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1. Justificativa 

Comunidades afastadas e cidades distantes das sedes das Promotorias de Justiça são            

realidades de diversas Comarcas. Nesse cenário, revela-se a necessidade do Ministério Público assumir             

a postura “itinerante” e deslocar-se àqueles que, pelas mais diversas razões, não possuem condições de               

receber atendimento onde comumente é realizado. Tal prática, conhecida como atendimento           

descentralizado, assegura o contato e diálogo próximo com a comunidade que, em contrapartida,             

sente-se atendida, muitas vezes, pelo simples fato de ser ouvida por alguém diante de problemas               

insolúveis, quando já passou por verdadeira peregrinação de negativas e desinteresses em outros órgãos              

(públicos ou privados). Instrumentalizar e qualitativamente potencializar os serviços realizados pelo           

Ministério Público no atendimento descentralizado à sociedade, afigura-se não só missão institucional,            

mas incumbência moral e pessoal de todo e qualquer servidor ou membro do Ministério Público. 

 

2. O Ministério Público e o Atendimento Descentralizado 

O Ministério Público tem como função definida pela Constituição Federal a defesa da             

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 ,              
3

CF/1988). 

A gama de atuação institucional é ampla, intervindo o Ministério Público em questões das              

mais relevantes como, na defesa da saúde pública, do meio ambiente, do patrimônio público, dos               

direitos da criança e do adolescente, das famílias, do idoso e das pessoas com deficiência, dos direitos                 

do consumidor, dos direitos humanos, enfim, em todas as áreas relacionadas aos direitos fundamentais              

e da cidadania. 

Para cumprir essa ampla missão de defender os direitos de todos, o Ministério Público, por               

meio de seus órgãos de execução e serviços auxiliares, precisa estar em contato permanente com a                

sociedade, de modo a ouvi-la e agir para que seus direitos sejam respeitados e efetivados. 

1 Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. 
2 Assessora de Promotoria do Ministério Público do Estado do Paraná. 
3 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe               

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 



 

 

Nas lições de HUGO NIGRO MAZILLI: “Pertencendo a uma instituição essencialmente           

democrática, os órgãos do Ministério Público, no atendimento ao público, não só o servem como dele                

se servem para desempenhar suas demais funções, o que resulta no mesmo”  
4

Deve então o Promotor de Justiça atuar com dinamismo e eficiência, de modo a obter               

resultados efetivos em favor da sociedade e, para tanto, imprescindível deslocar-se até aqueles que, por               

motivações de ordem econômica, social ou geográfica, encontram-se impedidos ou afastados do acesso             

a seus direitos. Aliás, cumpre mencionar que, em muitas cidades, o serviço de transporte público é                

precário e/ou inexistente, o que se torna mais um empecilho. 

Nesse enfoque, revela-se ideal a aproximação do Promotor de Justiça com a sociedade por              

meio de ações desempenhadas além do espaço do gabinete de uma Promotoria de Justiça, em especial o                 

atendimento ao público em locais, bairros ou comunidades distantes, inclusive em municípios fora da              

sede da Comarca. 

Em uma retomada histórica, ressalta-se que, com o advento da Lei Complementar nº             

40/1981, foram estabelecidas normas gerais de organização dos Ministérios Públicos estaduais, sendo            

que o atendimento ao público já integrava o rol de atribuições ministeriais. Cumpre destacar o artigo 1º,                 

que dispôs acerca da responsabilidade do Ministério Público perante o Judiciário, pela defesa da ordem               

jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, bem como o artigo 22, que ressaltou, entre os                

deveres dos membros, aquele de prestar assistência aos necessitados . 
5

Anos depois, a Lei Federal nº 8.625/1993, conhecida como Lei Orgânica Nacional do             

Ministério Público, dispôs quanto às funções dos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de               

atribuição, além daquelas esculpidas nas Constituições Federal e Estadual, “atender a qualquer do             

povo, tomando as providências cabíveis” (art. 32, LONMP) . 
6

No âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual nº 85/1999 trouxe diversos dispositivos            

relacionados ao atendimento e orientação por parte do Ministério Público Paranaense, sendo estipulado             

como dever dos membros, o exercício de suas funções com zelo e probidade e, especialmente “atender                

aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes” (art. 155, XV, LC nº 85/1999). 

Ressalta-se que o atendimento descentralizado não se afigura novidade no que diz respeito             

às funções institucionais do Ministério Público, vez que se insere há algum tempo como uma das                

iniciativas do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná. 

4 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Promotor de Justiça e o Atendimento ao Público. São Paulo: Ed. Saraiva, 1985. p.4-5. 
5 Art. 1º. O Ministério Público, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, é responsável,                 
perante o Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da                  
Constituição e das leis, e será organizado, nos Estados, de acordo com as normas gerais desta Lei Complementar. 

Art. 22. São deveres dos membros do Ministério Público estadual: (…) XIII – prestar assistência judiciária aos                  
necessitados, onde não houver órgãos próprios. 
6 Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis,                   
compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de atribuições: 

(…) II – atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis. 



 

Lançado no ano de 2010, o projeto “GEMPAR – Gestão Estratégica do MPPR” trouxe              

como um dos objetivos relevantes “intensificar a interação com a sociedade”, conforme veja-se no              

mapa: 

E, que forma melhor de intensificar sua interação social do que atender com efetividade              

àqueles que comumente deixam de recorrer às funções institucionais em razão da distância,             

impossibilidade de deslocamento ou, até mesmo, falta de condições financeiras para utilizar do serviço              

de transporte existente. 

Quanto ao Plano Estratégico Nacional, aprovado no âmbito do Conselho Nacional do            

Ministério Público, o alinhamento é revelado com os objetivos de “facilitar o diálogo do cidadão com o                 

Ministério Público” e “atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando as             

competências constitucionais”. 

O Mapa Estratégico Nacional do ano de 2011 (CNMP), ainda, traz como objetivo             

estratégico “facilitar o diálogo do cidadão com o MP”. 

Dada a importância do assunto “Atendimento” no âmbito do Ministério Público, em 2012             

o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) editou as Resoluções 82 e 88 , que dispõem               
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7 Art. 1º Compete aos Órgãos do Ministério Público, nos limites de suas respectivasatribuições, promover audiências               
públicas para auxiliar nos procedimentos sob sua responsabilidade, na identificação de demandas sociais que exijam a                
instauração de procedimento, para elaboração e execução de Planos de Ação e Projetos EstratégicosInstitucionais ou para                
prestação de contas de atividades desenvolvidas. (Redação dada pelaResolução n° 159, de 14 de fevereiro de 2017). 
8 Art. 1º. O membro do Ministério Público, no exercício das funções institucionais previstas no art. 129 da                  
Constituição da República ou de sua atuação em face da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses                    



 

sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e sobre o                 

atendimento ao público e aos advogados, respectivamente, as quais têm como premissa o estímulo ao               

diálogo e ao atendimento ao público, como decorrentes do cumprimento às funções institucionais. 

Aliás, o Ministério Público do Estado do Paraná foi o primeiro a instituir uma Política               

Estadual de Atendimento ao Público, conforme as Resoluções nº 1711 e 1712/2019, com vistas a               

assegurar a qualidade, efetividade e eficiência nos serviços de atendimento ao público em todo o               

Estado do Paraná. E, visando construir e aperfeiçoar as estratégias, mecanismos e sistemas de              

atendimento ao público, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Coordenadoria desta política             

pretende fomentar a implantação de Centrais de Atendimento nas grandes cidades ou locais de              

atendimento identificados nos prédios e salas do MP, bem como incentivar os atendimentos itinerantes              

e descentralizados, além da implantação de plataformas tecnológicas e canais de atendimento            

multimeios, como portais, dispositivos de autoatendimento e aplicativos, entre outras ações,           

estabelecidas nas preditas Resoluções. 

Nesta linha, tamanha é a necessidade de uma política de atendimento ao público que foi               

apresentado, em 2018, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a proposta de Resolução              

nº 1.00444/2018-08, que prevê a implantação da Política Nacional de Atendimento ao Público no              

Âmbito do Ministério Público . A proposta ainda contempla o atendimento descentralizado como uma             
9

das formas de atendimento ao público .  
10

Revela-se necessário, portanto, o fomento, junto aos Promotores de Justiça, da           

importância que é o atendimento ao público realizado na sua forma descentralizada. Não somente              

configura um maior engajamento do agente ministerial com a sociedade como também pode se tornar a                

principal maneira de comunicação entre a instituição e a comunidade, o que, por consequência,              

resultará na melhor identificação das vulnerabilidades sociais e no efetivo acesso à justiça. 

A prática tem demonstrado que a população precisa conhecer mais sobre o Ministério             

Público e este, por sua vez, precisa aproximar-se da comunidade para melhor e de forma mais                

abrangente, atender suas legítimas necessidades. 

A título exemplificativo vale conhecer a pesquisa de Imagem do Ministério Público do             

Paraná 2015, elaborada em parceria com o Grupo Paraná Pesquisas, a qual empregou a metodologia               

quantitativa utilizando uma amostra representativa da sociedade paranaense, composta de 2.002           

habitantes em idade compreendida entre os 18 e os 70 anos. 

sociais e individuais indisponíveis, deve prestar atendimento ao público, sempre que solicitado, e em local e horário                 
adequados, com a finalidade de avaliar as demandas que lhe sejam dirigidas. 
9 Art. 1º Fica instituída a POLÍTICA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO DO               
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, com o objetivo de assegurar a máxima efetividade do princípio de acesso à Justiça                 
na defesa dos direitos e interesses que envolvem as atuações e deveres da Instituição. 
10 Art. 11, §2º Sem prejuízo da criação de Setores de Triagem, Encaminhamento e Atendimento ao Cidadão, as                  
Unidades do Ministério Público poderão criar e implementar meios de atendimento presencial descentralizado e/ou itinerante               
para identificação e recepção de demandas, problemas, reclamações, opiniões, sugestões e pedidos de providências da               
sociedade civil, de entidades organizadas e do público em geral, observadas, no que couber, as diretrizes da Resolução CNMP                   
nº 82, de 29 de fevereiro de 2012. 



Como um dos resultados, revelou-se que mais da metade da população paranaense            

entrevistada aduziu não ter conhecimento a respeito da localização da Promotoria de Justiça local,              

conforme segue a demonstração ilustrativa: 

 

 

Ainda, quase metade da população informou na pesquisa que “conhece (o Ministério            

Público) só de ouvir falar”, conforme segue: 



 

Desse modo, deslocar-se até os bairros/comunidades distantes das sedes das Promotorias           

de Justiça, assim como a cidades fora da sede da Comarca, significa a ampliação do direito de                 

verdadeira consagração do acesso à Justiça em sentido amplo, assim como tem o condão de ampliar a                 

informação quanto às funções dos órgãos de execução do Ministério Público . 
11

 

3. Projeto desenvolvido em Cidade Gaúcha/PR 

Localizada no Noroeste do Estado do Paraná, a Comarca de Cidade Gaúcha, composta por              

cinco cidades (Tapira, Nova Olímpia, Guaporema e Rondon, além da sede, Cidade Gaúcha)             

demonstrava a absoluta carência que o afastamento da Promotoria de Justiça ocasionava no acesso à               

justiça. 

A título de demonstração, segue a exposição de distanciamento (entre a sede e os              

Municípios) extraída do serviço de pesquisa e visualização de mapas Google Maps: 

11 http://www.planejamento.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3207. 



 

 

 

Assim, em razão das dificuldades encontradas pelas pessoas para ter acesso ao Ministério             

Público e que a Promotoria de Justiça abraçou a ideia: “Quando a população não pode vir ao Ministério                  

Público, este vai ao encontro daquela” e, então, implantou o projeto de atendimento descentralizado na               

Comarca.  

O atendimento descentralizado fora implementado em agosto de 2016, revelando absoluto           

sucesso na difusão das funções institucionais do Ministério Público, sendo que muitos munícipes             

revelaram nunca terem tido acesso ao atendimento em uma Promotoria de Justiça. 



Em todos os municípios da comarca o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estava             

abaixo da média do estado (0,74), segundo o último censo do IBGE (2010).  

A média de atendimentos variava entre 15 a 20 pessoas por encontro (realizado todas as               

quintas-feiras, pela manhã) nos Municípios de Tapira, Rondon e Nova Olímpia, com exceção de              

Guaporema, cidade com pouco mais de 2 mil habitantes, onde cerca de cinco pessoas eram atendidas                

por mês .  
12

Colocando essa ideia em prática, nos três meses anteriores ao início do projeto, ou seja,               

meses de maio, junho e julho de 2016, em média seis atendimentos eram realizados, por dia útil. Nos                  

meses de agosto, setembro e outubro, nove atendimentos por dia foram realizados. O total do trimestre                

passou de 363 para 562 atendimentos, conforme gráfico que segue: 

O que não expressam as palavras demonstram os números. Os atendimentos quase            

dobraram nos primeiros três meses do projeto, números estes que se mantiveram no decorrer dos meses                

posteriores.  

 

4. Projeto desenvolvido em Morretes/PR 

Do ponto de vista prático, quanto ao ampliar do acesso à Justiça por meio do atendimento                

descentralizado realizado nas comunidades, cumpre mencionar o Projeto desenvolvido na Promotoria           

de Justiça de Morretes, de entrância inicial, com um único Município abrangido pela Comarca, mas               

que é composto basicamente por população rural, que residem em localidades bem afastadas da área               

central do município, onde é estabelecida a Promotoria de Justiça. 

12 Acerca do assunto, divulgou o canal de Comunicação do Ministério Público do Estado do Paraná uma entrevista, em 09                   
de junho de 2017, disponível em:<http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=7549> 

http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=7549


 

Segundo as informações municipais disponíveis na plataforma “Atuação”, do Ministério          

Público do Estado do Paraná, no ano de 2017 o Município possuía 16.540 habitantes. Ocorre que,                

segundo a divisão político-administrativa estabelecida pela administração municipal (IBGE via          

IPARDES, 2010), apenas 45,67% dos habitantes encontravam-se na Zona Urbana. Ou seja, 54,33% da              

população residia nas diversas localidades rurais espraiadas pelos 687,541 km² de área territorial. 

Nesse contexto, a partir do mês de junho de 2017, a equipe da Promotoria de Justiça                

passou a atender em quatro localidades rurais (uma por terça-feira do mês) definidas com o apoio da                 

Secretaria de Assistência Social do Município, adaptado o atendimento em escolas, Igrejas, associações             

de bairros, enfim, onde houvesse qualquer espaço no qual a equipe pudesse alocar-se para ouvir a                

população. 

Aliás, tal aspecto é salutar no desenvolvimento dos projetos, o apoio dos órgãos             

municipais, especialmente de Assistência Social, no que diz respeito ao “conhecimento do território” e              

indicação dos munícipes mais desamparados e afastados. 

Estabelecendo um comparativo dos três meses anteriores ao início do projeto, ou seja, nos              

meses de março, abril e maio de 2017 foram realizados, ao todo, 117 atendimentos (média de dois por                  

dia útil), enquanto nos meses de junho, julho e agosto de 2017 ocorreram 279 atendimentos (média de                 

cinco por dia útil), que geraram o gráfico que segue: 



 

Entre 01 de junho de 2016 e 01 de junho de 2017 foram registrados no sistema PRO-MP                 

373 atendimentos ao público. Desde o início da execução do projeto na Comarca, tomando por base o                 

período compreendido entre 01/06/2017 até 01/06/2018, o registro foi de 1.078 protocolos de             

atendimento, ou seja, um aumento de 289 % no número de pessoas atendidas, em um ano. 

Os atendimentos realizados geraram, por conseguinte, aumento massivo na atuação          

extrajudicial. No período compreendido entre 01/06/2016 e 01/06/2017 foram instaurados 95 Notícias            

de Fato, 56 Procedimentos Administrativos, 25 Inquéritos Civis e 05 Procedimentos Investigatórios            

Criminais. Já de 01/06/2017 a 01/06/2018 foram instaurados(as) 231 Notícias de Fato, 108             

Procedimentos Administrativos, 27 Inquéritos Civis e 10 Procedimentos Investigatórios Criminais. 

E, portanto, não se trata de mero registro de atendimento, mas de efetiva atuação na esfera                

extrajudicial (ou judicial) que é fomentada pela realização dos atendimentos na forma descentralizada. 

Esse cenário mais uma vez comprova ampliação do acesso à justiça em todas as áreas de                

atuação institucional, visto que, dos atendimentos, surgiram demandas nas mais diversas searas, além             

de propiciar a aproximação da população com o Ministério Público e a divulgação das suas atribuições. 

 

5. Conclusões 

Diante do exposto, conclui-se que descentralizar o atendimento ao público, além de            

proporcionar o acesso à justiça, a proteção e a efetivação de direitos, harmoniza-se aos interesses e                

prioridades do Ministério Público, vez que por meio do atendimento descentralizado o Promotor de              

Justiça mantém um contato permanente com a sociedade, levando até esta a instituição, bem como               

ouvindo-a e trabalhando para que seus direitos sejam respeitados e efetivados. 

Para tanto, conclui-se pela apresentação das seguintes teses/ações a serem implementadas: 



Incluir o atendimento ao público e o atendimento descentralizado no planejamento           

estratégico da instituição, de modo a atender às diretrizes da Política Nacional de Atendimento ao               

Público, bem como às Resoluções 82 e 88 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Fomentar junto aos Promotores de Justiça a importância do atendimento ao público e do              

atendimento descentralizado, a fim de que a atuação funcional atenda às diretrizes da Lei Federal nº                

8.625/1993, das Leis Complementares nsº 40/1981 e 85/1999, do Projeto GEMPAR – Gestão             

Estratégica do MPPR e das Resoluções nsº 1711 e 1712/2019 do MPPR. 

Estimular o engajamento do Agente do Ministério Público com a sociedade, de modo a              

estreitar a comunicação entre esta e a instituição. 

Apresentar o Ministério Público para a sociedade, a fim de que esta conheça e confie no                

trabalho da Instituição. 

Empoderar a sociedade na busca pelos seus direitos. 

Qualificar o atendimento ao público, para que a população seja atendida de forma cordial              

e eficaz. 

Identificar a real necessidade da comunidade atendida, extraída mediante a escuta ativa. 

Atender às demandas da população, mediante orientação, encaminhamento ou instauração          

do procedimento cabível para solução dos casos apresentados, atuando de forma pró-ativa, resolutiva,             

célere e eficaz. 

 

 

 

 

 

 


