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Linhas metodológicas para 

conhecer e estruturar o 

trabalho do MP com pp 



Fixando as premissas 

• Políticas públicas são programas de ação governamental 

• Não redutíveis a disposições jurídicas 

• Objetivos e meios 

• Envolvida escolha discricionária e valoração política da 

decisão, com diferimento no tempo 



Fixando as premissas 

• A atuação do MP sobre políticas públicas deve visar 

precipuamente: 

• Controle de omissões 

• Indução à iniciativa ou execução de ações pelo Poder 

Executivo 

 



Sistematizando a 

experiência dispersa 

• Ações civis públicas (o instrumento judicial por 

excelência) 

• Inquéritos civis 

• Aprendizado institucional concentrado em temas 

determinados: ex. saúde (medicamentos), educação 

(vagas em creches), meio ambiente etc. 



Sistematização de 

experiências de indução 

• Inquéritos civis 

• Termos de ajustamento de conduta 

• Critérios para formalização de TACs, 

• Partes, 

• Objeto 

• Parâmetros de prazo 

• A verdadeira “processualização” das ações de políticas 

públicas 



“Repertórios estruturados” 

• Desenvolver uma taxonomia das pp, a partir do acervo de 

casos do MP 

• Método comparativo  

• Experiência das tabelas unificadas 

• Mais do que a sistematização de “rótulos”, estruturação 

de conceitos  

• A referência do Manual de Oslo (“diretrizes para coleta e 

interpretação de dados sobre inovação tecnológica) 



Algumas referências 

para uma taxonomia 

• Medidas postuladas 

• Direitos, fundamento legal 

• Autoridade requerida  

• Meios envolvidos na provisão do direito (orçamento, 

pessoal etc.) 

• Tutela de urgência 



Aprendizado institucional 

• Utilização dinâmica dos repertórios 

• “Famílias” de casos para comparação e aprofundamento 

da metodologia (ex. casos de medicamentos) 

• A comparação entre os casos e as famílias dá origem a 

nova seleção de casos e constituição de novas famílias, 

com refinamento conceitual 



Obrigada! 

• mariapaula@usp.br 


