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RESUMO 
 

A pesquisa desenvolvida avaliou a atuação conjunta entre os agentes do Ministério 
Público do Estado do Paraná (MPPR), a partir do estudo de caso na Agenda Caximba. 
O Ministério Público tem como uma de suas funções atuar em territórios de alta 
vulnerabilidade ecossocioeconômica que, em razão da complexidade das demandas, 
exigem o engajamento de várias áreas de atribuição do Ministério Público para a 
garantia de direitos da população. Diante disso, analisou-se a capacidade de 
comunicação, diálogo e colaboração entre os membros do MPPR para a persecução 
do desenvolvimento sustentável, em território de vulnerabilidade socioambiental. Para 
fins de verticalização do trabalho, aborda-se a situação de fragilidade do bairro 
Caximba, localizado no município de Curitiba, o qual se encontra em processo de 
urbanização por meio do projeto da prefeitura municipal de Curitiba denominado 
“Projeto do Bairro Novo Caximba”. Neste contexto, o MPPR passou a acompanhar e 
analisar o desenvolvimento do referido projeto, atuando no fomento e fiscalização da 
implementação de políticas públicas, bem como no levantamento das reivindicações 
da comunidade local. Tendo em vista a complexidade deste tipo de atuação no 
território, o MPPR instituiu como estratégia a criação da Agenda Caximba, na qual 
cada membro atua dentro de sua área de atribuição, de forma independente, mas com 
a oportunidade de trabalhar também de forma conjunta com os outros membros da 
agenda. Para alcançar o objetivo proposto investigou-se a possibilidade de atuação 
conjunta e trabalho colaborativo na Agenda Caximba, observada a independência 
funcional de cada agente do MPPR, por meio da coleta de dados e informações, 
utilizando-se a técnica do grupo focal. Por fim, aborda-se a relevância da introdução 
de uma atuação colaborativa no MPPR para a persecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial para a erradicação da pobreza 
(OSD 1), redução das desigualdades (ODS 10) e promoção de sociedades pacíficas 
e inclusivas por meio de instituições mais justas e eficazes (ODS16). Como resultados, 
foi constatado que, a partir do desenvolvimento de uma atuação conjunta entre os 
membros do Ministério Público,  pode haver aumento da colaboração entre os agentes 
dentro de determinada política pública, o que comumente não se verifica na tradicional 
atuação individual. 
 
Palavras-chave: Ministério Público, Políticas Públicas; Colaboração; Bairro Novo da 
Caximba; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

The research developed evaluated the joint action between agents of the Public 
Ministry of the State of Paraná (MPPR), based on the case study in Agenda Caximba. 
One of the functions of the Public Prosecutor's Office is to work in territories of high 
eco-socioeconomic vulnerability which, due to the complexity of the demands, require 
the engagement of various areas of responsibility of the Public Prosecutor's Office to 
guarantee the population's rights. Therefore, the capacity for communication, dialogue, 
and collaboration among MPPR members to pursue sustainable development in a 
territory of socio-environmental vulnerability was analyzed. For the purpose of 
verticalization of the work, the situation of fragility of the Caximba neighborhood, 
located in the city of Curitiba, which is in the process of urbanization through the project 
of the city hall of Curitiba called “Projeto do Bairro Novo Caximba” is addressed. In this 
context, the MPPR started to monitor and analyze the development of the referred 
project, acting in the promotion and inspection of the implementation of public policies, 
as well as in raising the demands of the local community. Given the complexity of this 
type of action in the territory, the MPPR instituted as a strategy the creation of the 
Caximba Agenda, in which each member acts within their area of responsibility, 
independently, but with the opportunity to also work together with the other members 
of the agenda. To achieve the proposed objective, the possibility of joint action and 
collaborative work in Agenda Caximba was investigated, observing the functional 
independence of each MPPR agent, through data and information collection, using the 
focus group technique. Finally, it addresses the relevance of introducing a collaborative 
action in the MPPR for the pursuit of the Sustainable Development Goals (SDGs), in 
particular for the eradication of poverty (OSD 1), reduction of inequalities (SDG 10) 
and promotion of peaceful and inclusive societies through fairer and more effective 
institutions (SDG16). As a result, it was found that, from the development of a joint 
action between the members of the Public Ministry, there can be an increase in 
collaboration between agents within a given public policy, which is commonly not 
verified in the traditional individual action. 

 

Keywords: Public Ministry, Public Policy; Collaboration; Bairro Novo da Caximba; 
Sustainable Development Goals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao Ministério Público (MP) incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 

127 da Constituição Federal (CF). A instituição possui a função de, com outros órgãos 

e poderes da República, da iniciativa privada e do terceiro setor, estar à disposição da 

sociedade no fomento à implementação dos direitos descritos na Constituição e 

demais leis brasileiras. 

O Ministério Público, além das suas obrigações constitucionais e legais de 

atuação, possui também a função de atuar em territórios onde são observados altos 

índices de vulnerabilidade. Nesses casos, a instituição possui o dever de agir de forma 

una e indivisível, e, ainda, seus agentes devem, quando necessário, trabalhar 

internamente de forma colaborativa, observada a independência funcional de cada 

membro do Ministério Público. 

Para isso, cabe à instituição promover esforços para que as atuações possam 

melhorar a qualidade de vida da população, por meio do fomento e disponibilização 

de metodologias modernas de atuação, seja ela de forma individual - nos termos da 

atribuição de cada membro -, seja valendo-se da atuação colaborativa entre seus 

órgãos. 

Dentro desta perspectiva, essa pesquisa buscou coletar dados junto aos 

membros do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), fazendo uso do método 

de estudo de caso, para a abordagem da temática de atuação conjunta entre membros 

em comunidades vulneráveis, com foco especial na atuação dos agentes do MPPR 

no bairro Caximba, localizado no município de Curitiba, estado do Paraná.  

Atualmente, a comunidade da Caximba está em processo de urbanização, por 

meio do projeto denominado “Projeto do Bairro Novo da Caximba”, que visa 

especialmente à recuperação ambiental do território e a regularização fundiária, a fim 

de melhorar a qualidade de vida na comunidade. O território de atuação da Agenda 

Caximba, trata-se de área ambientalmente frágil, distante das oportunidades de 

trabalho e renda, carente de adequada infraestrutura urbana e social que possibilite 

uma moradia digna. A região tornou-se uma possibilidade, ainda que precária, de 

moradia para famílias de baixa renda, com registro de intensa migração. Diante disso, 

o MPPR passou a acompanhar o desenvolvimento dessa política pública, bem como 

captar reivindicações por parte das comunidades, seja por meio de deslocamento até 
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o território para o atendimento de demandas, seja pelo estabelecimento de parcerias 

com outras instituições. 

Neste contexto, é abordada a participação do Ministério Público na 

implementação de políticas públicas, especialmente a partir da análise do seu papel 

para estimular políticas transformadoras para a concretização dos ODS. São 

analisadas ainda as formas de atribuição ministerial no ciclo de políticas públicas, seja 

nas fases de identificação do problema, formação da agenda, formulação de 

alternativas e implementação, visando o aumento da eficiência das ações 

governamentais e da transparência; fortalecimento da ordem democrática e a garantia 

de direitos da população local.  

Ademais, em decorrência da complexidade socioambiental da área e a 

necessidade de melhoria da qualidade de vida da população, para o seu 

desenvolvimento social e econômico, a atuação do MPPR necessita de vários órgãos 

internos de atuação, como habitação e urbanismo, meio ambiente, saúde pública, 

educação, infância e juventude, família, entre outros, para que dentro de uma visão 

interdisciplinar e compartilhada possa trazer respostas às demandas daquela 

população. 

Dentro desta visão e da variedade de temas envolvidos, observa-se que o 

Ministério Público não possui um único membro que agregue todas as atribuições para 

atuar no território, ao contrário, existe uma pluralidade de agentes e cada um atua 

dentro da sua área específica de atribuição. Todavia, atualmente existe a 

possibilidade de os membros atuarem de uma forma colaborativa, o que permite uma 

visão mais abrangente e coletiva do território. 

Além disso, a criação de um espaço compartilhado pode desenvolver um ciclo 

de ações voltadas às soluções criativas e integradoras, uma vez que os indivíduos 

trabalham em conjunto para solucionar problemas e identificar soluções. Deste modo, 

a implementação de uma atuação conjunta, pautada na colaboração, pode 

proporcionar a agilidade das decisões e a ampliação do debate entre os membros, 

trazendo a percepção de todos os ângulos das questões sociais e jurídicas envolvidas 

no Projeto do Bairro Novo Caximba.  

No intuito de auxiliar no desenvolvimento de ações intersetoriais, que facilite 

a atuação colaborativa entre os agentes do MPPR e permita uma atuação mais 

compacta e eficiente na área afetada, foi criada a Agenda Caximba. Nesta agenda, 
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cada membro atua dentro de sua área de atribuição, de forma independente, mas tem 

a oportunidade de trabalhar de modo conjunto e colaborativo, quando necessário.  

A agenda de atuação entre os membros do MPPR possui o objetivo de 

fomentar, promover, influenciar, fiscalizar as ações executadas pelo poder público (por 

meio de planos de ação ou por meio de procedimentos instaurados em cada 

Promotoria de Justiça) referentes à garantia material de direitos da população 

moradora do território e o seu desenvolvimento ecossocioeconômico. 

Neste contexto, é importante observar o propósito macro da intervenção 

planejada na Agenda Caximba, com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qual pretende 

estimular políticas transformadoras para direcionar o planeta no caminho da resiliência 

e da sustentabilidade. Esse projeto de pesquisa, ao estudar as formas mais 

colaborativas de atuação do Ministério Público do Estado do Paraná, alinha-se aos 

ODS, em especial ao 1, 10 e 16, pois, para que os compromissos globais, nacionais, 

regionais e locais alcancem os resultados pretendidos é essencial a participação de 

diversos atores sociais, como o Ministério Público, especialmente para o alcance dos 

ODS. 

O objetivo 1 da Agenda 2030 é a erradicação da pobreza, em todas as suas 

formas e dimensões, abarcando tanto a pobreza monetária quanto a não monetária. 

A redução da pobreza constitui-se um dos maiores desafios globais da 

contemporaneidade, sendo essencial para a concretização das demais metas do 

desenvolvimento sustentável.  

Aliado à erradicação da pobreza temos o objetivo 10 da Agenda 2030, o qual 

se destina à redução das desigualdades, a partir do empoderamento da promoção da 

inclusão social, econômica e política de todos. Ademais, a redução da pobreza e das 

desigualdades implica na redução da vulnerabilidade e na efetivação de direitos da 

população, que também constituem um dos objetivos macros da atuação ministerial e 

da construção do Bairro Novo da Caximba.  

A atuação do MPPR no projeto de intervenção socioambiental da Caximba 

também se coaduna com o objetivo 16 da Agenda 2030, que visa à promoção de 

cidades e comunidades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, por 

meio do acesso à justiça para todos e da construção de instituições eficientes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Ressalva-se que ao se tratar das 

questões urbanas, esta pesquisa se insere no Projeto de Pesquisa denominado: 
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Cidades Sustentáveis: Governança e Inovação, desenvolvido no âmbito do PPGS e 

do Núcleo de Referência em Governança e Novas Economias (GoVerne). 

Sendo assim, garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa 

e representativa em todos os níveis (ONU, 2015b) deve permear as ações 

desenvolvidas pelo MPPR, possibilitando o alcance dos ODS. Portanto, a atuação em 

conjunto entre os membros do Ministério Público pode contribuir para fortalecer a 

unidade de atuação da instituição e intensificar a interação com a sociedade, bem 

como aprimorar as relações e a comunicação com os poderes constituídos, 

instituições e organizações. 

 

1.1 Questão norteadora da pesquisa  

 

Esta pesquisa tem como questão problematizadora identificar: Como a 

atuação conjunta entre os membros do Ministério Público do Estado do Paraná pode 

contribuir para o desenvolvimento sustentável? Como a atuação conjunta entre os 

membros do Ministério pode ser estimulada, considerando-se a necessidade de 

diminuir as vulnerabilidades socioambientais no território do Bairro Novo Caximba e 

assim contribuir para o alcance dos ODS? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a capacidade de comunicação, diálogo e colaboração entre os 

membros do Ministério Público do Paraná para a persecução do desenvolvimento 

sustentável, em território de vulnerabilidade socioambiental 

1.2.2 Objetivos específicos vinculados ao objetivo geral 

 

• Descrever as vulnerabilidades atuais do Bairro Novo da Caximba em 

Curitiba e a atuação do Ministério Público do Paraná no território; 

• Verificar como os membros do Ministério Público, que atuam na Agenda 

Caximba em Curitiba, entendem o trabalho colaborativo; 

 

1.2.3 Objetivo específico vinculado a proposta de gerar Produto Técnico Tecnológico 
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• Desenvolver um evento para integrantes do Ministério Público do Estado 

do Paraná, em especial para Promotores Substitutos, a respeito da importância do 

trabalho colaborativo e das ações conjuntas entre os membros do ministério, bem 

como elaborar um artigo científico, com a sua orientadora, professora Doutora Isabel 

Jurema Grimm, para fins de publicação em periódico classificado pela CAPES.  

 

1.3 Justificativa 

 

Para o desempenho adequado das funções conferidas constitucionalmente 

ao Ministério Público, mostra-se necessária a introdução de técnicas de atuação 

contemporâneas, que busquem impulsionar a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, pautada no desenvolvimento sustentável, na erradicação da pobreza 

e na redução das desigualdades. As funções constitucionais atribuídas ao Ministério 

Público demonstram que atualmente a instituição está intrinsecamente ligada à ideia 

de atuação em áreas marcadas pela vulnerabilidade social.  

 O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e possui a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela 

Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 

incumbe-lhe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim, neste 

sentido é imperioso que os membros possam atuar como agentes políticos, com a 

função de fomentar e fiscalizar o desenvolvimento das políticas públicas em prol da 

concretização dos direitos fundamentais. 

Nesta perspectiva, esse novo perfil de atuação demonstra que o Ministério 

Público deve estar cada vez mais aberto à sociedade e às mudanças sociais, seja 

mobilizando e articulando com organismos governamentais e não-governamentais, 

seja atuando como intermediador e pacificador de conflitos complexos, traduzindo-se 

em uma verdadeira atuação resolutiva, seja inclusive no auxílio institucional na 

implementação de políticas públicas. 

Ressalta-se que dentro das atribuições da instituição, os membros podem 

atuar tanto de forma individual quanto de forma coletiva, com liberdade para escolher 

a melhor forma de atuação diante do caso concreto, em razão da sua independência 
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funcional, sempre dentro do princípio da legalidade. Contudo, em face da 

complexidade dos fatos e das novas demandas apresentadas pela sociedade à 

instituição, como a implementação e fiscalização de políticas públicas em áreas de 

alta vulnerabilidade, é essencial que os membros e a instituição possam desenvolver 

internamente, ou seja, dentro da própria instituição, técnicas de atuação integradoras 

e colaborativas, que abarque todos os aspectos das questões sociais e jurídicas do 

caso concreto.  

Diante de casos complexos - que são aqueles que causam alto impacto na 

sociedade ou que envolvem diversos temas e áreas de atuação pelos agentes do 

Ministério Público - é necessário o desenvolvimento de atuação harmônica e coerente, 

capaz de gerar impactos mais céleres e sustentáveis, como se verifica nos processos 

colaborativos. Por esta razão, faz-se relevante a análise dos benefícios da 

colaboração entre os agentes do Ministério Público, uma vez que estudos indicam que 

condutas colaborativas aumentam a reciprocidade e a confiança nas relações, 

oportunizando o intercâmbio de informações e a troca de expertise entre os indivíduos. 

Neste contexto, analisou-se se a atuação conjunta entre membros do Ministério 

Público pode se demonstrar um meio para a promoção do diálogo e da criação de 

soluções integrativas dentro da própria instituição.  

Desta forma, mostra-se oportuna a realização do estudo sobre a atuação 

conjunta entre membros do Ministério Público em casos complexos, por meio do 

processo de intervenção institucional no território estudado, o qual constitui uma das 

áreas mais vulneráveis do município de Curitiba-PR, tanto do ponto de vista social e 

econômico quanto do ponto de vista ambiental. Ressalta-se, ainda, que o pesquisador 

é membro do Ministério Público do Estado do Paraná há 18 anos e desde 2016 possui 

atuação junto a então Promotoria das Comunidades, atualmente denominado Núcleo 

de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC), o qual tem como atribuição 

atuar de forma centralizada, por meio da respectiva Central de Atendimento, bem 

como de forma itinerante e descentralizada, através de atendimentos nos diversos 

bairros e regiões da capital, sobretudo junto às comunidades de maior vulnerabilidade 

econômica e social.1 

 

1  Procuradoria-geral de Justiça - Gabinete do Procurador-geral De Justiça. Resolução nº 1713/2019, de 21 

de março de 2019. 
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Desde 2017 está sendo realizado no território da Agenda Caximba, a 

implantação, pelo município de Curitiba, do Projeto Bairro Novo da Caximba. Em 

razão de recente desenvolvimento do projeto, não há indícios de pesquisas que 

analisem quais os impactos das medidas interventivas frente a vulnerabilidade 

socioambiental do território e como elas contribuirão para a compreensão da realidade 

local. Também, com relação a atuação dos agentes do Ministério Público, em razão 

da habitual atuação individualizada, não foram encontrados indicativos de estudos que 

abordassem os impactos da atuação em conjunto para a resolução de questões 

complexas como esta que é analisada na presente pesquisa.  

Assim, além do notório ineditismo da pesquisa, o presente estudo busca trazer 

originalidade na abordagem de seus objetivos, correlacionando os problemas 

encontrados a soluções concretas e contemporâneas, passíveis de contribuir para o 

alcance dos ODS e de serem replicadas em toda a instituição.  

Desta forma, a partir da atuação dos membros do Ministério Público da 

Agenda Caximba, foi examinada a capacidade de comunicação, de diálogo e de 

colaboração, para averiguar se o emprego de esforços entre os membros pode 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local, para a garantia de 

direitos e para a persecução do desenvolvimento sustentável. 
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2. REVISÃO TEÓRICA  

 

 No referencial teórico são apresentados os conceitos básicos que permeiam a 

busca para o desenvolvimento da pesquisa. São temas vinculados ao papel 

constitucional do Ministério Público, suas funções institucionais, princípios e estrutura, 

em cotejo com a análise da atuação conjunta e colaborativa no Ministério Público do 

Estado do Paraná, a atuação do Ministério Público em Políticas Públicas  

 

2.1 O papel constitucional do Ministério Público: funções institucionais, 

princípios e estrutura 

 

O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua 

o artigo 127 da Constituição Federal. 

Historicamente, a instituição desempenha a função de fiscal da ordem jurídica 

e de titular da ação penal. Todavia, com o advento da Constituição Federal de 1988, 

o Ministério Público teve o seu rol de atividades ampliado, “obtendo um papel 

fundamental na gestão de grandes conflitos e na transformação social, e, pautando 

suas atividades em direção à materialização da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana” (PIETRO, 2010, p. 08).   

A atuação do Ministério Público no Brasil difere-se da de outros países em 

que a instituição possui somente funções criminais, pois atualmente a “instituição 

brasileira, além da persecução penal também desempenha o papel de defensor do 

povo, contribuindo para a constituição de um órgão forte e independente" (FERREIRA, 

1992, p. 139). 

O Ministério Público integra o sistema de justiça brasileiro, tendo como 

objetivos – assim como a sociedade e todos os órgãos da República Federativa do 

Brasil – a busca da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta 

o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e redução 

das desigualdades sociais e regionais, bem como promova o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, conforme descreve o artigo 3º da Constituição da República. 
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Para a realização das finalidades atribuídas ao Ministério Público, a 

Constituição Federal, em seu artigo 129, estabeleceu as seguintes funções 

institucionais ao órgão: 

 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias à sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria 
jurídica de entidades públicas. 

 

Para a concretização das funções institucionais previstas na Constituição e 

nas leis, o Ministério Público possui autonomia administrativa e funcional, “gozando 

de independência em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e 

dispondo de inúmeros instrumentos jurídicos e extrajudiciais para a persecução de 

seus fins” (RIBEIRO, 2017, p. 54).2 

Além disso, para o desempenho eficiente das funções da instituição, a 

Constituição Federal estabeleceu princípios institucionais ao Ministério Público, que 

são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, conforme disposto no 

artigo 127 do texto constitucional – aplicáveis a todo o Ministério Público Brasileiro. 

O princípio da unidade3, significa que os membros do Ministério Público 

integram um único órgão, sob a direção de um chefe, ou seja, segundo a direção única 

 

2  Nota-se que as funções institucionais do Ministério Público se fundam, essencialmente, na efetiva 

realização material dos direitos fundamentais preconizados na Constituição Federal (FINGER, 2010), tendo como 
base os valores da efetividade, ética, independência, sustentabilidade, transparência e gestão democrática 
(MPPR, 2019a). 
3  De acordo com Anjos Filho e Oliveira Júnior (2016, p. 469) “sempre que um membro do Ministério Público 

está atuando, qualquer que seja a matéria, o momento e o lugar, sua atuação será legítima se estiver dirigida a 
alcançar as finalidades da instituição, isto é, sempre que um membro de qualquer ramo do Ministério Público 
(Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados federados) pronunciar-se em sede de 
atuação funcional, este sempre será um ato do Ministério Público com um todo”. 
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de um só Procurador-Geral (MORAES, 2017). Atualmente, o conceito de unidade 

passou a possuir uma conotação mais ampla, abrangendo o “aspecto político da 

instituição, na qual o seu conjunto de membros deve estar alinhado para a persecução 

dos objetivos estratégicos do órgão” (GOULART, 2010, p. 170). 

A indivisibilidade, por sua vez, constitui a possibilidade de um membro 

substituir outro, dentro da mesma função, sem maiores formalidades, observadas as 

prescrições legais (ANJOS FILHO; OLIVEIRA JÚNIOR, 2016). A indivisibilidade 

significa, desta forma, que “os membros podem ser substituídos uns pelos outros, de 

modo não arbitrário, consoante a forma estabelecida em Lei” (MAZZILLI, 2013, p. 

132). 

A independência funcional fundamenta-se na perspectiva de que cada 

membro possui a legitimidade e a autonomia para exercer a sua atuação, em 

observância aos ditames constitucionais e legais, sem ser subordinado às ordens de 

outros membros ou aos órgãos da mesma instituição. Neste sentido, a independência 

funcional “não configura nenhum tipo de arbítrio, uma vez que os membros e órgãos 

devem observar o ordenamento jurídico, não podendo escolher a lei que deseja ou 

não cumprir, pois os limites da atuação ministerial estão previstos em normas legais” 

(MAZZILLI, 2015, p. 42-43). 

Não obstante, Moraes (2017, p. 495) discorre a respeito da independência 

funcional no âmbito do Ministério Público: 

 

O órgão do Ministério Público é independente no exercício de suas funções, 
não ficando sujeito às ordens de quem quer que seja, somente devendo 
prestar contas de seus atos à Constituição, às leis e à sua consciência. Nem 
seus superiores hierárquicos podem ditar-lhes ordens no sentido de agir 
desta ou daquela maneira dentro de um processo. Os órgãos de 
administração superior do Ministério Público podem editar recomendações 
sobre a atuação funcional para todos os integrantes da Instituição, mas 
sempre sem caráter normativo. Como ensina Quiroga Lavié, quando se fala 
de um órgão independente com autonomia funcional e financeira, afirma-se 
que o Ministério Público é um órgão extrapoder, ou seja, não depende de 
nenhum dos poderes de Estado, não podendo nenhum de seus membros 
receber instruções vinculantes de nenhuma autoridade pública. 

 

No mesmo entendimento, Almeida (2016, p 103) afirma que “o membro do 

Ministério Público só deve obediência à sua consciência e ao direito”. Desta forma, a 
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independência funcional funciona como uma garantia ao membro e à sociedade como 

um todo.4 

No que pertence aos princípios da autonomia e da independência funcional, 

Garcia (2010, p. 66-67) pontua que: 

 

Ao associar os signos da autonomia e da independência ao adjetivo funcional, 
afigura-se evidente que ambos se projetam sobre os atos de execução afetos 
à atividade finalística do Ministério Público. A diferença, no entanto, é que 
enquanto a autonomia é diretamente associada ao “Ministério Público”, 
verdadeira individualidade existencial, a independência é considerada um 
princípio institucional, permeando toda e qualquer atividade de cunho 
funcional desenvolvida no âmbito da Instituição, daí decorrendo a sua 
frequente contextualização na esfera jurídica dos membros da instituição, que 
estariam livres de pressões exógenas no exercício das suas funções. 

 

Apesar de a Constituição elencar expressamente estes três princípios, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) entende que há outro princípio importante aplicável 

ao Ministério Público, qual seja, o do promotor natural. De acordo com o entendimento 

majoritário da atual composição da Corte Suprema, este princípio tem como objetivo 

essencial evitar designações casuísticas ou retiradas arbitrárias de Promotores e 

Procuradores de Justiça5. Em suma, este princípio traz a ideia de que as funções de 

seus membros sejam distribuídas entre seus órgãos conforme critérios de atribuição, 

a partir de fundamentos objetivos, definidos de forma prévia (MARQUES NETO, 

2010). 

A compreensão dos princípios institucionais do Ministério Público é 

fundamental para compreender o MP como instituição pós-Constituição de 1988, uma 

vez que eles formam a base sólida da instituição. Além disso, tais princípios não são 

apenas para a instituição, mas para a sociedade e para cada agente ministerial que 

 

4  De acordo com ARANTES (2007, p. 329), com o advento da Constituição de 1988 “o MP conquistou uma 

independência bidimensional: externa e interna. Na primeira dimensão, ele conquistou autonomia funcional e 
instrumentos de autogoverno, combinados à total ausência de mecanismos de accountability horizontal e vertical. 
Internamente, os membros individuais da instituição, que ingressam por meio de concurso público, gozam de 
garantias como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos, dentro outras, o que lhes 
confere alto grau de independência funcional e controle completo sobre as ações que conduzem”. 

5  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO 

DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de 
proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de 
exceção, incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no 
processo. Hipótese não configurada no caso. 2. Habeas corpus denegado. (STF - HC: 114093 PR - PARANÁ 
9943994-88.2012.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 03/10/2017, Primeira Turma, 
Data de Publicação: DJe-031 21-02-2018). 
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exerce suas atividades no dia a dia, bem como fornecem o suporte teórico e legal para 

entender a atuação do Ministério Público em todas as suas frentes. 

O Ministério Público abrange os Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério 

Público da União - que compreende o Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito 

Federal e Territórios –, conforme prevê o artigo 128 da Constituição Federal. Além 

disso, há ainda o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o qual nos termos da 

orientação do Supremo Tribunal Federal não dispõe de fisionomia institucional própria 

e não integra o conceito de Ministério Público enquanto ente despersonalizado de 

função essencial à Justiça, cuja atuação está limitada ao controle externo mencionado 

no artigo 71 da CF (STF, 2019). 

O MPPR, especificamente, conta atualmente com cerca de 750 membros, entre 

Procuradores e Promotores de Justiça e aproximadamente 1,8 mil servidores, que 

atuam nas 483 Promotorias de Justiça existentes no Paraná, presente em todas as 

regiões do estado (MPPR, 2020a). 

Para o desenvolvimento de sua atuação, o MPPR conta com a participação de 

diferentes órgãos e grupos de pessoas para o desempenho das atribuições 

constitucionais (Figura 1), como os órgãos da administração superior, de execução, 

de administração e os auxiliares.6 

 

  

 

6  Os órgãos do MPPR se subdividem da seguinte forma: i) Órgãos de Administração Superior: 

Procuradoria-Geral de Justiça; Subprocuradorias-Gerais de Justiça; Colégio de Procuradores de Justiça; Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça; Conselho Superior do Ministério Público; Corregedoria-Geral do 
Ministério Público; ii) Órgãos de Administração: Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça; iii) Órgãos 
de Execução: Procurador-Geral de Justiça; os Subprocuradores-Gerais de Justiça; Conselho Superior; 
Procuradores de Justiça; Promotores de Justiça; iv) Órgãos Auxiliares: Secretaria da Procuradoria-Geral de 
Justiça; Coordenadoria de Recursos; Centros de Apoio Operacional; Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional; Comissão de Concurso; Órgãos de Apoio Administrativo e os Estagiários (MPPR, 2016). 
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Figura 1 – Composição do Ministério Público do Estado do Paraná 

 

Fonte: Estrutura Organizacional, MPPR, 2020a. 

 

Os membros que compõem o Ministério Público são chamados de Promotores 

de Justiça (com atuação no primeiro grau de jurisdição) e Procuradores de Justiça 

(com atuação no segundo grau de jurisdição). A chefia institucional cabe ao 

Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do Estado dentre os três mais 

votados pelos próprios membros do Ministério Público, e a sua administração superior 

conta ainda com três Subprocuradorias: de Assuntos Jurídicos (SubJur), de Assuntos 

Administrativos (SubAdm) e de Planejamento Institucional (SubPlan) (MPPR, 2020b). 

 A SubPlan atua no desenvolvimento e na condução de projetos relacionados 

ao Planejamento Estratégico do MPPR. A SubJur atua na condução de processos 

judiciais e extrajudiciais. A SubAdm é responsável pelo gerenciamento estratégico e 

operacional da área administrativa da instituição (MPPR, 2020c, 2020d, 2020e). 

A instituição conta ainda com o Conselho Superior que é o órgão da 

administração encarregado de fiscalizar e supervisionar a atuação do Ministério 
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Público do Paraná e com o Colégio de Procuradores de Justiça, que é um órgão 

deliberativo da Administração Superior (MPPR, 2020f, 2020g). 

Além dos membros, promotores e procuradores de justiça, a instituição possui 

um amplo quadro de servidores públicos em funções de apoio, como o Centro de 

Apoio Técnico à Execução (CAEX), que visa a otimizar o atendimento das demandas 

e facilitar a troca de informações, conhecimentos e experiências, com a consequente 

melhoria dos serviços ministeriais. Ademais, o referido órgão proporciona melhor 

suporte técnico às atividades institucionais, mediante a realização de pesquisas, 

estudos, pareceres, laudos e perícias, por meio de corpo técnico próprio e/ou por meio 

de implementação de convênios (MPPR, 2020h). 

Verifica-se assim, que a instituição do Ministério Público possui atualmente 

um amplo rol de atuação, exercendo suas atribuições em diversas áreas como 

criminal, saúde pública, educação, meio ambiente, patrimônio público, criança e 

adolescente, habitação e urbanismo, família, idoso, pessoa com deficiência, 

consumidor, direitos humanos, direitos do cidadão e comunidades, entre outras. Além 

disso, possui uma estrutura administrativa com vários órgãos internos e inúmeros 

servidores públicos que fornecem o apoio necessário aos membros do Ministério 

Público para o exercício de suas atividades finalísticas. 

 

2.1.1 O Ministério Público na atualidade  

 

O Ministério Público, como instituição, tem origem no direito francês, cujo 

surgimento está associado à figura de procuradores do rei em meados do ano 1302, 

durante o reinado de Filipe IV (RANGEL, 2009). Por meio da "Ordonnance", na data 

de 25 de março de 1302, o rei francês reconhece o Ministério Público formalmente 

como instituição, por meio dos Procuradores do Rei, denominados “les gens du roi”, 

que eram incumbidos da tutela dos interesses estatais (SOUZA, 2004). É neste 

cenário histórico, mesmo de forma incipiente, que o Ministério Público surge como o 

fiscal da Lei e como o garantidor da lei penal. Contudo, em especial após a 
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Constituição da República de 1988, o Ministério Público Brasileiro deixou de ser 

apenas um órgão de consulta ou de representação do Poder Executivo.7  

Atualmente, o Ministério Público atua como uma instituição essencial à justiça, 

indo além das atribuições criminais e de fiscal da ordem jurídica, para uma instituição 

de Estado, com inúmeras funções, entre elas a de ombusdsmann,8 com a obrigação 

de zelar para que os Poderes Públicos respeitem e cumpram os direitos dos cidadãos, 

devendo tomar as medidas necessárias para tanto (POZZO, 2010).9 Além disso, é 

importante descrever que, nas palavras de Miranda (1963, p. 462), o Ministério Público 

“promove, postula, pede, impetra, litiga''. Nenhum ato dele é de ordenação, ou de 

coordenação. É de promoção. A atividade, a que se possa aludir, é sua, e consiste 

em promover”. 

Desta forma, verifica-se que a instituição deixou de ser uma representante de 

governo, bem como órgão de consulta ou órgão cooperador da Administração Pública, 

para estar totalmente vinculada ao Estado Brasileiro e não subordinada a nenhum dos 

poderes, seja o Poder Judiciário, Executivo ou o Legislativo. 

Essa atuação do Ministério Público está orientada em uma mudança de 

paradigma, indo além da atribuição principal criminal, para avançar principalmente por 

meio da atuação em demandas de natureza coletiva e na atuação do membro como 

agente político e resolutivo, com foco na atuação extrajudicial, conforme as diretrizes 

apontadas na Constituição Federal e na Carta de Brasília.10 

Neste cenário, a moderna atuação do Ministério Público, após a Constituição 

de 1988, busca relacionar-se com a sociedade civil. Uma primeira corrente entende 

 

7  Atualmente, o Ministério Público não está vinculado hierarquicamente ou subordinado a qualquer dos 

Poderes da República, pois a Constituição assegurou-lhe autonomia funcional e administrativa, podendo, por 
exemplo, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, bem como a 
elaboração de proposta orçamentária, entre outros (CF, 1988). 

8  É a pessoa encarregada pelo Estado de defender os direitos dos cidadãos, recebendo e investigando 

queixas e denúncias de abuso de poder ou de mau serviço por parte de funcionários ou instituições públicas, entre 
outros (FERREIRA, 1992). 

9  Bastos e Martins (2000, p. 134-135) preceituam que “o assento natural do Ministério Público está hoje 

na defesa da sociedade. Sem prejuízo das funções de proteção a direitos individuais que lhe cabem, onde ele 
atinge o ápice da sua importância, vem poder atuar como porta-voz da sociedade quer contra os próprios Poderes 
Públicos, sobretudo o Executivo, quer contra interesse de segmentos importantes da vida social de natureza 
econômica, previdenciária, religiosa etc."  
10  De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, “a Carta de Brasília é um acordo 

de resultados firmado entre a Corregedoria Nacional e as Corregedorias das unidades do Ministério 
Público. O documento, aprovado durante o 7º Congresso Brasileiro de Gestão, em setembro de 2016, 
explicita premissas para a concretização do compromisso institucional de gestão e atuação voltadas à 

atuação resolutiva, em busca de resultados de transformação social, prevendo diretrizes estruturantes do MP, de 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Carta_de_Brasília-2.pdf
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que o Ministério Público atua de forma tutelar, buscando substituir a sociedade civil 

na defesa de seus interesses, “em prol de um bem que transcenda as motivações 

particulares, potencialmente presentes na atuação direta destes grupos” (DA ROS, 

2009, p. 38). 

A segunda corrente, ao contrário, defende que o Ministério Público 

desempenha “uma função de proteção de minorias” e que a sua atuação promove a 

“existência de um potencial virtualmente transformador – e mesmo revolucionário – 

da realidade social a partir da atuação da instituição” (DA ROS, 2009, p. 40).  

A terceira corrente, por sua vez, entende que o Ministério Público não deve 

ser enquadrado como substituto da sociedade civil e tampouco pode ser classificado 

como agente promotor de transformações sociais significativas. Para essa corrente 

existem limitações na atuação moderna do Ministério Público:  

 

O Ministério Público brasileiro é uma espécie de órgão de mediação entre 
vários setores da sociedade civil e do Estado, sendo capaz, por sua posição 
estratégica na arquitetura institucional, de promover coordenação entre 
vários grupos de interesses e movimentos sociais sem se tornar, contudo, 
insensível a eles (DA ROS, 2009, p. 42). 

 

Observa-se que dentre das correntes apresentadas, não há uniformidade na 

doutrina da forma de atuação entre os membros do Ministério Público, tampouco 

determinação legal sobre o tema. No entanto, institucionalmente, se tem a perspectiva 

de que há uma mudança de paradigma na atuação funcional dos membros, no sentido 

de serem desenvolvidas formas resolutivas para o desenvolvimento de suas 

atribuições.  

Assim, tem-se que, passados mais de 30 anos da Constituição de 1988, a 

instituição busca hoje atuar mais como uma mediadora entre o Poder Público e a 

Sociedade Civil,11 nos termos propostos pela terceira corrente, bem como pelo 

entendimento orientativo descrito na Carta de Brasília. 

Sobre esse tema, Lopes, Perim e Lauria (2017, p. 165-166) discorrem que: 

  

A Carta de Brasília visa, em breve síntese,  fomentar que cada ramo do 
Ministério Público brasileiro exerça suas atribuições no máximo de suas 

 

atuação funcional de membros e relativas às atividades de avaliação, orientação e fiscalização dos órgãos 
correcionais” (CNMP, 2020a). 
11  Acerca da atuação ministerial como agente político e próximo da sociedade, Zenkner (2010, p. 330) 

pontua que “é importante que o Promotor de Justiça reserve parte de seu tempo para atividades de prevenção e 
controle social, com ênfase ao atendimento ao público não apenas para conhecer os problemas mais frequentes 
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potencialidades de forma a ser realmente órgão protagonista e resolutivo (...) 
As diretrizes da Carta voltadas à atuação funcional dos membros, por sua 
vez, em suma ilustrativa, dizem respeito à adoção de desejada postura 
proativa, tempestiva e resolutiva, manejadas para obtenção de efetivos 
resultados sociais; à vinculação aos instrumentos de gestão estratégica, 
priorizando ações preventivas e de tutela coletiva; à utilização de 
mecanismos de resolução consensual de conflitos e racionalização da 
judicialização; à qualificação da investigação, com a definição do objeto, 
avaliação da necessidade de novas diligências, ao zelo pela duração razoável 
e pela efetividade das medidas tomadas; além da realização de audiências 
públicas e de outros mecanismos de participação social, entre outras. 

 

 Neste cenário atual, o Ministério Público busca assim desenvolver o papel de 

influenciador e de promotor de políticas públicas, contribuindo para a formação de 

uma sociedade mais igualitária em conjunto com diversos atores sociais (MOREIRA; 

ALVARENGA, 2018).  

Além disso, o perfil influenciador da instituição trata-se de um modelo de 

atuação pautado em uma postura proativa e preventiva por parte de seus membros, 

no qual a instituição aproxima-se do Poder Público e da sociedade civil, bem como 

acompanha o planejamento e o cumprimento das políticas públicas. A postura 

influenciadora do Ministério Público objetiva influenciar os gestores públicos a 

pautarem suas condutas conforme indicadores sociais, dados e estudos concretos, 

com observância aos direitos fundamentais (MOREIRA; ALVARENGA, 2018).  

Importante para a efetividade da atuação influenciadora é a adoção de uma 

postura proativa por parte dos membros, que valorize atuações preventivas, 

antecipando possíveis situações de crise, exigindo-se alguns requisitos, que de 

acordo com Goulart (2017, p. 223-224) podem ser: 

 

a) clareza sobre o desenvolvimento das disputas que se travam na sociedade 
em torno dos objetos de intervenção do Ministério Público; b) capacidade de 
articulação política, sobretudo no que tange à formação de alianças e 
identificação dos campos conflituosos; c) autoridade para mediar demandas 
sociais, que significa a capacidade para o exercício de liderança a partir da força 
do melhor argumento em defesa da sociedade); d) capacidade de diálogo e de 
consenso; e) senso de oportunidade para o desencadeamento das intervenções; 
f) intervenção qualificada por meio de pesquisa exaustiva em sede 
procedimental; g) uso de instrumentos adequados; h) escolha correta das arenas 
de negociação; i) construção de consenso emancipador como objetivo imediato; 

 

da comunidade, mas também para se for o caso, participar diretamente da Mediação necessária para se alcançar 

um acordo em torno de direitos indisponíveis. 
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j) excepcionalidade do recurso à judicialização nos casos em que essa via não 
é obrigatória construção de consenso. 

 

 Além disso, para o desenvolvimento de uma atuação moderna, o agente deve 

buscar uma aproximação efetiva com a sociedade civil, procurando trabalhar como 

mediador entre ela, sociedade civil, e o Estado. Deve, ainda, realizar audiências 

públicas ou reuniões públicas temáticas, visitar o local dos fatos, bem como realizar 

atendimento direto ao público.  

Exemplos de aproximação entre o MPPR e o Cidadão são os atendimentos 

online, por meio do canal “Fale Conosco”; os atendimentos descentralizados e 

itinerantes e a criação das Centrais de Atendimento nos principais municípios do 

Estado do Paraná12. Tem-se ainda a participação ou realização em audiências e 

reuniões públicas realizadas diariamente, bem como a fiscalização dos Conselhos 

Estaduais e Municipais pelos agentes do Ministério Público.  

Assim, o Ministério Público na atualidade deve estar aberto ao povo para o 

recebimento ou captação de demandas, atuando como agente promotor e facilitador 

do acesso à Justiça e na resolução de demandas da sociedade. Neste sentido, 

observa-se que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) orienta a 

necessidade de que a instituição proporcione mecanismos que facilitem a atuação 

prioritária do membro como agente político, especialmente por meio de canais 

institucionais que facilitem o diálogo e a interação (CNMP, 2017). 

Sendo assim, a instituição deve estar aberta às mudanças sociais e as novas 

formas de atuação, a fim de adequar-se aos novos institutos disponíveis e às novas 

formas de gestão e de resolução de conflitos. No que pertine à abertura do Ministério 

Público à sociedade, Finger (2010, p. 84) dispõe que: 

 

Os agentes do Ministério Público estão de portas abertas para a sociedade, 
disseminados em praticamente todo o território nacional, a vocação da instituição 
para a defesa de direitos tanto pode se dar na esfera jurisdicional, promovendo 
ações, como na esfera administrativa, fomentando políticas públicas. 

 

Diante disso, cabe aos membros do Ministério Público adotar os instrumentos 

necessários para a tutela de seus interesses, seja pela via judicial ou pela via 

extrajudicial, na qual o agente ministerial possa atuar como mediador de conflitos 

 

12  De acordo com dados oficiais do MPPR, entre março de 2019 a março de 2020, foram realizados 130.096 

atendimentos, com uma média mensal de 10.842 ao mês (MPPR, 2020j).  

http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3286
http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3286
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sociais, bem como indutor de políticas públicas. Assim, o agente político do Ministério 

Público desempenha um papel essencial na abordagem de questões complexas, 

tendo a responsabilidade de postular, fomentar, influenciar e promover a 

implementação de políticas públicas (SIQUEIRA, 2016). 

 

2.1.2 A atuação do Ministério Público em Políticas Públicas 

 

Considerando-se a abordagem sobre o novo perfil de Ministério Público pós 

1988, é necessário relatar como ocorre a atuação dos membros do Ministério Público 

nas políticas públicas, primeiramente descrevendo os conceitos básicos acerca do 

tema e como se desenvolve a atuação da instituição dentro desta área.  

A atuação institucional do Ministério Público no campo de estudo das políticas 

públicas é extremamente vasta e abrange vários conceitos, métodos, vertentes, 

formas de aplicação e estruturação. Entretanto, não é objetivo do trabalho esgotar o 

tema, mas sim tratar de modo geral e abordar de que forma a instituição se enquadra 

no ciclo de políticas públicas, especialmente por meio da participação do Ministério 

Público para a proteção de direitos da sociedade. 

Política pública pode ser compreendida, de acordo com Souza e Secchi 

(2015, p. 77), como “uma diretriz ou conjunto de diretrizes voltadas para o 

enfrentamento de um problema público”. Os autores argumentam que as políticas 

públicas possuem um caráter abstrato e se materializam por meio da atuação pública 

na efetivação de ações concretas, como obras, leis, campanhas, projetos, entre 

outras. 

No mesmo sentido, Souza (2006) define política pública como um conjunto de 

iniciativas, normas, projetos, programas, recursos orçamentários e financeiros, 

organizados e planejados de modo lógico e estruturado, voltado ao enfrentamento de 

determinada situação-problema. 

Rua (2013, p. 01), define política pública como “o conjunto das decisões e 

ações relativas à alocação imperativa de valores”. Para o desenvolvimento de uma 

política pública é necessário o emprego de diversas ações, selecionadas de forma 

estratégica, para implementar as decisões políticas já tomadas. 

Para Coelho e Kozicki (2013, p. 376), as políticas públicas são fruto da 

atuação estatal, cujas ações têm como objetivo o “cumprimento de sua missão de 
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organizar e promover o desenvolvimento da sociedade, buscando oferecer as bases 

para a emancipação social”. 

Não há um conceito único de políticas públicas, mas sim uma junção de ideais 

com o mesmo fim, não existindo uma definição exata do que seja política pública 

(SOUZA, 2006). Para ajudar na compreensão, Dye (2005) identifica alguns modelos 

de políticas públicas, como o institucional, de processo, de grupo, de elite, 

incremental, de teoria dos jogos, da opção pública e sistêmica. Os diversos modelos 

visam a simplificar e esclarecer as ideias sobre o tema das políticas públicas, 

identificar aspectos de questões político-sociais, focar em aspectos da vida política, 

direcionar esforços para o que é importante, propor explicações e medir as 

consequências das políticas públicas (DYE, 2005). 

Para o desenvolvimento e análise da presente dissertação será adotado o 

modelo de processo (policy-making process) denominado usualmente como ciclo de 

política pública (policy cycle), pois de acordo com (DYE, 2005) “oferece uma maneira 

diferente de pensar sobre política e até sugere algumas causas e consequências 

gerais da políticas públicas” (DYE, 2005), bem como por tratar-se de um projeto de 

construção de um novo bairro, o qual está sendo desenvolvido em etapas pelo 

Município de Curitiba e coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba (IPPUC) desde o ano de 2017. 

Ademais, o modelo de processo, constituído por ciclo, é dinâmico, e conta 

com uma sequência de fases interdependentes (SOUZA; SECCHI, 2015). O ciclo tem 

como objetivo sistematizar o processo de elaboração de políticas públicas, auxiliando 

na organização das ideias, além de simplificar a complexidade e ajudar a criar um 

referencial teórico comparativo (SECCHI, 2012). Contudo, compreende-se que as 

políticas públicas não são formuladas e implementadas de forma linear, pois envolve 

diferentes atores, com diferentes interesses e necessidades (OLIVEIRA, 2013). 

É notória a participação de diversos atores sociais nos processos de formação 

de políticas públicas, seja por meio da atuação de indivíduos, seja de grupos ou 

organizações. Tais atores exercem influência direta ou indireta em diversas etapas do 

ciclo e, de acordo com Macedo et al.  (2016, p. 594), "pode-se observar que a escolha 

do governo é impelida por ideologias, interesses e necessidades de vários atores, 

sejam eles formais ou informais". 

O desenvolvimento das etapas do ciclo, de acordo com Oliveira (2013), não 

são meras abstrações acadêmicas, pois exercem uma grande utilidade para o tema 
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de políticas públicas, tanto na teoria quanto na prática. No mesmo sentido, Dye (2005, 

p. 105) considera que as etapas do ciclo permitem que sejam consideradas a forma 

“como as decisões são tomadas e talvez até mesmo como deveriam ser tomadas”. 

Deste modo, a análise do processo da política pública permite que futuramente 

possam ser analisados os conteúdos desta política e vice-versa. 

Existem diversas posições sobre o funcionamento do ciclo de políticas 

públicas. O pioneiro na tentativa de sistematizar as fases envolvendo as políticas 

públicas foi Lasswell (2013), que dividia o processo de elaboração das políticas 

públicas (Figura 2) em: informação (recolha de dados); iniciativa (aprovação de 

medidas de política); prescrição (formulação de medidas, normas e regras); invocação 

(justificação e especificação dos benefícios e das sanções); aplicação (concretização 

das medidas); avaliação (sucesso ou insucesso das decisões), e cessação (regras e 

instituições criadas no âmbito da política aprovada). 

 

Figura 2 - Ciclo de Políticas Públicas de Lasswell 
 

 
Fonte: Secchi, 2012. 

 

Secchi (2012) também estabelece um ciclo de políticas públicas (Figura 3), 

destacando algumas etapas como fundamentais no seu processo, quais sejam: 

identificação do problema, formação de agenda, formulação de alternativas, tomada 

de decisão, implementação, avaliação e extinção.  
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Figura 3 - Ciclo de Políticas Públicas de Secchi

 

Fonte: SECCHI, 2012. 

 

Não obstante, apesar da organização em etapas, é muito comum os casos 

práticos apresentarem as fases de forma desordenada ou alterada, isso porque, nem 

sempre o processo de elaboração acompanha fielmente a dinâmica governamental.13 

Analisando cada etapa do ciclo proposto por Secchi, para iniciar o processo 

de criação de políticas públicas é necessário identificar um problema, assim como 

construir uma agenda. Secchi (2012, p. 35) conceitua problema como a "discrepância 

entre o status quo e uma situação ideal possível" frente a realidade pública. Após a 

identificação do problema é preciso delimitá-lo, cabendo aos gestores definir quais 

são seus elementos e os aspectos norteadores para a definição das causas, soluções, 

obstáculos, destinatários, avaliação, entre outros.  

Dye (2005) entende que na fase de identificação de problemas é o momento 

em que se tornam manifestas as demandas para a futura ação governamental. Neste 

contexto, os atores sociais atuam constantemente na identificação de problemas e 

 

13  Há autores que entendem que o estudo do ciclo de políticas públicas apresenta limitações. 

Oliveira (2013) pontua que o processo que envolve o desenvolvimento de determinada política pública 
é caótico e a complexidade de tal processo não se coaduna com um modelo de etapas pré-definidas. 
Para o autor, a formulação e implementação de políticas não é linear e “raramente, poderá 
corresponder à realidade, pois a tomada de decisões é contínua e há um constante efeito de feedback 
da implementação, o que leva à correção de rumos e à constante reformulação da própria política” (p. 
227). No mesmo sentido, Coelho e Kozicki (2013) argumentam que as etapas do ciclo nem sempre 
refletem a real dinâmica de desenvolvimento de uma política pública. Secchi (2012) também entende 
que o ciclo não reflete a dinâmica real, pois comumente as fases se misturam e as sequências se 
alternam. 
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pleiteiam que as demandas levantadas sejam colocadas na lista de prioridade de 

atuação, ou seja, que os problemas sejam inseridos na formação da agenda (SECCHI, 

2012). 

Os atores sociais organizados, públicos ou privados, tendem a pressionar o 

sistema político, auxiliando na detecção de novos problemas e em suas respectivas 

soluções, como se percebe nas atividades desenvolvidas por organizações não 

governamentais, instituições, partidos políticos, associações, etc. (RUA, 2013). A 

autora (2009, p. 03) aponta que grande parte das políticas públicas “destina à tentativa 

de satisfazer as demandas que lhes são dirigidas pelos atores sociais ou aquelas 

formuladas pelos próprios agentes do sistema político, ao mesmo tempo que articulam 

os apoios necessários''. 

No mesmo sentido, Dye (2005) assinala que a maioria dos modelos de 

políticas públicas advém de um planejamento racional, com influência de atividades 

de grupo de interesses, forças sistêmicas, opções públicas, processos políticos, 

influências institucionais, entre outros. 

A formação da agenda gira em torno da definição das prioridades dos 

problemas levantados para a implementação de uma política pública. Na agenda 

serão colocados os temas entendidos como relevantes, devendo os problemas 

selecionados serem de responsabilidade pública, além de a sociedade entender a 

situação como merecedora de intervenção e as ações serem necessárias e factíveis 

(SECCHI, 2012). 

 Na terceira fase se tem a formulação das alternativas, que consiste no 

estabelecimento de estratégias e de objetivos para o desenvolvimento da política 

pública, a partir da análise das consequências possíveis de cada alternativa. Nesta 

etapa são escolhidos os meios, métodos, programas e ações a serem efetivados ao 

longo do desenvolvimento da política para a consagração dos objetivos estabelecidos 

(SECCHI, 2012). 

Formuladas as alternativas, se tem início a fase de tomada de decisão, que 

“representa o momento em que os interesses dos atores são equacionados e as 

intenções (objetivos e métodos) de enfrentamento de um problema público são 

explicitadas" (SECCHI, 2012, p. 40). 

Em seguida, se tem a fase de implementação, que se trata da fase de executar 

a política pública, na qual se objetiva alcançar as finalidades de tal política, de acordo 

com as metas e os meios preestabelecidos para tanto (OLIVEIRA, 2013). 
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Existem basicamente dois modelos de implementação de políticas públicas: o 

modelo top-down (de cima para baixo) e o bottom-up (de baixo para cima).  

No primeiro modelo, os estudos se concentram nas razões dos problemas 

públicos e no déficit de implementação de políticas públicas para solucioná-los, além 

disso, propõe medidas para o atingimento de metas preestabelecidas. Deste modo, 

se tem a ideia de “controle das ações pós-formulação de políticas, com o propósito de 

orientá-las para os fins previamente estabelecidos” (OLIVEIRA, 2013, p. 229). 

O modelo bottom-up, por sua vez, se apresenta como um contraponto ao 

modelo top-down, sendo considerado como um modelo de maior liberdade e 

discricionariedade, visto que aqueles que participam da fase de implementação têm 

maior participação no processo. Para essa corrente, nem todos os aspectos no 

momento de implementação são passíveis de serem previstos, controlados ou 

normatizados previamente, devendo as políticas públicas serem observadas de baixo 

para cima, ou seja, com base na realidade atinente ao momento de implementação 

(LOTTA, 2019).  

Cada modelo tem sua indicação a depender do que se deseja extrair do 

processo. Se o analista quer extrair aprendizagem desse tipo de pesquisa, o modelo 

top-down é o mais indicado para verificar as causas de falhas na dinâmica de 

implementação (culpa da administração), enquanto o modelo bottom-up é o mais fértil 

para identificar falhas na dinâmica de elaboração de soluções e de tomada de decisão 

(culpa do político) (SECCHI, 2012). 

A avaliação consiste na etapa de deliberação acerca do desempenho da 

política pública, aferindo a validade da proposta e constatando o êxito ou falha nos 

projetos implementados. A avaliação é feita mediante a observância de critérios, 

indicadores e padrões previamente definidos, como eficiência econômica e 

administrativa, equidade, etc. (SECCHI, 2012).  

A partir desses mecanismos avaliativos, se permite a comparação espacial, 

histórica e temporal do problema e da política pública em questão. Neste sentido, Lima 

e D’Ascenzi (2019, p. 127) entendem que a avaliação pode “contribuir para a 

implementação produzindo dados e informações que podem ser usados para 

melhorar os processos, para identificar pontos fortes e fracos” da política.  

A partir da avaliação da política pública, é possível que a administração opte 

pela continuação, reestruturação ou extinção da política pública em questão (SECCHI, 

2012). 
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A extinção constitui a interrupção do ciclo da política pública e pode ocorrer de 

forma gradual, mediante o esvaziamento de sua capacidade regulatória ou de seus 

recursos financeiros ao longo do tempo. A extinção pode ocorrer ainda de forma 

repentina por meio de uma decisão política (SOUZA; SECCHI, 2015).  

A extinção das políticas públicas pode ocorrer por diversas razões, que 

decorrem especialmente da solução ou agravamento do problema público ou do 

ambiente político. Deste modo, a política pública pode ser extinta pela solução do 

problema, não necessitando da continuidade das ações, ou mediante agravamento 

do problema, no qual os efeitos negativos tornam a política pública insustentável.  

Não obstante, o cenário político também é determinante para a manutenção de 

uma política pública, tendo em vista que aspectos políticos como mudança de 

governo, pressão da mídia e da opinião pública, ideologia, entre outros, podem 

influenciar diretamente na extinção (SOUZA; SECCHI, 2015).  

Importante descrever, por exemplo, que as “funções governamentais como 

saúde e saneamento são dificilmente extintas, no âmbito de política pública como o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos”, por se 

tratar de políticas públicas contínuas (SOUZA; SECCHI, 2015). 

 Durante as etapas do ciclo, além da atuação dos gestores públicos, também 

se nota a participação de outros atores sociais para o desenvolvimento de tais 

políticas. Dentre os atores sociais no ciclo de políticas públicas, se mostra relevante 

também a atuação do Ministério Público, que possui atribuição para a participação de 

várias fases do ciclo, visando aumento da eficiência das ações governamentais, 

transparência e fortalecimento da ordem democrática. 

Neste sentido, a Recomendação Conjunta nº 2, emanada pelo CNMP em 18 

de julho de 2020, orienta os ramos e às unidades do Ministério Público com critérios 

de atuação nas políticas públicas. Dentre as diretrizes adotadas, há recomendação 

do emprego de uma atuação coordenada da instituição para o controle das políticas 

públicas, por meio de uma conduta indutora, proativa e resolutiva das garantias de 

efetivação dos direitos fundamentais decorrentes destas políticas (CNMP, 2020b). 

 Uma questão a ser abordada atualmente gira em torno de como se dá a 

atuação do MP dentro do modelo de ciclo de políticas públicas, e como pode ocorrer 

a atuação deste agente político em cada etapa específica.  

Primeiramente o Ministério Público pode atuar na etapa de identificação de 

problemas, auxiliando na captação de demandas públicas, tendo um papel 
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fomentador e articulador das políticas públicas, visando garantir o efetivo acesso à 

Justiça e o pleno exercício da cidadania. Para a captação e na identificação de 

demandas da sociedade, o Ministério Público pode realizar reuniões e audiências 

públicas, participar de reuniões de Conselhos Estaduais e Municipais, bem como pode 

possuir um sistema de contato direto com a população e entidades da sociedade 

civil.14  

No entendimento de Coelho e Kozicki (2013), a atuação do Ministério Público 

no ciclo de política pública descrito por Secchi ocorre apenas nas suas primeiras fases 

do processo, ou seja, na percepção e definição de problemas e na formação de 

agenda, pois para eles a instituição atua como intermediadora dos problemas entre a 

sociedade e o poder público. Nesse sentido, os autores (2013, p. 391) argumentam 

que: 

 

A contribuição que o Ministério Público dá ao debate, mesmo quando torna 
determinado assunto matéria de ação judicial, é limitada a tornar visível o 
problema, chamar a sociedade para a discussão, tornando o problema 
perceptível; isso não significa formular ou implementar uma política pública, 
mas meramente atuar em suas fases iniciais, forçando que as instâncias 
responsáveis (Poderes Legislativo e Executivo) atuem para a sua 
consecução. 

 

No mesmo sentido, Weingartner Neto (2014, p. 329) argumenta que o 

membro do Ministério Público pode atuar como agente provocador de políticas 

públicas ao lado da sociedade civil, como descreve: 

 

O diferencial do Ministério Público, então, no atual sistema constitucional, o 
seu modo de ser peculiar, é o fato de ser o agente estatal provocador (...) 
parceiros da sociedade civil, pautados pelo diálogo, um diálogo livre e 
inclusivo com todos os segmentos e movimentos sociais, na busca da 
emancipação da cidadania, que é outra forma concreta de dignidade e, no 
fundo, vetor de democracia participativa. 

 

No que se refere a sua participação na formulação da agenda, o Ministério 

Público, caso intervenha, deve observar a garantia dos direitos fundamentais e os 

limites legais de sua atuação. Deste modo, a atuação ministerial nessa etapa deve se 

 

14  O MP possui um atendimento da população que também pode ocorrer de forma centralizada, 

por meio da respectiva Central de Atendimento, de forma online, por meio do Canal Fale Conosco, por 
meio das Promotorias de Justiça e, ainda, de forma descentralizada, através de atendimentos nos 
diversos bairros e regiões da capital, sobretudo junto às comunidades de maior vulnerabilidade 
econômica e social (MPPR, 2019c). 
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dar pelo diálogo democrático com os Poderes Públicos para elencar as principais 

metas e prioridades da política pública a ser desenvolvida.  

Com relação à formulação de alternativas de políticas públicas (fase 3) não 

há um entendimento unânime acerca dessa atuação. Alguns autores entendem que o 

Ministério Público possui a atribuição de elaborar e formular política pública, pois 

consideram os membros do MP como agentes políticos. Nesta perspectiva, Goulart 

(1998, p. 98) ratifica a atuação dos agentes ministeriais como negociadores e 

formuladores de políticas públicas: 

 

(...) transformar-se em efetivo agente político, superando a perspectiva 
meramente processual da sua atuação; atuar integradamente e em rede, nos 
mais diversos níveis – local, regional, estatal, comunitário e global –, 
ocupando novos espaços e habilitando-se como negociador e formulador de 
políticas públicas; transnacionalizar sua atuação, buscando parceiros no 
mundo globalizado, pois a luta pela hegemonia (a guerra de posição) está 
sendo travada no âmbito da ‘sociedade civil planetária’; buscar a solução 
judicial depois de esgotadas todas as possibilidades políticas e 
administrativas de resolução das questões que lhe são postas (ter o judiciário 
como espaço excepcional de atuação. 
 
 

No mesmo entendimento, Cambi e Lima (2011, p. 05) afirmam que:  

 

O Ministério Público é órgão agente vocacionado à transformação social ou 
“agente político, produtor social e fomentador-efetivador de políticas públicas. 
Cabe-lhe, destarte, além de buscar o efetivo cumprimento das políticas públicas, 
também atuar na própria formulação delas. Nesta missão, é chamado a intervir 
no campo jurídico-judicial de forma eficaz, tanto no plano legislativo dos direitos 
fundamentais sociais quanto no plano das instituições que devem assegurar o 
processo político democrático e a concretização das atividades estatais 
prestacionais. 

 

Em sentido contrário, Coelho e Kozicki (2013) entendem que o Ministério 

Público não atua na fase de formulação (fase 3) e de implementação das políticas 

públicas (fase 5), tendo em vista que tais políticas são oriundas de um processo 

complexo, que advêm da “mobilização de equipamentos e recursos públicos que são 

alheios” a vontade ministerial. 

Por outro lado, Oliveira (2013) pontua a relevância da atuação ministerial na 

fase de implementação das políticas públicas, pois o MP dispõe de diversas 

ferramentas judiciais e extrajudiciais para alinhar as políticas aos parâmetros legais, 

como nas hipóteses de expedição de recomendações, realização de audiências 

públicas e reuniões, celebração de termo de ajuste de conduta (TAC), entre outros.  
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Importante descrever que quando existe alguma conflituosidade e/ou 

complexidade no momento de implementação das políticas aumenta-se a participação 

do membro do Ministério Público nessa fase que, por meio de uma atuação resolutiva, 

pode contribuir para o aumento de possibilidades no “processo de barganha e 

construção de alternativas, com perspectivas mais otimistas de efetividade dos 

direitos fundamentais previstos na Constituição” (OLIVEIRA, 2013, p. 238).  

Assim, vale ressaltar que atualmente o Ministério Público não elabora, 

executa ou implementa diretamente as políticas públicas, senão suas próprias, de 

modo que a decisão administrativa em geral quanto às tomadas de decisão das 

políticas públicas é de atribuição exclusiva do gestor público, consoante 

Recomendação do CNMP (2020b).  

A instituição pode atuar no acompanhamento da etapa de implementação, 

dentro de uma perspectiva colaborativa, participativa, preventiva e de fiscalização, 

seja por meio do acompanhamento do projeto, da observância do cronograma, do zelo 

pela participação social e popular, do controle das ações conforme as prescrições 

legais, da realização de visitas técnicas, atendendo a população afetada, entre outros. 

Deste modo, dentre as diversas possibilidades e formas de atuação do 

Ministério Público nas fases de desenvolvimento do ciclo de política pública, faz-se 

necessária a análise de como ocorre a atuação ministerial, diante das várias situações 

multidisciplinares em áreas de vulnerabilidade econômico-social, tendo em vista de 

atribuição de cada agente do Ministério Público. Assim, a possibilidade de uma 

atuação conjunta entre os membros do Ministério Público do Estado do Paraná que 

atuam com suas atribuições relacionadas à Agenda Caximba, motivou esta pesquisa 

e dentro do contexto do presente trabalho impõe-se mencionar, mesmo de forma 

genérica, as formas de atuação do Ministério Público do Estado do Paraná em 

políticas públicas, em especial das políticas que envolvem demandas complexas e 

realizadas em áreas marcadas pela vulnerabilidade. 

 

 

2.2 A Atuação conjunta no Ministério Público: algumas considerações   

 

Atualmente, o rol de atuação do Ministério Público é amplo, exercendo 

atribuições em diversas áreas como criminal, saúde pública, educação, meio 

ambiente, patrimônio público, criança e adolescente, habitação e urbanismo, família, 
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idoso, pessoa com necessidades especiais, consumidor, direitos humanos, direitos do 

cidadão e comunidades, entre outras. 

Em razão da multifuncionalidade de atribuições que o Ministério Público possui 

é necessária a adoção de técnicas modernas de atuação (ALMEIDA, 2016). Dentro 

das diversas áreas, o agente do Ministério Público, de acordo com a Carta de Brasília, 

pode atuar mediante dois modelos: de modo demandista e de modo resolutivo 

(CNMP, 2017a). 

No modelo demandista, o membro atua como agente processual, 

desempenhando papel ativo perante o Poder Judiciário, de acordo com o que 

determina a Lei, dentro de sua independência funcional. O modelo resolutivo, no 

entanto, caracteriza-se pela atuação extrajudicial, no qual os membros atuam como 

intermediadores e pacificadores de conflitos (CAMBI; LIMA, 2011). Mediante o 

emprego de uma atuação resolutiva, os membros buscam as soluções diretas das 

questões, sem a necessidade de propositura de demandas judiciais para resolvê-las 

(GOULART, 2010).  

O modelo de atuação dos membros também pode ser classificado, ainda, 

como promotor de gabinete e promotor de fatos. O promotor de gabinete é aquele que 

dá mais relevância à propositura de medidas judiciais e atividades burocráticas do que 

a utilização de procedimentos extrajudiciais, não optando por instrumentos como 

negociação, mobilização e articulação de organismos governamentais e não-

governamentais. O promotor de fatos, no entanto, embora atue na seara judicial, 

privilegia a utilização de métodos extrajudiciais, adotando uma postura de articulador 

político, mobilizador de recursos da comunidade, negociador com órgãos intersetoriais 

e interinstitucionais, entre outros (SILVA, 2001). 

Acerca da diferença de atuação entre o promotor de fatos e o promotor de 

gabinete Silva (2001, p. 140) aduz ainda que:  

 

O tipo promotor de fatos indica a tendência de alargamento das funções dos 
promotores para muito além da esfera jurídica, tornando-os verdadeiros 
articuladores políticos nas comunidades em que trabalham. O tipo promotor de 
gabinete indica a leitura das novas atribuições do promotor dentro das fronteiras 
da esfera jurídica, definindo-o como agente judiciário cuja prioridade é o trabalho 
"processual" — propor e acompanhar medidas judiciais — cuja ação na defesa 
dos interesses meta individuais se dá, sobretudo, pela via judicial. 

 

As atuações pelos membros do Ministério Público podem ser classificadas 

ainda como conjunta ou singular, extrajudicial ou judicial e, ainda, pode ocorrer de 
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forma ordinária ou extraordinária (ANJOS FILHO; OLIVEIRA JÚNIOR, 2016). Dentro 

todas estas formas, é importante neste momento a abordagem da atuação 

extrajudicial. 

Na atuação extrajudicial a instituição busca prevenir o surgimento de conflitos, 

reduzir a proposição de demandas no Judiciário e contribuir para a pacificação social, 

de modo a proporcionar maior eficiência institucional para a proteção dos direitos e 

interesses sociais e individuais indisponíveis. Para a atuação extrajudicial, a instituição 

dispõe de diversos instrumentos como métodos autocompositivos e procedimentos de 

cunho administrativo, que proporcionam agilidade para a efetivação de direitos 

(CAMBI; VASCONCELOS, 2016).  

Os mecanismos de atuação extrajudicial são plurais e não taxativos, podendo 

o membro valer-se de audiências públicas, inquérito civil, termo de ajustamento de 

conduta, recomendações, medidas de inserção social como palestras e reuniões, 

atuação por planos, programas e projetos, entre outros (CNMP, 2017a). Por esta 

razão, além da utilização de ações judiciais disponíveis, é de suma importância para 

o trabalho do agente do Ministério Público a adoção de instrumentos diferenciados de 

atuação. 

Em regra, a atuação dos membros do Ministério Público se dá de forma 

pessoal, individual ou singular. Contudo, “em determinadas hipóteses pode ocorrer 

uma atuação conjunta, entre membros do mesmo ramo ou de ramos diversos da 

instituição, podendo, inclusive, realizar-se entre membros de graus diferentes” 

(ANJOS FILHO; OLIVEIRA JÚNIOR, 2016, p. 458-459).  

Nota-se que a forma de atuação individual ou singular é livre ao promotor, 

observado o princípio da legalidade - permitindo que escolham a melhor forma de 

atuação diante do caso concreto para se chegar a um resultado ótimo (RIBEIRO, 

2010).  

A atuação dos membros do Ministério Público, de longa data e nos termos da 

legislação interna da instituição, deu-se, como regra, sempre de forma individual. 

Todas as manifestações processuais ou extraprocessuais do agente MP são 

individuais, como se exemplifica, no oferecimento de denúncia criminal contra uma 

pessoa acusada de praticar um crime ou no pronunciamento como fiscal da ordem 

jurídica, entre outras. Porém, em face da complexidade dos fatos e de novas 

demandas apresentadas à instituição, como por exemplo a construção de um novo 

bairro, há a possibilidade de uma atuação conjunta entre os membros em 
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determinadas situações, estabelecidas internamente pela própria instituição, como 

descreveremos a seguir.  

Ademais, imperioso demonstrar que as atuais demandas da sociedade são 

plurais e multifacetadas, exigindo atuação integrada de várias áreas do Ministério 

Público para o oferecimento de uma solução eficiente, que abranja todos os aspectos 

das questões sociais e jurídicas do caso concreto (GIAMPAOLO, 2014). De acordo 

com Mazzilli (2015, p. 225) “para obter atuação mais harmônica e coerente da 

instituição em seus diversos níveis, é preciso repensar a estrutura administrativa do 

Ministério Público brasileiro, para atender às atuais exigências sociais”. 

Diante disso, observa-se que frente a complexidade dos fenômenos sociais 

exige a implementação de processos colaborativos, que contribuam para mediação 

de valores e adequação de interesses antagônicos, essenciais para a 

consensualização em um mundo pluralista (SOUTO, 2010).  

Em face de casos complexos, de alto impacto na sociedade ou que envolvem 

diversos temas e áreas de atuação, as questões podem não serem eficientemente 

resolvidas se os membros do MP permanecerem presos apenas à uma atuação 

individualizada. Entende-se que a atuação individualizada, na qual cada promotoria 

de justiça atua na sua área de atribuição específica ou de unidades específicas, 

dificulta a resolução de problemas complexos, bem como prejudica a comunicação, 

seja com órgãos públicos ou privados. 

Oliveira Júnior e Anjos Filho (2016, p. 452-464) ponderam que:  

 

Com efeito, passados vinte anos desde a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, a experiência já acumulada aponta para a evidência de que a 
complexidade das relações sociais e econômicas muitas vezes torna difícil ou 
mesmo impossível que um representante do Parquet consiga exercer, com 
plenitude e eficácia, as suas atribuições de forma singular, isolada, sem a 
atuação conjunta com colegas que integram o mesmo ou outro ramo do 
Ministério Público (...) Os desafios do mundo contemporâneo, de fato, não 
podem mais ser enfrentados com respostas ou direitos forjados sob o prisma da 
pura individualidade, exigindo cada vez mais medidas de colaboração e de 
fraternidade. 

 

Assim, devido à ocorrência de situações multidisciplinares que são trazidas à 

esfera do Ministério Público, nas quais a atuação de forma individualizada ou pessoal 

de cada membro ou, ainda, que abranja apenas uma área de atuação, por si só, 

sugere-se, uma mudança da forma de atuação. Portanto, em algumas situações a 

atuação conjunta, observada a independência funcional do agente, pode ser possível.  
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Com isso não se quer dizer que a atuação individual não seja importante, pois 

de fato há situações em que ela corresponde à forma de atuação mais adequada ao 

caso concreto. Porém, atualmente, existem formas contemporâneas de atuação que 

geram impactos mais céleres e sustentáveis, como a formação de redes de 

cooperação entre os membros (ZENKNER, 2010).  

As formas contemporâneas de atuação15 podem ser implementadas por meio 

de uma atuação conjunta entre os membros. Essa atuação conjunta, de acordo com 

os postulados de Oliveira Júnior e Anjos Filho (2016), pode ocorrer no âmbito judicial 

ou extrajudicial pelas seguintes formas: a) interação; b) colaboração; c) atuação 

coordenada em sede de atribuições paralelas e; d) auxílio ao promotor natural. 

A interação é o modo mais informal de atuação conjunta entre os 

representantes e por ocorrer pela mera consulta e troca de informações entre os 

membros.  O auxílio ao promotor natural pode se dar na formação de força tarefa ou 

de equipes de membros do Ministério Público, com a função de auxiliar o promotor 

natural (ANJOS FILHO; OLIVEIRA JÚNIOR, 2016).  

A atuação coordenada em sede de atribuições paralelas ocorre quando o fato 

ou demanda afeta duas ou mais comarcas, na qual mais de um membro possua 

atribuição originária para atuação (ANJOS FILHO; OLIVEIRA JÚNIOR, 2016), como 

verifica-se no exemplo dos autores (2016, p. 476-477):  

 

Um lago que sirva de limite a dois municípios de um mesmo Estado seja 
produzido um dano ambiental que afete a flora e a fauna de duas comarcas. 
Em cada uma destas comarcas há um membro do Parquet estadual, portanto 
pertencentes ao mesmo ramo ministerial, que oficia em matéria ambiental e 
que é o promotor natural em relação aos danos ali sofridos, razão pela qual 
pode ocorrer a instauração de dois inquéritos civis públicos, já que existem 
atribuições paralelas (mera interação) (...) ou podem instaurar conjuntamente 
um único inquérito civil público para identificar o poluidor, para que haja 
uniformidade e eficácia na atuação ministerial para a resolução do problema 
ambiental . 

 

A colaboração, na perspectiva de Anjos Filho e Oliveira Júnior (2016) diz 

respeito à prática de atos inerentes à atividade ministerial derivadas de uma 

delegação especial do promotor natural. Contudo, no entendimento adotado no 

presente trabalho o termo colaboração possui uma visão ampla de atuação conjunta 

 

15  Dentre as ações contemporâneas de atuação o objeto da presente pesquisa buscará analisar 

a atuação conjunta e colaborativa entre membros e órgãos do Ministério Público em determinado 
território no município de Curitiba, estado do Paraná.  
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e colaborativa, na qual existem pessoas trabalhando juntas para alcançar determinado 

objetivo, podendo adequar-se também como uma atuação coordenada em sede de 

atribuições paralelas.  

Atualmente verifica-se que a formação de grupos de atuação integrada ou a 

atuação conjunta ganhou força institucional. A atuação, principalmente em demandas 

complexas, que era realizada de forma individualizada ou pessoalmente pelo agente 

do Ministério Público, cedeu espaço para atos de atuação conjunta. Desta forma, 

verifica-se que a individualização progrediu para atos de coordenação, pautados na 

colaboração, cujos objetivos são otimizar conduta e compor interesses (SOUTO, 

2010).16  

Assim, há apoio institucional por meio da criação de órgãos internos que 

fornecem a possibilidade de atuação conjunta em algumas ocasiões específicas entre 

os agentes, como por exemplo, a atuação por meio de forças tarefas ou por grupo de 

atuação especial composto por membros do Ministério Público17.  

No Ministério Público do Estado do Paraná, há o Grupo de Atuação Especial 

de Combate ao Crime Organizado (GAECO), responsável por investigações, 

atividades de combate e ações penais relacionadas ao crime organizado e ao controle 

externo da atividade policial. Há o Grupo de Atuação Especializada em Meio 

Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMA), que atua preventiva e repressivamente 

na proteção do meio ambiente, habitação e urbanismo. Existe também os Grupos 

Especializados na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade 

Administrativa (GEPATRIAS), que atua de maneira preventiva e repressiva, sobretudo 

 

16  Um exemplo de atuação por mais de uma pessoa em instituições e órgãos públicos é a atuação 

do Poder Judiciário Brasileiro, no qual é tradição que os órgãos superiores decidam em conjunto e não 
de forma individual, por meio de julgamento colegiado, como acontece em todos os Tribunais existentes 
no país. Não obstante, isso também ocorre em julgamentos de órgãos administrativos, como acontece 
nos Tribunais de Contas dos Estados, da União e dos Municípios e, até mesmo, no âmbito decisório 
dos Poderes Legislativos Municipais, Estaduais e Federal, nos quais a discussão e votação de leis não 
são realizadas de forma isolada, mas em conjunto. No âmbito do MPPR, inclusive, o Conselho Superior 
do Ministério Público decide de forma conjunta entre seus membros quando da homologação do 
arquivamento no inquérito civil. 
17  A formação de forças tarefas, também denominadas de equipes de membros, tem o intuito de 

auxiliar o promotor natural do feito, podendo abranger hipóteses de cooperação entre pessoas de 
ramos ministeriais diversos, bem como de integrantes de órgãos públicos distintos (ANJOS FILHO; 
OLIVEIRA JUNIOR, 2016). Outro exemplo pode dar-se na instauração de procedimento investigatório 
criminal, por meio de atuação conjunta entre Ministérios Públicos dos Estados, da União e de outros 
países, conforme resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP, 2017b). 
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nos casos que importem em enriquecimento ilícito, causem danos ao patrimônio 

público e/ou atentem contra os princípios regentes da administração pública.  

 Outra possibilidade de atuação conjunta está prevista nas diretrizes do 

Planejamento Estratégico do MPPR (2019 – 2029), que preveem a realização de ação 

conjunta com equipe de apoio e execução nas matérias de patrimônio público, saúde 

e consumidor, nos casos que envolvem fiscalização dos novos contratos ou 

renovação contratual para as obras e serviços de saneamento (MPPR, 2019a). 

Ademais, apesar de existir a atuação colaborativa em algumas ocasiões 

específicas ou sob uma coordenação, não é costumeiro que o membro do Ministério 

Público realize uma atuação articulada. Embora exista previsão legal de formas de 

colaboração em normas administrativas internas, essa atuação não é usual entre os 

membros. Sobre o tema, Oliveira Júnior e Anjos Filho (2016, p. 478-498) ponderam 

que: 

A atuação conjunta de membros de ramos diversos do Ministério Público 
justifica-se não apenas porque o ordenamento jurídico brasileiro permite, mas 
também e principalmente porque, a depender da complexidade da situação, 
somente a utilização de mecanismos de cooperação ministerial, envolvendo a 
soma das suas atribuições e estruturas técnicas, poder-se-á atingir, com 
eficiência, os desideratos constitucionais da instituição, esculpidos no art. 129 da 
Magna Carta (...). É preciso, portanto, acabar com a cultura do isolacionismo, 
estreitando-se as relações entre os membros do mesmo ramo e também dos 
diversos ramos do Ministério Público, pois, como visto, somente assim, haverá 
resultado útil à sociedade brasileira decorrente das atividades ministeriais. 

 

Nesta perspectiva de uma atuação colaborativa, os membros devem estar 

abertos ao diálogo interinstitucional para a solução de conflitos complexos (MOREIRA; 

ALVARENGA, 2018) e, de acordo com Zenkner (2010, p. 315) “se os representantes 

da instituição utilizassem mais formas de diálogo com os outros órgãos, as soluções 

aos problemas sociais seriam mais rapidamente encontradas”. 

Diante de problemas complexos, especialmente na atuação ou implementação 

de políticas públicas, a identificação e a valoração dos fatos são diferentes para cada 

promotor, o que, por vezes, pode gerar empecilhos para uma atuação eficaz 

(GARCIA, 2010).  

Por isso a importância de os agentes do MP, em determinadas situações, 

poderem trabalhar em grupo e de forma colaborativa, a fim de melhor desempenhar o 

seu papel como agente político, pois os desafios da contemporaneidade não podem 

mais ser enfrentados sob o prisma da individualidade, exigindo-se cada vez mais 

medidas colaborativas por parte de seus membros, especialmente por meio da 
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atuação conjunta - que respeita os princípios da unidade, indivisibilidade e 

independência e, ainda, contribui para cumprimento adequado das suas funções 

constitucionais do MPPR  (OLIVEIRA JUNIOR; ANJOS FILHO, 2016).  

Por esta razão, objetiva-se, em determinadas situações complexas, 

desenvolver uma cultura colaborativa, a partir de um esforço coletivo na instituição 

para a adoção de técnicas diferenciadas de atuação, por meio do estabelecimento de 

critérios procedimentais para a colaboração interna entre os diferentes órgãos do 

Ministério Público, a fim de formar coalizões políticas que sejam capazes de 

impulsionar o desenvolvimento social e econômico (SOUZA, 2006). 

 

2.2.1 Reflexões sobre a colaboração 

 

A atuação conjunta faz parte dos desafios da contemporaneidade, sendo 

necessária a aplicação de mecanismos colaborativos para o tratamento de demandas 

complexas de notável relevância social. A questão principal gira em torno da forma 

pela qual se promoverá a colaboração em um ambiente em que se predomina a 

atuação pessoal e individualizada – em que se prepondera o princípio da 

independência funcional de cada agente –, buscando identificar as situações de 

dificuldade e de benefícios para a instituição Ministério Público e para a sociedade.  

No contexto de análise, Fukuyama (2013, p. 46-47) revela que as “formas 

mais básicas de cooperação possuem origens biológicas, que antecedem a milhões 

de anos à emergência do homem, onde se identifica duas origens naturais para o 

surgimento da cooperação: a seleção do parentesco e o altruísmo recíproco”. Para 

Fukuyama (2018, p. 14) estes são dois modos naturais de sociabilidade humana, pois 

“não são comportamentos aprendidos, mas codificados geneticamente e surgem nos 

seres humanos de forma espontânea quando eles interagem”.  

A primeira origem trazida por Fukuyama (2013) é a seleção de parentesco, na 

qual o segredo do sucesso da evolução biológica depende da sobrevivência dos 

genes e, ainda, do desejo de deixar recursos aos parentes que, de acordo com o 

autor, é uma das constantes mais resistentes na política humana. A teoria do altruísmo 

recíproco se refere à capacidade de cooperação entre estranhos genéticos, sendo a 

segunda maior fonte biológica de comportamento social encontrada em muitas 

espécies animais.  
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 No cenário do altruísmo recíproco, mostra-se pertinente a análise de 

cooperação entre os indivíduos a partir da obra A Evolução da Cooperação, de 

Axelrod (2010), que argumenta poder haver cooperação entre os indivíduos em um 

ambiente permeado pelo individualismo, mesmo sem uma autoridade central. Para a 

análise da cooperação, o autor apresenta o Dilema do Prisioneiro, que se trata de um 

jogo de interação entre dois jogadores. Neste esquema os jogadores podem optar por 

duas escolhas: cooperar ou desertar. 

O Dilema do Prisioneiro, de acordo com Mackaay e Rousseau (2015, p. 52-

66), alude a seguinte questão: 

 
Duas pessoas foram presas pela polícia no curso de uma investigação sobre 
um delito. São interrogadas separadamente e a cada uma se promete 
clemência na hipótese de decidir colaborar com a polícia. Se denunciar o 
outro, recuperará a liberdade pela cooperação, vez que seu testemunho 
permitirá obter a condenação do seu cúmplice a três anos de prisão por um 
delito mais grave. Se, porém, os dois, atraídos pela promessa, se acusarem 
mutuamente, perderão credibilidade frente ao tribunal e ambos serão 
condenados a dois anos. O que acontece se ambos recusarem a oferta da 
polícia? Dado que a polícia não dispõe, afora eventuais confissões, de 
qualquer prova contra eles, apenas uma acusação por delito de menor 
gravidade (vadiagem) poderá ser arguida, o que resultará em pena de um 
ano de prisão. 

 

No Dilema, cada jogador recebe um incentivo para desertar às custas do 

outro, entretanto, quando os dois optam por desertar, os dois recebem menos do que 

se tivessem cooperado (PORTO, 2013). A racionalidade individualista dos jogadores 

desemboca em um resultado pior do que se ambos tivessem cooperado desde o 

início, pois a média de pontos oriunda da cooperação é maior do que o risco de 

desertar (AXELROD, 2010). 

A deserção atribui uma recompensa maior do que a cooperação, de modo que 

se um agente desertar e o outro cooperar, o que optou pela deserção receberá 5 

pontos e o que colaborou 0 ponto. Porém, se ambos desertam, os dois recebem uma 

recompensa menor do que ambos tivessem cooperado. Desta forma, se ambos os 

jogadores cooperam a recompensa é 3 pontos, todavia, se ambos desertam, a 

punição pela deserção é mútua, conferindo somente 1 ponto para cada (AXELROD, 

2010). 

A teoria se baseia em uma estratégia de reciprocidade, na qual é indicado que 

o jogador sempre comece cooperando e continue cooperando até que o outro jogador 

não coopere (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015). Por intermédio de interações 
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consecutivas, os agentes têm mais segurança em relação ao comportamento do 

outro, proporcionando mais confiança para aquela relação.  

Relações contínuas possibilitam que os agentes aumentem a importância do 

futuro em relação ao presente, pois a conduta adotada em um determinado encontro 

será lembrada em ocasiões futuras, ou seja, os agentes podem modificar as suas 

ações em razão da postura de outros agentes nas interações (PORTO, 2013). 

No mesmo entendimento, Parkinson (2008, p. 15) aduz que “práticas 

colaborativas reforçam as relações e modificam a atmosfera ao seu redor, uma vez 

que a cooperação irradia para outros membros do entorno”, propiciando que mais 

membros adotem uma atuação conjunta. 

Nesta perspectiva, Chiavenato (2011) entende que a cooperação humana não 

é resultado das determinações legais ou da lógica organizacional, mas sim do bem-

estar social. Para o autor (2011, p. 104-106), a “colaboração é um fenômeno social, 

não lógico, baseado em códigos sociais, convenções, tradições, expectativas e modos 

de reagir às situações”. 

Também vale ressaltar a perspectiva de Sennett (2019, p. 88-89) acerca da 

cooperação:  

A cooperação certamente está inscrita em nossos genes”, ocorrendo, no dizer 
do etnologista Robert Axelrod, “sem amizade nem previsão. Mas a 
cooperação tampouco pode ser estável, e pelo mesmo motivo: o ambiente 
natural nunca é fixo” (...). Todos os animais sociais colaboram porque na 
solidão a abelha, o lobo ou o ser humano não são capazes de garantir a 
própria sobrevivência. A cooperação natural começa, assim, pelo fato de que 
não podemos sobreviver sozinhos.  

 

No mesmo entendimento de Axelrod, Sennett (2019) aludem à problemática 

de como promover a cooperação em um ambiente competitivo. Para o autor, a 

resposta está no espectro de trocas experimentadas pelos seres humanos, no qual as 

trocas dizem respeito à experiência de dar e receber entre todos os indivíduos. Ele 

dividiu as trocas em 05 possibilidades: a) trocas altruístas, implicando o auto sacrifício; 

b) trocas ganhar-ganhar, nas quais ambas as partes ganham; c) trocas diferenciadas, 

nas quais os parceiros se conscientizam de suas diferenças; d) trocas de soma zero, 

nas quais uma das partes prevalece em detrimento da outra; e) trocas de tudo para 

um só, nas quais uma das partes anula a outra, ou seja, a destrói.  

Também é possível destacar, dentro das teorias da colaboração, o modelo de 

Colaboração 3C, no qual a colaboração é analisada a partir de três dimensões que se 

inter-relacionam, quais sejam, comunicação, coordenação e cooperação.  
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A comunicação ocorre por meio de troca de mensagens, pela argumentação 

e negociação entre as pessoas, ou seja, é voltada para a ação. A coordenação, no 

entanto, trata-se do gerenciamento de indivíduos, atividades e recursos, visando evitar 

o desperdício da comunicação e dos esforços de cooperação. A cooperação, por sua 

vez, refere-se à atuação conjunta, num espaço compartilhado, para a produção de 

objetos ou informações. Em suma, a necessidade de realizar tarefas fomenta a 

negociação por meio da comunicação, a qual será gerida pela coordenação e 

realizada de maneira cooperativa entre os indivíduos (FUKS et al., 2012).  

Importante é que para a implementação do trabalho colaborativo Betti e 

Isomura (2019) entendem que é importante mudar o “mindset” da instituição, ou seja, 

as crenças e valores que definem a forma como as pessoas agem e tomam decisões 

dentro da organização. Ademais, a escolha pela colaboração deve ser voluntária, pois 

trata-se de uma decisão exclusivamente pessoal, que ocorre quando os indivíduos 

percebem os ganhos em colaborar, pois, caso não vejam sentido em colaborar, 

nenhum trabalho colaborativo será eficaz. 

No âmbito do Ministério Público sugere-se que um ambiente pautado na 

colaboração pode contribuir para a confiança nas relações dos agentes, permitindo 

que condutas colaborativas sejam habituais (ALMEIDA, 2014). De acordo com 

Calegário (2013, p. 50-52) “quanto maior o nível de confiança, maior será a troca ou 

a reciprocidade entre os indivíduos (...) na qual os membros tornam-se mais 

propensos a cooperar, confiar e compartilhar informações uns com os outros”. 

Um ambiente colaborativo pode contribuir para o desenvolvimento de um ciclo 

de ações voltadas a soluções criativas (PASSANI; CORREA; BASTOS, 2014), bem 

como oportuniza uma comunicação eficiente entre os indivíduos, visto que cada um 

consegue argumentar suas motivações e seus pontos de vista e reconsiderar as 

interpretações do outro (SIOUF FILHO, 2012).  

Assim, a partir do estabelecimento de uma comunicação eficaz e do auxílio 

mútuo, pode-se averiguar quais são as motivações, necessidades e posicionamentos 

dos membros e, consequentemente, constatar qual a melhor forma de adequá-los 

para a concretização dos objetivos constitucionais do Ministério Público (MARTINS, 

2008) e das comunidades.  Assim, de acordo com a perspectiva de Chiavenato e 

Idalberto (2011, p. 411), “na colaboração, as partes trabalham juntas para solucionar 

problemas, identificar soluções do tipo ganha/ganha ou soluções integrativas capazes 

de conjugar os objetivos de ambas as partes”. 
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Ademais, o trabalho em conjunto pode desenvolver um ambiente pautado em 

novas perspectivas, baseado na implantação de espaços abertos de diálogo e escuta, 

que proporciona o aumento da confiança e da apreciação das contribuições das 

pessoas, com a consequente redução de julgamentos (BETTI; ISOMURA, 2019). 

A colaboração entre os agentes do Ministério Público pode, ainda, 

proporcionar a agilidade das decisões e o aumento do debate, trazendo a percepção 

de todos os ângulos das questões sociais e jurídicas envolvidas no caso concreto 

(GIAMPAOLO, 2014). Nesta perspectiva, Senge (2005, p. 240) argumenta que: 

 
Se você cortar uma fotografia ao meio, cada metade mostrará apenas parte da 
imagem do todo. Mas se dividir um holograma, cada parte mostrará a imagem 
inteira intacta. Da mesma forma, se continuar dividindo o holograma, 
independentemente do tamanho das partes, cada uma ainda mostrará a imagem 
do todo. Assim, quando um grupo de pessoas compartilha a visão de uma 
organização, cada uma está vendo sua própria imagem da organização. Todas 
compartilham a responsabilidade pelo todo, e não apenas pela sua parte. Mas 
os ‘pedaços’ componentes do holograma são idênticos. Cada um representa a 
imagem do todo de um ponto de vista diferente. É como se você estivesse 
olhando através das frestas de uma persiana; cada fresta oferece um ângulo 
diferente da mesma imagem. O mesmo ocorre com a visão de cada indivíduo 
sobre o todo. Cada um de nós tem sua forma particular de perceber a visão mais 
ampla. Quando juntamos as partes de um holograma, a imagem do todo muda 
fundamentalmente. Afinal, essa imagem estava lá em cada parte. Ao contrário, 
a imagem fica mais intensa, mais vívida. Quando aumenta o número de pessoas 
que compartilham uma visão comum, a visão básica não muda, e, sim, torna-se 
mais viva, mais real – uma realidade mental que as pessoas podem realmente 
se imaginar alcançando. As pessoas agora possuem parceiros, ‘co-criadores’; a 
visão já não se apoia exclusivamente em seus ombros. Inicialmente, quando 
estão formando sua visão individual, as pessoas podem chamá-la de ‘minha 
visão’. Mas, à medida que se desenvolve, a visão compartilhada se transforma 
simultaneamente em ‘minha visão’ e “nossa visão”. 

 

Assim, pode-se sugerir que a utilização de métodos alternativos de atuação 

proporciona simplicidade, redução de dispêndios, assertividade, bem como o 

comprometimento com a solução, resultando em maiores chances de resultados 

(ZENKNER, 2010). Uma estrutura baseada nos pilares da reciprocidade, pode 

também oportunizar o surgimento de normas colaborativas implícitas – que decorrem 

do hábito de seus agentes –, ou seja, surgem independentemente da existência de 

regras de cumprimento obrigatório (CALEGÁRIO, 2013). 

Diante disso, e para que a atuação colaborativa seja utilizada com mais 

frequência, sugere-se que a estrutura da instituição deve propiciar e fomentar um 
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ambiente colaborativo entre seus membros, pautada em uma cultura do diálogo,18 em 

vez de contribuir para a manutenção da ótica tradicional de atuação.  

Ademais, no intuito de contribuir para o desenvolvimento de uma atuação 

conjunta, Gino (2019) elaborou seis ferramentas para ensinar as pessoas a 

trabalharem melhor e juntas, quais sejam: i) ensinar as pessoas a ouvirem, em vez de 

falarem; ii) ensinar as pessoas a praticar a empatia; iii) deixar as pessoas à vontade 

para dar e receber feedback; iv) ensine as pessoas a liderar e a seguir (v) falar com 

clareza e evitar abstrações e (vi) treinar as pessoas a ter interações ganha-ganha. 

Essas ferramentas são assim descritas pela autora: 

⮚ A primeira técnica aborda a importância de ensinar os indivíduos a 

ouvirem mais, ao invés de falarem. Quando a pessoa se preocupa somente em 

transmitir as suas próprias ideias e opiniões, se perdem oportunidades de dinamizar 

as conversas e se alienam outras ideias não ouvidas, de forma a reduzir a eficiência 

de determinada equipe de trabalho; 

⮚ A segunda técnica, por sua vez, se refere à prática da empatia, trazendo 

a importância da receptividade e da escuta, mesmo quando há discordância de 

pensamentos. Para a autora, quando a pessoa está disposta a entender as diferenças, 

se têm resultados melhores e conversas mais construtivas, nas quais os indivíduos 

enxergam outros pontos de vistas e, assim, transmitem empatia em vez de opiniões; 

⮚ A terceira técnica se refere ao feedback, que se trata do retorno da 

informação que o emissor obtém a partir da perspectiva do ouvinte. O feedback entre 

os membros em uma atuação conjunta, pautada na colaboração, deve ser direto, 

específico e pertinente, no qual se emane uma sugestão de melhoria e não de 

julgamento; 

⮚ A quarta técnica refere-se à flexibilidade dos colaboradores de uma 

instituição, possuindo a aptidão de agregar valor às interações e de solucionar 

problemas, assim se demonstra adeptos tanto a liderar quanto a seguir, alternando 

com leveza ambos os lados conforme a necessidade; 

⮚ Não obstante, a quinta técnica trata da importância do diálogo, 

descrevendo a necessidade de os indivíduos falarem com clareza e evitarem 

 

18  A cultura do diálogo deve ser operacionalizada no âmbito interno do Ministério Público, sendo 

influenciada e colocada em prática a todo o tempo (RUSSO, 2013). 
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abstrações. Por fim, se relaciona com a liderança e com a possibilidade de os 

membros seguir outros comandos do grupo; 

⮚ A sexta técnica relata que se deve treinar as pessoas a ter interações 

ganha-ganha. A interação ganha-ganha é aquela que gera resultados favoráveis para 

todos, maximizando os interesses do grupo (GINO, 2019). 

Ademais, Cross, Davenport e Gray (2019) elencam cinco modos principais 

para que as organizações criem mais valor com a colaboração. O primeiro é escalar 

a colaboração com eficiência, integrando os membros de um órgão em um espaço de 

discussão apropriado, para que possa ocorrer uma interação entre todos. O segundo 

é melhorar o design e a execução da colaboração, por meio da redução das 

hierarquias e das restrições de tempo, pois quando verificadas, as pessoas se 

dedicam a encontrar soluções próprias em vez de soluções integradas. O terceiro é 

implantar inovações planejadas e emergentes, integrando todas as pessoas com seus 

respectivos conhecimentos, para que os resultados alcançados sejam melhores, mais 

criativos e capazes de impulsionar inovações. O quarto é otimizar o trabalho 

colaborativo, para que produza efeitos diretos e imediatos sobre os resultados, como 

a criação de fluxos de trabalho. O quinto e último é reter talentos, permitindo o 

aumento das capacidades dos membros, ao reduzir atritos e promover desempenhos 

individuais (CROSS; DAVENPORT; GRAY, 2019). Assim, as mudanças no âmbito 

interno da instituição dependem de alterações nos comportamentos e nos valores de 

seus agentes, de modo que passem a atuar de forma colaborativa (ABREU et al., 

2011).  

A partir dessas premissas sobre  a atuação conjunta e a capacidade de 

comunicação, diálogo e colaboração, será verificado como os membros do Ministério 

Público, que atuam na Agenda Caximba em Curitiba, entendem o trabalho 

colaborativo, especialmente por se tratar de um território de extrema vulnerabilidade, 

no qual uma atuação individualizada e tradicional pode não ser o suficiente.  

 

2.2.2 O Projeto do Bairro Novo da Caximba 

 

O Projeto do Bairro Novo da Caximba está sendo desenvolvido pelo Município 

de Curitiba e coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba (IPPUC) desde o ano de 2017 e visa, especialmente, à recuperação social e 

ambiental para melhorar a qualidade de vida para as pessoas daquela área.  
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Dentre as ações previstas no Projeto, destacam-se a construção de um 

parque ecológico, urbanização da faixa edificável, adequação viária, construção de 

dique de contenção de cheia, regularização das áreas irregulares, reassentamento 

das famílias da Vila 29 de Outubro, construção de moradias, implantação de 

infraestrutura de transporte, de saneamento e de abastecimento de água e energia 

elétrica (PMC, 2019a). 

O Projeto Bairro Novo da Caximba é uma das maiores intervenções 

socioambientais realizadas pelo município de Curitiba, cujos investimentos 

ultrapassam R$ 200 milhões de reais. Para o financiamento do Projeto o município 

conta com a implantação de recursos externos para a execução das obras, mediante 

parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) (PMC, 2019a). 

Para o desenvolvimento do Projeto a área onde será localizado o novo Bairro 

da Caximba foi decretada como Setor Especial de Habitação de Interesse Social – 

Regularização Fundiária da Caximba, por meio do decreto nº 688/2018, assinado pelo 

Prefeito Rafael Greca, que inclui além da Vila 29 de Outubro, as vilas Dantas, Espaço 

Verde e Primeiro de Setembro. 

No que se refere à recuperação ambiental da área, um dos objetivos da 

revitalização do bairro é a recuperação da Bacia do Rio Barigui (Figura 4), que 

abrange a área de 267 Km2 e perpassa três municípios, o de Curitiba, Almirante 

Tamandaré e Araucária. 
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Figura 4 – Área de recuperação da Bacia do Rio Barigui

 
Fonte: Proposta para o Bairro Novo da Caximba, IPPUC, 2017. 

 

A recuperação ambiental da área também auxiliará na contenção de 

enchentes e na preservação das bacias do Rio Iguaçu e do Rio Barigui, beneficiando 

diretamente em torno de 10.403 pessoas e indiretamente cerca de 667.877 pessoas 

(IPPUC, 2017). 

Dentre todas as vilas abarcadas no Decreto nº 688/2018, a Vila 29 de Outubro 

é área que está localizada em Área de Proteção Ambiental (APA), no encontro das 

bacias dos rios Barigui e Iguaçu e encontra-se em situação de maior vulnerabilidade, 

conforme Mapa Social da Caximba (projeto de extensão vinculado ao Núcleo de 

Direitos Humanos da PUCPR, em parceria com o Núcleo de atendimento ao cidadão 

e as Comunidades e com a Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao 

Público), bem como do estudo socioeconômico realizado pela ONG TETO Brasil, no 

ano de 2019, denominado ECO - Escutando Comunidades.  

Em razão do risco permanente de alagamentos e inundações, o projeto visa 

também ao reassentamento de cerca de 1.147 famílias que serão realocadas para 

loteamentos da Companhia de Habitação de Curitiba (COHAB) na região (PMC, 

2018).  Assim, parte das famílias que residem nas áreas de risco serão realocadas 

para áreas próximas, dentro de um projeto habitacional especial desenvolvido pela 
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COHAB, e a outra parte das famílias terão suas residências regularizadas, conforme 

se verifica na Figura 5 realizada pelo IPPUC: 

 

Figura 5 – Áreas de reassentamento e de regularização fundiária 

 
Fonte: Proposta para o Bairro Novo da Caximba, IPPUC, 2017. 

 

Na Figura 6, tem-se uma melhor visualização da proposta municipal para a 

realocação das famílias e das casas no bairro da Caximba: 
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Figura 6 - Solução proposta para o reassentamento das famílias

 

Fonte: Proposta para o Bairro Novo da Caximba, IPPUC, 2017. 

 

Com a regularização da área, além da realocação de moradias existem áreas 

que serão urbanizadas (Figura 7). Destaca-se que não é necessário a realocação de 

todas as famílias, considerando-se que muitas delas não estão em áreas de risco. 

Importante dizer que a regularização fundiária se traduz em um processo que envolve 

tanto o Poder Público quanto a comunidade, abarcando as dimensões jurídica, 

urbanística e social de determinado território. Ademais, o objetivo macro da 

regularização fundiária é legalizar a habitação dos moradores em áreas urbanas que 

até então eram ocupadas de forma irregular, bem como também proporcionar 

melhorias no ambiente urbano, na qualidade de vida e, até mesmo, no exercício da 

cidadania pelos moradores (SOUSA; TOLEDO, 2019).  
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Figura 7 - Área de urbanização das residências 

 
Fonte: Proposta para o Bairro Novo da Caximba, IPPUC, 2017. 

 

 Assim, após a realocação das famílias e a reurbanização, poderá ser 

recuperado o passivo ambiental das áreas ambientalmente fragilizadas e construídas 

áreas de lazer para a população (Figura 8) pautadas na sustentabilidade conforme a 

proposta do IPPUC (2017): 

 

Figura 8 - Áreas de recuperação ambiental e de lazer para a população 

 
Fonte: Proposta para o Bairro Novo da Caximba, IPPUC, 2017. 
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Por fim, evidencia-se a proposta final de revitalização do bairro da Caximba 

(Figura 9), abrangendo as áreas ambientais, residenciais e de lazer disponíveis à 

população: 

 

Figura 9 - Proposta final do Projeto de revitalização do Bairro Novo da Caximba 
 

 
Fonte: Proposta para o Bairro Novo da Caximba, IPPUC, 2017. 

 

Assim, em razão das propostas apresentadas e do conjunto de ações 

realizadas no âmbito do Projeto Bairro Novo da Caximba, verifica-se que esta 

intervenção tem o objetivo de contribuir para a redução da alta vulnerabilidade 

socioambiental, bem como visa melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da 

população local.  

Diante disso, nota-se que a promoção de políticas públicas de acesso à 

habitação e combate à degradação ambiental, conforme observado no projeto de 

intervenção da Caximba, é essencial para que a vulnerabilidade socioambiental possa 

ser mitigada, tal como propõe Souza e Toledo (2019). Ademais, em face da amplitude 

e complexidade do projeto desenvolvido pelo Poder Executivo, cabe ao MPPR 

acompanhar e fiscalizar o andamento deste projeto e da política pública, a partir da 

ideia de um Ministério Público colaborativo, promovente, político e influenciador.  

A partir dessa concepção contemporânea de atuação, reflete-se que incumbe 

ao MPPR, dentro da própria instituição, entre os seus agentes políticos, promover 

esforços no sentido de articular, influenciar a atividade estatal, dentro da legalidade e 

da discricionariedade administrativa. Tal proposta poderá contribuir para a 
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concretização dos direitos fundamentais da população, mediante o emprego de uma 

atuação preventiva e resolutiva que traga respostas às demandas da sociedade como 

a que se apresenta na Agenda Caximba. 
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3. METODOLOGIA 

 

3. 1. Natureza da pesquisa e processo metodológico  

 

De caráter qualitativo e viés descritivo, a pesquisa analisa por meio da 

pesquisa exploratória a capacidade de comunicação, diálogo e colaboração entre os 

membros do MPPR na Agenda Caximba para a persecução do desenvolvimento 

sustentável em territórios de vulnerabilidade socioambiental.  

Para alcançar o objetivo específicos proposto na pesquisa descreveremos as 

vulnerabilidades atuais do Bairro Novo da Caximba em Curitiba e a atuação do 

Ministério Público do Paraná no território, bem como verificar como os membros do 

Ministério Público, que atuam na Agenda Caximba em Curitiba, entendem o trabalho 

colaborativo, utilizando-se da coleta de dados: (I) bibliográfica, (II) documental e (III) 

pesquisa de campo.  

Primeiramente vale destacar que a coleta de dados e informações sobre a 

temática do presente trabalho, foi feita por meio da realização de pesquisa 

bibliográfica, buscando-se descrever e analisar o papel constitucional do Ministério 

Público, suas funções institucionais, princípios e estrutura frente a atuação conjunta 

no Ministério Público.  

Além disso, a pesquisa também foi feita por meio da realização de coleta de 

documentos, realizada por meio da análise de relatórios, informações e dados a 

respeito das condições de vida das pessoas que se encontram no território onde está 

sendo desenvolvido o Bairro Novo da Caximba, os quais foram disponibilizados pelo 

Ministério Público. Ademais, houve, ainda, a coleta de dados secundários, 

identificados em diversos documentos públicos como: a) Atas de reuniões internas e 

com órgãos externos ao MPPR; b) Website do MPPR e de órgãos públicos; c) 

Procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público; d) Relatórios, 

mapas e fotografias de identificação da área.  

O trabalho se utilizou ainda de dados oriundos da pesquisa realizada pelo 

projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em parceria com o Núcleo de atendimento 

ao cidadão e as Comunidades (NACC) e com a Coordenadoria da Política Estadual 

de Atendimento ao Público (CPEAP). Ademais, foram também utilizadas informações 
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constantes no estudo socioeconômico realizado pela ONG TETO Brasil19 no ano de 

2019, denominado ECO (Escutando Comunidades).20  

Além da utilização da coleta de dados bibliográficos e documentais, foi 

realizada pesquisa de campo com agentes do MPPR, participantes da Agenda 

Caximba, por meio da técnica de grupo focal, com a finalidade de analisar as 

experiências dos membros sobre a atuação conjunta na Agenda Caximba, entre o 

período de junho de 2017 a agosto de 2020. O grupo focal foi realizado de forma 

online, via Google Meet, tendo em vista a impossibilidade de sua realização de forma 

presencial em face da pandemia da Covid-19. 

Grupo focal é uma técnica recomendada para a realização de pesquisa de 

campo, pois é um método que permite a diversificação e o aprofundamento dos 

conteúdos relacionados ao tema de estudo (ASCHIDAMINI; SAUPE, 2004). Os 

grupos focais aproveitam as dinâmicas de grupo e permitem que um pequeno número 

de participantes seja orientado por um moderador qualificado para alcançar níveis de 

compreensão e aprofundamento das questões fundamentais do tema em estudo 

(DEBUS, 1997). 

A partir do emprego da técnica de pesquisa qualitativa, o grupo focal obtém 

dados e informações por meio de reuniões em grupo com pessoas que representam 

o objeto de estudo, visando a estruturação de ações diagnósticas, eventuais 

levantamentos de problemas e planejamento de atividades (LERVOLINO; PELICIONI, 

2001).   

Por se tratar de uma técnica que desenvolve um espaço de discussão e de 

troca de experiências em torno de determinado tema (BACKES et al., 2001), a 

interação entre os participantes do grupo pode fomentar o surgimento de respostas 

mais interessantes e ideias originais, além de promover reflexões e elucidar opiniões 

contrárias (DEBUS, 1997).  

Para a coleta de informações o grupo focal realiza reuniões nas quais não se 

configura um processo de perguntas e respostas entre o pesquisador e os 

 

19  A TETO é uma organização que atua em 19 países da América Latina, cujo objetivo é superar 

a pobreza em que vivem milhões de pessoas nas comunidades precárias, por meio do engajamento 
comunitário e da mobilização de jovens voluntários e voluntárias. A implementação do TETO Brasil em 
Curitiba, no Estado do Paraná, foi feita no ano de 2015 (TETO, 2020). 
20  O objetivo do relatório é criar o perfil da comunidade do Caximba por meio da aplicação de 

enquetes de caracterização socioeconômica da comunidade. A pesquisa foi realizada em 633 
residências. 
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participantes, pois o objetivo é a interação direta entre todos os indivíduos em uma 

discussão (conduzida pelo moderador) focada em tópicos específicos e diretivos 

(LERVOLINO; PELICIONI, 2001, p. 116).  

Em razão da capacidade interativa e problematizadora do grupo focal, essa 

técnica se constitui um meio importante para coletar dados e para inserir os 

participantes da Agenda Caximba no contexto das discussões de análise e síntese 

que contribuam para o desenvolvimento do presente trabalho.   

Assim, a técnica do grupo focal refere-se à necessidade de coleta de dados 

primários para o aprofundamento teórico acerca do tema pesquisado, como forma de 

subsidiar a proposição de soluções ao problema levantado na fase de elaboração do 

projeto de pesquisa, e também para atingir os objetivos propostos no trabalho.  

Para isso, elaborou-se uma Matriz de análise com duas fases para o 

desenvolvimento da pesquisa (Quadro 1). A fase 1 está relacionada a descrição da 

atuação do Ministério Público do Estado do Paraná junto às comunidades vulneráveis 

do território da Caximba em Curitiba e fase 2 está relacionada a verificação de como 

os membros do Ministério Público, que atuam na Agenda Caximba, em Curitiba, 

entendem o trabalho colaborativo, na qual foi utilizado a técnica do grupo focal. 

Quadro 1 - Matriz de Análise 
 

 Objetivos Específicos  UNIDADES DE 
ANÁLISE 

TÉCNICA DE 
PESQUISA 

COLETA DE 
DADOS 

F
A

S
E

 0
1
 

C
O

L
E

T
A

 D
E

 D
A

D
O

S
 

 
 
 
 

Descrever a atuação do Ministério 
Público do Paraná junto às 

comunidades vulneráveis do 
território da agenda Caximba, em 

Curitiba. 
 

 
 
 

 
Atuação do 

MPPR; políticas 
públicas; 

Vulnerabilidades; 
Bairro da 
Caximba. 

 
 
 
 
 

Exploratória; 
descritiva; 
qualitativa. 

 
 
 

Bibliográfica; 
Documental. 

F
A

S
E

 0
2
 

 
 

Verificar como os membros do 
Ministério Público, que atuam na 

Agenda Caximba em Curitiba, 
entendem o trabalho colaborativo.  

 

 
 

Colaboração; 
Trabalho 

colaborativo; 
MPPR. 

 
 

Exploratória, 
descritiva; 
qualitativa. 

 
 

Realização de 
Grupo Focal. 
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Fonte: O autor, 2020. 
 

Neste contexto, elaborou-se um plano de trabalho que permite a construção 

teórica – por meio dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica e documental – 

concomitantemente com a pesquisa de campo.  

Para a realização de uma investigação de grupos focais, é necessário 

determinar o número de grupos requeridos, a composição deste grupo, a duração e a 

sua dimensão (DEBUS, 1997). 

A definição dos participantes é de suma importância para a realização do 

grupo focal, pois implica na capacidade de colaboração com os objetivos da pesquisa 

(ASCHIDAMINI; SAUPE, 2004). Assim, a amostra de membros foi definida de maneira 

intencional, sendo convidados os treze participantes da Agenda Caximba do MPPR, 

que possuem atribuição nas seguintes áreas da instituição e proporcionam a obtenção 

de resultados voltados aos objetivos específicos do presente trabalho. 

Os convites para os participantes do grupo focal foram realizados 

pessoalmente, por telefone e via e-mail institucional, convidando-os para participar da 

pesquisa, cujo aceite ocorreu de forma livre e espontânea. Também foram realizadas 

reuniões preparatórias com os colaboradores do grupo, ou seja, com o moderador e 

a observadora.  

O roteiro do grupo focal (Quadro 2) foi elaborado para colher informações 

quanto a integração entre os participantes da Agenda Caximba, proporcionando a 

compreensão das experiências do grupo a partir do ponto de vista dos agentes do 

Ministério Público, especialmente sobre a temática do trabalho colaborativo e as 

possibilidades de atuação conjunta entre os membros do MPPR:   

 

Quadro 2 – Roteiro de perguntas do Grupo focal 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

01 - A atuação do Ministério Público na Caximba é importante para o desenvolvimento 
sustentável da região e da comunidade local? Você entende que a sua atuação, como membro 
do MP-PR, pode colaborar com a Agenda Caximba? 
 

02 - Em uma instituição como o MPPR, a atuação em grupo de Promotores de Justiça, em 
especial nas áreas dos direitos difusos e coletivos, é indispensável para a instituição? A atuação 
conjunta pode ser necessária em situações específicas? Por quê? 
 

03 - Na sua opinião, para buscar resolver problemas que necessitem da atuação do Ministério 
Público, como os relacionados à construção do Novo Bairro da Caximba, você acredita que é 
necessária a atuação (colaboração) de outra Promotoria de Justiça ou núcleo, além da sua? 
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04 - Você poderia identificar elementos de colaboração no trabalho desenvolvido pelos 
membros e órgãos internos do Ministério Público do Paraná, especialmente nas atividades 
realizadas na Agenda Caximba em Curitiba? 
 

05 - A atuação ministerial, com respeito aos princípios da unidade e da independência funcional, 
pode ocorrer quando se atua de forma conjunta entre membros? Na sua opinião, é possível 
conciliar as suas atribuições individuais com as tarefas coletivas dentro do grupo de trabalho, 
como o da Agenda Caximba? A sua independência funcional foi observada na Agenda 
Caximba? 
 

6 - Quais os benefícios e os prejuízos de uma atuação conjunta com outros membros do 
Ministério Público no âmbito da Agenda Caximba? Você buscou resolver problemas individuais 
ou coletivos da comunidade da Caximba, independentemente da sua atuação na Agenda 
Caximba? 
 

7 - Você entende que houve comunicação, diálogo e colaboração entre os membros do 
Ministério Público do Paraná na Agenda Caximba até este momento? Por quais motivos? 

 

A pesquisa realizada via grupo focal foi gravada, sendo assegurado o 

anonimato e o livre consentimento - por meio do envio do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido para a utilização na pesquisa. O trabalho foi iniciado com o relato do 

pesquisador sobre os objetivos da pesquisa e sua aplicabilidade (somente acadêmica 

e de divulgação científica). 

Entre os doze membros convidados, um dos promotores é o pesquisador. 

Participaram do grupo online cinco membros do MPPR. Dois integrantes responderam 

ao questionário via e-mail.  

O pesquisador se responsabilizou pela condução do grupo focal e pela 

condução da dinâmica da discussão. O observador, Sr. Tonio Luna, psicólogo clínico, 

atuou intervindo oportunamente como segundo moderador, enquanto a observadora, 

a Sra. Izadora C. Costa, estagiária de pós-graduação do Ministério Público do Estado 

do Paraná, atuou como apoio técnico e de relatoria da pesquisa. 

O moderador teve como papel introduzir a discussão, enfatizar o anonimato e 

os objetivos da pesquisa, sinalizar as questões centrais de discussão, esclarecer as 

regras básicas de funcionamento, frisar que não há respostas certas ou erradas, 

fomentar a fala dos participantes, aprofundar respostas e comentários relevantes para 

a pesquisa e observar as comunicações verbais e não verbais dos participantes. 

Deste modo, o moderador desenvolveu um papel mais voltado ao processo de 

discussão e menos diretivo (GONDIM, 2002), atuando em prol da livre discussão dos 

participantes para a coleta de dados, bem como deixando-os livres em suas 

respostas.  
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Finalizadas as atividades do grupo focal, procedeu-se a transcrição dos 

relatos dos participantes, seguindo-se sequencialmente o roteiro das perguntas 

apresentadas no Quadro 2. 

 

3.2 Recorte e design da pesquisa 

 

O interesse de pesquisa originou-se em 2017 por meio de um olhar do 

pesquisador sobre o território da Caximba, mais precisamente na vila 29 de outubro 

onde está sendo desenvolvido o Projeto Bairro Novo da Caximba.  

Mediante a atuação do MPPR, realizada inicialmente por intermédio da antiga 

Promotoria das Comunidades - atualmente denominada Núcleo de Atendimento ao 

Cidadão e às Comunidades -, foram iniciadas as atividades no território, nas quais o 

pesquisador realizou visitas à comunidade, fez o reconhecimento da área de estudo 

e organizou a oitiva junto a população local por meio de uma Reunião Pública com os 

moradores.  

A partir dos dados colhidos pela equipe técnica do Ministério Público e pelo 

pesquisador, no segundo semestre de 2017, foi identificado que a atuação isolada de 

agentes do MPPR ou de apenas uma Promotoria de Justiça não seria eficiente para 

trazer respostas às demandas da referida população, bem como para fiscalizar e 

acompanhar o desenvolvimento do projeto, necessitando-se, assim, da atuação de 

várias outras Promotorias de Justiça, bem como outros órgãos internos da instituição, 

tendo em vista a complexidade e  pluralidade das questões presentes no território. 

Assim, por intermédio da concordância de todos os agentes do MPPR que 

possuem atribuição para atuar na referida área, foi criada a Agenda Caximba, visando 

a uma atuação integrada, colaborativa e conjunta entre os membros - com apoio de 

órgãos internos -, para aprimorar a atuação institucional em áreas de vulnerabilidade 

socioambiental.  

 

3.3 A análise dos dados 

 

A partir da análise dos dados, obtidos com a técnica do grupo focal, foi 

possível verificar como os membros do Ministério Público, que atuam na Agenda 

Caximba em Curitiba, entendem o trabalho colaborativo. Os dados primários foram 

cruzados com os dados teóricos obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e 
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documental. A partir de dados documentais foi possível descrever as vulnerabilidades 

atuais do Bairro Novo da Caximba e a atuação do Ministério Público do Paraná no 

território.   

Para o procedimento de tratamento das informações foi utilizada a técnica de 

Análise de Conteúdo de Bardin (1977, p. 42), que a conceitua como conjunto de 

técnicas de análise das informações que visa “obter, por procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (...) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens”.  

Em termos pragmáticos, a forma de aplicação da análise foi organizada em 

etapas seguindo Bardin (1977); pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

dados. 

A pré-análise refere-se à etapa de organização dos dados colhidos, de modo 

a obter o corpus da pesquisa, ou seja, o conjunto de documentos que serão 

submetidos aos procedimentos de análise (MENDES; MISKULIN, 2017). Nesta etapa 

o pesquisador realizou leituras, selecionou documentos, registros escritos em 

procedimentos do Ministério Público e fez a leitura flutuante das transcrições dos 

dados obtidos a partir do grupo focal.  

Após a pré-análise efetuou-se a etapa de exploração do material. Foi feita 

leitura exaustiva da transcrição. A análise das respostas e informações ocorreu após 

a transcrição completa das gravações realizadas no grupo focal, a fim de que o 

pesquisador pudesse estar de posse de todas as informações. 

Por fim, foi efetuada a etapa de tratamento dos resultados, quando “os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos” (BARDIN, 

1977, p. 101). Essa etapa seguiu conforme a Regra de Pertinência que determina que 

a análise é pertinente quanto se adapta ao material escolhido e, ao mesmo tempo, se 

alinha ao marco teórico definido (BARDIN, 1977).  

Para a apresentação dos resultados os entrevistados são apresentados sob 

o codinome P1 a P7 e dados analisados por meio da triangulação (teoria, entrevistas 

e prática). Como referencial teórico foram apresentados os conceitos básicos que 

permeiam a busca para o desenvolvimento da pesquisa. São temas vinculados ao 

papel constitucional do Ministério Público, suas funções institucionais, princípios e 

estrutura, em cotejo com a análise da atuação conjunta e colaborativa no MPPR. 
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A coleta de dados documentais compõe de um rol de relatórios, informações 

e dados a respeito das condições de vida das pessoas que se encontram no território 

onde está sendo desenvolvido o Projeto do Bairro Novo da Caximba. Ademais, houve 

o acesso aos procedimentos administrativos produzidos e disponibilizados pelo 

Ministério Público, em especial por meio de atas de reuniões internas e com órgãos 

externos ao MPPR, além de informações acessadas perante o Website do MPPR e 

de órgãos públicos, relatórios, mapas e fotografias de identificação da área. Os dados 

bibliográficos foram importantes para o desenvolvimento da pesquisa, bem como 

serviram de base para a formulação das questões do grupo focal, apresentadas nos 

Quadros 2 e 3.  

Além disso, as respostas fornecidas pelos participantes do grupo focal, foram 

analisadas com base em todas as informações documentais e bibliográficas e, em 

especial, dos procedimentos administrativos em tramitação junto ao MPPR.  

Ressalta-se, que o estudo de caso possibilitou verificar a visão, as impressões 

e as avaliações dos Promotores de Justiça acerca da atuação conjunta e colaborativa 

entre membros. A utilização de pesquisa qualitativa, a partir do grupo focal, buscou a 

obtenção de dados fundamentais para a abordagem do estudo sobre a colaboração 

na instituição, permitindo que tais dados sejam analisados conjuntamente com as 

informações extraídas dos materiais documentais e bibliográficos pesquisados. 

Em síntese, pode-se dizer que os procedimentos metodológicos seguiram 

fases em que, na fase 1, buscou-se subsídios para descrever a atuação do Ministério 

Público do Paraná junto às comunidades vulneráveis do bairro da Caximba em 

Curitiba, por meio de coleta de dados bibliográficos e documentais e na fase 2, 

verificou-se como os membros do Ministério Público que atuam na Agenda Caximba  

entendem o trabalho colaborativo, mediante coleta de dados usando a técnica de 

grupo focal.  

Ademais, a análise dos dados obtidos com a técnica, deu a oportunidade de 

refletir a respeito da importância ou não se trabalhar de forma conjunta, em especial 

em um grupo de pessoas específico, os quais sempre trabalharam de forma 

individualizada em face do princípio da independência funcional. 
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4. RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 

 

 Nos resultados, descrevem-se os dados atuais acerca das condições 

socioeconômicas das pessoas que vivem na área em que será construído o Bairro 

Novo da Caximba e uma visão geral da atuação do Ministério Público na agenda 

Caximba. Verifica-se, de acordo com os dados colhidos no grupo focal, o que os 

integrantes do Ministério Público participantes da agenda Caximba entendem por 

trabalho colaborativo.  

 

4.1 Vulnerabilidades do Bairro Novo da Caximba em Curitiba (PR) 

 

Com a mudança da população das zonas rurais para os grandes centros 

urbanos, estima-se que, atualmente, mais da metade da população reside nas cidades 

(ONU NEWS, 2020).  A ONU estima que, até o ano de 2050, dois terços da população 

mundial viverão nas cidades onde mais da metade da população urbana possui pouco 

ou nenhum acesso à moradia, água e saneamento ambiental (ONU, 2020).  

O crescente aumento populacional, aliado à carência de planejamento 

urbano, promove a concentração populacional em áreas sem infraestrutura e a 

ocupação do solo de forma desordenada, com o consequente aumento do número de 

periferias em áreas de riscos em todo o país (SOUSA; TOLEDO, 2019).  

Em razão da falta de alternativas habitacionais, essa dinâmica de urbanização 

ocasiona a ocupação de áreas periféricas, como áreas de proteção ambiental, 

margens de rios ou de cursos d’água e, consoante Sousa e Toledo (2019, p. 56) “em 

áreas sujeitas a perigos naturais, como enchentes e deslizamentos, e a perigos 

tecnológicos, como contaminações, constituindo risco para sua população”, como 

pode ser observado no bairro da Caximba. 

O bairro da Caximba está localizado no extremo sul do município de Curitiba 

e integra a Administração Regional do Tatuquara. Historicamente, o bairro foi um 

espaço de exploração de olarias e de extração de areia. Por se tratar de área 

ambientalmente frágil, distante das oportunidades de trabalho e carente de 

infraestrutura urbana e social adequadas, tornou-se uma opção de moradia para 

famílias de baixa renda, com registro de intensa migração na última década (MPPR, 

2017a). 
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A estimativa é que a população do bairro, que em 2010 era de 2.500 

habitantes, conte, atualmente, com cerca de 12.000 moradores, sendo composta por 

seis comunidades: Vila Dantas, Milinho, Espaço Verde, 1º de Setembro, Juliana e 29 

de Outubro, as quais são caracterizadas como áreas irregulares (assentamentos e 

loteamentos irregulares e/ou clandestinos)21 e precárias, carentes de equipamentos 

públicos suficientes para o atendimento da população residente na região (MPPR, 

2017a).  

O território analisado na Caximba tem como características a urbanização fora 

dos padrões vigentes e a precariedade de serviços públicos essenciais (IBGE, 2020).  

Diante da situação de vulnerabilidade socioambiental atual, foi idealizado, 

através de importante ferramenta de fomento à mobilização comunitária o Mapa Social 

do Caximba.22 O Mapa Social é uma ferramenta para identificar o nível de 

desenvolvimento de um território, as principais demandas, as redes de serviços 

disponíveis e as oportunidades de investimentos, cujo objetivo é fornecer um 

panorama (retrato) do território da Caximba, reunindo informações sobre educação, 

saúde, trabalho, renda, moradia, entre outros dados e levantamentos na comunidade, 

para aprimorar as ações instituídas no território. 

De acordo com os dados colhidos pelo diagnóstico o território analisado é 

frágil, em especial nas vilas identificadas, tanto no ponto de vista social e econômico 

quanto ambiental, especialmente em razão da renda, do nível de escolaridade, da 

expectativa de vida, dos índices de mortalidade infantil e de violência, da taxa de 

desemprego, da infraestrutura das moradias, entre outros (PUCPR, 2021).  

A renda média das famílias da Caximba (Figura 10) é a mais baixa do 

município de Curitiba, uma vez que a taxa de pobreza das famílias cadastradas no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é de 72%, 

compreendendo as famílias que possuem renda per capita menor que ½ salário-

 

21  Assentamentos irregulares, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), são as áreas constituídas por unidades habitacionais (barracos, casas, etc.), construídas sobre 
terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e dispostas, em geral, de forma desordenada e 
densa (IBGE, 2020). Os loteamentos irregulares, por sua vez, são aqueles que, embora aprovados pelo 
poder público e registrados no respectivo registro de imóveis competente, não atendem às exigências 
formais da Lei 6766/79, como infraestrutura, área verde, entre outros. Em contrapartida, o loteamento 
clandestino é aquele que não possui a aprovação do poder público, tampouco registro da área, 
resultando inviabilidade de matrícula e de individualização dos lotes da área (MPSC, 2010). 
22  O Mapa Social da Caximba é um projeto de extensão universitária, coordenada pela 

professora do curso de Serviço Social, Andréa Braga, e vinculado ao Núcleo de Direitos Humanos da 
PUCPR, no ano de 2019, em parceria com o Ministério Público do Estado do Paraná (PUCPR, 2021). 
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mínimo, enquanto a renda média das famílias gira em torno de R$ 346,00, a renda 

média do município de Curitiba perfaz a importância de R$ 1.581,00 (PUCPR, 2020). 

 

Figura 10 – Renda média familiar (per capita) no bairro da Caximba. 

 

Fonte: Diagnóstico Urbano Participativo (DRUP, PUCPR, 2020). 

 

A renda auferida por grande parte dos habitantes do território permite que eles 

participem de Programas Sociais, como o Bolsa Família23 ou Benefício de Prestação 

Continuada (BPC)24. Porém, apesar de a taxa de pobreza das famílias cadastradas 

no CadÚnico ser de 72%, somente 43,5% das famílias cadastradas recebem algum 

tipo de benefício, o que indica que 28,5% das famílias podem estar descobertas de 

qualquer benefício governamental (PUCPR, 2020). 

No que tange à escolaridade, foi constatado que 6% das crianças e 

adolescentes de 6 a 17 anos não frequentam ou nunca frequentaram a escola, 

enquanto 94% estão devidamente matriculados. Contudo, a Caximba possui uma taxa 

 

23  O bolsa família “é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação 
de vulnerabilidade e pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de 
até R$ 89,00 por pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 
178,00 por pessoa. As famílias pobres participam do programa, desde que tenham em sua composição 
gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. Para se candidatar ao programa, é necessário 
que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com seus 
dados atualizados há menos de 2 anos” (CAIXA, 2020). 
24  O benefício de prestação continuada, de acordo com o artigo 20, § 3º, inciso I da Lei Orgânica 

de Assistência Social, “é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da 
pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja: igual ou inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo” (BRASIL, 1993). 
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de 6,2% de indivíduos sem alfabetização, enquanto a taxa geral do município é de 

2,6% (PUCPR, 2020).  

Além do diagnóstico elaborado em parceria com o Ministério Público, outro 

importante estudo socioeconômico foi realizado exclusivamente pela ONG TETO 

Brasil25 no ano de 2019, denominado ECO (Escutando Comunidades),26 onde foi 

constatado que somente 0,56% dos habitantes da Caximba concluíram o ensino 

superior e 0,61% possuem ensino superior incompleto, e 11,73% das pessoas nunca 

frequentaram a escola. Foi constatada alta evasão escolar (Figura 11) em todos os 

níveis, abrangendo desde a pré-escola até o ensino médio que, de acordo com a 

pesquisa, elencou como principais causas a questão da idade, falta de tempo, 

necessidade de estabelecimento especial e falta de interesse, entre outras.  

 

Figura 11 - Causas de evasão escolar na Caximba 

 
 

Fonte: Escutando Comunidades – ECO, TETO, 2019. 
 

Outros aspectos relevantes são os índices de longevidade, de mortalidade 

infantil e de homicídios na região. O índice de longevidade (em anos) dos habitantes 

 

25  A TETO é uma organização que atua em 19 países da América Latina, cujo objetivo é superar 

a pobreza em que vivem milhões de pessoas nas comunidades precárias, por meio do engajamento 
comunitário e da mobilização de jovens voluntários e voluntárias. A implementação do TETO Brasil em 
Curitiba, no Estado do Paraná, foi feita no ano de 2015 (TETO, 2020). 
26  O objetivo do relatório é criar o perfil da comunidade do Caximba por meio da aplicação de 

enquetes de caracterização socioeconômica da comunidade. A pesquisa foi realizada em 633 
residências. 
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da Caximba é de 73,5, ficando abaixo dos índices gerais de Curitiba, que perfaz 76,3 

anos, e do Paraná que chega a 74,8 anos. No que se refere à mortalidade infantil foi 

constatado o número de mortalidade de 14,8 (por mil nascidos vivos) à medida que o 

município possui 11,9. O índice de homicídios no bairro chega a 118,95 (por cem mil 

habitantes), ao passo que o município apresenta 52,81 e o Estado do Paraná apenas 

26,3 de homicídios a cada cem mil habitantes (PUCPR, 2019).  

No tocante às taxas de desemprego, verificou-se que 61,98% dos habitantes 

encontravam-se em situação de desemprego em 2019, enquanto somente 37,56% 

estavam empregados ou exerciam atividade remunerada. Nestes 37,56%, uma parte 

dos moradores possuíam emprego formal, com registro na carteira de trabalho, outra 

parte exercia trabalho informal, sem registro na carteira, e um percentual fazia 

trabalhos autônomos ou “bicos” para adquirir renda (Figura 12) (TETO, 2019). 

 

Figura 12 - Modos de trabalho na Caximba  

 
Fonte: Escutando Comunidades – ECO, TETO, 2019. 

 

No que se refere à infraestrutura da região, verifica-se que apenas 4,44% dos 

domicílios da Caximba são ligados à rede geral ou pluvial de esgoto, em contrapartida, 

o município de Curitiba possui 92,30% das residências com esgotamento sanitário. 

Em razão da ausência de saneamento, cerca de 38,47% dos domicílios possuem 

fossa séptica ou rudimentar e os outros 56,53% utilizam outras formas para despejo 

do esgoto (IPPUC, 2015). 

Outras questões relevantes no que se refere à infraestrutura das moradias, 

são os materiais utilizados para a sua construção. Para a cobertura da casa (Figura 

13) destaca-se o uso da telha de fibrocimento, todavia, existem residências que 

utilizam teto a partir de materiais reciclados, como madeira, telha de zinco, telha de 

cerâmica, concreto/laje, entre outros (TETO, 2019). 
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Figura 13 - Materiais utilizados para a cobertura das casas da Caximba 

 
Fonte: Escutando Comunidades – ECO, TETO, 2019. 

 

As paredes das casas (Figura 14) são feitas, predominantemente, de madeira 

aparelhada, madeira reaproveitada e alvenaria, porém, também se constata o uso de 

sucata, adobe ou taipa nas residências (TETO, 2019). 

 Figura 14 - Materiais utilizados para a construção das paredes das casas da Caximba 

 
Fonte: Escutando Comunidades – ECO, TETO, 2019. 

 

O piso das moradias (Figura 15) é feito principalmente de madeira, cerâmica 

e concreto. No entanto, algumas residências ainda se utilizam de sucata sobre a terra 

ou chão de terra batida (TETO, 2019). 

 

Figura 15 - Materiais utilizados para a construção dos pisos das casas da Caximba

 
Fonte: Escutando Comunidades – ECO, TETO, 2019. 
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Além da precariedade de diversas infraestruturas, as moradias apresentam 

alguns problemas frequentes como umidade, correntes fortes de ar, infiltrações, 

goteiras, inundação interna, entrada de insetos e roedores, calor ou frios excessivos 

e riscos de desabamento (TETO, 2019). 

 Os dados e informações disponibilizados pelo Mapa Social, pelos órgãos 

públicos e instituições privadas, como a ONG Teto, demonstram que os moradores 

do território da Caximba se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, 

social e ambiental. Tais situações constituem-se um desafio ao município de Curitiba 

e para o Estado do Paraná, em relação ao seu enfrentamento, a fim de que ambos 

possam contribuir para o alcance dos ODS.  

Diante da realidade vivida pelos moradores da Caximba verifica-se sua 

situação de vulnerabilidade, conceituada, de acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2018, p. 423), como aquelas que:  

 

Sofrem violações ou restrições de direitos, sobretudo, em razão de raça, 
gênero, idade, deficiência, condições de mobilidade, orientação sexual, 
nacionalidade, religião, territorialidade, cultura, privação de liberdade e 
situação econômica, não excluindo outros potenciais situações de 
vulnerabilidade verificadas empiricamente. 

 

A vulnerabilidade apresenta-se no cotidiano da população do território e pode 

ser observada, por exemplo, a partir da existência de residências implantadas em 

áreas precárias, disposição de equipamentos e serviços projetados de forma 

inadequada, segregação socioespacial, escassez de bens e serviços públicos, 

degradação ambiental, ou seja, todas as condições que implicam na qualidade de vida 

da população seja ela urbana ou rural (FARIAS, 2019). 

Somados a isso, a vulnerabilidade socioambiental pode estar marcada pela 

privação e discriminação de determinados grupos populacionais, somados a 

ocupação de áreas de risco ou de degradação ambiental (SOUSA; TOLEDO, 2019). 

A vulnerabilidade socioambiental, portanto, compreende a realidade da população 

onde são articuladas as relações sociais e do ambiente, por meio da análise das 

condições de vida dos grupos sociais menos favorecidos, a partir da exposição a 

riscos ou influências externas (FARIAS, 2019).    

Ademais, a vulnerabilidade pode ser entendida como as características de 

uma comunidade, de um grupo ou de indivíduo de antecipar, de fazer frente, de resistir 
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e se recuperar de um impacto ou evento natural. Para entender a vulnerabilidade de 

uma população é preciso compreender uma combinação de elementos que afetam 

sua vida diária, e como suas atividades econômicas são colocadas em risco por 

fatores identificáveis na natureza e na sociedade (MARENGO et al., 2015).  

O termo vulnerabilidade, de acordo com Iwama et al. (2016), possui vários 

conceitos e significados diferentes, sendo empregado com frequência para a análise 

de riscos e perigos, bem como para a abordagem de mudanças climáticas. Contudo, 

o termo vulnerabilidade comumente implica em duas interpretações que giram em 

torno do tratamento de determinado problema ou de sua solução. As duas 

interpretações da vulnerabilidade são complementares e se dividem em: 

vulnerabilidade como resultado e vulnerabilidade contextual.  

Na primeira interpretação, os estudos de vulnerabilidade focam-se em 

questões biofísicas, preceituando que indivíduos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade são aqueles que habitam ambientes físicos precários ou que sofrem 

os efeitos ambientais mais drásticos, especialmente os advindos das mudanças 

climáticas. Desta forma, a vulnerabilidade pode ser avaliada como um resultado das 

características do meio físico, podendo, inclusive, ser medida conforme a capacidade 

de resposta de determinado indivíduo ou grupo social às mudanças climáticas27 

(IWAMA et al., 2016).  

No mesmo entendimento, Sousa e Toledo (2019) preceituam que as áreas 

que possuem condições socioeconômicas frágeis e que estão suscetíveis a riscos 

ambientais - como nos casos de alagamentos e inundações que ocorrem na Caximba 

-, afetam a capacidade de resposta de determinado grupo social, aumentado a sua 

vulnerabilidade socioambiental. Outrossim, Freitas e Cunha (2013, p. 16) entendem 

que a vulnerabilidade é indissociável do risco, uma vez que: 

 

Dito de outra forma, para que se possa falar de risco é necessário que haja 

também vulnerabilidade, ou seja, que os processos eventualmente perigosos 

(sismos, inundações, incêndios, por exemplo) afetem, direta ou 

indiretamente, individual ou coletivamente, o ser humano, na sua saúde, nos 

seus bens ou nos modos de funcionamento das instituições em que se 

enquadram, na economia, na sociedade e na cultura.  

 

 

27  Nota-se que a vulnerabilidade pode ser independente dos efeitos das alterações climáticas, 

contudo, a frequência de fenômenos mais intensos, como fortes chuvas, pode aumentar o risco e o 
número de indivíduos ou comunidades em situação risco, afetando as condições de resposta (IWAMA, 
2016, p. 96). 
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A segunda interpretação, entretanto, refere-se à capacidade de resposta, que 

depende de diversos fatores como questões ambientais, sociais, econômicas, 

políticas e, a partir da compreensão de todos estes fatores, é possível a adoção de 

medidas que contribuam para a redução da vulnerabilidade (IWAMA et al., 2016). 

A vulnerabilidade, ainda, pode ser avaliada empiricamente por meio de três 

eixos principais: o risco físico, a vulnerabilidade social e o protagonismo. O risco físico 

se refere à probabilidade de ocorrência de um perigo geológico ou hidrológico. A 

vulnerabilidade social, por sua vez, tem relação com a segregação socioespacial, 

como no caso da população que habita áreas de alto risco de inundações ou 

deslizamentos de terra. O protagonismo se refere à capacidade de os indivíduos ou 

grupos sociais de se auto-organizarem, contudo, o protagonismo depende de diversos 

fatores, como experiências, cultura e proativismo (IWAMA et al., 2016). 

A partir destes três eixos é possível medir a vulnerabilidade, como baixa, 

média e alta. Nos casos de vulnerabilidade reduzida, verifica-se uma situação de baixo 

risco físico, de baixa vulnerabilidade social e um alto grau de protagonismo. Nos casos 

de vulnerabilidade intermediária, em contrapartida, há um risco físico, moderada 

vulnerabilidade social e algum grau de protagonismo social. Nos casos de 

vulnerabilidade ampliada se constata um alto risco físico, alta vulnerabilidade social e 

nenhum ou pouco protagonismo social (IWAMA et al., 2016), tal como se tem 

observado no Bairro da Caximba. 

A vulnerabilidade, portanto, pode ser verificada em razão de fatores físicos, 

sociais, econômicos ou ambientais que aumentam a propensão de uma comunidade 

a riscos, em cotejo com a capacidade deste grupo de se preparar e de se recuperar 

de determinados impactos. Em razão da vulnerabilidade, é necessário que sejam 

realizadas ações mitigadoras para reduzir a exposição de riscos de uma determinada 

comunidade, pois, de acordo com Sousa e Toledo (2019, p. 56):  

 

O aumento das ações mitigadoras poderá significar a diminuição do risco e, 

consequentemente, implicará na redução da vulnerabilidade do lugar. Por 

outro lado, o risco poderá aumentar se houver alterações no contexto 

geográfico ou na produção social, que poderão incorrer no aumento da 

vulnerabilidade ambiental e social (respectivamente) e da vulnerabilidade do 

lugar. 
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Para a realização das ações mitigadoras mostra-se relevante a introdução de 

ações integradas, por meio da atuação do governo em conjunto com parceiros locais, 

para a definição de políticas públicas em prol da sociedade (FREITAS; CUNHA, 2013). 

Conforme analisado, a vulnerabilidade causa grandes impactos às 

comunidades, provocando o aumento da demanda por políticas públicas, em razão 

da necessidade de ações concretas no sentido de que a vulnerabilidade 

socioambiental seja reduzida ou eliminada. Em razão da alta vulnerabilidade e dos 

complexos problemas que envolvem o território da Caximba, o município de Curitiba 

desenvolveu um projeto de intervenção na comunidade denominado “Projeto do Bairro 

Novo da Caximba” e o Ministério Público do Estado do Paraná desenvolveu 

internamente uma atuação mediante a Agenda Caximba, a fim de acompanhar e 

fiscalizar o andamento do projeto. 

 

4.2 A atuação do Ministério Público do Paraná no território da Caximba 

 

O Ministério Público, possui a função de atuar nos territórios onde são 

observados altos índices de vulnerabilidade, como se verifica no bairro da Caximba. 

Nesses casos, a instituição tem o dever de agir de forma una e indivisível, buscando 

ser uma instituição eficiente e promovendo esforços para a melhoria da qualidade de 

vida da população local por meio de uso das metodologias de atuação disponíveis, 

seja ela de forma individual, seja de modo colaborativo. 

A atuação ministerial em áreas complexas, demanda uma atuação 

multidisciplinar e conjunta dos diferentes agentes do Ministério Público. Não obstante, 

apesar de todos os agentes do ministério público possuírem suas atribuições legais, 

atuando com independência funcional e de forma pessoal, isto não impede que os 

membros atuem de modo colaborativo uns com os outros para concretizar os direitos 

estabelecidos na Constituição e nas demais Leis, quando necessário. 

A Agenda Caximba é um instrumento de atuação conjunta, desenvolvido pela 

então Promotoria de Justiça das Comunidades, atualmente Núcleo de Atendimento 

ao Cidadão e às Comunidades, e pela Coordenadoria da Política de Atendimento ao 

Público, bem como integrantes do Ministério Público que possuam atribuições nas 

áreas relacionadas ao Projeto do Bairro Novo da Caximba. A Agenda possui os 

colaboradores das seguintes promotorias de justiça: comunidades (cidadania e 

comunidade), habitação e urbanismo, meio ambiente, saúde pública, infância e 
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juventude, educação, portadores de necessidades especiais, família, criminal, direitos 

constitucionais, além dos membros que atuam no fórum descentralizado do 

Pinheirinho, a qual abrange a área da Caximba.  

O MPPR buscou atuar no território tanto na forma individual como coletiva nas 

diversas áreas que abrangem as questões da Caximba. Nesta agenda, cada membro 

atua dentro de sua área de atribuição, sendo respeitada a sua independência 

funcional, mesmo diante da atuação conjunta com os outros membros. 

A agenda de atuação entre os membros do MPPR tem como objetivos 

precípuos fomentar, promover, influenciar, fiscalizar as ações executadas pelo Poder 

Público, por meio de planos de ação conjunta ou por meio de procedimentos 

instaurados em cada Promotoria de Justiça especializada. Além disso, tem como 

finalidades aprimorar as relações e a comunicação com os poderes constituídos, 

instituições e organizações, bem como contribuir para a transformação da realidade 

da população, por meio do fomento à mobilização comunitária e ao acesso e garantia 

de direitos, conforme se verifica nos objetivos elencados no procedimento 

administrativo que acompanha a atuação ministerial da Agenda Caximba:  

 
a) desenvolver modo de atuação intersetorial e interinstitucional no território; 
b) fomentar e monitorar as ações executadas pelos poderes públicos 
referentes à garantia de direitos da população moradora do território; c) 
desenvolver metodologia e estratégias de articulação da instituição com a 
comunidade, fomentando a vinculação da população em processos 
participativos, reivindicativos e de controle social; d) contribuir na mobilização 
e organização da população, por meio da experimentação de processos 
participativos de diálogo e construção contínua de conhecimento horizontal 
entre instituições (MPPR e Instituições de Ensino Superior) e moradores do 
território; e) desenvolver e registrar método de atuação territorializada, de 
base comunitária e em rede, que possa ser replicado nas demais comarcas, 
tendo como piloto o território do Caximba em Curitiba (MPPR, 2019b). 

 

Verifica-se também que os propósitos da atuação desenvolvida na Agenda 

Caximba estão em consonância com o Planejamento Institucional28 do MPPR, cujos 

objetivos se fundam em três diretrizes, quais sejam, desenvolvimento e 

sustentabilidade, processos integradores e resultados para a sociedade. Não 

 

28  Para promover o alinhamento da instituição e definir prioridades, foi elaborado o planejamento 

estratégico do Ministério Público. O Planejamento estratégico é um instrumento administrativo que 
auxilia na organização a longo prazo de uma organização, por intermédio do estabelecimento da 
missão, visão, objetivos, metas e da criação de planos de ação para o acompanhamento das 
atividades. No planejamento foram estipulados objetivos, diretrizes e ações prioritárias para os 
próximos dez anos da instituição, abrangendo todos os campos de atuação institucional (MPPR, 
2019a). 
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obstante, a Agenda Caximba também se coaduna com as diretrizes da política urbana, 

conforme demonstra o artigo 2º, III, do Estatuto da Cidade.29 

Assim, em face da complexidade da problemática que envolve o território 

vulnerável, o MPPR passou a acompanhar a evolução e o desenvolvimento do projeto 

de urbanização, bem como as reivindicações de direitos por parte das comunidades 

por meio de deslocamento do Ministério Público até a região pelas promotorias de 

justiça e ainda por intermédio da elaboração de parcerias internas e externas, a fim 

de buscar dar visibilidade para a região com uma atuação mais próxima da população. 

O MPPR desenvolveu diversas atividades no âmbito da Agenda Caximba 

(Figura 16), como a formação de equipes, realização de oficinas e atividades no 

território, reuniões internas de membros e servidores com instituições externas, 

reuniões com pessoas da comunidade, implantação de projetos de extensão, bem 

como com a atuação individual de cada membro em sua área de atuação, onde consta 

devidamente juntados em procedimentos administrativos instaurados pela então 

Promotorias das Comunidades, hoje Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às 

Comunidades. 

 
Figura 16 - Relatório de atividades realizadas pelo MPPR junto ao Projeto Caximba

 
Fonte: Relatório de atividades realizadas - Projeto Caximba, MPPR, 2020i. 

 

 Para sua atuação no território o MPPR utilizou uma metodologia de trabalho 

dividida em três grandes eixos, quais sejam: i) leitura do território; ii) articulação; e iii) 

 

29  Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:  III – cooperação entre os 
governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 
atendimento ao interesse social (Brasil, 2001). 
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propostas resolutivas. Na etapa de leitura de território, a Promotoria das Comunidades 

(Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades), acompanhado de servidores 

da Subprocuradoria de Planejamento Institucional (SubPlan) e do Centro de Apoio 

Técnico à Execução (Caex), realizou a primeira Reunião Pública na Caximba (Figura 

17).30  

 
Figura 17 - Primeira reunião com os moradores da comunidade da Caximba 

 
Fonte: Fotografia presente no Procedimento Administrativo nº 0046.17.060504-5 (MPPR, 2017b) 

 

Na reunião foram identificadas as seguintes demandas da população da 

região: falta de um armazém da família; necessidade de ampliação da assistência 

social; ausência de acesso aos Correios; falta de esporte e lazer para as crianças; 

falta de vagas na educação infantil; falta de infraestrutura na ponte do Rio Barigui; 

precariedade na iluminação pública e sinaleiro; falta de luz, água e saneamento 

básico; despejo irregular de esgoto na Aldeia Kakané Porã, entre outras. Na questão 

relacionada à política urbana reivindicaram a regularização fundiária, a revitalização 

das ruas e maior segurança pública. Também reivindicam acesso ao transporte 

público, por meio da ampliação de horários, itinerários e linhas (MPPR, 2017b). 

Como fruto da reunião, o MPPR realizou o reconhecimento do território, por 

meio de diversas ações que culminaram na construção do Diagnóstico Sócio 

Territorial, realizado por profissionais do setor da Equipe de Serviço Social e 

Pedagogia do NATE/CAEX. A partir da leitura da realidade territorial e das 

informações advindas da própria comunidade constante do relatório e dos 

 

30  O evento aconteceu na capela da Igreja Católica São João Batista, na data de 01 de junho de 

2017 (MPPR, 2017b). 
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encaminhamentos da reunião pública, buscou-se a construção de estratégias de 

alinhamento interno no MPPR para atuação junto às demandas levantadas (MPPR, 

2017b), bem como as informações constantes foram encaminhadas a todos os 

promotores que atuam na agenda.  

No intuito de alcançar os objetivos propostos no eixo leitura do território, foram 

realizadas as seguintes ações: a) organização de Reunião Pública com a população 

para captação das principais demandas e nos encaminhamentos das reivindicações 

feitas na reunião pública ocorrida em junho de 2017; b) formação de comissão de 

moradores para acompanhamento das ações a serem desenvolvidas no âmbito do 

projeto; c) contato com profissionais do poder público; d) realização de visitas às 

comunidades que compõem o território; e) levantamento de Procedimentos 

Administrativos do MPPR relativos à atuação na área; f) identificação e captação das 

demandas prioritárias da população do Bairro Caximba, com posterior orientação, 

encaminhamento às Promotorias especializadas para instauração de procedimento 

cabível e; g) elaboração de Diagnóstico Sócio Territorial com indicações técnicas para  

subsidiar intervenções das Promotorias de Justiça (MPPR, 2018). 

Em razão do acesso do MPPR ao território da Caximba, por meio da Promotoria 

das Comunidades e do NATE/CAEX, verificou-se a existência de uma enorme 

distância entre o aparato normativo disponível e os conflitos e questões insurgentes 

no caso concreto (SARNO, 2010, p. 415) e, por esta razão, a aproximação com a 

população local foi e é essencial para uma atuação eficiente no território.  

Vale ressaltar, que neste primeiro momento todas as informações pertinentes 

ao território, como atas e relatórios elaborados pela equipe de apoio, foram 

encaminhados mediante ofício a todas as Promotorias de Justiça que possuíam 

atuação no território da Caximba, nos termos de suas atribuições, a fim de tomarem 

conhecimento da situação de vulnerabilidade da população afetada (MPPR, 2017b). 

Com relação ao segundo eixo de atuação, denominado eixo de articulação, a 

estratégia adotada foi a de trabalho conjunto e intersetorial entre as Promotorias de 

Justiça com atribuições em temáticas relevantes para o território, pois além do 

essencial alinhamento interno para a atuação proposta, buscou-se também a 

realização de parcerias externas, com universidades, órgãos públicos e sociedade 

civil, no intuito de pluralizar estratégias para a garantia de direitos (MPPR, 2017b).  

Neste eixo de atuação foram realizadas as seguintes atividades: a) processos 

de mobilização com população local por meio de metodologia participativa e formação 
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de comissão de moradores; b) realização periódica de reuniões na região com 

participação de membros e servidores do MPPR, população e demais parceiros do 

Projeto Caximba, para oitiva da comunidade e devolutivas sobre o acompanhamento 

de demandas captadas pela Promotoria das Comunidades desde o início da atuação; 

c) processos de articulação intersetorial MPPR, por meio do alinhamento com 

Promotorias de Justiça especializadas para pactuação das agendas temáticas; d) 

alinhamento com a Promotoria de Justiça Descentralizada do Pinheirinho para 

pactuação de agenda e; e) processos de articulação interinstitucional, por meio do 

estabelecimento de parcerias com a Universidade Federal do Paraná  (UFPR). 

Foram realizadas reuniões com o Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba, sendo a primeira em 03 de agosto de 2017, nas dependências do 

próprio IPPUC, bem como desenvolveu-se um canal de comunicação entre o 

Município de Curitiba e o Ministério Público, com reuniões a fim de explicar as fases 

e novos encaminhamentos do projeto. Houve também reuniões com as Promotorias 

de Justiça que fazem parte da Agenda Caximba, a fim de buscar uma forma de 

atuação integrada entre os membros (MPPR, 2018). Diante disso, para elucidar o eixo 

de articulação foi elaborado pelo MPPR um organograma (Figura 18), que representa 

simultaneamente os diferentes elementos da Agenda Caximba e as suas ligações: 
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Figura 18 – Eixo de articulação da Agenda Caximba

 

Fonte: Dados do Procedimento nº 0046.18.045462-4 (MPPR, 2018). 
  
 

No dia 15 de abril de 2019, técnicos da prefeitura de Curitiba apresentaram 

ao MPPR o projeto do Bairro Novo da Caximba (Figura 19). 
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Figura 19 - Projeto do Bairro Novo da Caximba é apresentado ao Ministério 
Público 

Fonte: 
Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC, 2019b). 

 

O MPPR buscou atuar na região da Caximba por meio da propositura de uma 

agenda de atuação entre os membros do Ministério Público, na qual podem-se valer 

tanto de uma atuação individual quanto de uma atuação conjunta e colaborativa.  

Por meio da atuação conjunta pode se ter uma maior facilidade no diálogo 

com os gestores públicos, aumentando a importância da transparência no processo e 

facilitando o acompanhamento por parte das promotorias, principalmente por meio das 

reuniões realizadas.  

Ademais, os membros da Agenda Caximba realizaram diversas reuniões com 

os gestores públicos para a apresentação do Projeto do Bairro Novo da Caximba, 

tendo como objetivos “integrar as promotorias dentro da perspectiva de uma agenda 

comum” (PMC, 2020).  

Também no ano de 2020 (Figura 20) os agentes do MP se reuniram com o 

coordenador do projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(IPPUC), arquiteto Mauro Magnabosco, o qual apresentou os detalhes previstos na 

intervenção, em especial quanto aos investimentos estão sendo feitos em parceria 

com a Agência Francesa de Desenvolvimento. (PMC, 2020).  
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Figura 20 – Promotorias de Justiça do MPPR conhecem detalhes do projeto do 
Caximba 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC, 2020). 

 

A partir da apresentação do projeto, ressalta-se que o pesquisador passou a 

integrar de forma mais efetiva e próxima às questões levantadas pelos moradores da 

Caximba, passando a operacionalizar ações mais concretas por meio de reuniões com 

a comunidade (Figura 21) com gestores do projeto, bem como com órgãos do 

município de Curitiba.  

 

Figura 21 - Projeto do Bairro Novo da Caximba é apresentado à comunidade 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC, 2019c). 
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A criação da Agenda Caximba, desta forma, possibilitou o intercâmbio de 

informações internamente no Ministério Público entre os membros da agenda e, ainda, 

o diálogo direto com a comunidade e com o Poder Público (Figura 22) 

 

Figura 22 - Comunidade tirou dúvidas sobre o Bairro Novo da Caximba

 
Fonte: Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB, 2019). 

 

Destaca-se que as ações participativas perante as comunidades 

possibilitaram, mediante o emprego de uma comunicação efetiva, conhecer mais 

proximamente às demandas dos moradores, viabilizando a implantação do projeto 

desenvolvido pelo Município. 

Considera-se que a elaboração de parcerias internas e externas à instituição 

pode ter sido fundamental na atuação do MPPR no território da Caximba, pois 

decisões tomadas em consenso, por meio do engajamento de diversos atores sociais, 

auxilia no tratamento de questões complexas, observadas em áreas de 

vulnerabilidade como é a Caximba.  

Ademais, a aproximação do MPPR com a sociedade e com o poder público, 

possibilitou a ampliação do debate e construiu alternativas coletivas para o 

enfrentamento das problemáticas apresentadas pela comunidade local e, ainda, 

potencializa as forças coletivas da Caximba.  

Neste contexto, também foram construídas agendas temáticas de trabalho e, 

por meio delas, desenvolveu-se o terceiro eixo da metodologia do projeto Caximba, 

que são as propostas resolutivas e as ações dentro de cada temática.  
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Neste eixo foram tomadas as seguintes iniciativas: a) parcerias com projetos 

de extensão universitários - 1. Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP), 

vinculado à Universidade Federal do Paraná - 2. Laboratório de Habitação e 

Urbanismo (LAHURB), vinculado à Universidade Federal do Paraná (UFPR) - 3. 

Núcleo de Direitos Humanos, vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Paraná;  

b) ações para aprimoramento do atendimento em saúde e educação na Caximba; c) 

fiscalização, fomento e acompanhamento da proposta do Poder Executivo Municipal 

para a área, denominada 'Projeto Bairro Novo Caximba'; d) proposição de 

instrumentos para regularização fundiária, em articulação com Promotoria de Justiça 

de Habitação e Urbanismo e Defensoria Pública; e) reuniões com rede de proteção 

local, prevendo articulação entre MPPR (em especial a Promotoria de Justiça 

Descentralizada do Pinheirinho) e representantes do Conselho Tutelar do Tatuquara 

e das áreas de saúde, educação e assistência social; f) reuniões com participantes e 

parceiros do Projeto Caximba; g) realização de eventos, seminários e encontros de 

pesquisa (MPPR, 2018). 

Assim, em face das ações ministerial na Caximba, sugere-se que a atuação 

tenha trazido maior vinculação da instituição com o território e contribuído para a 

efetivação do trabalho intersetorial e interinstitucional, possibilitando o aumento da 

visibilidade das demandas presentes no bairro - historicamente preteridas pelo Poder 

Público. Não obstante, a Agenda Caximba pode ter intensificado a presença 

institucional junto às comunidades vulneráveis e pode ter auxiliado na realização de 

ações articuladas nas áreas de saúde, educação, juventude, habitação e urbanismo, 

meio ambiente, rede de proteção e mobilização comunitária. 

Neste contexto, a Agenda Caximba busca formar coalizões capazes de 

impulsionar o desenvolvimento social e econômico (SOUZA, 2006), atuando no 

território de forma influenciadora e colaborativa, a fim de contribuir para a criação de 

cidades sustentáveis para as presentes e futuras gerações, em consonância com os 

ditames nacionais e internacionais.  

 

4.2.1 A atuação conjunta entre os membros da Agenda Caximba e o trabalho 

colaborativo 

 

A partir do desenvolvimento de uma atuação conjunta entre os membros do 

Ministério Público, considera-se que os Promotores de Justiça podem auxiliar outro 



89 
 

 
 

agente com informações, ideias e posições jurídicas diferentes, o que não se verifica 

na atuação individual. A Agenda Caximba, por meio de ações colaborativas entre 

agentes poderá auxiliar no fortalecimento da atuação conjunta no MPPR, 

especialmente quando se trata da atuação dentro de determinada política pública. 

Essa afirmação surge dos dados coletados junto aos membros do MPPR e são 

detalhados a seguir (Quadro 3): 

 

     Quadro 3 – Perguntas e Respostas do grupo focal 

QUESTIONAMENTOS      DADOS OBTIDOS 

 

 

 

01 - A atuação do Ministério 

Público na Caximba é 

importante para o 

desenvolvimento sustentável 

da região e da comunidade 

local? Você entende que a 

sua atuação, como membro 

do MP-PR, pode colaborar 

com a Agenda Caximba? 

 
P6 - Eu entendo que a atuação do Ministério Público é superimportante, 
nas matérias multidisciplinares existentes, não só a habitação e 
urbanismo, mas também direitos constitucionais, a saúde pública, as 
intervenções feitas pela promotoria das comunidades, o foro 
descentralizado do pinheirinho.  

O Ministério Público, como instituição que representa os anseios da 
sociedade, podendo interferir positivamente até mesmo com relação ao 
gestor público, pois as demandas da comunidade são trazidas para nós, 
e fazemos o canal de intervenção junto ao poder público. 

Muitas vezes a comunidade só se sente segura com nossa participação 
e, em uma última reunião, notamos falta de informações entre o poder 
público e a comunidade, e o Ministério Público é essencial nesta troca 
de informações, fiscalizações e acompanhamentos. 

Na minha parte, da habitação e urbanismo, buscamos uma interferência 
positiva, uma colaboração nesta área, para que o projeto seja executado 
da melhor forma possível, dentro da legalidade e demais princípios da 
administração pública, garantido que a comunidade seja beneficiada, e 
não apenas a Caximba, mas todas as comunidades ao redor que 
necessitam de olhar especial atento, para que não sejam alijadas neste 
processo do projeto, pois as comunidades ao redor podem se sentir 
menosprezadas, por isso procuramos que tudo ocorra ao mesmo tempo, 
para que todos sejam contemplados. 

P3 - A atuação do Ministério Público é superimportante, pois a região 
tem demanda em várias áreas: saúde, educação, meio ambiente e 
urbanismo, requerendo ação articulada, e esta ação conjunta será muito 
útil para comunidade e para o desenvolvimento sustentável, para que as 
pessoas que ali residirão terão acesso às políticas públicas, melhorando 
a qualidade de vida daquela população. 

P5 - Na verdade é isso que a P3 falou, só com essa ação articulada que 
conseguiremos garantir um desenvolvimento para população e maior 
acesso, na mesma linha dos outros colegas. 

P2 - Eu entendo que sim, concordo inteiramente com o que foi dito, acho 
importante a aproximação do Ministério Público com a população 
daquela região, acho que podemos atuar como importante intermediador 
de resolução dos conflitos, mas com destaque ao fato de que se procure, 
quem sabe, fortalecer a cidadania daquelas pessoas, para que de 
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maneira espontânea, através do simples exercício da condição de 
cidadão, possam cobrar determinadas políticas públicas e a resolução 
de determinadas questões, bem como terem conselhos fortalecidos e 
independentes com relação à gestão. 

O Ministério Público tem condições de colaborar, mas não se colocando 
como o detentor de todos os meios de resolução das questões, pois nós 
temos nossas limitações, e é necessário para nossa atuação, para que 
tenha mais legitimidade, que os próprios cidadãos exerçam 
adequadamente seu papel. 

P4 - É isso, os colegas explanaram muito bem, a minha promotoria vai 
atuar futuramente, pelas questões de vulnerabilidade que estão óbvias 
na região, e o Projeto Caximba, que é muito lindo e atual, que tem 
interesse da municipalidade e é uma questão que está na berlinda, muito 
visado, como um projeto de primeiro mundo, demandando inúmeras 
atuações do Ministério Público, que se forem em conjunto muito melhor 
na questão de ultrapassar competência. 

É hora de colocar do lado e chamar a competência para todos atuarem 
juntos nisso e em todas as questões que estiverem pela frente, não só 
no Caximba, na minha Promotoria mantemos muito diálogo com a FAS, 
que será de fundamental importância no Caximba, que se faça presente 
em todas as demandas do local, e a Promotoria de Direitos 
Constitucionais vai mudar a competência, mudando para proteção de 
direitos humanos, então tudo que não for residual vai ser bem grande 
para direitos humanos na região, e atuaremos como assistência social, 
especialmente, pois o problema do local é conhecido e grande, e se 
Deus quiser vai dar tudo certo dentro do planejado, que chegou na porta 
de entrada do Ministério Público que é o NACC, que acompanha isso 
desde sempre. 

Mas acho fundamental a atuação conjunta e da representatividade que 
o P3 falou, da organização para que as demandas não se atropelem, e 
que não consigamos dar conta, esta é minha opinião. 

 

 

02 - Em uma instituição como 

o MPPR, a atuação em grupo 

de Promotores de Justiça, em 

especial nas áreas dos 

direitos difusos e coletivos, é 

indispensável para a 

instituição? A atuação 

conjunta pode ser necessária 

em situações específicas? Por 

quê? 

 

03 - Na sua opinião, para 

buscar resolver problemas 

que necessitem da atuação do 

 

P6 - Eu acho que em determinadas situações a Promotoria pode atuar 
de forma individualizada, mas na maior parte dos casos nós vemos que 
uma atuação conjunta traz mais resultados efetivos para a comunidade. 

Por exemplo, eu lido na área de habitação e urbanismo, mas a 
Promotoria das Comunidades tem uma proximidade maior para receber 
demandas relativas à minha matéria, pois eu não estou diretamente 
ligado a eles. a Promotoria das Comunidades tem um canal mais 
próximo, então, nesta atuação conjunta, traz uma maior resolutividade 
do meu trabalho, então eu consigo também compartilhar a minha 
atuação e minimizar os esforços que eu tenho que empreender, pois se 
eu ainda tenho que entrar em contato com a comunidade, eu 
comprometo em parte a minha atuação. 

Então, eu posso ter que me valer da promotoria da saúde, pois temos 
questões agora do transporte público e o P2 e eu compartilhamos a 
atuação conjunta, eu trabalhando com a parte da mobilidade, e ele com 
as questões sanitárias importantes, sendo uma atuação que consegue 
adequar de forma individualizada, mas que se tem atuação em conjunta 
é melhor, facilitando a condição e trazendo mais resolutividade em 
menor tempo, pensando na qualidade do trabalho e na questão do 
tempo, pois a comunidade quer que as coisas se resolvam no menor 
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Ministério Público, como os 

relacionados à construção do 

Novo Bairro da Caximba, você 

acredita que é necessária a 

atuação (colaboração) de 

outra Promotoria de Justiça ou 

núcleo, além da sua?31 

 

espaço de tempo. 

P2 - Eu acredito que sim, é importante porque é próprio dos direitos 
difusos coletivos, pois existe um grande volume de circunstâncias 
vinculadas a um determinado bem jurídico, e é preciso essa soma de 
esforços, para que a proteção possa ser a mais integral e resolutiva 
possível, como bem disse a P6, então as questões nunca se atem a uma 
determinada área de atuação do Ministério Público, sobretudo o exemplo 
maior é o do Projeto do Novo Bairro da Caximba, não adianta só, por 
exemplo, se pensar em garantir uma maior tentativa de proteção à 
saúde, se não trabalhar a assistência social, a habitação, o urbanismo, 
a mobilidade urbana e assim por diante, uma coisa está vinculada a 
outra, e se reservar uma preocupação mais fragmentada, isto tende a 
inviabilizar que o resultado maior e mais justo seja efetivamente 
alcançado, por isso a soma de esforços, no meu modo de entender, é 
muito importante. 

P3 - Eu acho que na maior parte dos casos, uma atuação conjunta traz 
uma maior resolutividade, eu atuo na área de crianças e adolescentes, 
portanto meu olhar é para se elas estão expostas em situação de risco, 
sendo na habitação, nas questões sanitárias, saúde, educação, é como 
eu tem colocado pelo Marcelo, as questões extrapolam uma 
determinada área de atuação, e abarcam outras áreas, necessitando 
desta soma de esforços, sendo meu modo de ver. 

P5 - Concordo com o que os colegas falaram, sempre numa atuação 
conjunta, que reflete em vários aspectos. 

P4 - Acho que não tem mais o que acrescentar, o que eu falo é isso que 
a P3 falou, a criança e adolescente envolve várias situações, bem como 
direitos humanos, então eu não me recordo exatamente da pergunta que 
o P1 fez, mas não seria tanto indispensável mas é muito mais produtivo 
abarcar colegas especializados nas suas áreas para propor ação, tomar 
atitudes, com cada um possa ter seu conhecimento de causa, dentro de 
sua área, a questão da resolutividade que a P6 e P3 falaram é a 
diferença total no final de tudo, tanto no extrajudicial como judicial, que 
precisa de pessoas trabalhando em conjunto dentro de suas áreas que 
vão se interligar na maioria das questões, envolvendo um local como 
este da Caximba, se tornando indispensável. 

 

Observador - Dentro do que 

estamos conversando, houve 

algum desconforto da 

instituição do MP ou 

pessoalmente no 

desempenho das respectivas 

atuações? 

 

 

P6 - Não tenho desconforto, ao contrário, eu faço com muito amor e 
prazer lidar com esta matéria, sendo muito agradável, causando muito 
satisfação, e a situação não pressiona, sempre no intuito de 
colaboração, tendo equipes do CAEx da SUBPLAN, que vai na área 
fazendo levantamentos com as equipes de assistentes sociais, por isso 
não tenho problemas. 

P2 - Respondendo ao observador não há nenhum constrangimento, 
desde o início se procurou destacar o propósito colaborativo de soma de 
esforços, da nossa parte é muito positivo o que vem ocorrendo. 

 

 

 

 
P3 - Eu acho que ajuda a identificar as demandas, pois existem setores 
do Ministério Público, a exemplo da promotoria das comunidades, que 
vai até o local, tendo interação direta com a comunidade, nos ajudando 

 

31  Em seguida, o acadêmico P1 juntou as perguntas 2 e 3, por se tratar de temas correlatos. 
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04 - Você poderia identificar 

elementos de colaboração no 

trabalho desenvolvido pelos 

membros e órgãos internos do 

Ministério Público do Paraná, 

especialmente nas atividades 

realizadas na Agenda 

Caximba em Curitiba? 

a trazer as questões com maior demanda ou o que é mais necessário, e 
estas reuniões têm sido muito positivas. 

Teve uma reunião que fizemos ano passado com a FAS, com as 
escolas, e havia outros órgãos, como conselho tutelar, e colocaram a 
dificuldade que se tem em obter as demandas, regiões de violência, 
como preencher a notificação obrigatória da pessoa que não se identifica 
para expor o problema. 

P2 - Sim, no nosso entendimento a colaboração, me recordo que muito 
do que nós adotamos partiu e teve como base um relatório do serviço 
social do CAEx, tendo colaboração também do próprio NACC, nas 
reuniões que fizemos em que houve a apresentação de dados maiores 
sobre a questão, não restritos à área da saúde, que colaboram para 
demandar uma questão conjunta. 

P6 - Os elementos de colaboração do trabalho, membros e órgãos 
internos, sim, eu pude identificar por várias vezes, pelos colegas e você 
P1, P6, P2, P3 e P4, que participaram das reuniões, e nós trabalhamos 
com objetivo comum, que é atender esta comunidade nas áreas de 
atuação de cada qual, e de órgãos internos, CAEx e a própria estrutura 
dos auxiliares, assessores, promotorias e CAOP. 

Então, existe esta colaboração conjunta de todos, para que realmente 
as atividades na agenda Caximba sejam minimizadas neste tempo. 

 

P4 - Nós participamos das reuniões no próprio NACC com a P7 em que 
foi apresentado por slides que ficou muito bacana, em relação ao projeto, 
e outra reunião com a P6, sendo importante para compreendermos o 
que estava acontecendo lá, entendendo de perto o projeto que, até 
então, era novo, mas estas reuniões são fundamentais, e as demandas 
chegarem na minha promotoria não é agora que vai acontecer, mas terá 
que ser intensificado esta questões das reuniões para decidirmos a 
melhor forma de atuarmos. 

 

05 - A atuação ministerial, 

com respeito aos princípios da 

unidade e da independência 

funcional, pode ocorrer 

quando se atua de forma 

conjunta entre membros? Na 

sua opinião, é possível 

conciliar as suas atribuições 

individuais com as tarefas 

coletivas dentro do grupo de 

trabalho, como o da Agenda 

Caximba? A sua 

independência funcional foi 

observada na Agenda 

 
P2 - Não, em todo o momento, desde o início, a independência se 
manteve reservada, não é porque se atua de forma mais em conjunto 
que você vai deixar de exercitar esta independência, o que se busca é 
uma atuação uniforme, mas como o objetivo é comum, não há uma 
violação à independência funcional, nem empecilhos desta lógica. 
 

P6 - Minha independência foi reservada pois tenho uma atuação firme, 
não permito que haja abalos na independência, mas confesso que eu 
tive realmente uma certa interferência, pela agenda Caximba, em 
determinados momentos quiseram se sobrepor à minha atuação, mas 
de forma velada, mas naqueles slides e reuniões, quiseram por várias 
vezes se sobrepor à minha matéria especializada, sentindo um abalo na 
minha independência, porém eu não permiti, então me mantive firme e 
independentemente de gostarem ou não, continuei atuando deste jeito, 
mas acredito pela minha firmeza e não deixar sucumbir a mim. 

Realmente chegou um ponto em que a parte assistencial estava 
tentando se sobrepor à minha atuação principal. 
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Caximba? 

 

 

 

 

6 - Quais os benefícios e os 

prejuízos de uma atuação 

conjunta com outros membros 

do Ministério Público no 

âmbito da Agenda Caximba? 

Você buscou resolver 

problemas individuais ou 

coletivos da comunidade da 

Caximba, independentemente 

da sua atuação na Agenda 

Caximba? 

 

P3 - Parte da luta diária, cuidando da situação de riscos em que são 
expostos crianças e adolescentes, mas até agora o projeto apenas 
beneficiou, sem prejudicar, tanto na atividade ministerial, quanto na área 
de atuação, não senti nenhum abalo da independência e nem 
constrangimento, e acredito que apenas houve benefícios. 

P5 - Não verifiquei nenhum prejuízo na atuação conjunta, apenas 
benefícios, e não senti nenhum constrangimento, e como a colega falou, 
estamos resolvendo problemas diários, nas áreas da família e da criança 
e do adolescente, mas não consegui vislumbrar nenhum prejuízo. 

P2 - Benefícios já viemos destacando até agora, já prejuízos, 
particularmente, não tive nenhum, mas a atuação conjunta pode ensejar 
isso que a P6 acabou descrevendo antes, felizmente isto não aconteceu 
até agora, e acho que tudo caminho para que isto não venha a ser 
caracterizado. 

Agora, com a atuação, com a presença maior junto àquela comunidade, 
a promotoria acabou sendo procurada para resolver outras questões, 
independente da agenda Caximba, envolvendo medicação, 
fornecimento de exames e procedimentos que de uma maneira 
específica que não estavam dentro das metas da área da saúde e da 
agenda Caximba. 

Então acaba sendo mais um ponto positivo, a partir da atuação conjunta 
que vem sendo realizada. 

P4 - Só benefícios, não vejo prejuízo nenhum, até porque eventuais 
prejuízos que a promotoria de direitos constitucionais sofreu, como o 
assunto é a agenda do Caximba, não posso elencar nenhum, mas 
poderia enumerar alguns vendo a atuação em Curitiba como todo, como 
tentativa de interferência na atividade da promotoria, mas com relação à 
agenda Caximba não tive nenhum. 

 

 

7 - Você entende que houve 

comunicação, diálogo e 

colaboração entre os 

membros do Ministério 

Público do Paraná na Agenda 

Caximba até este momento? 

Por quais motivos? 

 

 
P2 - Entendo que desde o início, mesmo antes da existência do 
procedimento, havia comunicação prévia, trocando o que se pretendia, 
o constante diálogo, mesmo aqui, por exemplo, até em virtude da 
proximidade com a Central de Atendimento ao Cidadão, nós acabamos 
sendo procurados para tratar um ou outro aspecto, mas este diálogo 
existindo, e acho que a prova maior disso é o fato de que estamos aqui 
todos reunidos a partir de um diálogo que vem sendo realizado, e o 
motivo de tudo isto é que existe um comprometimento de todos e todas 
as áreas para que este projeto tenha viabilidade, completude e se resulte 
materializado. 

Então, tudo isto é fruto deste regime inicial de colaboração. 

P3 - Eu endosso as palavras do colega…. Acho que o fato de estarmos 
aqui já reflete muito esta comunicação, e foi tudo muito bem exposto 
desde o início, com apresentação de slides e vários dados, acho que foi 
muito transparente. 
 
P5 - Sim, inclusive aquela reunião no começo do ano com apresentação 
com slides, logo em seguida à minha chegada, foi muito importante para 
ter visão geral do que estava acontecendo, para compreender a 
realidade da região do Caximba, acho que teve bastante comunicação e 
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diálogo. 
 
P6 - Eu acho que a comunicação e colaboração entre os membros está 
indo muito bem até o momento. O diálogo tende a melhorar na medida 
em que cada área passe a ter mais atuação, como foi colocado aqui, 
ainda não se chegou tanto na atuação da P4 e do P2 agora que está se 
envolvendo, e os demais tem uma atuação mais incisiva por estarem 
mais perto das comunidades. O meio ambiente também vai ter uma 
atuação com diversos projetos, que serão analisados no aspecto 
ambiental com uma atuação firme, e que a gente possa ter um diálogo 
melhor, mas como nós temos nossa atuação específica, acabamos 
automaticamente nos distanciando, pois não convivemos o projeto 
Caximba no mesmo ambiente, então cada um tem sua promotoria, sua 
atuação, e também atribuições em outros procedimentos. 
Então, às vezes o diálogo acaba se comprometendo nisso, sendo 
importante as reuniões conjuntas, explanações e apresentação de 
cronogramas, permitindo que nós consigamos manter este diálogo mais 
incisivo entre nós, não podendo perdê-lo, sendo o diálogo e a 
colaboração entre nós que fará com que este projeto seja executado, 
atendendo toda a comunidade. 
E mesmo com a finalização do projeto, me parece que sempre surgirão 
demandas, pois a vida das pessoas é dinâmica, a sociedade está 
vivendo, se comunicando, e cada promotoria nos direitos difusos e 
coletivos continuará atuando independente da finalização do projeto. 
Ainda, poderemos continuar este bom diálogo que existe entre todos 
nós. 
 

 

A partir das ponderações dos participantes do grupo focal, pode-se perceber 

que estes entendem que a atuação conjunta entre agentes do Ministério Público é 

importante para o desenvolvimento sustentável do território e da comunidade local, 

pois, defendem que o MPPR tem a incumbência de representar os anseios da 

sociedade, bem como se apresenta como um canal de mediação junto ao Poder 

Público. Nas palavras do participante P6: 

 

[...] a atuação do Ministério Público é superimportante, nas matérias 
multidisciplinares existentes, não só a habitação e urbanismo, mas também 
direitos constitucionais, a saúde pública, as intervenções feitas pela 
promotoria das comunidades, o foro descentralizado do pinheirinho. O 
Ministério Público, como instituição que representa os anseios da sociedade, 
pode interferir positivamente até mesmo com relação ao gestor público, pois 
as demandas da comunidade são trazidas para nós, e fazemos o canal de 
intervenção junto ao poder público. Muitas vezes a comunidade só se sente 
segura com nossa participação e, em uma última reunião, notamos falta de 
informações entre o poder público e a comunidade, e o Ministério Público é 
essencial nesta troca de informações, fiscalizações e acompanhamentos 
(Participante do grupo focal, 2020). 

 

Neste mesmo sentido, o participante P2 enxerga que essa atuação além de 

resolutiva é também preventiva, de modo a orientar os órgãos competentes na 
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instituição de políticas públicas, evitando assim novas violações de direitos. Acredita, 

ainda, na possibilidade de fortalecimento da cidadania dos moradores da região: 

A aproximação do Ministério Público com a população daquela região, acho 
que podemos atuar como importante intermediador de resolução dos 
conflitos, mas com destaque ao fato de que se procure, quem sabe, fortalecer 
a cidadania daquelas pessoas, para que de maneira espontânea, através do 
simples exercício da condição de cidadão, possam cobrar determinadas 
políticas públicas e a resolução de determinadas questões, bem como terem 
conselhos fortalecidos e independentes com relação à gestão (Participante 
do grupo focal, 2020). 

 

Além disso, com relação a atuação conjunta de promotorias de justiças, em 

especial nas áreas de direitos difusos e coletivos, os participantes relatam que os 

resultados são mais efetivos para a comunidade, pois atingem resolutividade em 

menor tempo. Além do mais, visualizam com preocupação a atuação de forma 

fragmentada, ou seja, de forma compartimentalizada e individualizada, pois entendem 

que as áreas de atuação das promotorias especializadas estão interligadas, sendo 

que para que se alcancem resultados positivos é preciso a soma de esforços, 

trabalhando em várias frentes de forma simultânea, conforme expõe P2 ao afirmar 

que “é preciso soma de esforços, para que a proteção possa ser a mais integral e 

resolutiva possível”, pois de acordo com o participante não há como garantir “proteção 

à saúde, se não trabalhar a assistência social, a habitação, o urbanismo, a mobilidade 

urbana e assim por diante, uma coisa está vinculada a outra”. O trabalho fragmentado 

e individual “ tende a inviabilizar que o resultado maior e mais justo seja efetivamente 

alcançado, por isso a soma de esforços” (Participante do grupo focal, 2020). 

Como elementos de colaboração no trabalho desenvolvido pelos membros e 

órgãos internos do MPPR, especialmente na Agenda Caximba, o grupo destacou os 

relatórios elaborados pela equipe multidisciplinar da instituição, bem como a 

realização de reuniões internas, inclusive com apresentação de dados e slides, e 

também reuniões públicas com a comunidade. O grupo reconheceu, ainda, a 

importância das demandas selecionadas como prioritárias pelo Núcleo de 

Atendimento ao Cidadão e as Comunidades, o qual por estar frequentemente no 

território e possuir um canal direto de comunicação com a comunidade local, pode 

captar e realizar a devida triagem entre as reivindicações apresentadas pelos 

moradores. 
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Quando questionados acerca dos princípios da unidade e independência 

funcional, os participantes acreditam que tais princípios foram preservados no âmbito 

da Agenda Caximba, pois a atuação dos membros é uniforme e se dá em prol de 

objetivos comuns, não gerando obstáculos à independência de cada membro.  

Todavia, verificou-se que, apesar de todos os integrantes do grupo focal 

entenderem que a independência funcional do agente do Ministério Público ter sido 

respeitada, em algumas situações, tentou-se buscar uma intervenção velada no 

trabalho desenvolvido por um membro do Ministério Público. Por exemplo, o 

participante P6 relatou que em determinada situação da atuação conjunta, exigiu-se 

um posicionamento mais firme do membro: 

 
Minha independência foi reservada pois tenho uma atuação firme, não 
permito que haja abalos na independência, mas confesso que eu tive 
realmente uma certa interferência, pela agenda Caximba, em determinados 
momentos quiseram se sobrepor à minha atuação, mas de forma velada, mas 
naqueles slides e reuniões, quiseram por várias vezes se sobrepor à minha 
matéria especializada, sentindo um abalo na minha independência. Porém eu 
não permiti, então me mantive firme e independentemente de gostarem ou 
não, continuei atuando deste jeito, mas acredito pela minha firmeza e não 
deixar sucumbir a mim. Realmente chegou um ponto em que a parte 
assistencial estava tentando se sobrepor à minha atuação principal 
(Participante do grupo focal, 2020). 

 

O participante P7 classifica esse ponto como um dos mais sensíveis da 

atuação conjunta, mas entende que a independência precisa ser considerada a partir 

de uma perspectiva de planejamento institucional. Na sua visão, a atuação por 

projetos, integrando várias áreas, é uma inovação na instituição, e assim certamente 

ainda precisa de aperfeiçoamentos, bem como demanda tempo e disposição de todos 

os envolvidos.  

Ademais, o grupo converge no sentido de não identificarem prejuízos na 

atuação conjunta da Agenda Caximba, mas somente benefícios. O participante P6 

ainda destaca que com a maior presença do MPPR nas comunidades do bairro 

Caximba, ampliou-se o canal de comunicação da instituição com a população local, 

sendo que a Promotoria de Justiça de Saúde Pública acabou sendo mais procurada 

pelos moradores dessa localidade: 

 

Agora, com a atuação, com a presença maior junto àquela comunidade, a 
promotoria acabou sendo procurada para resolver outras questões, 
independente da agenda Caximba, envolvendo medicação, fornecimento de 
exames e procedimentos que de uma maneira específica que não estavam 
dentro das metas da área da saúde e da agenda Caximba. Então acaba 
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sendo mais um ponto positivo, a partir da atuação conjunta que vem sendo 
realizada(Participante do grupo focal, 2020). 

 

Vale mencionar que o participante P8 cita como possível prejuízo a eventual 

frustração de não se conseguir implantar soluções que se apresentavam melhores, 

na concepção individual, para ceder ao entendimento coletivo do grupo atuante. Mas, 

dentro deste panorama, a resolução dos problemas, dentro da Promotoria de Justiça 

em que atuava, foi mais satisfatória e não deixou de acontecer em detrimento das 

demais ações da Agenda Caximba.  

Por fim, o grupo converge que na atuação junto a agenda Caximba houve 

comunicação, diálogo e colaboração entre os membros do MPPR desde o início, antes 

mesmo da existência da formalização de uma agenda específica, citando como 

exemplo a transparência de informações divulgadas nas reuniões realizadas, com a 

apresentação de dados. Nas palavras do participante P2: 

 

Entendo que desde o início, mesmo antes da existência do procedimento, 
havia comunicação prévia, trocando o que se pretendia, o constante diálogo, 
mesmo aqui, por exemplo, até em virtude da proximidade com a Central de 
Atendimento ao Cidadão, nós acabamos sendo procurados para tratar um ou 
outro aspecto, mas este diálogo existindo, e acho que a prova maior disso é 
o fato de que estamos aqui todos reunidos a partir de um diálogo que vem 
sendo realizado, e o motivo de tudo isto é que existe um comprometimento 
de todos e todas as áreas para que este projeto tenha viabilidade, completude 
e se resulte materializado. Então, tudo isto é fruto deste regime inicial de 
colaboração (Participante do grupo focal, 2020). 

 

Ainda, acredita o participante P6 que o diálogo tende a melhorar na medida 

que o Projeto Bairro Novo Caximba avança e cada Promotoria de Justiça passa a ter 

uma maior atuação dentro da agenda:  

 

Eu acho que a comunicação e colaboração entre os membros está indo muito 
bem até o momento. O diálogo tende a melhorar na medida em que cada 
área passe a ter mais atuação, como foi colocado aqui, ainda não se chegou 
tanto na atuação da P4 e do P2 agora que está se envolvendo, e os demais 
têm uma atuação mais incisiva por estarem mais perto das comunidades. O 
meio ambiente também vai ter uma atuação com diversos projetos, que serão 
analisados no aspecto ambiental com uma atuação firme, e que a gente 
possa ter um diálogo melhor, mas como nós temos nossa atuação específica, 
acabamos automaticamente nos distanciando, pois não convivemos o projeto 
Caximba no mesmo ambiente, então cada um tem sua promotoria, sua 
atuação, e também atribuições em outros procedimentos (Participante do 
grupo focal, 2020). 
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O participante P8 relata que para que o diálogo pudesse acontecer foi 

necessária uma coordenação, no caso exercida pelo pesquisador, que, por mais que 

não tenha interferido diretamente nas atribuições de cada um dos membros, teve uma 

atuação imprescindível como elo central para distribuição das informações, 

organização e até mesmo de motivação para os demais atuantes. 

Assim, pode-se concluir que para os participantes do grupo focal, o MPPR 

tem importância para o desenvolvimento sustentável do Bairro Caximba, entendendo-

se como necessária a atuação em conjunto das Promotorias de Justiça com 

atribuições para atuar no território. Reconheceram, ainda, a existência de 

comunicação interna entre os participantes da agenda, bem como que tal atuação 

colaborativa trouxe vários benefícios para o trabalho desenvolvido pelos participantes. 

O ponto mais sensível na discussão foi com relação ao respeito à independência 

funcional dos membros, no qual um dos participantes mencionou ter sentido uma 

tentativa de intervenção na sua forma de atuação no âmbito da Agenda Caximba. 

Um dos assuntos que surgiram no grupo focal e que merece destaque foi a 

importância da participação das mulheres, em especial na construção e 

desenvolvimento do Projeto Bairro Novo da Caximba. No entanto, devido às limitações 

pedagógicas e os objetivos específicos atuais, esta análise poderá ser realizada em 

uma futura pesquisa.  

 

4.2.2 O trabalho conjunto do MPPR e a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS  

 

As instituições desenvolvem um papel essencial no processo de globalização, 

uma vez que possuem componentes estratégicos para a elaboração de ações 

voltadas à concretização dos direitos da pessoa. O fortalecimento da atuação das 

instituições locais para a resolução de questões urbanas, tornou-se uma das novas 

referências para a promoção do desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras 

(SAULE JÚNIOR, 2001). 

O Estado Brasileiro assumiu o compromisso, por meio da Declaração de 

Istambul e da Agenda Habitat, de fortalecer o Poder Local como método estratégico 

para a implementação dos direitos humanos nos assentamentos urbanos, por meio 

da construção de Agendas Locais.  
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A Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos, em seus 

parágrafos 1 e 12, adota a estratégia de constituição de parcerias, como meio mais 

democrático e eficaz para a realização de metas universais, no intuito de garantir 

moradia adequada a todos e de tornar os assentamentos urbanos mais seguros, 

saudáveis, habitáveis, equitativos e sustentáveis (Conferência da ONU-HABITAT, 

1996).  

Os desafios da implementação de políticas públicas de urbanização são 

globais, contudo, os países e regiões enfrentam problemas específicos, que 

necessitam de soluções específicas para cada caso. Por esta razão, são necessárias 

a intensificação de esforços e a promoção da cooperação para a melhoria da 

qualidade de vida nas cidades, trazendo condições de vida mais digna e satisfatória 

para a população (Conferência da ONU-HABITAT, 1996). 

Neste contexto, é importante observar o propósito macro da atuação conjunta 

entre membros do MPPR na intervenção socioambiental do Projeto do Bairro Novo da 

Caximba, em cotejo com a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

elaborada pela ONU. 

Esta agenda é o resultado do esforço realizado desde 2010 – dez anos após 

a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)  e cinco anos antes 

do prazo estipulado para seu alcance – quando a cúpula dos ODM recomendou ao 

Secretário-Geral da ONU a adoção de medidas para a definição de objetivos para 

além de 2015. Neste cenário, no mês de setembro de 2015, diversos líderes mundiais 

reuniram-se na sede da ONU em Nova York e criaram a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, compartilhada pelos 193 países presentes na 

Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU, 2015a). 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 

prosperidade, que envolve todos os países participantes e todas as partes 

interessadas, atuando em parceria colaborativa para a realização de seus 17 objetivos 

e 169 metas (ONU, 2015a).  

Os dezessete objetivos da Agenda 2030 (Figura 23) são: i) erradicação da 

pobreza; ii) fome zero e agricultura sustentável; iii) saúde e bem-estar; iv) educação e 

qualidade; v) igualdade de gênero; vi) água potável e saneamento; vii) energia limpa 

e acessível; viii) trabalho decente e crescimento econômico; ix) indústria, inovação e 

infraestrutura; x) redução das desigualdades; xi) cidades e comunidades sustentáveis; 

xii) consumo e produção sustentáveis; xiii) ação contra a mudança global do clima; 
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xiv) vida na água; xv) vida terrestre; xvi) paz, justiça e instituições eficazes;  e xvii) 

parcerias e meios de implementação. 

 
Figura 23 – Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 
Fonte: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ONU, 2015a. 

 

Os objetivos da agenda são integrados, indivisíveis e equilibram as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável, que são a econômica, a social e a 

ambiental. A promoção de um ambiente sustentável contribui para que a dignidade e 

a igualdade sejam asseguradas a todos os indivíduos, para a proteção do planeta e 

para que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera, por meio 

do progresso econômico, social e tecnológico em harmonia com o meio ambiente 

(ONU, 2015a). Nesta perspectiva, a ONU traz a seguinte visão para a atuação dos 

parceiros na Agenda 2030:  

  

Nestes objetivos e metas, estamos estabelecendo uma visão extremamente 
ambiciosa e transformadora. Antevemos um mundo livre da pobreza, fome, 
doença e privação, onde toda a vida possa prosperar. Antevemos um mundo 
livre do medo e da violência. Um mundo com alfabetização universal. Um mundo 
com o acesso equitativo e universal à educação de qualidade em todos os níveis, 
aos cuidados de saúde e proteção social, onde o bem-estar físico, mental e 
social sejam assegurados. Um mundo em que reafirmamos os nossos 
compromissos relativos ao direito humano à água potável e ao saneamento e 
onde haja uma melhor higiene; e onde o alimento seja suficiente, seguro, 
acessível e nutritivo. Um mundo onde o meio ambiente humano seja seguro, 
resiliente e sustentável, e onde exista acesso universal à energia de custo 
razoável, confiável e sustentável (ONU, 2015a). 

 

Para a mobilização da Agenda 2030 a ONU efetivou uma parceria global, 

fundada na solidariedade, que detém a participação de todas as pessoas, países e 

partes interessadas (ONU, 2015a).   
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Neste contexto, para que os compromissos alcancem os resultados 

pretendidos é essencial a participação de diversos atores sociais, entre eles 

instituições públicas, como o Ministério Público, especialmente para a concretização 

dos objetivos 01, 10 e 16 da agenda ODS. 

O primeiro objetivo da Agenda 2030 é a erradicação da pobreza em todas as 

suas formas e dimensões, pois a superação da pobreza configura o maior desafio 

global, além de ser um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável 

(ONU, 2015a). Dentre as metas elencadas para a realização deste objetivo, 

destacam-se:  

 
1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos 
os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 
1,90 por dia;  
1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres 
e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas 
dimensões, de acordo com as definições nacionais; 
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os 
pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem 
como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e 
outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias 
apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças; 
1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma 
variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o 
desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que 
os países em desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a 
pobreza em todas as suas dimensões (ONU, 2015b). 

 

Importante analisar que o IPEA desenvolveu no ano de 2018 um conjunto de 

Metas Nacionais para a Realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

analisando os indicadores globais frente aos nacionais, no intuito de adequar os 

objetivos internacionais à realidade brasileira. Para a erradicação da pobreza, o IPEA 

estabeleceu como meta nacional a redução da pobreza monetária e não monetária, 

na qual a multidimensionalidade da pobreza vai além de critérios de renda, 

abrangendo aspectos como o acesso à serviços básicos, moradia adequada, saúde, 

violações de direitos e outros.  

Aliada à erradicação da pobreza se tem ideia de redução das desigualdades, 

objetivo 10 da Agenda ODS, o qual também constitui um dos objetivos macros da 

atuação ministerial e da construção do Bairro Novo da Caximba. Para a redução da 

desigualdade, destaca-se a redação da meta 10.2, que preceitua que: “até 2030, 

empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 
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independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião e 

condição econômica”. 

Assim, a redução da pobreza e das desigualdades implica na redução da 

vulnerabilidade, com o consequente aumento das capacidades dos setores pobres e 

marginalizados da sociedade, de modo a possibilitar a realização dos direitos 

individuais e sociais (IPEA, 2018) e o efetivo acesso à justiça.  

Além dos objetivos 01 e 10, a atuação conjunta entre membros do Ministério 

Público na Agenda Caximba tem o condão de favorecer a construção de sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável - objetivo 16 da Agenda 

2030. A promoção de sociedades pacíficas e inclusivas se dá por meio do acesso à 

justiça para todos, a partir da formação de instituições eficientes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. Neste objetivo destacam-se as seguintes metas:  

 
16.3. Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir 
a igualdade de acesso à justiça, para todos. 
16.6. Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos 
os níveis. 
16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e 
representativa em todos os níveis (ONU, 2015b). 

 

No que se refere ao acesso à justiça, o IPEA estipulou que a meta nacional é 

fortalecer o Estado de Direito e garantir acesso à justiça a todos, especialmente aos 

que se encontram em situação de vulnerabilidade. A percepção de acesso à justiça é 

dúplice, pois compreende a ideia de o sistema de justiça ser igualmente acessível a 

todos e que os resultados concebidos sejam que sejam individual e socialmente justos 

(IPEA, 2018).  

No que pertine ao item 16.6, a meta brasileira é promover e maximizar a 

efetividade das instituições, para que tenham capacidade de alcançar os resultados 

pretendidos (IPEA, 2018).  

Ademais, a tomada de decisão responsiva, por sua vez, diz respeito a 

capacidade de resposta estatal, de forma rápida e adequada, que leve em 

consideração todos os grupos sociais e interesses envolvidos, e que possua canais 

de participação e interação da sociedade com o Estado. Desta forma, as decisões 

tomadas pelo Estado tendem a retratar a vontade popular, proporcionando a 

representatividade dos diversos grupos sociais presentes na nação (IPEA, 2018). 

Diante dessa perspectiva, demonstra-se necessária a criação de um ambiente 

dialógico, solidário e colaborativo, no qual os agentes do Ministério Público possam 
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trabalhar conjuntamente, desenvolvendo parcerias internas e externas para a 

efetivação de direitos fundamentais e para a concretização multidimensional da 

sustentabilidade e para a redução da vulnerabilidade. A concretização dos objetivos e 

metas da Agenda 2030, portanto, demanda mecanismos de governança e estratégias 

de gestão que se pautem na intersetorialidade como parâmetro de ação territorial 

(GALLO; SETTI, 2014). 

Neste contexto, a atuação conjunta e colaborativa entre os integrantes do 

MPPR pode estimular a promoção de políticas transformadoras para direcionar ações 

que visem à resiliência e a sustentabilidade do território da Caximba, sendo que, além 

da Agenda Caximba contribuir para a efetivação dos objetivos 01, 10 e 16 da Agenda 

ODS, acarreta indiretamente na realização de outros direitos e objetivos internacionais 

e nacionais.  

 

4.3 Proposta do Produto Técnico Tecnológico 

 

 O pesquisador tem como proposta de desenvolver um produto Técnico 

Tecnológico realizará um curso de capacitação profissional, para integrantes do 

Ministério Público do Estado do Paraná, em especial para Promotores Substitutos, 

com o objetivo de difundir a importância do trabalho colaborativo e das ações 

conjuntas entre os membros. O evento servirá para descrever as vulnerabilidades 

atuais do Bairro Novo da Caximba em Curitiba e a atuação do MPPR no território. 

O evento online, será realizado e proposto pelo pesquisador, por meio de um 

curso, na forma de workshop, onde será realizada a apresentação geral dos 

resultados da dissertação. Além do pesquisador, também irão participar do evento, 

como palestrantes, dois integrantes da Banca Examinadora, entre eles os professores 

Isabel Jurema Grimm. O evento utilizará como metodologia as exposições dialogadas. 

O evento acontecerá em 20 de maio de 2021, às 09 horas, para todos os 

integrantes do Ministério Público do Estado do Paraná, em especial os Promotores 

Substitutos. Será gravado, bem como fará parte do acervo de “lives” da Escola 

Superior do Ministério Público do Estado do Paraná.   

 Além disso, o pesquisador elaborará um artigo científico, acompanhado de a 

sua orientadora, professora Doutora Isabel Jurema Grimm, para fins de publicação na 

Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná.  
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CONSIDERAÇÕES  

 

Considerando-se que o Ministério Público tem suas funções ampliadas, 

deixando de ser mero ator da seara penal e passando a desenvolver atividades 

voltadas à proteção da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais, coletivos e individuais indisponíveis, se destaca atualmente como um 

fomentador de políticas públicas. 

A moderna atuação do Ministério Público é evidenciada por sua aproximação 

efetiva com a sociedade, na qual a instituição busca trabalhar, muitas vezes, como 

mediadora entre o Estado e as demandas sociais, visando sempre à garantia de 

direitos da população local.  

Neste contexto, a participação do Ministério Público na Agenda Caximba, em 

especial no modelo de ciclo de políticas públicas, busca uma atuação resolutiva, 

proativa e preventiva da instituição, capaz de contribuir para a construção de uma 

sociedade mais igualitária, transparente e democrática. Dentro do ciclo de políticas 

públicas se nota uma maior atuação do MP nas fases de identificação de problemas, 

formação da agenda, formulação de alternativas e implementação de tais políticas, 

haja vista a existência de limites legais para a sua atuação. 

Diante dessa realidade, este trabalho buscou trazer respostas às seguintes 

questões norteadoras: 

a) Como a atuação conjunta entre os membros do Ministério Público do 

Estado do Paraná pode contribuir para o desenvolvimento sustentável?  

b) Como a atuação conjunta entre os membros do Ministério pode ser 

estimulada, considerando-se a necessidade de diminuir as vulnerabilidades 

socioambientais no território do Bairro Novo Caximba e assim contribuir para o alcance 

dos ODS? 

Frente aos resultados obtidos na coleta de dados, pode-se afirmar que uma 

atuação colaborativa entre os membros do Ministério Público oportuniza o intercâmbio 

de informações e a troca de expertise entre os membros, além de contribuir para o 

estabelecimento de uma comunicação eficaz e para a construção de decisões 

integradas. 

Com a pesquisa realizada e com a atuação dos agentes e órgãos do Ministério 

Público no território, verificou-se os benefícios da colaboração, a introdução de 

espaços abertos ao diálogo no âmbito interno do MP. Além disso, permitiu além de 



105 
 

 
 

uma atuação articulada em grupo, também uma atuação individual dos agentes. 

Assim, embora seja menos usual opção pela atuação conjunta e integrada entre os 

membros, em especial quando se atua em políticas públicas, mostrou-se ser possível 

a atuação em conjunto quando todos os integrantes do grupo possuem uma visão 

colaborativa e compartilhada.  

A partir dessas premissas colaborativas, foi abordada a atuação conjunta no 

MPPR em uma política pública complexa, a ser desenvolvida em um bairro de alta 

vulnerabilidade econômica, social e ambiental. Importante considerar que a atuação, 

na forma trabalhada na Agenda Caximba, foi recebida pelos integrantes de forma 

positiva, conforme ficou demonstrado pelo grupo focal. Ademais, verificou-se que o 

respeito a independência funcional do agente do Ministério Público é fundamental e 

torna a participação do membro mais natural e tranquila. 

Deste modo, foi constatada a efetiva possibilidade de articulação de agentes 

do Ministério Público quando se atua em uma área de vulnerabilidade.  

Importante descrever que a Agenda Caximba apenas foi possível  diante da 

disponibilidade e cooperação de todos os Promotores de Justiça. Além disso, foi 

fundamental que as Promotorias de Justiça que participaram das reuniões 

disponibilizassem seus servidores para o desenvolvimento da agenda.  

Foi fundamental também a iniciativa do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e 

às Comunidades (NACC) no fomento à provocação das reuniões, pois, diante da 

atribuição de inúmeros membros, possibilitou a visualização da realidade social do 

território aos outros integrantes da instituição, além de viabilizar a atuação conjunta e 

unificada. Além disso, trata-se de uma técnica de atuação interna para os integrantes 

da instituição, pois acolheram o chamado para participarem da atividade de forma 

integrada, sem se esquecer da sua responsabilidade individual como Promotor de 

Justiça. 

Também houve ganhos de atuação com a trabalho com pessoas e grupos 

externos, entre eles, universidades, lideranças comunitárias e órgãos públicos. 

Também houve ganhos tendo em vista as ações articuladas e evitando-se assim, 

ações isoladas e desencontradas pela instituição, ou seja, unidade de atuação. 

Ademais, também houve ganhos na elaboração de relatórios, conforme a elaboração 

do MAPA Social. 

Também um resultado que merece ser apresentado, trata-se da área da 

agenda da rede de proteção da agenda Caximba, onde foram realizadas inúmeras 
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reuniões, seja com as equipes do próprio MP seja com órgãos externos, como o poder 

público e comunidades. 

Neste contexto, foi constatado que a atuação conjunta entre órgãos internos 

é possível, em especial no estabelecimento de rotinas de trabalho e no 

estabelecimento de calendários de reuniões periódicas, com participação horizontal e 

ativa e instituições atuantes na Caximba, em especiais atores vinculados às políticas 

públicas de Saúde, Educação e Assistência Social, bem como o Conselho Tutelar e 

Sistema de Justiça” - Relatório Final – agenda de proteção – Projeto Agenda Caximba. 

2021. CAEX/NATE – Núcleo de Apoio Técnico Especializado.  

 A construção do Bairro Novo da Caximba pelo município de Curitiba, por se 

tratar de um projeto de urbanização, regularização fundiária e recuperação social e 

ambiental, é uma das maiores intervenções socioambientais realizadas no Brasil. Com 

isso, o desenvolvimento de uma política pública desse nível demanda que o Ministério 

Público tenha uma atuação constante e sólida no território, promovendo esforços no 

sentido de articular e influenciar a atividade estatal, em prol da concretização dos 

direitos fundamentais da população local. 

Assim, no intuito de promover uma atuação eficiente, foi criada a Agenda 

Caximba no MPPR, na qual os membros podem trabalhar de forma conjunta e 

colaborativa para o acompanhamento das questões do território. 

A Agenda Caximba integra diversas áreas de atribuição do Ministério Público 

e promove uma atuação multidisciplinar para a resolução das demandas. Como 

evidenciado ao longo do trabalho, a agenda tem como pilares aprimorar as relações 

e a comunicação com a comunidade e com os poderes constituídos, mas 

principalmente fortalecer a articulação interna entre seus agentes. 

Neste sentido, a atuação da Agenda Caximba vai de encontro aos ODS e 

demonstra o importante papel desempenhado pelas instituições na realização das 

metas universais. Dentre as diversas metas universais elencadas a partir do ODS, a 

busca pela erradicação da pobreza, redução das desigualdades e realização de 

parcerias em prol das metas, foram os principais objetivos escolhidos a serem 

perseguidos pela Agenda Caximba no desenvolvimento de suas atividades. 

Dentro desse contexto, para a promoção de um ambiente sustentável 

demonstra-se necessária a criação de um ambiente dialógico, solidário e colaborativo, 

no qual os agentes do Ministério Público possam trabalhar conjuntamente, 

desenvolvendo parcerias internas e externas para a efetivação de direitos 
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fundamentais, concretização multidimensional da sustentabilidade e redução da 

vulnerabilidade na Caximba.  

Ademais, para elucidar a atuação conjunta e colaborativa no MPPR, foi 

realizado estudo de caso com os participantes da Agenda Caximba, visando a 

identificar elementos de colaboração no trabalho desenvolvido pelos membros e a 

forma que os membros entendem o trabalho colaborativo. Por meio do grupo focal, 

foram coletadas informações que atestaram que a atuação conjunta é importante para 

o desenvolvimento sustentável do território e da comunidade local.  

Para os membros, a instituição representa os anseios da sociedade e atua 

como um canal de mediação junto ao Poder Público. Além disso, a introdução de uma 

atuação conjunta promove a integração e possibilita ações mais assertivas, 

resolutivas e preventivas. 

Para o desenvolvimento das atividades na Agenda Caximba, os membros 

apontaram vários instrumentos relevantes de colaboração, como os relatórios 

elaborados pela equipe multidisciplinar da instituição, realização de reuniões internas, 

inclusive com apresentação de dados e slides, e também reuniões públicas com a 

comunidade - que possibilita a captação de demandas diretamente com a comunidade 

e quanto ao respeito à independência funcional dos agentes do Ministério Público, em 

sua maioria entenderam que foi preservada. 

De maneira geral, os membros do Ministério Público que participaram do 

grupo focal, demonstraram contrários a uma atuação fragmentada, apenas 

individualizada de cada Promotoria de Justiça no território da Caximba, pois entendem 

que a atuação conjunta, em colaboração entre órgãos internos, é mais eficiente 

nesses casos, especialmente em razão de áreas de atuação das promotorias 

especializadas estarem interligadas. 

Como limitações da pesquisa, destaca-se a pandemia da Covid 19, a qual 

dificultou de sobremaneira a pesquisa da coleta de dados, em especial o grupo focal, 

por ser realizada de forma online, via google meet. A realização do grupo focal de 

forma presencial, possibilitaria mais discussões e informações acerca da Agenda 

Caximba. 

Ademais, em relação à pesquisa futura que possam contribuir para a temática 

aqui proposta, tendo em vista as informações obtidas no grupo focal, sugere-se a 

importância da participação das mulheres, em especial na construção e 

desenvolvimento do Projeto Bairro Novo da Caximba. 
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ANEXOS 
                                                                    

Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

(Título da Pesquisa) 

 

Eu_________________________________________________________________

___,portador do  RG nº___________________________, abaixo assinado, dou meu 

consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário do projeto de 

pesquisa supracitado, sob responsabilidade do(s) 

pesquisador(es)_______________________________________________________

_____________________________________________________________ (nome 

do aluno e do professor), do Programa de Pós -Graduação, Mestrado Profissional 

em Governança e Sustentabilidade do Instituto Superior de Administração e Economia 

- ISAE.  

 

Assinando o Termo de Consentimento estou ciente de que: 

 

1. O objetivo da pesquisa é investigar________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________ (Objetivo do estudo); 

2. Durante o estudo_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ (Instrumentos ou 

procedimentos a que será submetido / Tempo estimado da duração da coleta dos 

dados); 

3. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre minha 

participação na referida pesquisa; 

4. Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa, o que 

não me causará nenhum prejuízo; 

5. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na pesquisa 

serão apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluindo sua publi-

cação na literatura especializada;  
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6. Poderei contar com o Centro de Pesquisa em Governança, Sustentabilidade e Inovação do 

ISAE, para apresentar recursos ou reclamação. Endereço av. Visconde de Guarapuava, 

2943 – Centro, Curitiba-PR. Telefone para contato: (41) 3388-7805 ou (41) 3388-7804; 

7. Poderei entrar em contato com o responsável pelo es-

tudo_______________________________________________________________________ 

(nome do aluno), conforme necessário, pelo número de telefone (       )____________________; 

 

8. Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em meu 

poder e outra com o pesquisador responsável. 

 

__________________________________ 

Local e data 

 

 

 

 (Nome e assinatura do Participante da pesquisa)           (Nome e assinatura do 

Pesquisador responsável) 
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