liberação de testosterona, ao promover a produção da adrenalina e do cortisol 
e o bloqueio da oxitocina, acaba acarretando ao (à) Julgador (a) uma menor capacidade de 
resolução de problemas e uma menos eficiente tomada de decisões. 

Exatamente por isso que cooperar dá prazer – sistema de 
recompensa do cérebro -, despejando o neurotransmissor 
dopamina na corrente sanguínea, quando participamos de atos 
como tais.

Leonard Mlodinow21 comenta sobre isso dizendo:

Esquilos não estabelecem bases para curar a raiva, cobras não ajudam 
suas semelhantes a atravessar uma estrada, mas os seres humanos 
conferem grande importância à bondade. Os cientistas chegaram a 
descobrir que partes do nosso cérebro ligadas ao processo de 
recompensa são estimuladas quando participamos de atos de 
cooperação mútua, de forma que ser bondoso talvez represente uma 
recompensa em si. (grifos meus)

Acrescenta Mlodinow22, com o apoio de Richard Layard23, 
comentando estudos monitorados por IRM (Imagem de 
Ressonância Magnética): 

(...) quando as pessoas cooperavam reagindo a uma cooperação 
anterior do outro jogador, seus cérebros se iluminavam nas 
áreas que se iluminam com uma experiência gratificante...a 
virtude foi sua própria recompensa...nós nos sentimos melhor quando nos 
portamos bem. (grifos meus)

Layard24 conclui: 

E, é claro, partilhar foi crucial para nossa sobrevivência primitiva, quando 
a provisão de alimentos era muito irregular (...). Explica porque há um 
elemento de decência e confiabilidade na maioria das pessoas (...) não 
fazer aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem. 

Então, cooperar dá prazer, porque gera confiança, 
bem-estar (= felicidade).

A mesma consequência neurobiológica acontece quando, ao 
final de um exercício de corrida sentimos aquele bem-estar 

21 Subliminar. Como o Inconsciente influencia nossas vidas. Trad. Claudio Carina. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2013, página 97.

22 Ob. Cit., página, 114.
23 Felicidade – Lições de uma nova ciência.. Tradução Maria Clara de Biase W. Fernandes. Rio de 

Janeiro: BestSeller, 2008, página 126.
24  Ob. cit., página 127.
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imenso25 gerado pela atividade, sendo despejadas pelo sistema de 
recompensa em determinadas áreas do cérebro a dopamina e a 
endorfina, e sentimos uma recompensa pela ação tomada. Essas 
predições, subentendem que “se o organismo fizer isso, receberá 
aquilo”, são a herança de longínquos tempos em que o correr para 
se salvar do leão faminto26 orientava a regulação específica da vida. 

Esta sensação de recompensa também ocorre nos momentos 
precedentes ao ato de consumo27, estando todos esses 
acontecimentos geradores de dopamina ligados a uma estrutura 

25 HERCULANO-HOUSEL, Suzana. Sexo, Drogas, Rock´n´roll e chocolate – O Cérebro e os 
Prazeres da Vida Cotidiana – De tudo o que é bom a gente quer mais. Mas como O Cérebro 
decide o que é bom? 2ª Edição. Rio de Janeiro: Vieira e Lent. 2012. Páginas 25, 31,32,41 e 42: 
“Pode parecer contrassenso o cérebro gostar de experiências estressantes, mas a euforia 
pós-estresse tem sua função: se você viveu para contar a história é porque sua reação ao 
leão, ao assaltante ou à montanha-russa foi bem-sucedida, e merece ser premiada para 
garantir que ela se repetirá da próxima vez que a mesma razão de estresse aparecer (...) 
Por que você pensa que comer, fumar, beber, fazer sexo, música ou exercícios são hábitos 
que se mantêm ao longo dos séculos? O que é ´bom´ para o cérebro e faz a gente querer 
mais são comportamentos e substâncias que levam à ativação desse sistema de recom-
pensa, e fazem o cérebro passar a associar à causa da ativação a sensação de bem-estar 
e prazer criada em seguida no corpo(...) Talvez a corrida tenha sido tantas vezes associada 
à fuga de uma causa de estresse ao longo de milênios que hoje basta começar a correr 
para que o cérebro suponha que há estresse em seu encalço. E como correr do leão com 
sucesso deve ter sido uma atividade premiada ao longo dos milênios, tanto a corrida sem 
razão quanto aquela necessária à sobrevivência acabaram entrando para o rol de ativida-
des-dignas-de-recompensa para o cérebro.” 

26 HERCULANO-HOUSEL, Suzana. Sexo, Drogas, Rock´Roll... & Chocolate – O Cérebro e os 
Prazeres da Vida Cotidiana – Tudo o que é bom a gente quer mais. Mas como o cérebro decide 
o que é bom?2ª edição. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2012. Páginas 41 e 42: “Talvez a corrida 
tenha sido tantas vezes associada à fuga de uma causa de estresse ao longo dos milênios 
que hoje basta começar a correr para que o cérebro suponha que há estresse em seu 
encalço. E como correr do leão com sucesso deve ter sido uma atividade premiada ao 
longo dos milênios, tanto a corrida sem razão quanto aquela necessária à sobrevivência 
acabaram entrando para o rol de atividades-dignas- de-recompensa para o cérebro.”

27 LINDSTROM, Martin. A Lógica do Consumo – Verdades e mentiras sobre porque compramos. 
Tradução Marcelo Lino. Rio de Janeiro: Harper Collins Brasil, 2016, página 62: “Mas 
os neurônios-espelho não funcionam sozinhos. Muitas vezes agem em conjunto com 
a dopamina, uma das substâncias químicas cerebrais ligadas ao prazer. A dopamina é 
uma das substâncias mais viciantes para os seres humanos – e decisões de compra são 
motivadas em parte por seus efeitos sedutores. Quando você vê aquela câmera digital 
reluzente, ou aqueles brincos de diamantes cintilantes, por exemplo, a dopamina sutil-
mente inunda o seu cérebro de prazer e, depois, vupt!, antes que você perceba já assinou 
o recibo do cartão de crédito (os pesquisadores geralmente concordam que são neces-
sários menos de 2,5 segundos para tomarmos uma decisão de compra). Alguns minutos 
mais tarde, ao sair da loja com a sacola na mão, os sentimentos de euforia causados pela 
dopamina regridem e, de repente, você se pergunta se algum dia vai realmente usar aquela 
maldita câmera ou aqueles brincos. Isso parece familiar? Quando tomamos a decisão de 
comprar algo, as células cerebrais que liberam dopamina secretam uma explosão de 
bem-estar, e esse fluxo de dopamina alimenta o instinto de continuar comprando mesmo 
quando nossa mente racional diz que já chega. Em outra palavras, aquela louca descarga 
de prazer quando estamos na expectativa de comprar, digamos, um Blackberry  ou um 
iPod Nano pode na verdade estar nos ajudando a incrementar nosso sucesso reprodutivo 
e nos preparando para a sobrevivência. Por quê? Porque, conscientemente ou não, calcu-
lamos as compras com base em sua possibilidade de nos trazer ou não status  social – e 
o status está ligado ao sucesso reprodutivo (...) em grande parte das vezes que avaliamos 
objetos atraentes – iPhones, Harley-Davidsons e coisas do gênero – por sua capacidade de 
promover nosso status social. Portanto, aquele novo e provocante vestido Prada ou aquele 
Alfa Romeu reluzente pode ser exatamente o que precisamos para atrair um parceiro e dar 
continuidade à nossa linha genética ou assegurar nosso sustento pelo resto da vida.”

subcortical chamada núcleo acumbente, ou nucleus accumbens, 
identificado na figura abaixo:

As linhas vermelhas mostram a orientação da dopamina no sentido 
da parte frontal do cérebro (córtex pré-frontal – parte executiva 
do cérebro), objetivando a tomada de uma decisão, seja correr, 
comprar, seja cooperar.

De fato, é chocante defrontar-se com tais constatações científicas 
para nós que atuamos no espaço adversarial jurídico. 

De qualquer forma, concordemos ou não, aceitemos ou não, meu 
objetivo é, apenas, o de gerar a reflexão, postura que se mostra a 
mais adequada quando lançamos ideias que podem se contrapor 
aos nossos dogmas.

Os benefícios das posturas cooperativas e os malefícios 
das posturas adversariais para a resolução de conflitos, 
controvérsias e problema

Por que, então, não estimularmos a criação de maiores espaços de 
cooperação, por intermédio de estrutura de negociação, mediação 
e conciliação, quando é sabido que cooperar e colaborar geram 
dopamina e dão prazer? Não somente pela questão do prazer, o 
que por si só é muito bom, a dopamina possui inúmeros outros 
benefícios já constatados pela ciência. 
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Nas palavras de Paul Zak28, a dopamina está associada aos 
comportamentos que levam à busca pelo atingimento de 
metas, direcionamento e reforço de aprendizagem. Ela 
motiva e torna agradável a busca por atividades que 
resultam em recompensa.

Se a dopamina está associada à busca pelo atingimento de 
metas, nada melhor que atos de cooperação que a liberam para 
que possamos chegar com mais facilidade ao atingimento das 
principais metas da sociedade, que são a pacificação social e a 
resolução de conflitos.

Isso acontece porque a dopamina está ligada, da mesma 
forma, ao direcionamento e ao reforço da aprendizagem. Ou 
seja, em mesas de negociação e de mediação colaborativa, 
cooperativa, temos potencializada nossa criatividade, inovação, 
e encontramos, por consequência, mais alternativas e opções 
para resolver os problemas.

Além disso, a criatividade e a inovação proporcionam uma 
maior capacidade de analisar a controvérsia em seu contexto, o 
que é importantíssimo, porque a visão contextual possui maior 
abrangência, maior quantidade e qualidade de informações e 
visão de sistema, fatores esses que aumentam a possibilidade de 
que sejam encontradas soluções mais adequadas à solução dos 
casos, especialmente os complexos, como é comum de acontecer 
quando tratamos de relacionamentos humanos.

Não bastasse isso, a cooperação promove a liberação de dopamina 
porque vivemos e sentimos no ambiente de negociação, mediação 
e conciliação colaborativas o bem-estar de experimentar a 
confiança no outro e do outro, deslocando o foco29 para a efetiva 
solução do conflito, com energia, motivação e direcionamento.

Nas palavras de Goleman, transcritas na nota de rodapé anterior, 
a dopamina nos estimula à persistência prazerosa. O resultado 

28  Ob. Cit., página 39.
29 GOLEMAN, Daniel. FOCO – A atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Tradução 

Cássia Zanon. 1ª edição. Rio de Janeiro: Objetiva. 2014. Página 166: “...o pensamento 
positivo reflete os circuitos cerebrais de recompensa em ação. Quando estamos felizes, 
o núcleo acumbente, uma região junto ao estriado ventral, no meio do cérebro, é ativado. 
Essa região parece vital para a motivação e para a sensação de que o que estamos 
fazendo é recompensador. Ricos em dopamina, esses circuitos são condutores dos senti-
mentos positivos, da luta pelos objetivos e dos desejos. Isso se combina com os opiáseos 
endógenos do cérebro (os opiatos próprios do cérebro), que incluem as endorfinas (os 
neurotransmissores dos corredores). A dopamina pode alimentar nossa motivação e 
persistência, enquanto os opiatos conferem a elas uma sensação de prazer.”

disso é que temos maior capacidade quantitativa e qualitativa de 
trabalhar na busca de soluções quando vivenciamos situações 
colaborativas. Vejam a importância disso, se comparado com as 
disputas adversariais. Nestas, o que todos querem é sair da situação 
o mais rápido possível, ou seja, persistência zero, passando o foco 
para o encerramento da interlocução na posição em que estiver.

O raciocínio é simples e lógico: se deixarmos de lado as 
preocupações com o outro, não perdendo energia avaliando se 
ele quer nos desrespeitar, iludir ou enganar, se não entrarmos 
em disputas de argumentos, atitudes defensivas e tudo mais 
quanto seja disponível nas posturas adversariais para focarmos, 
mantermos a atenção voltada totalmente para a busca de 
soluções ganha-ganha, que possam resolver com mais adequação 
os problemas postos, qual será o resultado de tal postura? Por 
óbvio, algo positivo ou, no mínimo, algum resultado que, em 
termos neurobiológicos, nos tenha feito experienciar algo melhor 
do que as más sensações do cortisol e da depressão de humor 
que decorrem dos embates duelísticos.. 

Da mesma forma liberada pela oxitocina, a serotonina reduz a 
ansiedade30, melhora o humor, reduzindo a impulsividade e 
promovendo a interação social. 

Assim, a produção de um ambiente de cooperação no 
relacionamento de trabalho, familiar, em mesa de negociação, de 
mediação, etc, acaba estimulando a resolução de conflitos e de 
problemas de maneira exponencial, porque a serotonina reduz a 
ansiedade, a qual sempre é inimiga dos sentimentos e decisões de 
aproximação e consenso, permitindo que seja exercido o ato de 
escutar com qualidade. 

30 GUIMARÃES, Francisco Silveira. Neurociência da Mente e do Comportamento. Coordenador 
Roberto Lent. Substâncias Psicoativas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2013, página 334: 
“Diferentemente das psicoses e dos transtornos afetivos, a ansiedade é uma emoção 
normal. Seu caráter aversivo a torna um fator motivador essencial para um adequado 
desempenho na vida cotidiana. No entanto, quando excessiva, a ansiedade passa a preju-
dicar esse mesmo desempenho, caracterizando um transtorno de ansiedade. Os principais 
transtornos primários de ansiedade são os de ansiedade generalizada, do pânico, obses-
sivo-compulsivo, de ansiedade social, de estresse pós-traumático e fobia simples. O trans-
torno de ansiedade generalizada caracteriza-se por uma ansiedade persistente e genera-
lizada, com sintomas na maioria dos dias pelo menos durante 6 meses. No transtorno de 
pânico, existe a recorrência de ataques súbitos de ansiedade intensa, acompanhada de 
sinais típicos de pânico, tais como diarreia, palpitação, dor torácica, tremores, sensação de 
perda do controle e morte iminente. O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado 
por recorrência de obsessões (pensamentos, imagens ou impulsos, em geral sem sentido 
ou desagradáveis) que invadem constantemente a consciência, acompanhados em geral, 
de compulsões (comportamentos ritualísticos ou estereotipados). Na fobia específica 
ocorrem medos irracionais a certos objetos, enquanto na ansiedade social existe medo 
de manifestar algum comportamento inadequado em situações públicas. O transtorno de 
estresse pós-traumático envolve a reexperimentação de eventos traumáticos através de 
pesadelos ou flashbacks.”
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A pessoa ansiosa está com medo, na defensiva, muitas vezes 
torna-se agressiva, como forma de, pela produção de testosterona, 
tentar eliminar a sensação de fraqueza, de impotência, ante 
o desafio do conflito. Isso faz com que não tenha condições de 
escutar o que é dito pelo interlocutor, promovendo a completa 
falta de comunicação eficiente entre os envolvidos.

O ato de escutar é básico para o bom convívio em qualquer esfera 
de contato humano. 

É básico para o entendimento recíproco a escuta, porque permite 
que as pessoas se sintam legitimadas, respeitadas, valorizadas, 
oportunizando a construção de diálogos colaborativos e 
produtivos. Colaborativos são os que têm escutas inclusivas31, ou 
seja, quando o interlocutor admite o ponto de vista do outro como 
possibilidade, diversamente da escuta excludente, que acontece 
nas situações inversas. 

Em audiências judiciais, ou mesmo no espaço de argumentações 
no processo, criam-se, por consequência, verdadeiras batalhas 
verbais, por vezes ameaças, o que somente tem o condão de 
aumentar a espiral do conflito, o qual, ao final do trâmite, não 
acaba, no máximo tendo sido alcançada uma solução paliativa, em 
se tratando de conflitos complexos.

A questão da serotonina e da ansiedade nos leva a uma outra 
abordagem fundamental.  Por que temos dificuldade de ouvir? 
Amy Cuddy32 nos esclarece sobre isso:

Quando encontramos alguém que nunca vimos, de imediato tememos 
não ser levados a sério, parecer `inferiores´. Assim, falamos primeiro, 
para dominar o momento, para assumir o controle, para exibir nossa 
capacidade. Queremos mostrar o que sabemos, o que pensamos, o que 
já realizamos. Falar primeiro indica: sei mais do que você, sou mais 
inteligente, eu deveria falar, enquanto você ouve. Falar primeiro permite 
definir a pauta: eis o que iremos fazer e eis como faremos. (grifos meus)

Portanto, o ato de não se calar e não escutar encerra uma ilusória 
tentativa de influência sobre o interlocutor, sendo que o agente de 
tal estratégia acaba tendo a falsa representação de que assume 
o controle do outro. É evidente que falar é importante para que 

31 ALMEIDA, Tania. Caixa de Ferramentas em Mediação – Aportes práticos e teóricos. São Paulo: 
Dash, 2014, página 84.

32 O Poder da Presença – Como a LINGUAGEM CORPORAL pode ajudar você a aumentar sua 
AUTOCONFIANÇA. Tradução de Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2016, página 71.

possamos manifestar nossas convicções, crenças, pensamentos, 
mas a realização do ato de falar com o objetivo de exercício de 
poder pode levar à explicitação de que, em realidade, o que se 
passa dentro de nós é o medo, a impotência ou a instabilidade.

O real poder acontece quando temos condições de obter o maior 
número de informações, e as mais qualificadas possíveis em 
torno de um problema, porque é da ponderação mais ampla e 
contextual dos dados disponíveis que temos melhores condições 
de encontrar soluções adequadas.

É importante, então, estarmos atentos ao que nos motiva a falar, 
o que trará expertise nos cenários de negociação, mediação e 
conciliação, evitando que abramos a boca para falar quando o 
calar é mais valioso.

Ainda quanto à ansiedade, ela gera a perda da memória de trabalho 
ou memória operacional. Amy Cuddy33 comenta sobre isso:

A impotência e a ansiedade resultantes debilitam o que os psicólogos 
denominam funções executivas – ferramentas cognitivas de ordem 
superior, como raciocínio, flexibilidade nas tarefas e controle da atenção, 
todas cruciais para enfrentarmos bem as situações desafiadoras. Com 
o funcionamento executivo prejudicado, somos menos eficazes na 
atualização das informações mentais, na inibição de impulsos indesejados 
e no planejamento de ações. A ansiedade também golpeia a memória 
operacional – nossa capacidade de recordar informações antigas e 
simultaneamente receber, integrar e reagir a dados novos -, que depende 
fortemente de funções executivas.

Por isso, a serotonina que advém de condutas cooperativas 
executadas em negociações, mediações e conciliações promove a 
maximização da memória operacional, aspecto este fundamental 
para que sejam encontradas opções de solução mais adequadas 
ao contexto conflitivo a dirimir. Orienta-se, também, como uma boa 
e singela prática nas interlocuções que o negociador, mediador ou 
conciliador sempre tenham à sua frente papel e caneta para fazer 
anotações, realizando essas simples ferramentas o papel de um 
flip-chart ou qualquer outra ferramenta para relembrar questões, 
argumentos, posições, interesses, necessidades e valores. Se a 
ansiedade nos faz esquecer, não precisamos reagir a isso, mas 
agir, com técnica, com profissionalismo, com expertise.  É isso que 
o presente trabalho objetiva alertar.

33  Ob. cit, página 104. 
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A serotonina também melhora o humor34. Este, na forma 
amplamente demonstrada na nota de rodapé respectiva, 
caracteriza-se por uma flutuação no afeto, podendo acontecer 
flutuações tanto causadoras de mal-estar, como de bem-estar, ou, 
sendo mais específico, o humor é um sentimento que persiste por 
horas ou até dias.35 

Em se tratando de conflito, a tendência é a de que seja 
aumentada a depressão do humor, devido ao estresse36 causado 
pelas posições antagônicas relativamente a alguma necessidade, 
interesse, valor ou crença.

Assim, se os envolvidos se renderem a abordagens de culpa, 
retorno a fatos desconfortáveis do passado, desvalia, desamparo, 
desesperança, desrespeito, acrescido aos naturais efeitos da fadiga, 
do sono e do cansaço que decorrem de situações depressivas do 
humor, é absolutamente certo que serão majorados os pontos 
de conflito, e piorado o relacionamento. Resultado, um contra o 
outro, é igual à somda de “0+0” 

34 GUIMARÃES, Francisco Silveira. Ob. Cit., página 330: “16.5 Fármacos empregados em trans-
tornos de humor – Embora flutuações diárias em nosso afeto sejam normais, em alguns 
indivíduos elas podem se tornar excessivas em intensidade e/ou duração, caracterizando 
um transtorno afetivo. Atualmente, esses transtornos constituem uma das maiores causas 
de morbidade em todo o mundo. Os transtornos afetivos podem ser classificados em dois 
grandes grupos: os depressivos e os bipolares. Os primeiros incluem a depressão maior, 
a distimia e outros tipos não especificados. A depressão maior é uma doença recorrente, 
caracterizada pelo aparecimento de episódios com humor deprimido, perda de interesse 
pelas atividades habituais, sentimentos de desesperança, desvalia, culpa, desamparo, 
associados a alterações do apetite e do sono, fadiga, retardo ou agitação psicomotora, 
diminuição do desempenho sexual, dificuldade de concentração e de raciocínio e pensa-
mentos recorrentes sobre a morte, com ou sem tentativas de suicídio... Já a distimia é 
caracterizada por períodos prolongados (pelo menos dois anos) de humor deprimido, 
com sintomas depressivos menos intensos, que não chegam a caracterizar um episódio 
depressivo maior.” 

35 DAVIDSON, Richard J. BEGLEY, Sharon Begley. O Estilo Emocional do Cérebro – Como o funcio-
namento cerebral afeta sua maneira de pensar, sentir e viver. Tradução de Diego Alfaro, Rio de 
Janeiro: Sextante, 2013, páginas 10 e 11: “O estado emocional é a menor e a mais efêmera 
das unidades das emoções. Ele costuma durar poucos segundos e tende a ser desenca-
deado por uma experiência – por exemplo, o surto de alegria ao vermos a colagem feita por 
nosso filho no Dia das Mães, a sensação de realização ao terminarmos um grande projeto no 
trabalho, a raiva que sentimos quando precisamos trabalhar durante um feriado, a tristeza 
de vermos que nossa filha foi a única da turma que não foi convidada para uma festa. Os 
estados emocionais também podem surgir unicamente de atividade mental, como quando 
sonhamos acordados, ficamos introspectivos ou antevemos o futuro...Um sentimento que 
persiste e se mantém consistente ao longo de minutos ou de horas, ou até de dias, é um 
humor – como quando dizemos `ele está de mau humor´. E o traço emocional é o que 
caracteriza uma pessoa não só durante dias, mas também durante anos. Costumamos 
classificar uma pessoa que resmunga o tempo todo de rabugenta e aquela que se exaspera 
com facilidade de nervosa. Um traço emocional – como a raiva crônica de quem tem pavio 
curto – aumenta a probabilidade de vivenciarmos um estado emocional específico (a fúria, 
por exemplo), por diminuir o limiar necessário para sua manifestação. O estilo emocional é 
um modo consistente de respondermos às nossas experiências de vida... O estilo emocional 
influencia a probabilidade de apresentarmos determinados estados emocionais, traços 
emocionais e humores... Por outro lado, a personalidade consiste em um conjunto de quali-
dades que compreendem traços e estilos emocionais específicos. Considere, por exemplo, 
um traço de personalidade bastante estudado, a amabilidade...” 

36 GUIMARÃES, Francisco Silveira. Ob. Cit., página 330. “O termo estresse é de difícil definição, 
mas pode ser entendido como uma ameaça ao equilíbrio dinâmico e harmonioso essencial 
à sobrevivência dos seres vivos.”

Na forma ressaltada por Francisco Silveira Guimarães, na nota de 
rodapé 33, o raciocínio, a concentração e os pensamentos em 
geral têm o desempenho diminuído ante cenários adversariais 
dominados pela adrenalina e pelo cortisol em excesso, formando-se 
a “tempestade perfeita” para que o conflito não seja solucionado, 
perdurando indefinidamente, muitas vezes nos escaninhos da 
burocracia estatal.

A utilização de métodos autocompositivos, portanto, promove 
exatamente o inverso, haja vista que a oxitocina, após liberar 
a dopamina e a serotonina, culmina por minimizar os efeitos 
neurobiológicos normais que um conflito causa ao ser humano, 
oportunizando a prática de uma postura bastante eficiente na 
busca da pacificação e da concretização do caráter eminentemente 
pedagógico e de empoderamento que envolve toda a questão dos 
métodos adequados de resolução de conflitos e de problemas.

A serotonina ainda reduz a impulsividade, que é a tendência 
em adotar atitudes impensadas, imponderadas, irracionais, que 
não avaliam o contexto, trazendo como consequência inevitável 
a inadequação, a má comunicação (ou falta dela) e, por vezes, 
até mesmo a irreversibilidade dos acontecimentos. Veja que, a 
impulsividade está bastante associada ao medo e à ameaça. 

Em nosso cérebro, as amígdalas são o radar da ameaça, sendo 
elas estruturas existentes no sistema límbico, o chamado cérebro 
mamífero37, responsável pelas reações de “luta-fuga” ou “pare”. 

37 KAKU, Michio. O FUTURO DA MENTE – A Busca científica para entender, aprimorar e potencia-
lizar a mente. Tradução de Angela Lobo. 1ª edição. Rio de Janeiro: Rocco, 2015, páginas 36 
e 37: “Para dar sentido à estrutura aparentemente aleatória do cérebro, em 1967 o dr. 
Paul Maclean, do National Institute of Mental Health, aplicou ao cérebro a teoria da evolução 
proposta por Charles Darwin. Ele dividiu o cérebro em três partes. (Desde então, outros 
estudos acrescentaram muitos detalhes, mas usaremos esse modelo como um princípio 
básico de organização para explicar a estrutura geral do cérebro.) Primeiro, ele observou 
que as partes central e posterior, contendo o tronco encefálico, o cerebelo e os gânglios 
de basais, são quase idênticas às do cérebro dos répteis. Conhecidas como constituintes 
do `cérebro reptiliano´, elas são as estruturas cerebrais mais antigas, governando as 
funções animais básicas, como equilíbrio, respiração, digestão, batimentos cardíacos e 
pressão sanguínea. Elas controlam também comportamentos como enfrentamento, caça, 
acasalamento e territorialidade, necessários para a sobrevivência de anos. À medida que 
evoluímos de répteis para mamíferos, o cérebro foi se tornando mais complexo, expandin-
do-se e criando estruturas inteiramente novas. Formou-se assim o `cérebro mamífero´, 
ou sistema límbico, localizado perto do centro do cérebro, rodeando partes do repti-
liano. O sistema límbico é proeminente em animais que vivem em grupos sociais, como 
os macacos. Também possui estruturas relacionadas com as emoções. Como a dinâmica 
dos grupos sociais pode ser muito complexa, o sistema límbico é essencial para identi-
ficar possíveis inimigos, aliados e rivais. Por fim, temos a terceira e mais recente região 
do cérebro mamífero, o córtex cerebral, que é a camada externa do cérebro. A última 
estrutura cerebral a surgir da evolução é o neocórtex (que significa `casca nova´). Tal 
estrutura governa o comportamento cognitivo superior, sendo mais desenvolvida em 
humanos. Ocupa 80% da nossa massa cerebral, apesar de ser fina como um guardanapo 
(...). Em certo sentido, o cérebro humano é como um museu, guardando resquícios dos 
estágios anteriores de nossa evolução ao longo de milhões de anos, expandindo para fora 
e para frente em tamanho e função.” 
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A figura abaixo é uma demonstração da teoria trina ou triuna de 
Paul Maclean:

A figura abaixo mostra a localização das amígdalas:

AUTODOMÍNIO – a autorregulação da emoção e dos impulsos depende
grandemente da interação entre o córtex pré-frontal esquerdo – centro executivo
do cérebro – e a amígdala. Daniel Goleman, ph.D., O cérebro e a inteligência
emocional – novas perspectivas, p. 38.

A amígdala é o radar do cérebro para a ameaça, sendo o 
ponto de disparo da angústia, da raiva, do impulso, do medo, 
ou seja, sentimentos negativos38. 

38  GOLEMAN, Daniel. Ob. cit., página 39.

Os gatilhos mais comuns são: a) falta de respeito; b) ser tratado 
injustamente; c) sentir-se desconsiderado; d) sentir que não 
se é escutado e que não dão atenção; e) ficar submetido a 
metas irrealistas39.

Quando a pessoa se sente assim, ocorre a reação de “luta-fuga-pare”, 
e ativa o eixo HPA (Hipotálamo-Pituitária-Adrenal), que libera os 
hormônios de estresse adrenalina e cortisol. Como resultado 
do despejo no sangue de tais neurotransmissores, a pessoa perde 
a concentração no trabalho, a memória, a capacidade de 
aprender, de inovar e de ser flexível. 

Imagine um contexto de resolução de conflitos, onde o envolvido 
perde a concentração no trabalho, se vê embotado em 
incompreensões, medos, dúvidas e estresse. Por óbvio, não serão 
encontradas soluções que viabilizem o consenso e, pelo contrário, 
o sentimento de confusão gerará medo, agressões e mais conflitos.

Além disso, a pessoa perde a capacidade de aprender, de inovar 
e de ser flexível, exatamente o oposto das situações em que a 
pessoa tem liberada a oxitocina, a dopamina e a serotonina, por 
atitudes de cooperação.

A perda da capacidade de aprender está associada ao fato 
de que o cortisol possui muita facilidade de se acoplar ao 
hipocampo, que é a estrutura do sistema límbico responsável 
pelas memórias permanentes (alguns autores denominam 
memórias de longo prazo, mas é um conceito ultrapassado), 
essenciais para o aprendizado. 

Daniel Goleman40 comenta sobre o tema:

No máximo de emissão de hormônios de estresse, entra-se no estado de 
ficar oprimido, o qual debilita grandemente nossas capacidades cognitivas 
– por exemplo, o desempenho em matemática e linguagem pode cair 50%. 
Quando irritado, você responde de uma maneira rígida, inflexível. Não 
consegue se adaptar a novas situações. Não consegue se concentrar – 
facilmente se distrai.

Estar cronicamente oprimido pode danificar o hipocampo, o qual é crucial 
na aprendizagem: é aí que as memórias de curto prazo, como o que 
acabamos de ouvir ou ler, são convertidas em memórias de longo prazo, 

39  GOLEMAN, Daniel. Ob. cit., página 39, 40 e 41.
40 O Cérebro e a Inteligência Emocional – Novas Perspectivas. Tradução Carlos Leite da Silva. Rio 

de Janeiro: Objetiva. 2012. Página 67.
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de maneira que possamos recordá-las posteriormente. O hipocampo 
é extraordinariamente rico em receptores de cortisol, por isso nossa 
capacidade de aprendizado é muito vulnerável ao estresse. Se tivermos 
estresse constantemente em nossas vidas, esse fluxo de cortisol de fato 
desconecta as redes neurais existentes; podemos ter perda de memória. 
Esse tipo de perda extrema de memória tem sido visto em condições 
clínicas como transtorno de estresse pós-traumático e depressão extrema.

Na figura abaixo é possível visualizar o hipocampo e a sua 
proximidade da amígdala. Um exemplo clássico de perda da 
memória é o famoso “branco”, que ocorre quando a pessoa fica 
nervosa em palestra que profere, despeja muito cortisol, ele se 
acopla ao hipocampo, e a pessoa perde a capacidade de lembrar o 
que havia dito dois segundos atrás, sendo obrigada a interromper 
a fala e, muitas vezes, não mais tem condições de continuar. 

Outro problema é que a amígdala erra muito, pois recebe 
apenas fragmentos dos sinais que vêm dos sentidos e já reage 
imediatamente. A amígdala é “impulsiva”. Depois, o pré-frontal 
esquerdo passa a raciocinar e nos arrependemos do que fizemos.

Ainda há a situação em que a amígdala assume o poder por 
estímulos visuais, auditivos, etc., dominando o cérebro inteiro. A 
isso a doutrina chama de sequestro da amígdala.

O médico Marco Aurélio Dias41, em entrevista ao Dr. Drauzio 
Varella sobre o livro Quem ama não adoece, assim discorre sobre 
o assunto:

Quando o psiquismo do homem percebe uma ameaça a seu equilíbrio 
que, no entender do organismo, põe em risco sua vida, desencadeia um 
sistema de alarme. Suponho um gato encurralado num canto por um cão. 
É certo que seu psiquismo reconhece o risco e, em questão de segundos, 
automaticamente, por ordem do cérebro, substâncias chamadas de 
catecolaminas (adrenalina) são lançadas na corrente sanguínea para 
preparar o organismo para enfrentar o perigo. Como reage o gato? Seus 
olhos ficam maiores e as pupilas dilatadas para que enxergue melhor 
o inimigo. Seus pelos eriçam-se para que seu aspecto torne-se mais 
assustador. O coração bate mais rápido e mais forte, a pressão arterial 
sobe para que haja energia disponível para a luta ou para a fuga. O sangue 
resultante do aumento da frequência cardíaca será desviado da região 
central do corpo para as extremidades, para as patas do animal, porque 
o organismo sabe o quanto dependerá delas naquele momento. Diante 
de situações de estresse, o mecanismo físico e bioquímico do 
homem é idêntico ao do gato, a gente se arrepia diante do perigo, 
nosso coração dispara e a pressão arterial sobe. Por isso, defendo 
que se faz necessário investir na reeducação interior (...) vejamos 
o que habitualmente ocorre num congestionamento de trânsito. Muitas 
pessoas assumem atitudes irracionais. Metem a mão na buzina diante 
de um sinal mecânico que não se abala com a impaciência, pressionam 
os outros e a si mesmas por alguns metros de asfalto (...) Expõem-se a 
acidentes, quando a lógica aconselharia que observassem as pessoas ao 
redor ou reavaliassem seus valores de vida. (grifos meus) 

Sempre é bom ressaltar, para que se tenha um parâmetro da 
força e da energia do cérebro, que 20% do oxigênio vindo dos 
pulmões e 20% do sangue bombeado pelo coração estão a serviço 
desse fabuloso órgão42, por isso a importância do autodomínio 
ou autocontrole.

Existem várias maneiras de realizar o autocontrole para impedir 
as consequências nefastas do domínio das amígdalas sobre o 
cérebro. A principal delas é a utilização do córtex pré-frontal 
esquerdo, que é o centro executivo do órgão, responsável pelas 
seguintes funções43:

41  Em www.drauziovarella.com.br., acessado em 26.03.2014.
42 JONES, Alam. CEO do Allen Instituto for Brain Sciense. http://www.ted.com/speakers/allan_

jones, acessado 26.08.2014.
43  GOLEMAN, Daniel. Ob. cit., página 37.

http://www.drauziovarella.com.br/
http://www.ted.com/speakers/allan_jones
http://www.ted.com/speakers/allan_jones
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a) gerenciamento de emoções;

b) motivação centrada em metas;

c) adaptabilidade;

d) iniciativa;

e) propósito da vida e grandes objetivos que dão significado à 
nossa existência, ou seja, bem-estar.

A seguir a sua localização:

O córtex pré-frontal esquerdo, nas palavras de Daniel Goleman44, 
“é o lugar do controle cognitivo, regulando a atenção, a tomada de 
decisões, a ação voluntária, o raciocínio e a flexibilidade de resposta”.

Portanto, o negociador, o mediador, o conciliador e todos os que 
trabalham com métodos autocompositivos ou realizam interações 
com pessoas que precisam aprender a utilizar as ferramentas 
disponíveis existentes no córtex pré-frontal esquerdo, evitando, 
com isso, eventos conflitivos irreversíveis e promovendo a 
resolução adequada dos problemas. 

44  Ob.cit., página 38.

Em suma, o profissional precisa ter autodomínio ou 
autocontrole. Inadmissível que, em cenários de trabalho, 
profissionais, no caso de servidores públicos, são pagos para 
trabalhar e servir à população, mas não desenvolvem as 
referidas técnicas.

A adoção das técnicas cooperativas  para a resolução de conflitos 
e problemas como forma de obtenção de eficiência, produtividade 
e desenvolvimento nas Instituições Públicas e Privadas:

O uso dos métodos e técnicas autocompositivos é fundamental 
para a resolução dos conflitos e problemas externos às instituições 
encarregadas da pacificação social. Mas não seria, da mesma 
forma, imperiosa a utilização dos métodos autocompositivos, 
também, no ambiente interno do Ministério Público, do Poder 
Judiciário, das Defensorias Públicas, assim como das empresas em 
geral? Sem dúvida, sim.

Roberto Meir45 coordenou a pesquisa da Associação Brasileira 
das Relações Empresa Cliente e o Centro de Inteligência Padrão 
com 30 empresas. Em 17 delas são oferecidos multicanais de 
atendimento e ouvidoria, mecanismos alternativos de conflito, 
estruturas de mediação; participam de sistemas de solução de 
conflitos na Justiça; e houve uma redução de 8% nas reclamações 
ao PROCON, de 2015 a 2016, e de 11% no valor contingenciado 
para litígio por cliente, no mesmo período. 

Ao avaliar tais resultados, é feita uma reflexão no sentido de que 
o lado positivo da crise é a empresa olhar mais para dentro, ou 
seja, rever a atuação do jurídico, diminuindo o seu orçamento e 
aumentando o de atendimento. 

Conforme é referido na matéria do “desjud.com” nos anos de louco 
consumo talvez fosse cômodo deixar o Procon ser uma extensão 
do SAC, mas, na época de baixa, reduzir custo é fundamental 
inclusive para a imagem da empresa, o que vale, da mesma 
forma, para o bom nome e a credibilidade das Instituições Públicas.

Na reportagem (desjud.com) citada na nota de rodapé anterior, 
foi apresentado o caso da CEG (Companhia de Gás do Rio e de 
São Paulo), que, desde 2011, participa do projeto de conciliação 
do TJRJ, tendo sido a primeira a obter 100% de acordos. Kátia 
Junqueira, Diretora Jurídica da Companhia, referiu que: “Reduzir a 

45 Disponível em: <http://www.desjud.com.br/2017/05/11/conciliacao-e-novo-investimento-
-de-empresas>, acesso em 07.12.2017.

http://www.desjud.com.br/2017/05/11/conciliacao-e-novo-investimento-de-empresas
http://www.desjud.com.br/2017/05/11/conciliacao-e-novo-investimento-de-empresas
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judicialização é bom para todo mundo, do consumidor ao acionista. 
Além disso, mostramos ao judiciário e à sociedade que equívocos 
podem acontecer, mas que, quando acontecem, há um esforço 
para solucioná-los, o que muda a nossa imagem”. Comentou, ainda, 
que o sucesso foi tão grande que a CEG implementou um projeto 
de mediação para questões pessoais dos 500 funcionários.

Qual o motivo de tal decisão? Será que é porque os administradores 
da CEG são “bonzinhos”? Obviamente, não se trata de bom ou 
mau. Em realidade, são inteligentes e experientes administradores 
que adotam a nova filosofia do capitalismo consciente. Conforme 
exposto anteriormente sob a perspectiva de Paul Zak46, informou-se 
que, em 10 anos de trabalho, os capitalistas conscientes lucraram 
1026%,sendo que as empresas orientadas por gurus de negócios 
tiveram lucro de 331%, no mesmo período.

O capitalismo consciente47 está alicerçado em quatro pilares: a) 
Propósito elevado: fortes valores que vão além do lucro e que 
inspiram, envolvem e energizam o empresário, bem como os 
colaboradores e consumidores que, engajados, confiam e até 
mesmo amam essas empresas; b) Cultura consciente: cultiva o 
amor e o cuidado e desenvolve uma relação de confiança entre os 
membros da equipe da empresa e seus investidores. Em algumas 
das empresas mais bem-sucedidas e amadas, a cultura consciente 
parece ser palpável, pois é baseada em confiança, integridade 
e transparência; c) Liderança consciente: o papel do líder 
consciente é servir ao propósito da organização para buscar o 
que há de melhor em seus colaboradores, promovendo 
transformações positivas e agregando valor para consumidores 
e investidores; d) Orientação para todos os envolvidos 
no negócio: empresas conscientes maximizam retornos 
para todos os envolvidos em seu negócio — colaboradores, 
consumidores, comunidade, governo e investidores —  
entendem que, tendo todos envolvidos e engajados, é possível 
formar uma empresa forte, saudável e sustentável.

Um exemplo de capitalismo consciente é dado por John Mackey48, 
da Whole Foods, varejista de alimentos naturais e orgânicos norte-
americana, explicando que o propósito deles é ajudar as pessoas 

46  Ob. cit., página 179.
47 PAULA, Marina. Disponível em: <https://jornaldoempreendedor.com.br/empreendedoris-

mo/o-que-e-capitalismo-consciente/>, acesso em 07.12.2017.
48 Sobre o tema ver SISODIA, Raj e MACKEY, John. Capitalismo Consciente – Como libertar o 

espírito heroico dos negócios. New York Times Best-Seller. Tradução Rosemarie Ziegelmaier. 
São Paulo: HSM Editora, 2013. 

a ingerirem alimentos mais saudáveis, educá-las sobre dieta 
saudável e estilo de vida, ajudá-las a viver mais tempo livres de 
doença e a terem mais vitalidade. Tal atitude eleva o engajamento 
dos colaboradores e os faz criar um ambiente positivo e otimista 
em que todos sentem que o seu trabalho tem um forte significado. 
O resultado de tudo isso é o lucro estrondoso obtido pela empresa.

Outro exemplo é a Southwest Airlines49, hoje umas das companhias 
aéreas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Seus 
colaboradores amam a empresa. Herb Kelleher, cofundador 
da empresa, acredita que o líder pode motivar muito mais os 
colaboradores por meio do amor e da confiança, do que medo. E o 
que parecia ser aos olhos de todos uma ideia romântica tem dado 
bons resultados mesmo no difícil mercado de companhias aéreas.

Os resultados do trabalho cooperativo e colaborativo dos 
capitalistas conscientes para suas empresas estão sintetizados na 
figura abaixo:

Impactante o slide acima! Despesas jurídicas menores com 
demandas trabalhistas, com ações de fornecedores e com 
problemas com consumidores.

49 Em https://pt.slideshare.net/expogestao/capitalismo-consciente-andr-kaufmann, acesso 
em 07.12.2017.

https://jornaldoempreendedor.com.br/empreendedorismo/o-que-e-capitalismo-consciente/
https://jornaldoempreendedor.com.br/empreendedorismo/o-que-e-capitalismo-consciente/
https://pt.slideshare.net/expogestao/capitalismo-consciente-andr-kaufmann
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Maior retenção de funcionários, engajamento, paixão e criatividade. 
Claro, todos que trabalham em ambiente de cooperação, de 
colaboração, de confiança acabam gerando oxitocina, dopamina 
e serotonina, neurotransmissores do bem-estar. Isso traz como 
consequência o sentimento de pertencimento, de significado, de 
propósito no trabalho desenvolvido, acarretando a satisfação dos 
funcionários e a maior produtividade. Ou alguém duvida que nas 
ocasiões em que trabalhamos felizes somos mais produtivos? 
Certamente, somos mais produtivos, como vimos anteriormente, 
ao abordar os benefícios da dopamina, substância esta que 
melhora o aprendizado, a inovação, a criatividade e a resolução de 
problemas.

Imaginemos a transposição de todas essas realidades 
para o espaço público, para as Instituições Públicas!

Um relatório do Grupo de Estudos da Associação de Recurso 
Humanos e a Gestão de Conflitos Organizacionais50 aponta que 
as principais causas de conflitos internos às instituições são as 
falhas de comunicação, a falta de preparo dos líderes para serem 
flexíveis, valores organizacionais frágeis, o clima inadequado da 
organização, de todos esses itens abaixo descritos podendo ser 
facilmente identificada a postura adversarial e não colaborativa 
que impera na maioria das Instituições Públicas e Privadas. 
Observemos os dados:

50 Disponível em: <https://abrhsp.org.br/wp-content/uploads/2017/07/resultado_rh_
resolucao.pdf>, acesso em 07.12.2017.

Nessa segunda tabela, é possível verificar os impactos dos 
conflitos internos institucionais mal ou não resolvidos, dados 
esses que se afiguram como alarmantes, se comparados com a 
absoluta ausência de mecanismos internos de autocomposição 
nas Instituições para administrá-los e transformá-los.  

A conclusão do estudo é evidente: urge a necessidade de as 
Instituições Públicas e Privadas criarem estruturas internas 
de resolução de conflitos e de problemas, pois os graves 
problemas de relacionamento que se verificam no cotidiano 
laboral acabam impactando decisivamente na produtividade 
e, principalmente, na saúde das pessoas, que são obrigadas a 
solicitar licenças para tratamentos, sem contar que, da mesma 
forma, os reflexos em custos decorrentes de litígios, demissões 
e outras ocorrências nefastas.

As questões de saúde dos trabalhadores das Instituições Públicas 
e Privadas ligadas aos neurotransmissores são bastante sérias, e 
preciso abordá-las.

Daniel Goleman51 comenta:

(...) bom estresse deixa-nos empenhados, estusiasmados e motivados e 
mobiliza a quantidade certa de cortisol e adrenalina, os hormônios de 

51  O Cérebro e a Inteligência Emocional  - Novas Perspectivas. Ob. cit., páginas 63.

https://abrhsp.org.br/wp-content/uploads/2017/07/resultado_rh_resolucao.pdf
https://abrhsp.org.br/wp-content/uploads/2017/07/resultado_rh_resolucao.pdf
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estresse – junto com químicos cerebrais benéficos como a dopamina -, 
para se fazer o trabalho com eficácia. Ambos o cortisol e a adrenalina 
têm impactos protetores e prejudiciais, e o estresse bom mobiliza seus 
benefícios.  Mas quando as exigências se tornam grandes demais para 
darmos conta delas, quando a pressão nos oprime – muito para fazer  com 
muito pouco tempo ou apoio – entramos na zona do estresse ruim...o 
cérebro secreta demasiados hormônios de estresse, e eles 
começam a interferir em nossa capacidade de trabalhar bem, 
aprender, inovar, escutar e planejar de forma eficaz.

(...)

Níveis demasiado elevados desses hormônios durante um 
período longo demais deixam a função neuroendócrina fora 
de forma e criam desequilíbrios nos sistemas imunológico e 
nervoso – portanto, ficamos mais suscetíveis a doenças e temos 
dificuldades em pensar com clareza. Nosso relógio biológico fica 
confuso e dormimos mal. 

(...)

Podemos ter perda da memória. Esse tipo de perda extrema da memória 
tem sido visto em condições clínicas como transtorno de estresse 
pós-traumático e depressão extrema.

Pesquisas mais recentes revelam como os efeitos biológicos desse estresse 
ruim põem de muitas maneiras nossa saúde em perigo. Há um aumento 
na gordura abdominal e a resistência à insulina dispara. O corpo 
torna-se propenso a diabetes, doenças coronárias e bloqueio 
de artérias. A eficácia do sistema imunológico cai verticalmente. O 
cortisol degrada o revestimento da mielina que cobre as vias dos nervos, 
debilitando a transmissão de sinais de uma área do cérebro para outra. 
Em suma, os efeitos neurais, cognitivos e biológicos de estresse extremo 
são ainda piores do que se pensava.” (grifos meus) 

Exatamente por isso que temos um grande índice das doenças 
acima referidas junto às carreiras jurídicas. Não poderia ser 
diferente. Por décadas continuamos a trabalhar jorrando cortisol 
decorrente das nossas práticas duelísticas, seja lidando com os 
conflitos, controvérsias e problemas a serem solucionados, seja 
nos relacionamentos em grande medida competitivos que se 
estabelecem no ambiente Institucional, na busca de melhores 
remunerações, status, vantagens e poder.

São comuns, também, problemas intestinais, estomacais e 
endocrinológicos, porque, tanto o cortisol, como a serotonina, 

estão diretamente ligados a essas estruturas. Alana Collen52 
apresenta ensinamentos impressionantes sobre as ligações 
cérebro – intestino:

O cérebro e o intestino, apesar de sua distância e de desempenharem 
funções totalmente diferentes, têm uma ligação íntima – e de mão 
dupla. Não apenas as emoções afetam o funcionamento do intestino, 
mas a atividade intestinal pode afetar seu estado de humor e seu 
comportamento também. Para vítimas de distúrbios persistentes como a 
síndrome do intestino irritável, as emoções têm uma influência apavorante 
sobre seus sintomas. Quando os níveis de estresse estão altas, a SII pode 
se manifestar, tornando a situação mais estressante ainda. O nervosismo 
de um primeiro encontro ou de uma apresentação importante no trabalho 
é intensificado pelo mal estar da SII, provocando um círculo vicioso de 
sintomas e estresse cada vez piores. Sabendo que essa doença está 
ligada a alterações na flora intestinal, será possível que a ligação intestino-
cérebro inclua um terceiro protagonista?  Será que deveríamos pensar 
então em uma ligação intestino-microbiota-cérebro?

(...)

Num teste clínico realizado na França, 55 voluntários normais e saudáveis 
receberam uma barra de cereais contendo duas cepas de bactérias 
vivas ou uma barra igual, mas sem bactérias (um placebo). Após um mês 
comendo uma barra por dia, os voluntários que receberam as bactérias 
vivas se mostraram mais contentes, menos ansiosos e menos zangados do 
que antes do teste – e as mudanças foram além do efeito placebo. 

(...)

Como é que comer bactérias vivas faz você ficar mais feliz? Um dos 
possíveis mecanismos parece estar ligado a uma substância química 
notoriamente envolvida na regulação do humor: a serotonina. A maior 
parte desse neurotransmissor se encontra no intestino, onde mantém 
todo funcionamento direitinho. Mas cerca de 10% da serotonina fica 
no cérebro, regulando o humor e até a memória. Seria tão prático se 
as bactérias ingeridas se estabelecessem no intestino e começassem a 
produzir serotonina! Mas é claro que a coisa não é tão simples assim. 
Pelo contrário, a introdução de bactérias vivas aumenta os níveis de outro 
composto químico no sangue, o triptofano. Essa pequena molécula é da 
maior importância para a felicidade, já que é convertida diretamente em 
serotonina. De fato, pacientes deprimidos tendem a apresentar baixos 
níveis de triptofano no sangue, e países cuja população como um todo 

52 10% Humano – Como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. 
Tradução de Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2016, páginas 100, 109 e 110.
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tem uma dieta mais pobre nessa substância (encontrada nas proteínas) 
têm maiores taxas de suicídio. É até possível provocar depressão profunda 
(embora temporária) através da privação dos suprimentos de triptofano. 
Menos triptofano significa menos serotonina, e menos serotonina significa 
menos felicidade. 

O fascinante, porém, é que as bactérias novas aumentam os níveis de 
triptofano não porque o produzam, mas porque impedem o sistema 
imunológico de destruí-los. Está ficando cada vez mais claro, assim como 
as alergias e a obesidade, é possível que a depressão seja causada pelo 
mau funcionamento do sistema imunológico.  

De fato, as informações trazidas pelos mestres acima transcritos 
são no mínimo chocantes. Pois, nossa saúde está ligada ao 
sistema intestino-cérebro, sendo que um maior aporte de 
oxitocina, dopamina e, principalmente, serotonina, tem o condão 
de otimizar nosso sistema imunológico, sendo evitadas doenças 
graves e até a morte.

Por outro lado, a excessiva produção de cortisol e adrenalina, 
ou seja, o estresse ruim, é a causadora de múltiplas doenças 
incapacitantes e que levam à morte.

Como visto ao longo deste trabalho, nossa maneira adversarial e 
competitiva de trabalhar a resolução dos conflitos que estão no 
âmbito de atribuição do staff jurídico é repetida no espaço dos 
relacionamentos mantidos no ambiente laboral, nos contatos 
profissionais, no trato entre servidores e “autoridades”. Isto têm 
levado a incontáveis pedidos de licença para tratamento de saúde 
e à morte, dados estes últimos que sequer temos condições de 
contabilizar, mas são evidentes diante de tudo o que se abordou.

A falta de entusiasmo, de criatividade, de autonomia, de 
apreciação, de respeito que muitos servidores públicos e alguns 
privados sentem vivendo o mundo adversarial e competitivo das 
Instituições resulta em desmotivação, não pertencimento, falta de 
significado, de propósito, de individualismo, de ostracismo e de 
depressão, com resultados evidentes na produção e na direta pior 
resolução dos conflitos, controvérsias e problemas da sociedade. 
É um círculo vicioso. A boa notícia é que podemos reverter isso, 
criando um círculo virtuoso.

O círculo virtuoso de relacionamentos cooperativos e colaborativos 
produz, automaticamente, oxitocina, dopamina e serotonina, bem 
como promove a resolução adequada de conflitos, controvérsias 
e problemas, pautado no autodomínio, no respeito, na inovação, 

na criatividade e, acima de tudo, na confiança, sabido, agora, que a 
confiança dá mais lucro, gera mais desenvolvimento e concretiza a 
vivência “ganha-ganha”.

Conclusões

Feitas todas essas abordagens, passo às proposições. De minha 
parte, propus ao Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Sul, minha querida Instituição “mãe”, a adoção do Projeto 
COPA – Cooperação e Pacificação, que objetiva aprimorar o 
trabalho da Corregedoria e do Ministério Público a partir da 
capacitação, da prática e do ensino constantes dos métodos 
autocompositivos. A aplicação do projeto visa espalhá-los para 
as comunidades, podendo servir como método de aferição 
de índice de produtividade, resolutividade e de resultados 
socialmente relevantes. 

Em outra vertente, o Projeto COPA prevê a criação do EMI – 
Espaço de Mediação Intrainstitucional –, buscando oferecer 
uma alternativa de resolução adequada aos problemas internos 
entre os servidores lato sensu (envolvendo os chamados 
“membros”, terminologia que não me parece correta), diversos 
das questões disciplinares, mas que acabam prejudicando o 
trabalho como um todo.  

São ideias inovadoras, criativas, que tem o bom propósito de servir 
e de agir de maneira proativa na busca de um mundo com mais 
paz e harmonia, pois todos ganhamos com isso. 

Precisamos, então, encontrar mecanismos de solução dos conflitos 
e de problemas, intra e extrainstitucionais, que possam dar uma 
resposta mais efetiva em termos de pacificação social, de modo 
que as pessoas possam se sentir mais protegidas pela sua própria 
atuação compositiva, afastando-as, assim, de um paternalismo 
estatal adversarial exagerado e pernicioso.

De fato, o consenso que decorre da negociação, da mediação 
e da conciliação é melhor para a regulação da vida das pessoas. 
O consenso decorrente dos acordos é preferível não somente 
porque elimina o conflito, como também porque está na essência 
humana e foi um dos responsáveis pelo nosso êxito como espécie 
na intrincada luta pela evolução biológica vivida neste planeta.



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

Com efeito, comportamentos morais, como o reconhecimento 
recíproco das circunstâncias, que importam a cada um dos 
interlocutores em conflito, assim como comportamentos que 
possam melhor acomodar o convívio em sociedade, fazem parte 
da estratégia biológica de manutenção da nossa espécie, ou dos 
nossos genes, segundo Richard Dawkins53.

Portanto, a implementação de mecanismos consensuais no espaço 
judicial e não judiciais, para além de uma experiência promovida 
por alguns abnegados, é uma política pública54 que deverá ser 
executada com seriedade, reiteração e investimento.

O estudo da neurobiologia, da psicologia e da comunicação nos 
espaços jurídicos, da mesma forma, precisa ser ao menos iniciado, 
pois, na forma apontada, diz respeito diretamente ao nosso 
trabalho cotidiano. Isso não é uma sugestão no sentido de que 
tenhamos de especializar operadores do Direito em tais ciências, 
mas sim que é possível o estabelecimento de convênios com 
entidades públicas ou privadas que desenvolvam tais pesquisas, 
de modo a que possamos aprender com elas e, quiçá, agregar às 
nossas estruturas administrativas e judiciais as informações úteis 
que esses outros sistemas podem nos oferecer.

Entendo que precisamos fazer essa caminhada, uma virada de 
Copérnico na atuação adversarial e competitiva do Ministério 
Público, para que, com mais saúde e motivação, a Instituição possa 
efetivamente realizar o seu principal objetivo de transformação da 
sociedade.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a produção 
científica nacional e internacional no campo da educação 
corporativa no período de 2010 a 2017. Discute-se as similaridades 
e distinções conceituais entre educação corporativa e universidade 
corporativa, bem como as relações existentes entre gestão por 
competências, gestão do conhecimento e educação corporativa. 
O manuscritoapresenta uma proposta metodológica descrevendo 
as etapas necessárias à implementação do modelo de educação 
corporativa no âmbito do ministério público brasileiro analisando 
as implicações práticas e os benefícios dessa nova modalidade 
educativa para o desenvolvimento do potencial humano no 
contexto de trabalho.

ABSTRACT: This article mains to trace the state of the art of research 
inthe field of corporate education by analyzing the similarities and 
conceptual distinctions between corporate education and corporate 

university, as well as the relationships between management of 
competences, knowledge management and corporate education. The 
manuscript presents a methodological proposal describing the steps 
necessary for the implementation of the corporate education model 
within the scope of the Brazilian Public Ministry, analyzing the practical 
implications and benefits of this new educational modality for the 
development of human potential in the workplace.

PALAVRAS-CHAVE: educação corporativa, ministério público, 
gestão por competências, gestão do conhecimento

KEYWORDS: corporate education, public ministry, competence-based 
management, knowledge management

SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Referencial Teórico 2.1 Educação 
Corporativa: importância e principais conceitos 2.2 Educação 
Corporativa e Universidade Corporativa: distinções e similaridades 
conceituais 2.3 Relações entre gestão por competências, gestão 
do conhecimento e EC 2.4 Modelos de Educação Corporativa 
3. Modelo de maturidade institucional para a aprendizagem 4. 
Proposta de etapas para a implementação de um modelo de 
educação corporativa nos ministérios públicos brasileiros – Etapas 
4.1 Decisão da administração superior ou dos responsáveis 
estratégicos em instituir a Educação Corporativa 4.2 Definir o 
alinhamento corporativo ou a localização da unidade na estrutura 
organizacional 4.3 Definir a estruturação do conteúdo 4.4 Mapear 
a rede de valor 4.5 Estabelecer responsáveis pela implementação 
5. Conclusão 6. Referências

Introdução

Os conteúdos aqui apresentados e discutidos englobam 
publicações de autores referenciados na área de Educação 
Corporativa e em artigos científicos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais, classificados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES1 nos 
extratos A1, A2, B1 e B2 nas áreas da Administração (ADM), 
Psicologia (PSI), Educação (EDU) e Interdisciplinar (INT).

1 Classificação da CAPES: extrato A1 - área da Administração (ADM); extrato A2 - Educação (EDU); 
extrato B1 - Psicologia (PSI); e extrato B2 - Interdisciplinar (INT).
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Para dar maior confiabilidade à pesquisa a revisão bibliográfica 
foi realizada com base nas técnicas e passos apresentados por 
Creswell (2007), conforme descritos na Figura 1.

Identificação de 
palavras-chave ou 

descritores

Pesquisa em bancos 
de dados

Acesso às 
referências 

encontradas

Análise preliminar Construção do 
Mapa de Literatura

Elaboração de 
resumos

Montagem e 
estruturação da 

revisão

Figura 1: Processo de Pesquisa Bibliográfica

Dessa forma, para a identificação dos artigos nacionais, foram 
realizadas buscas no Portal de periódicos da Capes com os 
descritores “educação corporativa”; “universidade corporativa”, 
e “gestão do conhecimento”. Para os descritores “educação 
corporativa” e “universidade corporativa” foi realizada a filtragem 
por título e assunto, respectivamente. Para o descritor “gestão do 
conhecimento”, a filtragem foi apenas por título, tendo retornado 
um total de 200 artigos. 

Adicionalmente, buscou-se ainda na literatura nacional, livros 
notórios que tratam sobre o tema, buscando incluir assim não 
somente trabalhos acadêmicos, mas outrosmateriais elaborados 
com o propósito de disseminar conhecimentos e experiências 
sobre o assunto.

A pesquisa bibliográfica trouxe ao todo 104 referências, das quais 
97 (93%) foram artigos científicos, entre nacionais e estrangeiros. 
Esse quantitativo sinaliza uma intensificação de pesquisas 
acadêmicas sobre tais temas, nos últimos anos, em especial no 
Brasil, dada que a maior parte encontrada foi de artigos nacionais, 
como demonstra a Figura 2.

Figura 2: Tipologia do material analisado

É possível perceber que a maioria dos periódicos em que os artigos 
foram publicados possui classificação A1 a B1, concentrados na 
classificação B1, representando que em sua maior parte os artigos 
vêm sendo publicados em periódicos de alto nível de qualidade.

Quanto ao recorte temporal, dentro dos sete anos pesquisados, 
percebe-se, pela quantidade de artigos, que o tema vem sofrendo 
certo arrefecimento, especialmente nas pesquisas nacionais, nos 
últimos cinco anos. Em 2012 constata-se o auge das publicações 
com um total de 20 artigos sendo que 80% deles foram nacionais. 
Em 2017 esse número correspondeu a 12, sendo que a proporção 
de artigos nacionais caiu para 33% do total de artigos nacionais 
selecionados. Essa visão denota que embora de forma geral o 
assunto esteja arrefecendo no contexto nacional, em âmbito 
internacional vem apresentando espaço de crescimento. A Figura 
3 detalha essas informações por ano e tipo de publicação.

Figura 3: Publicações por ano
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Após a identificação dos estudos, buscou-se analisar aqueles que 
mais se aproximaram dos objetivos pretendidos na revisão, com 
ênfase nos que trataram das implicações práticas e benefícios 
relacionados a inovações para o desenvolvimento do potencial 
humano no contexto de trabalho.

Os Quadros 1 e 2 ilustram alguns exemplos de artigos nacionais 
e internacionais sobre as temáticas educação corporativa, 
universidade corporativa e gestão do conhecimento que foram 
analisados, buscando identificar as principais bases teóricas, 
conceitos e suas relações, bem como análise dos principais 
desafios e tendências.

Quadro 1: Principais artigos nacionais selecionados

NACIONAIS

Autores / Ano Título Adm Psi Int Edu

AMORIM; CRUZ; SARSUR; 
FISCHER (2015) Políticas de educação corporativa e o processo de certificação bancária: distintos atores e perspectivas B1 B1 B2 -

AMORIM; TOMAÉL (2011) Gestão da informação e gestão do conhecimento na prática organizacional: análise de estudos de casos B3 - B1 B3

CARVALHO (2014) Educação corporativa e desempenho estratégico B2 B3 B3 -

CASTRO; EBOLI (2013) Universidade corporativa: gênese e questões críticas rumo à maturidade A2 - B1 B1

CRUZ (2010) Educação corporativa: a proposta empresarial no discurso e na prática B2 B1 A2 A1

FREITAS-DIAS; 
ALBUQUERQUE (2014) Panorama da avaliação de resultados em educação corporativa no Brasil B2 B3 B3 -

SILVA; FRANCISCO; 
HATAKEYAMA; SILVA (2010)

Avaliando as práticas de educação corporativa à distância por meio do modelo de Kirkpatrick: 
um estudo de caso numa empresa do ramo de energia no estado do paraná - B3 B3 B2

Quadro 2: Principais artigos internacionais selecionados

INTERNACIONAIS

Autores / Ano Título Adm Psi Int Edu

BARROS; RAMOS; PEREZ (2015) Information systems and organizational memory: a literature review B1 - B2 B1

DICKEL; MOURA (2016) Organizational performance evaluation in intangible criteria: a model based 
on knowledge management and innovation management B1 B2 B1 -

JANKOV; CAREF (2017) Segregation and inequality in Chicago public schools, transformed 
and intensified under corporate education reform A1 - A2 A1

MALIZIA (2012) Public knowledge, learning organizations and knowledge management 
as strategic levers for a new public administration in Italy B2 B3 B3 -

MORÉ; GONÇALO; DARÓS; 
MASCARELL (2015)

El ambiente compartido como propulsor de lainternacionalización: análisis 
a partir de lagestióndelconocimiento y de lainnovación B1 B2 B2 C
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Uma síntese dos estudos analisados está representada nos 
Mapas de literatura das Figuras 4 e 5. Buscou-se organizar os 
artigos consultados em termos de categorias de conteúdo mais 
amplas para facilitar a compreensão do percurso adotado para 
construção do referencial teórico. Para isso utilizou-se como 
itens para agrupamento: Origem, Importância e Conceitos; 
Sistema de Educação Corporativa - EC e Modelos; Desafios e 
Tendências; Relações entre EC, UC, GpC e GC; Avaliação e 
Resultados; Estudos de caso.

Figura 4: Mapa Literatura Nacional - Elaborado pelas autoras

Figura 5: Mapa Literatura Internacional - Elaborado pelas autoras

Do exposto é importante destacar o fato de a produção internacional 
dar ênfase à questão da avaliação e dos resultados, indicando a 
preocupação com a análise de questões como eficiência, eficácia 
e efetividade dos resultados obtidos com os esforços de Educação 
Corporativa, representando assim uma maior profissionalização 
do processo. 

Referencial teórico

Educação Corporativa: importância 
e principais conceitos

Embora a literatura reconheça que as infraestruturas educacionais 
nas organizações já existissem desde a década de 50, denominadas 
de institutos, universidades ou faculdades, somente no final da 
década de 80 é que a Universidade Corporativa - UC passa a ser 
concebida como um processo e não mais como um local físico, 
havendo, nesse período, a expansão significativa do número de 
UCs nos Estados Unidos, conforme aponta Meister (1999, p.19). 

Em uma perspectiva histórica, o registro da primeira iniciativa 
de UC ocorreu em 1956, quando a General Motors lançou a 
Universidade Corporativa - Crotonvilee - para gerenciamento do 
aprendizado e desenvolvimento de seus funcionários como uma 
estratégia organizacional. No Brasil, de acordo com Eboli (2004), as 
iniciativas relacionadas à Educação Corporativa se intensificaram 
a partir da década de 90, sendo que as primeiras experiências de 
implementação tiveram sua ocorrência no setor privado de gestão.

Alguns fatores foram impulsionadores da Educação Corporativa 
entre os quais, merecem destaque os avanços tecnológicos e a 
rápida obsolescência do conhecimento em um mundo globalizado 
e imerso em constantes e vertiginosas mudanças. Nesse ambiente 
sujeito a variações constantes, novas exigências se apresentaram 
para as organizações demarcando a necessidade de utilização de 
novos modelos e tecnologias gerenciais, bem como de dispositivos 
para ampliar a capacidade e a velocidade da aprendizagem das 
pessoas no trabalho (Freitas & Brandão, 2006).

Conforme salienta Meister (1999), é dentro desse novo cenário que 
requer o desenvolvimento de novas e complexas competências 
para o desempenho efetivo no trabalho que a Educação 
Corporativa adquire centralidade como “guarda-chuva” estratégico 
para o desenvolvimento e a educação de toda a cadeia de valor da 
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organização: funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, 
buscando aperfeiçoar as estratégias organizacionais. Uma função 
complementar a essa e que caracteriza a nova modalidade de 
educação corporativa é o estímulo à aprendizagem contínua. 

Diante disso, o comprometimento organizacional com a educação 
e o desenvolvimento das pessoas emerge como uma vantagem 
competitiva sustentável, sendo a Educação Corporativa uma 
ferramenta para induzir a integração vertical, ou seja, o alinhamento 
das competências individuais às estratégias organizacionais.

Em uma perspectiva evolutiva, o surgimento das universidades 
corporativas demarca a passagem do tradicional modelo de 
Treinamento e Desenvolvimento (T&D) para a Educação Corporativa, 
que está profundamente inter-relacionada aos conceitos de 
Gestão do Conhecimento e Gestão por Competências. Ao assumir 
dimensão estratégica, esse novo modelo educacional passa a ser 
responsável pelo alinhamento dos processos de aprendizagem à 
estratégia e às competências essenciais da organização estendendo 
seu público-alvo para além das fronteiras organizacionais (Eboli, 
Hourneaux Jr. & Cassimiro, 2013). O Quadro 3, a seguir, compara a 
mudança de paradigma de T&D para Educação Corporativa:

Quadro 3: Mudança de Paradigma 

T&D Educação Corporativa

Desenvolver habilidades OBJETIVO Desenvolver competências 

Aprendizado individual FOCO Aprendizado organizacional

Tático ESCOPO Estratégico

Necessidades individuais ÊNFASE Estratégias da Organização

Interno PÚBLICO Interno e externo

Espaço real LOCAL Espaço real e virtual

Aumento das habilidades RESULTADO Aumento da competitividade

Fonte: Eboli (2004), com adaptações

De acordo com o Quadro 3, constata-se que o novo paradigma da 
EC desloca o foco do ambiente interno da organização e posiciona 
o processo de aprendizagem como mecanismo de incremento da 
estratégia organizacional.

Alinhados a essa perspectiva, Mathias e Santos (2014), argumentam 
que a Educação Corporativa retrata uma dinâmica que integra a 
promoção de ações de aprendizagem intrinsecamente vinculadas 
à estratégia da organização, por meio de uma diversidade 
de modalidades de ensino-aprendizagem, que ampliam as 
possibilidades de acesso ao conhecimento.

O modelo de Educação Corporativa se baseia no desenvolvimento 
de competências requeridas ao efetivo desempenho no trabalho e 
a consecução da estratégia organizacional, sendo que as soluções 
educativas podem conduzir à Gestão do Conhecimento.

Nesse sentido, a Educação Corporativa constitui importante 
estratégia para a Gestão do Conhecimento, tendo em vista que, 
por meio desse modelo é possível desenvolver um sistema 
integrado de educação com foco nos objetivos organizacionais e 
no aprimoramento dos relacionamentos internos e externos, e 
que essa disseminação de conhecimento contribui sobremaneira 
para a sobrevivência e competitividade da empresa (Goulart e 
Pessoa, 2004)

Dentro desse enfoque, Eboli (2010) aponta que o surgimento das 
universidades corporativas trouxe à tona a nova modalidade de 
Educação Corporativa. Esta nova modalidade sebaseia no objetivo 
principal de identificar e desenvolver competências críticas para 
que a empresa alcance resultados esperados e na missão de formar 
e desenvolver os talentos na gestão dos negócios, promovendo 
a gestão do conhecimento organizacional (geração, assimilação, 
difusão e aplicação) por meio de um processo de aprendizagem 
contínua e ativa por múltiplas tecnologias de aprendizagem. 
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Educação Corporativa e Universidade Corporativa: 
distinções e similaridades conceituais

Grande parte da literatura emprega as expressões “educação 
corporativa” e “universidade corporativa” como equivalentes 
para tratar da educação que ocorre no âmbito formal das 
organizações. Observa-se também na literatura que os conceitos 
estão em evolução, o que representa um campo teórico ainda 
em construção.

Alinhada a essa perspectiva, Eboli, (2004), argumenta que os 
conceitos de Educação Corporativa e Universidade Corporativa 
podem ser utilizados indistintamente, na medida em que estão 
fortemente relacionados. 

De maneira geral, Educação Corporativa faz referência a um 
sistema de formação de pessoas baseado na abordagem de 
competências com vistas a desenvolver nos profissionais internos 
e externos da organização as competências consideradas críticas 
para a viabilização das estratégias de negócio, promovendo um 
processo de aprendizagem contínua, vinculado aos propósitos, 
valores, objetivos e metas organizacionais (Eboli, 2004). 

Mais especificamente, engloba um conjunto de ações e estratégias 
educacionais voltadas para o desenvolvimento de competências 
individuais e organizacionais, que tem como missão favorecer o 
alcance dos objetivos organizacionais (Reis, Silva &Eboli, 2010).

Quanto à universidade corporativa, configura o elemento 
representativo da educação corporativa, ou seja, consolida, 
em sua estrutura, o processo educativo nas organizações. De 
fato, para alguns autores a Universidade Corporativa é como 
um instrumento, um meio, para concretização das ações de 
Educação Corporativa e para elevar o status dessa ferramenta de 
gestão estratégica (Allen, 2002; Fleury & Oliveira, 2001; Meister, 
1999; Junqueira, 2002). 

Algumas dimensões do conceito de Universidade Corporativa são 
elencadas, a seguir:

• conceito inspirado no tradicional conceito 
de universidade, localizado no ambiente 
organizacional e diz respeito ao desenvolvimento de 
funcionários, clientes, fornecedores, franqueados a até a 

comunidade. Tal desenvolvimento significa absorção ou 
ampliação de informações, habilidades e competências 
exigidas no contexto de trabalho, devendo estar alinhado 
à missão, aos objetivos e as estratégias da organização 
e ser contínuo. É uma maneira de formar, integrar e 
consolidar a base de conhecimentos da organização, 
tornando tal base acessível a seus funcionários. 
Pressupõe que a comunicação torna-se mais eficaz 
pelo uso do código comum de referência, tornando a 
responsabilidade pelos resultados compartilhada;

• Privilegia não apenas a formação estratégica de 
desenvolvimento de competências essenciais 
da organização, mas também, paralelamente, a 
incorporação de duas características fundamentais: não 
restrição dos serviços educacionais aos funcionários 
e abertura ao público externo em geral; e 
estabelecimento de parcerias com instituições 
de ensino superior, com destaque para validação 
dos créditos cursados e possibilidade de conferição 
de diplomas, ou a confecção de diplomas de forma 
independente (Alperstedt, 2001, p. 163);

• A despeito de terem sido introduzidos de forma 
concomitante no ambiente organizacional, o 
termo Universidade Corporativa é muito restrito, 
principalmente porque nem toda organização precisa 
ou vai criar esse tipo de unidade educacional em 
sua estrutura. (Vargas e Abbad, 2006);

• Unidades educacionais localizadas na estrutura da 
organização constituem uma ferramenta estratégica 
criada com o objetivo de auxiliar a organização a 
alcançar sua missão por meio de atividades que 
promovam a aprendizagem individual e organizacional, 
o conhecimento e a sabedoria. (Allen &McGee, 2004);

• Foco no processo de aprendizagem contínua 
vinculada às estratégias da organização. (Meister, 1999);

As definições de Educação Corporativa e Universidade Corporativa 
apresentam áreas de sobreposições e também algumas diferenças. 
O Quadro 4, abaixo, assinala similaridades e distinções entre os 
dois conceitos.
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Quadro 4: Comparação UC e EC

Comparação entre Universidade Corporativa e Educação Corporativa

Termos Universidade Corporativa Educação Corporativa

Local Físico X

Estratégia X X

Parcerias com IES X

Público Externo X X

Aprendizagem Contínua X X

De maneira geral, a literatura destaca que as definições de 
Educação Corporativa e Universidade Corporativa englobam os 
seguintes aspectos:

• Vinculação com a estratégia organizacional – objetivos e 
metas de longo prazo;

• Desenvolvimento de novos conhecimentos e 
competências críticas pelos colaboradores;

• Articulação de forma coerente das competências 
individuais e organizacionais;

• Soluções de aprendizagem com aspectos customizados 
viabilizando uma atuação profissional diferenciada;

• Aprendizagem contínua – educação permanente;

• Aprendizado organizacional como forma de fortalecer a 
cultura corporativa e coletivizar o conhecimento;

• Ampliação do público atendido - incremento do 
conhecimento e acesso à informação para os próprios 
colaboradores, sejam eles fixos ou terceiros, na empresa 
ou em sua cadeia produtiva.

Relações entre Educação Corporativa, 
Universidade Corporativa, Gestão por 
Competências e Gestão do Conhecimento

A gestão por competências e a gestão do conhecimento têm sido 
destacadas como processos importantes e necessários para a 
implementação da nova modalidade educacional denominada 

Educação Corporativa. A suposição é de que por meio dos processos 
de aprendizagem contínua, podem ser construídas as competências 
essenciais para a plena consecução da estratégia organizacional.

A gestão por competências, como têm sido tratada na literatura e 
na própria legislação de pessoal da Administração Pública Federal, 
é um dos principais instrumentos para alinhamento do sistema de 
Educação Corporativa com a estratégia organizacional. De acordo 
com Brandão (2012), a descrição de uma competência representa 
um desempenho esperado, devendo indicar o que o profissional 
precisa ser capaz de fazer em seu trabalho, em uma atuação que 
possa ser observável. Nesse sentido a gestão por competências 
de fato fortalece o processo de construção de um sistema de 
Educação Corporativa que contempla oportunidades reais, práticas 
e concretas de formação e capacitação dos indivíduos, de forma a 
possibilitar melhorias na atuação profissional com vistas ao alcance 
dos objetivos estratégicos da organização.

Dessa forma, a gestão por competência no contexto da implantação 
de uma Universidade Corporativa constitui excelente ferramenta de 
apoio, pois quando implementada exerce dupla contribuição. Por 
um lado, auxilia na formação de elos mais claros entre a estratégia 
organizacional, desempenho e as ações de capacitação; enquanto, 
por outro, apoia o desenvolvimento de uma cultura voltada para 
ações que permitam o desenvolvimento de competências concretas 
e passíveis de serem aplicadas no contexto da organização, que é 
exatamente a ideia central de uma Universidade Corporativa.

No que tange a gestão do conhecimento, conforme salientam 
Nonaka & Takeuchi (2000), uma organização por si, não pode criar 
conhecimento. Assim, a criação do conhecimento organizacional 
ocorre a partir do compartilhamento entre o conhecimento 
individual e o conhecimento em grupo. Nesse sentido a criação 
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de uma Universidade Corporativa pode contribuir e fortalecer o 
processo de gestão do conhecimento na organização, uma vez que 
cria espaços permanentes não só para a produção, mas também, 
para a transmissão do conhecimento. 

Como a Universidade Corporativa é ainda focada no negócio, há 
significativos ganhos no processo de explicitação do conhecimento 
tácito, uma vez que parte da força de trabalho utilizada nas 
atividades são profissionais com bastante experiência e que, 
muitas vezes, são especificamente remunerados para tornar 
explícito conhecimentos e aprendizados consolidados, porém não 
registrados ou documentados. Cria ainda espaços permanentes 
de compartilhamento e transformação do conhecimento, quer na 
realização de ações de capacitação ou na produção advinda da 
criação de redes e fóruns de debate ou troca de conhecimentos, 
aprendizados, tal como sugerem Pereira; Rezende e Abreu (2000), 
ao descreverem a gestão do conhecimento como uma forma de 
aproveitamento do conhecimento das pessoas e disseminação 
das melhores práticas da organização.

No contexto da Educação Corporativa, conforme enfatizado por 
Meister (1999), o conhecimento possui prazo de validade e, ao longo 
do tempo, vem ocorrendo uma redução gradual e significativa nesse 
prazo. Assim, há necessidade contínua e ativa de aprendizagem tanto 
para construir, quanto para desenvolver competências requeridas 
para o trabalho e a consecução da estratégica da organização. 
Nesse sentido, os profissionais, mesmo possuindo altos níveis de 
qualificação acadêmica precisam estar atualizados e preparados 
para o desenvolvimento e adoção efetiva de novas tecnologias, bem 
como para a criação de oportunidades para participarem de formas 
mais construtivas no desenvolvimento organizacional.

Em síntese, a literatura examinada aborda a noção de que a 
Universidade Corporativa é uma ferramenta de consolidação e 
facilitadora das práticas de Gestão do Conhecimento, como um 
elemento condutor da agenda de aprendizagem da organização. 
Assim, a função da Universidade Corporativa seria garantir que a 
aprendizagem individual seja capturada e disponibilizada como 
um recurso para o benefício de toda a organização, promovendo 
a Gestão do Conhecimento Organizacional (geração, assimilação, 
difusão e aplicação).

Por outro lado, parte da produção científica analisada aborda 
também a concepção de que a Gestão do Conhecimento seria 
o canal para que a Educação Corporativa instale, desenvolva e 
consolide as competências essenciais da organização, perpetuando 
a mentalidade de aprendizagem contínua.

Modelos de Universidade Corporativa

No que tange à definição de modelos de atuação a literatura 
consultada evidencia que não há um tipo ideal, mas sim, diferentes 
modelos que funcionam melhor do que outros em determinadas 
instituições e contextos organizacionais. Dessa forma, o intuito 
dessa revisão é mostrar alternativas, bem como suas vantagens, 
desvantagens e outras reflexões que possibilitem uma avaliação 
criteriosa quanto ao modelo mais adequado ao contexto da 
organização, já que a estrutura de uma Universidade Corporativa 
é fortemente influenciada pela cultura e hierarquia organizacional, 
bem como por suas lideranças.

Assim, embora a literatura, de forma geral, não faça distinção entre 
os termos Educação Corporativa e as Universidades Corporativa, 
Meister (1999) vê as Universidades Corporativas como instrumentos 
fundamentais para o processo de Educação Corporativa, e 
justamente, por isso a necessidade de se dar foco em suas atividades, 
para que a organização não se perca em uma coleção de atividades 
desconectadas e que requerem considerável atenção.

Barley (2002), conforme citado por Vargas (2003), destaca que as 
Universidades Corporativas que apresentam melhores resultados 
são aquelas que espelham sua cultura e se harmonizam com as 
iniciativas e influências internas. A autora propõe cinco modelos 
de Universidades Corporativas, que a despeito de possuírem 
características distintas estão fundamentados em três bases 
comuns: o alinhamento corporativo, a organização do 
conteúdo e a estrutura interna.

A primeira questão, o alinhamento corporativo, aborda a posição 
da UC dentro da estrutura da organização. A referida autora 
indica três possíveis pontos em que uma UC pode estar alojada: 
na diretoria executiva (abordagem top-down); na área de recursos 
humanos ou similar (abordagem lateral); unidade de negócios 
(abordagem do esforço base). O tipo de abordagem utilizada 
impacta diretamente na rapidez de implementação, bem como 
no processo de aceitação perante o público-alvo e perante a alta 
direção da instituição. 

A Quadro 7 apresenta de forma consolidada as principais 
vantagens, desafios e em que contexto tal abordagem pode trazer 
melhores resultados. É importante ressaltar que para definição 
do posicionamento, é necessário considerar peculiaridades do 
funcionamento da organização, como a dinâmica que norteia a 
estrutura organizacional e a organização do trabalho.
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Quadro 7: Posições para criação de UC

Abordagem Top-down Lateral Esforço base

Vinculada a Alta direção Recursos Humanos Unidade de negócio

Vantagens Atenção e envolvimento dos dirigentes Competência técnica mais instalada Adequado quando o assunto não é de 
interesse da alta direção ou do RH

Desafios

Engajamento dos servidores

No caso de órgãos, como diretoria em regime 
de colegiado, é importante avaliar se a UC 
ficará ligada uma diretoria ou ao colegiado. 

Comprometimento da alta liderança 
e das outras unidades

Formar parcerias com pessoas 
estratégicas na organização

Conseguir recursos orçamentários 
e financeiros

Reputação e credibilidade do RH

Ganhar o comprometimento da alta 
liderança e das outras unidades

Estabelecer parcerias com pessoas 
estratégicas na organização

Conseguir recursos orçamentários e financeiros

Funciona melhor
Organizações em que os servidores 

respeitam as iniciativas dos executivos 
e seguem a visão do líder

Organizações que funcionam em projetos, 
com equipes multidisciplinares, que 
praticam compartilhamento interno

Organizações em que as unidades possuem 
elevada autonomia são preocupadas com 

o desenvolvimento das pessoas e possuem 
alguma competitividade por desempenho

Fonte: Barley (2002), Vargas (2003), com adaptações.

A segunda tem a ver com a organização do conteúdo que, de 
acordo com a autora, reflete diretamente a cultura e o sistema 
de valores da organização, afetando e sendo diretamente afetada 
por políticas de gestão de pessoas, especialmente as ligadas ao 
avanço na carreira e ao desenvolvimento de competências. Vargas 
(2003), a partir de pesquisa na literatura internacional e do modelo 
desenvolvido por Barley (2002), descreve cinco modelos de 
estruturação do conteúdo: o do mapa organizacional; do templo; 
da pirâmide; da pizza corporativa; e do cata-vento. De maneira 
similar à tal posicionamento, a literatura aponta que não há um 
melhor modelo, mas aquele que mais se ajusta a uma realidade 

e contexto organizacional, bem como ao conjunto de políticas e 
práticas de gestão de pessoas. 

Na definição do modelo é importante considerar também 
a abrangência que se pretende dar à UC, considerando 
especialmente seu público-alvo, que pode ser composto apenas 
do público interno, ou pode incluir o público externo, englobando 
a cadeia de valor e osstakeholders relevantes para a atuação da 
instituição. O Quadro 8, a seguir, apresenta de forma resumida as 
principais características de cada modelo.

Quadro 8: Modelos de Estruturação de Conteúdo

MODELO DO MAPA MENTAL

Forma mais direta de organização;

Mais amigável na perspectiva dos servidores;

Demonstra linha clara de progresso;

Funciona bem para organizações com parcerias;

Espelha um padrão conhecido de certificação por grau de aprendizagem;

Não coloca ênfase em competências específicas;

Apropriado para uma UC com POUCAS trilhas que se sobreponham.
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MODELO DO TEMPLO

Forte conexão acadêmica;

Retrata a educação superior e a estabilidade da aprendizagem tradicional;

Consegue trazer um forte sentimento de avanço;

O currículo básico suporta o transversal, o transversal da base para as escolas de negócio e sustentam os programas gerenciais;

Ideal para instituições fortemente comprometidas com a aprendizagem.

MODELO DA PIRÂMIDE

Inclui a ideia da hierarquia;

Aprendizagem mais ampla na base e mais específica no topo;

Organiza a aprendizagem em torno das categorias funcionais;

Demonstra claro senso de mobilidade em direção ao topo;

Aprendizagem e promoção estão vinculadas;

Ideal em contextos que a organização promove os servidores com base na aprendizagem.

MODELO DA PIZZA CORPORATIVA

Apresenta fluidez no agrupamento das oportunidades de aprendizagem;

O currículo básico como ponto central do modelo;

Permite a integração rápida de novas escolas de conteúdo específicos e de novos anéis;

Não hierarquiza as escolas e osconteúdos;

Apropriado para organizações que encorajam os servidores a trabalharem como parceiros dos líderes.

MODELO DO CATAVENTO

Mais progressivo;

Retrata de forma mais integral a filosofia da UC;

Busca interagir com o AMBIENTE;

Enfatiza o componente externo;

Ideal para organizações sem fins lucrativos;

Baseado na ideia de que todos podem contribuir para o crescimento da organização.

 Fonte: Barley (2002), Vargas (2003), com adaptações.
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Por fim, a terceira questão abordada na literatura é quanto a 
estrutura interna da UC e o arranjo para garantir sua efetividade 
no contexto organizacional. Uma das formas mencionada pelas 
autoras compreende um enfoque mais amplo em que cada 
profissional é responsável por todas as competências necessárias 
para lançar e apoiar um novo conteúdo. Outra maneira é a que 
considera o trabalho dentro de um enfoque mais especializado 
onde cada profissional se concentra em uma parte do processo.

A definição correta da estrutura envolve uma boa compreensão 
de todas as etapas necessárias para organização do conteúdo, 
que espelha o processo de TD&E, incluindo etapas de: diagnóstico, 
em que se identifica as necessidades; alinhamento estratégico, 
que cuida para que as iniciativas ocorram dentro do escopo 
de atuação da UC; desenvolvimento do currículo, em que são 
feitas as escolhas para o desenvolvimento de novos conteúdos; 
implementação que inclui as iniciativas necessárias para entrega 
do conteúdo ao público-alvo; e avaliação do programa, que ajuda 
a identificar o valor e o retorno dos investimentos realizados com 
os programas educacionais.

O Modelo de Produtividade, desenvolvido por Allen e McGee (2004), 
enfoca a avaliação de resultados em educação corporativa. Esse 
modelo contempla duas esferas de avaliação: eficiência e eficácia. 
A eficiência trata dos meios mais eficientes pelos quais o currículo 
possa ser ensinado, abarcando, assim, os recursos, enquanto a 
eficácia aborda a qualidade do ensino promovido pela EC, incluindo 
as atividades. Ambas as esferas, tomadas em conjunto, geram os 
resultados do sistema de educação corporativa.

De maneira geral, os modelos de educação corporativa deslocam 
o foco do funcionário para a pluralidade de atores, tanto para a 
aquisição como para a transmissão do conhecimento operacional 
e, principalmente, para o compartilhamento e a criação do 
conhecimento tático e estratégico.

Os modelos americanos são mais normativos e descritivos, tendo 
um caráter mais formativo. Por outro lado, os modelos europeus 
de Universidade Corporativa respeitam a pluralidade cultural e 
política das organizações. A visão europeia sobre o fenômeno das 
UC fortalece o conceito de que uma UC é um processo e como tal 
para sua definição considera-se a missão, a cultura organizacional, 
o perfil,ointeresse das pessoas e a disponibilidade de tecnologias.

Os diferentes modelos de educação corporativa têm 
constantemente evoluído, chegando, em 2016, ao modelo mais 
contemporâneo, nomeado como Universidade Corporativa em 
Rede – UCR pelos autores Freire et al. (2016). Nessa perspectiva, 
são analisados seis modelos de educação corporativa surgidos 
desde a década de 20, que retratam estágios de evolução para o 
Modelo UCR: Departamento de Treinamento; Plataforma e-learning; 
Educação Corporativa; Universidade Corporativa; Stakeholder 
University; Universidade Corporativa em Rede (UCR).

Comparando o Modelo UCR com os modelos que o antecederam, 
este amplia o foco de suas ações educativas para além do 
desenvolvimento do capital humano e social, fortalecendo o capital 
relacional por acreditar que, tanto o desenvolvimento humano, 
como o social são dependentes das relações entre indivíduos, 
grupos e organizações.

Mais especificamente, o modelo UCR propõe a utilização de 
práticas, técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento, 
como mecanismos colaborativos e de compartilhamento, para a 
construção de alto nível de confiança, cooperação e conectividade 
entre a organização e, principalmente, seus funcionários, a 
universidade tradicional, os institutos de ciência e tecnologia, 
os fornecedores e consumidores e participantes dos arranjos 
produtivos e sociais, criando valor para todos os stakeholders 
(FREIRE et al., 2016).

A partir das diretrizes da UCR, foram estruturados os sete 
fundamentos estratégicos para a promoção da aprendizagem em 
Rede, que são:

• Identificação e compreensão das expectativas e 
interesses de cada stakeholder interno e externo do 
ecossistema organizacional;

• Como um ambiente de aprendizagem coletiva 
atendendo a qualquer configuração de Universidade 
corporativa pretendida;

• Respeito aos princípios da gestão do conhecimento 
para o desenvolvimento do capital humano, relacional 
e social do ecossistema organizacional;
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• Promoção da colaboração entre os funcionários e 
demais atores dos diferentes arranjos produtivos e 
sociais do Ecossistema organizacional para a cocriação 
e coprodução de valor para todos;

• Estruturação para a conectividade de alto nível para 
o desenvolvimento da confiança, a cooperação e a 
colaboração entre os diferentes atores, sejam internos 
ou externos, operacionais, gerenciais ou estratégicos;

• Fortalecimento de parcerias entre a Universidade 
corporativa e as Universidades acadêmicas, de 
maneira a promover a capacitação de professores, 
corresponder às exigências do Ministério da Educação, 
reconhecer créditos acadêmicos aos cursos regulares e 
à certificação de diplomas; 

• Criação e tratamento de conteúdos que atendam 
à formação de nível da tarefa, da atividade, dos 
processos e da estratégia.

Em todos os cenários apresentados, destaca-se a importância 
de que o formato da UC deve, essencialmente, respeitar e estar 
ajustado à cultura da organização. Dessa forma, os modelos devem 
ser utilizados apenas como uma referência para a construção de 
um desenho único que considera não só as peculiaridades da 
organização como também características de negócio e/ou da 
missão da organização e da integração com o ambiente onde está 
inserida, podendo justamente, por isso, passar por transformações 
e evoluções ao longo do tempo, à medida que novas situações são 
enfrentadas e novas soluções construídas.

Modelo de maturidade institucional 
para a aprendizagem

Estudo internacional trata do modelo de maturidade organizacional 
para a aprendizagem de alto impacto. Nesse modelo, Bersin& 
Associates (2009), estabelecem 4 (quatro) níveis de maturidade 
da organização que, ao serem analisados, auxiliam na percepção 
da capacidade de aprendizagem institucional, evitando, assim, 
iniciativas que não se sustentarão com o tempo por não estarem 
alinhadas à cultura da instituição.

MATURIDADE ORGANIZACIONAL PARA A APRENDIZAGEM DE ALTO IMPACTO

Nível 1 Treinamento incidental
O foco é o treinamento no trabalho. Poucos programas de treinamento formal, mas muitas 

atividades de capacitação para “tornar o trabalho mais produtivo”. Pela falta de estudos, pesquisas 
e investimento em profissionais de TD&E, muitas das soluções são reativas. 

Nível 2 Treinamento e excelência 
em desenvolvimento

O foco é na excelência no treinamento com equipe de TD&E ou Universidade Corporativa com papéis bem definidos, 
padrões evolutivos para conteúdo e entregas e utilização de modelos de medição tradicionais. Com a função de suporte, 

baseia-se em governança e operações e tem alinhamento misto com os processos e a estratégia organizacional.

Nível 3 Aprimoramento de competências 
e desempenho

O foco é no talento e desempenho organizacional, entendendo ser uma consultoria interna de desempenho, podendo 
fazer mais que a simples entrega do treinamento. Integrado à gestão por competências, valoriza e mede os resultados 
do desempenho, reconhecendo a importância da cultura de aprendizagem e da administração no desenvolvimento.

Nível 4 Desenvolvimento da capacidade 
organizacional

O foco é a capacidade organizacional, que deve estar altamente alinhada com a alta administração e a estratégia organizacional. 
Percebe com detalhes os perfis e necessidades dos públicos, interno eexterno, e foca nos processos de aprendizagem contínua e 

informal de forma ágil e com diversas ferramentas tecnológicas de educação, podendo desempenhar uma menor função de TD&E.
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Diante disso, a análise da maturidade institucional pode 
orientar a definição do formato de educação corporativa que a 
instituição tem capacidade para implementar. Como abordado 
no tópico Modelos de Universidade Corporativa, não há um tipo 
ideal, mas sim diferentes modelos que se adequam a diversas 
instituições a depender de suas especificidades, contextos e 
cultura organizacionais.

Proposta de etapas para a 
implementação de um modelo de 
educação corporativa nos ministérios 
públicos brasileiros – etapas

Decisão da administração superior 
ou dos responsáveis estratégicos em 
instituir a Educação Corporativa

As instituições públicas são marcadas pela necessidade de 
formalização. Normativos internos podem fortalecer a estratégia 
institucional de implementação da Educação Corporativa. Em que 
pese existirem normativos extra-institucionais, como o Acórdão 
3.023/2013 – Plenário TCU, recomendando o fortalecimento e a 
formalização de políticas voltadas ao desenvolvimento, além da 
valorização das pessoas e do conhecimento gerado na organização, 
é importante que a instituição formalize a decisão de estruturação 
da Educação Corporativa, também como forma de atribuir força e 
legitimidade à realização da EC de forma exitosa.

Definir o alinhamento corporativo ou a localização 
da unidade na estrutura organizacional

Os Ministérios Públicos Brasileiros, como a maioria das 
instituições públicas, apresentam estruturas funcionais 
hierárquicas, com a cadeia de comando bem definidas e 
especialização das funções. As experiências na implementação 
de modelos de gestão e projetos inovadores em alguns 
Ministérios Públicos apontam que sua estrutura verticalizada 
exige o envolvimento da alta administração e o apoio 
institucional, financeiro e político para a concretização de 
ações educativas e a potencialização do envolvimento das 
pessoas nos projetos institucionais.

Além disso, percebe-se êxito nas iniciativas construídas 
coletivamente, de forma compartilhada com os integrantes da 
instituição, em especial as apoiadas pela administração superior 
do órgão. A localização da unidade responsável em níveis mais 
elevados do organograma facilita o apoio político que fortalece os 
desdobramentos das ações, estimula o importante envolvimento 
das pessoas na construção do modelo de gestão por competências 
e na institucionalização da educação corporativa, que dará 
aplicabilidade aos insumos levantados com o mapeamento 
das competências. Importante ressaltar que as vantagens de a 
Educação Corporativa estar vinculada à alta direção precisam 
ser sustentadas e potencializadas por meio de uma construção 
coletiva, conduzida de forma colaborativa, dando ênfase à 
participação das pessoas.

Definir a estruturação do conteúdo

Ao escolher o modelo de estruturação de conteúdo deve-se levar 
em consideração a estratégia institucional. Para concretizarem sua 
missão, que tem base definida na Constituição Federal – CF/88, os 
Ministérios Públicos necessitam de interação com o ambiente, de 
articulação e compartilhamento com todos os integrantes da cadeia 
ou rede de valor. A sociedade pauta a atuação dessas instituições, 
sendo assim, é importante que possam oferecer ações para o 
desenvolvimento de todos os atores que podem contribuir para 
o cumprimento da missão: defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Dentre os exemplos de modelos de estruturação de conteúdo 
apresentados percebe-se que o Modelo do Catavento, conforme 
Quadro 5 (Barley, 2002,  Vargas, 2003), busca interagir com o 
ambiente, enfatiza o componente externo, além de ser destacado 
como o ideal para as organizações sem fins lucrativos. Assim, 
seguindo orientações teóricas, esse modelo apresenta grau de 
aplicabilidade ao contexto dos Ministérios Públicos.

  Mapear a rede de valor 

Essa etapa envolve identificar o fluxo das relações na atuação 
da instituição e o grau de abrangência da Educação Corporativa 
visando aprimorar essas relações para agregar o máximo de 
valor às entregas ao público-alvo. Dentre essas relações, merece 
especial atenção o público-alvo ou usuário final. Considerando 
a atuação dos Ministérios Públicos, o cidadão é um importante 
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componente da rede de valor institucional, para o qual deve haver 
agregação de valor por meio da atuação sinérgica de todos os 
integrantes da instituição. Assim, a Educação Corporativa poderá 
exercer esse relevante papel de unidade inclusiva e integradora 
dos elementos da cadeia ou rede de valor e, assim, potencializar a 
profissionalização.

Estabelecer responsáveis pela implementação

Nessa etapa de definição de profissionais na unidade 
administrativa, comissão ou grupo técnico que tornará concreta a 
Educação Corporativa no órgão é importante a seleção de perfis 
requeridos para executarem as estratégias de desenvolvimento 
e profissionalização dos integrantes, tanto no âmbito gerencial 
quanto nas atividades de natureza técnica institucional.

Conclusão

Este artigo objetivou analisar questões conceituais e teóricas 
relativas à educação corporativa, discutindo as relações existentes 
entre gestão por competências, gestão do conhecimento e 
educação corporativa. Além disso, delinear uma proposta 
metodológica contemplando etapas necessárias à implementação 
do modelo de educação corporativa no âmbito do ministério 
público brasileiro com foco no desenvolvimento do potencial 
humano.

A implantação da Educação Corporativa no âmbito do Ministério 
Público Brasileiro poderá gerar diversas contribuições, entre as 
quais destacam-se: 

• aumento da qualidade dos desempenhos dos seus 
integrantes nos níveis operacional, tático e estratégico, 
a depender do enfoque escolhido pela equipe da EC, 
com a implementação da gestão por competências 
associada à educação corporativa;

• aumento da capacidade técnica da instituição e da 
excelência dos resultados entregues à sociedade, 
considerando a profissionalização da atuação 
proveniente da gestão por competências;

• aumento da satisfação dos integrantes, considerando 
o alinhamento das expectativas organizacionais com as 
individuais, no que se refere à aprendizagem continuada;

• diminuição da rotatividade dos colaboradores;

• facilitação dos processos de inovação e de fomento às 
mudanças, considerando a gestão por conhecimento.

Essa nova modalidade educativa pode potencializaras 
competências específicas nas diferentes carreiras do ministério 
público brasileiro proporcionando uma maior integração de todos 
os envolvidos e potencializando o desempenho e a realização 
profissional e pessoal.
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3. ÉTICA, TRANSDISCIPLINARIEDADE 
E DEMOCRACIA NA FORMAÇÃO 
DOS AGENTES POLÍTICOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO

ETHICS, TRANSDISCIPLINARITY 
AND DEMOCRACY IN THE 
TRAINING OF POLITICAL AGENTS 
OF THE PUBLIC MINISTRY

Nícia Regina Sampaio1

Gustavo Senna2

RESUMO: O presente artigo busca identificar os caminhos para 
os cursos de formação dos agentes políticos do Ministério Público. 
Partindo da constatação de que a Instituição está se perdendo no 
caminho, busca-se primeiramente o resgate dos valores éticos e 
sua inserção nos cursos de formação como necessidade para o 
Ministério Público verdadeiramente da Constituição. Também se 
procura demonstrar a importância da formação transdisciplinar 
e democrática nos referidos cursos, fundamentais para a que 
a Instituição esteja preparada para desempenhar sua missão 
constitucional e enfrentar os desafios da modernidade.  

ABSTRACT: This article seeks to identify the paths for training courses 
for political agents of the Public Prosecution Service. Based on the 
fact that the Institution is losing its way, it seeks first to recover ethical 
values   and its insertion in training courses as a necessity for the Public 
Prosecution truly of the Constitution. It also seeks to demonstrate 
the importance of transdisciplinary and democratic training in these 
courses, fundamental for the Institution to be prepared to carry out its 
constitutional mission and meet the challenges of modernity.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Ética. 
Transdisciplinariedade. Democracia.

KEYWORDS: Public Ministry. Ethics. Transdisciplinarity. Democracy.
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Formação ética e valores humanos: 
um resgate necessário. 2. O papel dos cursos de formação na 
introdução dos valores éticos aos agentes políticos do Ministério 
Público. 2.1. A necessária transdisciplinariedade na formação dos 
agentes políticos do Ministério Público. 2.2. A necessária formação 
democrática: caminhos para melhoria da democracia externa do 
Ministério Público. Conclusão. Referências.

Introdução

“Os chegantes que aqui aportam trazem a foice velha, símbolo do 
trabalho das gerações que construíram as bases do Ministério Público 
contemporâneo. A foice velha que, afiada em pedras do tempo 
presente, continuará a significar o labor daqueles que, em recentes 
roçadas e colheitas, prosseguem em luta”

(GOULART, Marcelo Pedroso3)

Ao contrário do que foi proposto na Carta de 1988, fruto da luta 
e ideal do Estado Democrático de Direito, o Ministério Público de 
hoje corre risco de se perder, isso porque vem esquecendo o seu 
fim dentro da estrutura do Estado. 

Infelizmente, a percepção que se tem é que o Ministério Público 
se apequenou ao se curvar aos contra-valores constitucionais, 
voltando-se para a “ideia” falaciosa de que ao manter uma conduta 
aguerrida em prol da implementação dos direitos fundamentais 
poderia retroceder nas vantagens conquistadas durante os anos 
pré e pós-Constituição. Há um anseio latente de alguns pela 
volta ao tempo em que os membros do Ministério Público em 
ato simbólico abraçaram o Congresso, lutando por melhorias e 
estruturação sem abrir mão do ministério da promoção da justiça.

O que fazer diante de um cenário em que a cortina se fecha e a 
obscuridade toma conta, uma cegueira que se soma ao capitalismo 
selvagem? Já não se fala em projetos e ideias, mas quando e quanto 
de bônus pelo serviço prestado passa a mendigar do executivo o 
que é de direito. Em certa medida corre risco de ocupar novamente 
o posto de longa manus do governo, servis e obedientes aquele 
que não passa de servidor temporário, transformando-se em um 

3 Saudação de abertura no I Encontro Nacional Ministério Público: Pensamento Crítico e 
Práticas Transformadoras. In GOULART, Marcelo Pedroso; ESSADO, Tiago Cintra; CHOUKR, 
Fauzi Hassan; OLIVEIRA, Willian Terra (Orgs.). Ministério Público: pensamento crítico e 
práticas transformadoras. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 22.
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Ministério Público do governo e não em um Ministério Público da 
Constituição4.

Assim, os sinais atuais indicam que há uma crise instalada, 
que o Ministério Público caminha sem rumo e direção. Essa 
constatação nos leva a fazer importantes e fundamentais 
questionamentos. Como atrair e formar um Ministério Público 
do futuro? Como salvar o Estado Democrático de tantos vermes 
que apodrecem a nossa sociedade e contaminam a qualidade 
de vida de um povo? Lamentavelmente, se percebe presente 
e futuras gerações resignadas, sem gerar nada. Aliás, gerando 
a podridão fétida da riqueza à custa da pobreza de milhares e 
milhões, esquecendo que “enquanto existirem excluídos é uma 
hipocrisia falar de cidadania”5.

Urge, portanto, que se amplie o horizonte e se abra um raio 
de luz em um cenário de obscuridade crescente dos direitos 
fundamentais, ainda que seja apenas uma voz rouca e solitária a 
gritar “basta” de apego ao poder pelo poder, de pregar na cruz 
aqueles que esperam de nós apenas um pouco de água da vida.

Nessa senda, antes de pensar na proposta de curso de formação 
para os que ingressam na carreira, deve ser pensado no concurso 
e forma de atração de pessoas para compor a Instituição do futuro, 
pessoas não ensimesmadas. Mais do que nunca, em tempos 
sombrios, precisamos de Promotores de Justiça Humanistas, o que 
parece tautológico, mas, como pontuado, não o é. 

A partir dessa ideia, não há como deixar de registrar que nossos 
cursos de direito mais parecem uma camisa de força, que caminha 
à margem dos avanços do mundo da tecnologia e informação. O 
mundo mudou, avanços em áreas diversas, jamais imaginadas. A 
sociedade da tecnologia exige um direito adequado ao seu tempo. 
Enquanto na área da biologia se busca o prolongamento da vida, 
no curso de direito, com raras exceções, parece que não há vida, 
tudo está morto, o que não deixa de ser um reflexo da crise e do 
processo de decadência pelo qual estão passando as universidades 

4 BONAVIDES, Paulo. Os dois Ministérios Públicos do Brasil: o da Constituição e o do governo. 
In MOURA JÚNIOR,  Flávio Paixão; ROCHA, João Carlos Carvalho; DOBROWOLSKI, Samantha 
Chantal; SOUZA, Zani Tobias (Coord.). Ministério Público e a ordem social justa. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003.

5 WARAT, Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio! Direitos humanos da alteridade, surre-
alismo e cartografia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 82.

brasileiras6, com suas estruturas inquisitivas e arrogantes, tal como 
existente na sociedade7.

Realmente, o narcisismo impera. Um narcisismo pedante, próprio 
da Academia. O que se nota com mais frequência é o trabalho 
intenso de alguns pela promoção de seus próprios livros e ideias, 
esquecendo que o locus é de suscitar novas ideias e modos de 
atuar. Não há espaço para a quebra de paradigmas, mas apenas 
a reprodução de conhecimentos já postos e se diga de passagem 
em muitos casos já ultrapassados. 

Nossa grade dos cursos de Direito, com média de cinco anos 
de dificuldade, na qual se debruçam por anos os alunos/futuros 
promotores de justiça, forma e enforma pelo poder e para o 
poder, perpetuando uma lógica perversa de manutenção do status 
quo, de forma acrítica e irrefletida.

O modelo que impera desconsidera que

(...) temos direito a que a ciência não nos prenda a um projeto heterônomo 
de dominação e um ensino universitário que predetermine nossos 
pensamentos pela manipulação, narcisista e arrogante, de verdades que 
não servem para mobilizar o homem na procura de um ar transformador 
da sociedade8. 

Diante desse cenário, como receber os novos promotores de 
justiça nos quadros da Instituição que tem a missão da promoção 
da justiça, de contribuir para a transformação social9? Chegam 
engessados pelo sistema, que não informa, mas enforma. 

6 Merece aqui destaque a advertência de Antônio Alberto Machado: “os problemas que 
actualmente afligem a universidade no Brasil, e particularmente o ensino jurídico no País, 
têm de ser entendidos num contexto maior de crise que atinge estruturalmente tanto a 
sociedade em geral quanto o próprio Estado brasileiro, desde a organização daquela até 
a racionalidade e legitimidade deste último. Nas reflexões de San Tiago Dantas, a causa 
imediata dessa crise, ou decadência, reside na perda da eficácia da cultura universitária, 
que teria perdido também a sua capacidade de criar e aplicar as técnicas de controle do 
meio físico e social” (MACHADO, Antônio Alberto. Ministério Público, Democracia e 
Ensino Jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 49).

7 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito III. O direito não estudado pela teoria 
jurídica moderna. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 12.

8 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito III. O direito não estudado pela teoria 
jurídica moderna, ob. cit., p. 12.

9  Conforme destaca Marcelo Pedroso Goulart, “O princípio da transformação social, como 
macroprincípio impositivo, por um lado, obriga o cidadã, a sociedade – pelos sujeitos 
políticos coletivos e sujeitos econômicos – e as instituições estatais – pelos diversos órgãos 
de direção política – a implementarem ações e políticas públicas voltadas para a transfor-
mação democrática das estruturas sociais e econômicas; por outro, fundamenta e legitima 
as reivindicações sociais voltada às prestações positivas do Estado” (GOULART, Marcelo 
Pedroso. Elemento para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte: 
Arraes, 2013, p. 56). 
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Como desconstruir os paradigmas da sociedade com “inflação 
de valores”10 e desumanizada para reconstruir e fazer ressurgir o 
Ministério Público proposto na Carta de 1988?

Como observa Luiz Henrique Beust,

Assim, o fato é que, via um processo progressivo de materialização, 
racionalização e mecanização do universo, do indivíduo e da sociedade, 
a cultura moderna acabou por coisificar o mundo, o ser humano e 
seus ideais. Os paradigmas dominantes da modernidade levaram à 
desumanização do ser humano e do mundo11.

Essa é uma questão ética que precisa ser levada em conta na 
formação dos agentes políticos do Ministério Público12 se se 
pretende realmente trilhar o caminho traçado pela Constituição 
Federal, na qual a Instituição é inserida com um claro espírito político 
democrático13, tendo duas nobres missões que são concomitantes 
e convergentes, como se pode extrair do seu art. 127. Em primeiro 
lugar, tem a missão de resguardar os direitos fundamentais em 
todas as suas dimensões, com destaque para a defesa dos grupos 
desfavorecidos e os vulneráveis frente os eventuais arbítrios do 
Estado, que pode agir, como a história demonstra, com excesso. 
Em segundo lugar, tem a missão de lutar para que as prestações 
positivas estatais e comunitárias destinadas aos avanços sociais 
previstas na Constituição Federal não se transformem numa mera 
promessa em um “pedaço de papel”, devendo, portanto, velar com 
toda sua força para que sejam efetivamente implementadas14. 

10 Como destaca Bauman, “vivemos não apenas numa era de inflação monetária, mas 
também de uma inflação – portanto, desvalorização – de conceitos e valores” (BAUMAN, 
Zygmunt; DANKIS, Leonidas. Cegueira moral: a perda da sensibilidade na modernidade 
líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 148).

11  BEUST, Luiz Henrique. Ética, Valores Humanos e Proteção à Infância e Juventude. 
Encontros Pela Justiça na Educação. Brasília, 2000. p.34.

12 Adotamos aqui a corrente de doutrinadores que considera os agentes do Ministério 
Público como agentes políticos, citando, por todos, Hely Lopes Meirelles, que os define 
como sendo aqueles que “exercem funções governamentais, judiciais e quase-judiciais, 
elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com 
independência nos assuntos de sua competência. São as autoridades públicas supremas 
do Governo e da Administração na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, 
sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Em doutrina, 
os agentes públicos têm plena liberdade funcional, equiparável à independência dos juízes 
nos julgamentos (...)”, destacando mais adiante que os membros do Ministério Público 
“integram a categoria dos agentes políticos, inconfundíveis com os servidores das respec-
tivas instituições” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 19. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1994. p. 73 e 67). Também sobre o tema é válido conferir o texto de 
Denise Neves Abade, “O membro do Ministério Público como agente político”, publicado 
no Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União (disponível em: 
<file:///C:/Users/user/Downloads/ BC_07_Art03.pdf>, acesso em: 2 mar. 2018).

13 BUSATO, Paulo César. O papel do Ministério Público no futuro do Direito Penal 
brasileiro. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documenta-
cao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_ servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/
SRC%2005_105.pdf>, p. 2, acesso em: 20 maio 2018.

14 No mesmo sentido: BELO, Enzo. Perspectivas para o Direito Penal e para um Minis-
tério Público Republicano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 295.

Portanto, para que o Ministério Público retorne aos trilhos da 
Constituição e se reencontre deve necessariamente voltar seus 
olhos para o caminho da ética. Da ética da alteridade, que necessita 
urgentemente ser reavivada, voltando a pulsar nas mentes e nos 
corações dos seus agentes políticos, conscientes da sua verdadeira 
vocação constitucional na construção da democracia15. Também 
é necessário que agregue aos seus conhecimentos ciências e 
disciplinas para além do direito, o que é essencial para a formação 
de um pensamento crítico, criativo e reflexivo. 

Essa é a proposta desse breve ensaio. Sem a pretensão de esgotar 
o tema, o que se pretende minimamente é provocar uma reflexão 
a respeito da importância dos cursos de formação dos agentes 
políticos do Ministério Público como um dos caminhos para suprir 
essa grave e notória deficiência do tradicional ensino jurídico que 
campeia em terrae brsilis, que se mostra inadequado para preparar 
os novos promotores de justiça para os desafios da modernidade 
e a missão constitucional que lhes foi confiada.

Formação ética e valores humanos: 
um resgate necessário

Como transportar a barreira do individualismo, da desumanização 
do ser humano para novamente alcançar uma atuação que 
ultrapasse os deveres jurídicos e de fato se comprometa com o 
resultado? Por que introduzir ou reavivar os valores éticos?

Respondendo a essas indagações, podemos dizer que primeiro 
porque “a simple enunciación de que os servidores públicos deben 
ser um espello onde os cidadáns se poidan mirar, ainda merece 
ser defendida”16.

Segundo, porque, a introdução de valores éticos, na práxis 
daqueles que exercem a função pública de agentes políticos 
do Ministério Público, pode gerar um fundamento e um 

15 Cabe aqui destacar os ensinamentos de Antônio Alberto Machado, que observa: “Ao 
Ministério Público, consciente do seu papel na construção da democracia, atuando em 
meio às relações de poder que governam a sociedade capitalista, parece não haver outra 
alternativa senão funcionar como canal de acesso à justiça para as camadas populares 
na defesa de direitos fundamentais, assumindo assim, como uma de suas funções insti-
tucionais, a defesa jurídico-politica dos direitos humanos ou sociais formalmente assegu-
rados pela nova ordem constitucional” (MACHADO, Antônio Alberto. Ministério Público, 
Democracia e Ensino Jurídico, op. cit., p. 174).

16 SÁNCHEZ, Manuel Díaz. Ética Pública e Estado do Benestar, Santiago de Compostela: 
Escola Gelega da Administração Pública, 1994.p.188



REVISTA DA CORREGEDORIA NACIONAL | ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO NA ÁREA DE EVOLUÇÃO HUMANA E QUALIDADE DE VIDA

sentido novo para a Instituição e sociedade que representam, 
preenchendo o vazio deixado pelas crenças religiosas e pela 
descrença no Estado prestacional.

Com efeito, como destaca Alejandro Santibañez Handschuh:

Las personas van internalizando las normas Morales a lo largo de su 
vida. Para Piaget, “el desarollo del juicio moral es el resultado de un 
proceso esencialmente activo amparado por dos pilares básicos, que 
son maduración y la interacción social... la interacción social es uno de 
los elementos capitales del desarollo moral”. Beltrán-Llera, llega a la 
conclusión después de realizar un trabajo experimental con 126 ninõs, 
de que “los juicios morales pueden ser modificados por la influencia de 
los modelos, especialmente cuando la modificación es producida en el 
sentido de la evolución”, sigue concluyendo este autor que “la explicación 
de la madurez del juicio moral puede ser enmarcada em ambos contextos: 
el evolutivo y el del aprendizaje cognitivo e social”.17

Terceiro, porque a função pública, quando revestida dos valores 
éticos universais, fundamentada na observância dos direitos 
fundamentais e dos princípios que regem a toda atividade da 
Administração Pública, subsistirá e permanecerá no caminho 
trilhado, mesmo nos momentos mais críticos da vida política.

Finalmente, porque “Las leyes se dedicam a precisar unos minimos 
de cumplimiento. Pero la moral aspira a los máximos”18. A ética é 
mais abrangente que o direito, pois exige uma conduta funcional 
híbrida, ou seja, que esteja conformada com o direito e a moral. 
Como exemplo, podemos dizer que não basta preencher dados 
do sistema demonstrando que está produzindo/quantitativo 
de processos e ações propostas, mas o que e qual o resultado 
alcançado. O quanto estamos contribuindo para o progresso do 
município onde está exercendo a sua função.

Importante lembrar que a preocupação com o comportamento 
ético não vem somente da atualidade, mas é fruto de anos de 
história da humanidade. Conforme assinala o Professor Dalmo de 
Abreu Dallari:

17  HANDSCHUH, Alejandro Santibañez. La ética en el ejercicio de la función adminis-
trativa, I Congresso Interamericano del CLAD Sobre la Reforma del Estado y de la Adminis-
tración Pública, Anales 4,Caracas, Venezuela.p.19

18 ROMERO, Maria Feria. Aplicabilidad de lãs normas éticas en la Administración 
Pública Gallega. Colección Monografias. Santiago de Compostela: EGAP – Escola Galega 
de Administração Pública, 1999, p.90.

Em minucioso estudo sobre a ética a Nicômaco, publicado como introdução 
a uma das mais recentes coleções francesas dessa obra de Aristóteles, J.F. 
Balandé chama a atenção para a existência de dois termos gregos muito 
semelhantes: “ethos”, significando “o costume”, e “éthos”, que se refere 
ao caráter. Observa, também, que Aristóteles dá grande importância à 
aproximação entre o caráter e o costume, considerando que a virtude do 
caráter, que é virtude ética, não se adquire por meio de lições, mas pela 
prática e repetição, ou seja, pelo costume19.

Na mesma linha de Aristóteles, Immanuel Kant leciona que

(...) ética consiste na livre aceitação de um dever que a razão representa à 
vontade como necessário. Para Kant o imperativo categórico que define a 
ética se traduz na seguinte regra áurea: “Aja tu de tal modo que tu trates a 
humanidade, tanto em tua pessoa, quanto na pessoa de qualquer outro, 
sempre, ao mesmo tempo, como um fim e jamais como simples meio”20.

Transportando o pensamento de Aristóteles e Kant para a ética 
no exercício da função pública do agente político do Ministério 
Público, pode-se afirmar que a incorporação da regra áurea 
deve ser projetada na prática funcional responsável, eficaz e 
humanitária. Na lição de Kant, ser ético como promotor de justiça 
é praticar os atos profissionais em favor da coletividade ou do 
indivíduo, tratando o ser humano como fim e jamais como simples 
meio. Toda ação humana, que não leve em conta essa diretriz 
maior, é sem sombra de dúvida antiética. Em outras palavras 
contribui para o cerceamento da liberdade, do exercício da 
potencialidade inata de cada ser humano de construir, produzir 
o novo em favor do todo.

O papel dos cursos de formação na 
introdução dos valores éticos aos 
agentes políticos do Ministério Público

Falar de ética não nos parece utopia. Mas, ainda que se considere 
assim, o que é utopia senão aquilo que temos visibilidade a 
distância? A utopia, como diz a pena poética de Eduardo Galeano21, 
nos faz caminhar.

19 BALANDÉ, J.F. Éthique à Nicomaque, (Introdução), Paris, Lês livres de Poche, 2001, 
págs.13,17,28 e 29) Apud DALLARI, Dalmo de Abreu, in Curso de Especialização à 
Distância em Direito Sanitário para Membros do Ministério Público e da Magis-
tratura Federal, Reforsus, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, p.122.

20 KATTN, Axel. Et L´Homme dans tout ça?, Paris, Nil Editions, 2000, págs.65, Apud,  
DALLARI, Dalmo de Abreu, op. cit., p. 122.  

21 GALEANO, Eduardo. As Palavras Andantes. 4 ed. Porto Alegre: &PM, 1994.
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Desse modo, falar de ética significa voltar à origem de todas as 
coisas, ou seja, falar do homem. Este é o centro e o fim de todas 
as atividades desenvolvidas pelo Estado, Administração Pública 
e função pública. A ética permite que o homem coisificado e 
coisificante assuma novamente o protagonismo de sua história 
enquanto sujeito, pessoa no sentido amplo da palavra.

Para introduzir ou reavivar os valores éticos universais é necessário 
um mergulhar nas fontes originais que formaram e firmaram a base 
do Ministério Público brasileiro. No campo educativo, introduzir 
no curso de formação os valores éticos para os que ingressam na 
função pública como promotores de justiça um novo olhar sobre 
o direito e a justiça.  Cursos estes que não só descrevam linhas e 
modo de fazer no campo teórico, mas, também, com a identificação 
e publicização de atuação de membros da instituição que de fato 
contribuíram e estão contribuindo para uma concretização dos 
direitos humanos.  

“Uma ética aplicada que sabe que as virtudes são hábitos que 
desenvolvem as potências operativas do homem em ordem ao 
bem, isto é, que levam a fazer bem o que há que fazer”.22

Nessa linha, é fundamental que os cursos de formação do Ministério 
Público abandonem as “velhas roupas” e não repitam os erros 
históricos de nossos cursos de direito, os quais, como destacado, 
em geral não privilegiam uma formação ética e humanista, uma vez 
que na sua grande maioria são voltados mais para o individualismo 
e a transmissão de conhecimentos pautados pelas exigências do 
mercado23, desprovidos assim de “direitos de alteridade”24, o que 
não se coaduna com um Ministério Público da Constituição.

22  MOREIRA, José Manuel. Ética e Administração Pública. Moderna Gestão Pública, INA – 
Instituto Nacional de Administração,p385.

23 “O ensino do direito, tal como ocorre nos demais campos da ciência, está também 
aprisionado pelo modelo tecnológico de transmissão do saber como uma exigência do 
mercado. Com a hipervalorização do conhecimento técnico o ‘discurso competente’, 
ou ‘discurso instituído’, no campo jurídico, confunde-se com a descrição avalorativa das 
técnicas de decisão e dos esquemas de eliminação de conflitos, sem nenhuma perqui-
rição avaliativo-prescritiva acerca, por exemplo, dos fundamentos do direito, da função 
social da dogmática jurídica ou, no campo ético, sobre a necessidade de se promover uma 
distribuição igualitária dos direitos fundamentais da pessoa humana, indispensáveis a uma 
convivência democrática” (MACHADO, Antônio Alberto. Ministério Público, Democracia 
e Ensino Jurídico, ob. cit., p. 53).

24 Os quais, no esboço proposto por Warat, são os seguintes: “a) direito a não estar só; b) 
direito ao amor; c) direito à autonomia, encontro com a própria sensibilidade; d) direito à 
autoestima; e) direito a não ser manipulado; f) direito a não ser discriminado, excluído; g) 
direito a ser escutado; h) direito a não ficar submisso; i) direito a transitar à margem dos 
lugares comuns, os estereótipos e os modelos; j) direito a fugir do sedentarismo como 
ideologia e retomar à pulsão de errância; l) direito à própria velocidade; à lentidão” (WARAT, 
Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio! Direitos Humanos da Alteridade. Surrealismo e 
Cartografia, ob. cit., p. 117). 

A necessária transdisciplinariedade na formação 
dos agentes políticos do Ministério Público 

De igual modo é fundamental criar-se um antídoto para uma 
alergia que parece contaminar os juristas de um modo geral, 
que é “uma espécie de alergia a transdisciplinariedade”25, que 
também acomete boa parte dos integrantes do Ministério Público 
brasileiro, que se satisfazem apenas com os conhecimentos 
dogmáticos do direito.

Trata-se de um equívoco na formação, que produz efeitos deletérios 
na atividade-fim dos órgãos de execução do Ministério Público, 
inclusive refletindo na tão desejada transformação social. Assim, 
o que se tem é uma deformação, com a ilusão arrogante de que a 
dogmática do direito representa uma “verdade perfeita” e acabada, 
quando na realidade não passa de um “paleopositivismo”26, 
que engessa o diálogo e imuniza as possibilidades criativas que 
proporcionam o conhecimento transdisciplinar.  

Por óbvio que não se pode descuidar do campo teórico dogmático 
do direito. Porém, isso se mostra insuficiente para que o Ministério 
Público possa cumprir a sua missão constitucional. É necessário ir 
além, devendo os cursos de formação ser pensados e executados 
sob uma perspectiva também transdisciplinar, reclamando o 
diálogo com outras importantes ciências e disciplinas, como 
a filosofia, a sociologia, a psicologia, a política, a economia, a 
criminologia etc., fomentando desse modo a livre circulação dos 
saberes sem qualquer hierarquização. 

Com isso, criam-se espaços favoráveis não só para estimular no 
agente político do Ministério Público um pensamento crítico, 
criativo e reflexivo, mas também para proporcionar uma melhor 
compreensão do mundo no qual se insere, e assim se compreender 
e se interpretar. Somente assim terá a exata consciência do seu 
papel constitucional na realidade que o cerca. 

Para exemplificar, basta imaginar a atuação do Ministério Público 
nas questões relativas às políticas públicas. Para que se tenha 
uma atuação realmente eficiente e realista, em muitos casos é 

25 WARAT, Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio! Direitos Humanos da Alteridade. Surre-
alismo e Cartografia, ob. cit., p. 56.

26 FERRAJOLO, Luigi. Diritto e Ragione. Teoria del Garantismo Penale. 5 ed. Roma: 
Laterza, 1998,  p. 921. Na visão se trata de uma orientação teórica que ignora o conceito 
de validade constitucional das leis, atribuindo legitimidade ao ordenamento jurídico pela 
simples observância do preenchimento dos requisitos formais da elaboração legislativa, 
que é um problema do qual padece o direito em geral.
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de suma importância mínimos conhecimentos sobre questões 
orçamentárias e também as especificidades da política. Aliás, 
sobre o último ponto, não podemos esquecer que “as sociedades 
confiam a seus sistemas políticos a gestão dos problemas mais 
complexos e que não podem ser resolvidos mediante uma prática 
profissional indiscutível”27. 

Compreender esses aspectos é fundamental para a tomada de 
decisão do agente político do Ministério Público, inclusive em 
relação aos modelos de atuação existentes, ou seja, demandista, 
resolutivo e preventivo. Para tanto, é igualmente importante 
compreender os limitados recursos do Poder Judiciário e de sua 
capacidade de assimilação, tendo a noção de que o custo de um 
processo é assimilado pela coletividade, o que acaba evitando 
excesso de litigância, fazendo com o que os promotores de justiça 
atuem de maneira mais inteligente, conscientes das consequências 
de seus comportamentos processuais.

Portanto, essa formação transdisciplinar mais do que nunca se 
mostra necessária em uma sociedade complexa e de riscos como a 
atual, que reclama inclusive uma mudança de paradigma na forma 
de atuação do Ministério Público, que não pode mais ficar atrelado 
apenas a uma atuação meramente demandista (por vezes abusiva 
ou frívola28), como agente reativo e acrítico, reprodutor de uma 
lógica perversa de dominação, incapaz de contribuir para uma 
verdadeira transformação social.

A necessária formação democrática: 
caminhos para melhoria da democracia 
externa do Ministério Público 

É fundamental também que o permanente processo de depuração 
e evolução institucional se dê de forma democrática, valendo-se 

27 INNERARITY, Daniel. A política em tempos de indignação: A frustração popular e os 
riscos para a democracia. Rio de Janeiro: LeYa, 2017, p. 78. 

28 MARCELINO JR, Julio Cesar. Análise Econômica do Acesso à Justiça: A tragédia dos 
custos e a questão do acesso inautêntico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 186: 
“A litigância frívola corresponde à litigância com baixa probabilidade de êxito, proposta 
pelo jurisdicionado sem levar em conta os custos acarretados ao erário. Este litigante, por 
vezes na condição improbus litigador, propõe a sua demanda mesmo consciente de que 
o benefício que poderá obter ao final com um julgamento é inferior ao custo de trami-
tação do processo. (...)Importante destacar que os negative expected suits ou os positive 
expected suits, que correspondem às expectativas negativas ou positivas do queixoso em 
relação a sua demanda judicial, estão diretamente ligadas à legitimidade do direito de 
ação. Será a partir dessas expectativas que o requerente fará sua avaliação custo-benefício 
em relação ao resultado que poderá obeter com a ação judicial propostas. Diz respeito aos 
proveitos privados e sociais que poderão ser alcançados”.

amplamente do princípio da democraticidade29, o que traz 
consequências importantes para uma boa atuação ministerial, 
como, por exemplo, a necessidade de motivação de suas decisões 
e escolhas, de transparência, de atuação democrática e dialogada.

Desse modo, como destaca Georges Abboud, em lição 
perfeitamente aplicada ao Ministério Público, a “Administração 
pública deve ser conforme a Constituição”30, havendo uma 
verdadeira constitucionalização do direito administrativo. E essa 
ideia de democraticidade no Ministério Público é essencial, tanto 
no aspecto interno como no externo, o que qualifica a tomada 
de decisão da administração superior e dos órgãos de execução, 
além de contribuir para a transparência administrativa.

Logo, esse processo de depuração institucional por meio do 
princípio da democraticidade deve ser conduzido como um 
tema de primeira grandeza na formação dos agentes políticos do 
Ministério Público, reclamando, fundamentalmente, uma postura 
e um pensamento crítico, criativo e reflexivo, com a necessária 
maturidade, coragem e equilíbrio para a tomada de decisões que 
visem à eficiência administrativa, o que proporciona o cumprimento 
de sua missão constitucional de “advogado do povo”, promovendo 
de fato os interesses estratégicos da sociedade brasileira.

Sem praticar democracia o Ministério Público entra em rota de 
colisão com a CF, tornando-se uma contradição em seus próprios 
termos31, pois como poderá defender o regime democrático se 

29 Que é um verdadeiro princípio unificador de uma administração pública de inspiração 
democrática-constitucional (sobre a expressão, conferir: MARTINS, Rui Cunha. O ponto 
cego do direito: the Brazilian Lessons. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 72-75).

30 ABBOUD, George. Discricionariedade administrativa e judicial: o ato administrativo 
e a decisão judicial. São Paulo: RT, 2014, p. 191. Dessa forma, conforme observa o autor, 
“no Estado Constitucional, configurou-se uma substituição da reserva vertical da lei por 
uma reserva vertical da própria Constituição. Essa substituição permitiu que a Constituição 
passasse a ser o fundamento direto do agir administrativo, tendo reflexo imediato em duas 
áreas de incidência: (i) a Constituição torna-se norma direta e imediatamente habilitadora 
da competência administrativa; (ii) a constituição passa a ser critério imediato da decisão 
administrativa” (idem, p. 191).

31 Necessário sempre lembrar os ensinamentos de Paulo Bonavides que, observando o perfil 
constitucional do Ministério Público, destaca que os pulmões de grande parcela de seus 
membros “respiram o oxigênio da Constituição”, arrematando: “Sentinela da coisa pública, 
é o Ministério Público da Sociedade, do cidadão, do povo, do governante constitucional; o 
Ministério Público que padece a animadversão de um Executivo depravado porque nunca 
a corrupção do Poder foi alvo de investigações tão rentes às esferas mais elevadas da 
Administração Pública quanto ora acontece (...). O Ministério Público é constitucional; é a 
Constituição em ação, em nome da Sociedade, do interesse público, da defesa do regime, 
da eficácia e salvaguarda das instituições” (BONAVIDES, Paulo. Os dois Ministérios 
Públicos do Brasil: o da Constituição e o do governo, op. cit., p. 350-352).
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não praticar democracia? Portanto, esse é um enigma fundamental 
que os agentes políticos do Ministério Público precisam decifrar, 
se não a Instituição corre o risco de perder sua relevância e, assim, 
ser devorada, tal como na lendária mitologia grega do “Enigma 
da Esfinge”, cujo mostro mitológico é aqui representado por 
comportamentos antidemocráticos.

Nesse sentido, é necessário também reaproximar o Ministério 
Público do povo, do qual de certo modo se distanciou. É visível 
que a Instituição é cada vez mais demandada e cobrada por 
resultados pela sociedade civil, que, aliás, ainda lhe deposita 
relativa confiança. Porém, ocorre que nos últimos anos essa 
confiança vem decrescendo, conforme pode ser conferido, 
para exemplificar, na pesquisa “Índice de Confiança na Justiça 
no Brasil – ICJBrasil”, realizada pela FGV Direito SP, no primeiro 
semestre de 201732, que indica um fenômeno inerente ao ciclo 
de vida das instituições públicas, marcadas por períodos de 
estabilidade e de crise33. 

Portanto, deve o Ministério Público fortalecer seu reencontro 
com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, 
livrando-se assim das correntes burocratizantes e elitistas 
que sufocam a Instituição, tirando-a do caminho trilhado pela 
Constituição Federal.

Por isso, é importante que nos cursos de formação seja 
proporcionado o encontro e o diálogo dos novos agentes políticos 
do Ministério Público com tais setores. Desse modo, não apenas 
disciplinas devem ser pensadas a respeito, mas também oficinas, 

32 Segundo a pesquisa, “as instituições que tiveram maior queda no seu grau de confiança 
foram: o Governo Federal, o Ministério Público e as Grandes Empresas. A confiança no 
Governo Federal caiu 23 pontos percentuais de 2014 a 2017, passando de 29% para 6%. 
O MP foi a segunda instituição mais afetada, uma vez que a confiança nesta instituição 
diminuiu 22 pontos percentuais: em 2014, a confiança era de 50%, em 2017, chegou a 28%” 
(disponível em: <file:///C:/Users/user/Downloads/relatorio_icj_ 1sem 2017.pdf>, acesso 
em: 28 fev. 2018). Na pesquisa o MP aparece na 7º colocação, atrás das Forças Armadas 
(56%), Igreja Católica (53%), as redes sociais – facebook, twitter (37%), Imprensa Escrita 
(35%), Emissoras de TV (30%), Grande Empresas (29%). Não se desconsidera a existência 
de outras pesquisas, que colocam o MP em melhor posição, como o “Relatório da pesquisa 
de satisfação e imagem do CNMP e do MP – 2017”, no qual a Instituição figura na terceira 
posição, atrás das Forças Armadas e da Defensoria Pública (disponível em: <http://www.
cnmp.mp.br/portal/images/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_da_pesquisa_ CNMP_V7. pdf>, 
acesso em: 28 fev. 2018). Obviamente que o resultado varia de acordo com a metodologia 
aplicada, porém, não há como negar que todas as instituições (públicas e privadas) estão 
sofrendo desgaste em suas imagens ao longo do tempo, diminuindo o nível de confiança 
nas mesmas. E o MP não foge a essa constatação. 

33 GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério Público: por uma nova espacialidade. In GOULART, 
Marcelo Pedroso; ESSADO, Tiago Cintra; CHOUKR, Fauzi Hassan; OLIVEIRA, William Terra 
(Orgs.). Ministério Público: pensamento crítico e práticas transformadoras. Belo 
Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 27.

inclusive contando com a participação de representantes desses 
diversos e importantes segmentos, como os variados conselhos 
municipais, os movimentos de moradores de rua, dos sem-teto, 
dos sem-terra etc. 

E esse reencontro passa inclusive pela questão da linguagem 
utilizada pelos agentes políticos do Ministério Público, uma vez 
que inegavelmente sofre a influência do saber jurídico, conferindo 
uma concepção do Direito e da Justiça codificadas, que muitas 
vezes podem ser consideradas excludentes e ininteligíveis para o 
cidadão comum, afastando-o ainda mais da Instituição. Sobre tal 
situação, são interessantes as observações de Cátia Aida Silva:

Como já definiu Bourdieu, a delimitação do espaço da justiça implica, de 
fato, uma fronteira entre os especialistas, aqueles que podem utilizar e 
descodificar o saber jurídico, e os não-especialistas, desqualificados e 
impotentes para participar e influenciar os procedimentos adotados neste 
espaço. (...) A linguagem técnica jurídica cria a ‘atmosfera de oficialidade’ 
e funciona como ‘distanciador’, ao mesmo tempo em que imprime 
uniformidade à argumentação de todos os operadores do direito (Sousa 
Santos, 1988). Este saber técnico ou ‘discurso argumentativo’ constitui a 
fonte da competência jurídica dos promotores e demais operadores do 
direito e, por conseguinte, sua fonte de poder.34 

Essa aproximação do Ministério Público com a população é uma 
necessidade vital, sendo uma característica histórica da Instituição, 
que não pode ser perdida, pois contribui sobremaneira para a 
sua legitimação social e, consequentemente, o resgate de sua 
confiabilidade, da qual sempre desfrutou, mas que, nos dias atuais, 
como revelam algumas pesquisas, vem paulatinamente perdendo, 
o que reclama séria reflexão, que pode ser iniciada com os cursos 
de formação.

Conclusão

“Velho burocrata, meu companheiro aqui presente, ninguém nunca fez 
com que te evadisses, e não és responsável por isso. Construíste tua 
paz tapando com cimento, como as térmitas, todas as saídas para 

34 SILVA, Cátia A. Promotores de Justiça e novas formas de atuação em defesa de interesses 
sociais e coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 16, n. 45, p. 
130. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbcsoc/v16n45/4334.pdf>, acesso em: 
21 maio 2018.

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Apresentaç%C3%25 A3o_da_
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Apresentaç%C3%25 A3o_da_
http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbcsoc/v16n45/4334.pdf
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luz. (...) não queres te inquietar com os grandes problemas e fizeste um 
grande esforço para esquecer a tua condição de homem...” 

(Antoine de Saint Exupéry35)

Nunca é tarde para lembrarmos da incitação à humanização de 
Antoine de Saint Exupéry descrita acima. Essa é uma esperança 
que nunca deve morrer no Ministério Público. Mas esperança por 
si só não basta, pois, como diz Paulo Freire, é necessário que se 
pratique o verbo esperançar36.

E se o Ministério Público pretende realmente praticar o verbo 
esperançar e continuar a trilhar o caminho da Constituição Federal, 
sendo de fato um Ministério Público da Constituição, e não de 
governo, deve repensar e revisitar muitos temas. E um desses 
temas fundamentais, sem sombra de dúvida, é o modelo dos seus 
cursos de formação.

Nesse cenário, revela-se essencial o papel do Conselho Nacional 
do Ministério Público, na sua missão de zelar pela unidade nacional 
e ser o indutor de políticas públicas institucionais, conduzindo o 
Ministério Público no caminho da Constituição e da ética nesse 
gradual e permanente processo de evolução e modernização. 

Ética sim, pois a conduta ética é imprescindível em todos os campos 
da ação humana, mas tem um destaque especial para aqueles 
que foram incumbidos da defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A 
uma porque o bem tutelado pelo direito à saúde é a vida humana. 
Logo, mais do que nunca o espírito de serviço somado a um alto 
grau de responsabilidade, virtudes e talentos devem ser imanentes 
à figura do promotor de justiça na persecução do interesse geral.

Nessa senda, para finalizar, invocamos aqui os ensinamentos de 
Gregório Robles, que são absolutamente adequados aos agentes 
políticos do Ministério Público:

Hoy la ética se ha transformado en una necessidad radical, pues sin ella el 
género humano sucumbirá a la destrucción. Es preciso un nuevo pacto; el 

35 Terra dos homens. 32 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p. 12. 
36 Disse o educador:“ É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, 

porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar 
não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é 
construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se 
com outros para fazer de outro modo” (FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um 
reencontro com a pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 110-111)

pacto que nos impulse a la contemplación de la humanidad como un todo 
y nos permita salvarnos juntos. No un pacto a favor del Estado, como los 
modernos, sino un pacto a favor de la humanidad.37
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 » BOAS PRÁTICAS

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE GOIÁS

PROGRAMA DE SEGURANÇA E 
SAÚDE OCUPACIONAL

INÍCIO DA PRÁTICA: 5 de janeiro de 2009.

O Programa de Segurança e Saúde Ocupacional – PSSO do 
Ministério Público do Estado de Goiás faz parte do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho e foi regulamentado pelo Ato 
PGJ n. 36, de 28 de agosto de 2017. 

Busca criar, implantar, implementar e garantir o pleno 
funcionamento, estabelecendo diretrizes fundamentais com o 
objetivo de subsidiar ações da Procuradoria-Geral de Justiça, da 
Diretoria-Geral e da Superintendência de Gestão em Recursos 
Humanos do Ministério Público de Goiás, que visem a garantir 
efetivamente a seus integrantes o direito à Segurança e Saúde no 
ambiente de trabalho previsto no artigo 7º, inciso XXII, c/c artigo 39, 
§ 3º, da CF/88. 

Dessa forma, destacamos as seguintes ações: elaboração de 
minuta e regulamentação do PSSO; aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI conforme grupo de risco; elaboração 
do Laudo Ergonômico e implementação de ações ergonômicas; 
elaboração, implementação e execução do curso básico de 
segurança no trabalho para todos os integrantes do MP-GO 
na modalidade EaD; manutenção do sistema de combate a 
incêndio das sedes do MP-GO para emissão do Certificado de 
Conformidade – CERCON junto ao Corpo de Bombeiros Militar 
de Goiás; elaboração de laudo de insalubridade e periculosidade; 
estruturação de consultório médico para atendimento de 
intercorrências clínicas; elaboração do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional; e realização de exames médicos 
de saúde ocupacional.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Diretoria-
Geral, Superintendência de Gestão em Recursos Humanos, 
Superintendência de Administração, Superintendência de Gestão 
Orçamentária e Compras, Superintendência de Engenharia, 
Escola Superior do Ministério Público e 68ª Promotoria de Justiça 
de Goiânia.

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores, estagiários e 
jovens aprendizes do MPGO e prestadores de serviços. 

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO MATO GROSSO DO SUL

PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

INÍCIO DA PRÁTICA: 1º de junho de 2015.

O Projeto de Gestão por Competências no Ministério Público 
de Mato Grosso do Sul iniciou-se a partir da Ação Nacional – 
Multiplicando a Estratégia: Gestão por Competências, em 
novembro de 2014, na cidade de Florianópolis-SC, que culminou com 
a assinatura do Acordo de Resultado firmado entre os MPs, baseado 
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no contido no Acórdão n. 3.023/2013 – TCU, que recomenda a 
implementação do modelo de gestão por competências como 
ferramenta para otimizar a operacionalização da governança e 
gestão de pessoas na administração pública. 

Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes – CHAs necessárias ao desempenho das pessoas, visando 
ao alcance dos objetivos institucionais, sendo que: o conhecimento 
é o saber; a habilidade é o saber fazer; e a atitude, o querer fazer. 

Nesse contexto, foi instituída a comissão responsável pelo Projeto 
de Implantação do Modelo de Gestão por Competência no MPMS, 
composta por membro e servidores. O projeto contempla o 
desenvolvimento de três tipos de competências, quais sejam: 
competências comuns (todos os integrantes da Instituição); 
competências gerenciais (ocupantes de cargos gerenciais); e as 
competências específicas (todos os integrantes, no que tange à 
sua atividade individual). 

O MPMS iniciou o projeto por meio de um minucioso estudo 
para identificar as competências comuns da Instituição. Essa 
etapa contemplou o mapeamento das competências comuns e 
a realização do evento “Grupos Focais – Competências Comuns”, 
que contou com a participação de membros e servidores, e foi de 
fundamental importância para a definição dessas competências 
e suas respectivas descrições, bem como dos CHAs. Após, foi 
elaborado um questionário para identificar os GAPs, ou seja, 
as lacunas entre as competências existentes e as necessárias. 
Com isso, a Comissão elaborou o Plano de Capacitação em 
Competências Comuns para o MPMS, que tem como objetivo 
proporcionar aos seus integrantes capacitação para que possam 
desenvolver suas competências comuns, por meio da aquisição e 
aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades e atitudes – CHAs 
voltados a agregar valor à Instituição e à sociedade. 

Atualmente, iniciaram-se estudos para o mapeamento das 
competências gerenciais.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Secretaria de Recursos 
Humanos – SERH, Secretaria de Planejamento e Gestão – 
SEPLANGE, Secretaria de Administração – SEAD, e Secretaria de 
Tecnologia da Informação – STI.

PÚBLICO-ALVO: membros e servidores do MPMS.

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE PESSOAS

INÍCIO DA PRÁTICA: junho de 2018.

Ciente da importância das pessoas para alcançar o sucesso nas 
estratégias institucionais, o Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo – MPES, após a posse do atual procurador-geral de Justiça 
para o biênio 2018-2019, deu início à execução do fortalecimento 
do objetivo estratégico de humanização na gestão.

A primeira ação foi a renovação da gerência da Coordenação de 
Recursos Humanos – CREH, tendo como primado uma profissional 
com ampla experiência na docência e na prática das diversas 
temáticas da gestão de pessoas. Como desafio, posto pela alta 
administração, a CREH está promovendo a implementação 
da gestão de pessoas, saindo do atual modelo cartesiano de 
departamento de pessoal para o mais adequado às demandas de 
uma organização contemporânea, totalmente convergente com as 
diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Assim, foi lançado o Programa de Gestão Estratégica de Pessoas 
do MPES, em parceria técnica com a Assessoria de Gestão Estratégica 
– AGE, que busca apropriar as responsabilidades da unidade 
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organizacional de pessoas, desde o nível estratégico até o operacional 
– todos sob o mesmo prisma, os recursos humanos da Instituição. 
Os resultados contemplam as vertentes: Gestão por Competência 
e Plano de Cargos e Salários, Programa de Qualidade de 
Vida, Gestão de Clima Organizacional e Informatização dos 
Processos, formando um só programa estratégico interdependente, 
com uma visão sistêmica da organização. Esses projetos estão sendo 
revisados à luz das novas demandas e, para dar o devido impacto ao 
momento, foi desenvolvida uma identidade visual, mais humanizada, 
que dará cores às ações do programa.

De início, foram priorizados os projetos para execução ainda 
em 2018: informatização da CREH, com revisão e otimização 
dos processos para integração das rotinas; e pesquisa de clima 
organizacional, superadas as etapas de sensibilização e validação 
dos indicadores com os diferentes envolvidos (stakeholders), 
estando atualmente na etapa de aplicação do questionário e 
apuração dos resultados. A informatização, acontecendo por meio 
de sistema integrado de gestão – SAP, no MPES denominado de 
NEXUS, é essencial para eliminar rotinas executadas manualmente 
que, por isso, ocupavam muito tempo da equipe e agregavam 
pouco ao negócio. Já o segundo projeto tem como objetivo fazer 
um retrato da percepção das pessoas que compõem o MPES e, a 
partir daí, traçar novas estratégias para a melhoria da qualidade de 
vida no trabalho.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Coordenação de Recursos 
Humanos – CREH, Assessoria de Gestão Estratégica – AGE, Assessoria 
de Comunicação – ASCM e Coordenação de Informática – CINF.

PÚBLICO-ALVO: membros, servidores, estagiários e demais 
colaboradores.

4. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO MARANHÃO

PROJETO SUSTENTABILIDADE 
INSTITUCIONAL INTEGRAR – QUALIDADE 
DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

INÍCIO DA PRÁTICA: novembro de 2016.

O Ministério Público do Estado do Maranhão, ao implantar o 
Programa de Sustentabilidade INTEGRAR, desenvolveu 
projeto específico para a vertente de saúde funcional e qualidade 
de vida. A valorização humana, assim, foi tratada com grande 
prioridade, estimulando o grau de satisfação da pessoa com 
o ambiente de trabalho, a promoção da saúde e a integração 
social, sempre com foco nas premissas de solidariedade, 
eficiência e resolutividade – SER. 

Dentre as diversas ações desenvolvidas, citam-se: a) 
atendimento ambulatorial permanente (vacinas, verificação 
de glicemia, verificação de pressão arterial; massagens relaxantes; 
acupuntura, lanche saudável, etc.), ocasionando 664 atendimentos 
médicos, 1.077 atendimentos odontológicos, 244 atendimentos 
psicológicos e 365 pessoas vacinadas; b) campanha de doação 
de sangue (43 doações); c) adoção das cores das Campanhas 
de Saúde da OMS na fachada do prédio-sede da PGJ e no site 
institucional; d) contratação de empresa para realização de 
ginástica laboral, com orientação de fisioterapeuta, evitando 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (997 
aulas realizadas); e) contratação de maestro e reativação 
do coral “Vozes do MP”; f) instituição do “Café com o 
PGJ nos Setores” como ferramenta de integração e de maior 
acessibilidade ao PGJ para discussão de problemas de forma 
horizontalizada; g) implantação da carona solidária, por meio 
da disponibilização de vagas privilegiadas aos aderentes (vaga 
verde); h) eventos atrelados à sustentabilidade (“Feirinha de 
Nutrição”, exposições artísticas de materiais reciclados, semana 
de combate à hipertensão); i) formação do grupo “Mãos de 
Fada”, por membros e servidores voltados à elaboração de peças 
artísticas com material reciclado; j) implantação de medidas 
de consciência ambiental (substituição de copos plásticos 
por squeezes permanentes, separação de resíduos para doação 
às cooperativas de catadores, etc.). 
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Desta feita, ao propiciar um ambiente de trabalho sadio e prazeroso, 
o projeto integra o componente humano à Instituição que, por 
consequência, presta um serviço de maior qualidade à sociedade.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS/PARCEIROS: Ministério Público do 
Estado do Maranhão, Ministério do Meio Ambiente (Agenda A3P), 
Ecoliga do Maranhão (TJMA, TRT-MA, JF-MA, TER-MA, TCE-MA, 
UEMA, UFMA).

PÚBLICO-ALVO: diretamente, os membros e servidores do 
MPMA; indiretamente, a sociedade.
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