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1. Justificativa 

A justificativa para a instituição do projeto “Fórum Permanente de Defesa dos 

Interesses Coletivos de Alto Parnaíba” revela-se quando se constata que há um grande déficit de acesso 

da coletividade da comarca de Alto Parnaíba ao Ministério Público no que diz respeito aos interesses 

eminentemente coletivos dos seus integrantes. 

 Constatou-se que a “representação”, meio mais comum e usual de se noticiar ao 

Ministério Público a lesão a um interesse coletivo, é pouco manejada pela população. As razões para essa 

inércia justificam-se por diversos motivos: falta de coragem, timidez, falta de informação quanto aos seus 

próprios direitos e uma série de outros motivos que tolhem o exercício espontâneo da cidadania plena. 

É necessário que se tenha uma forma de acesso ao Ministério Público mais 

democrática, de forma que os interesses de caráter coletivo da sociedade local cheguem ao conhecimento 

do Promotor de Justiça para que, através dos meios legais que a lei lhe disponibiliza, possa defendê-los. 

 

1.1 O público-alvo 

O projeto terá como público-alvo os integrantes da população da comarca, de todos 

os padrões de renda, analfabetos ou que por qualquer motivo não tenham como redigir uma representação 

e, ainda, qualquer pessoa que tenha uma postura omissiva em relação ao Ministério Público no sentido 

não ter iniciativa para informá-lo das lesões a interesses da coletividade em que vive. 

 

1.2 Os problemas sociais da área de atuação do projeto 

No dia a dia na comarca de Alto Parnaíba há constantes atentados ao interesse 

público primário, ou seja, ao interesse da coletividade enquanto complexo de cidadãos detentores de 

interesses não adstritos necessariamente ao interesse e conveniência do Poder Público, de outros 

prestadores de serviços públicos ou de diversos atores comissivos do evento-lesão. 

Em que pese o claro sentimento de inclusão na massa lesada, o cidadão, enquanto 

parte de um todo, por vezes não reage segundo os caminhos legítimos e adequados de deflagração de 

defesa de seus interesses. Por parte da coletividade, a reação de seus representantes ao ataque ao seu 

interesse, aflora no máximo no âmbito da agressão física contra o transgressor, da balbúrdia e das 

inúmeras formas de manifestação de dor. Isso acontece em razão de esses mesmos atores sociais não 

disporem de informação, serem limitados cultural e educacionalmente, além de não lhes ser 

disponibilizada uma via democrática de acesso aos órgãos que podem legitimamente defender seus 

interesses. 

No caso do Ministério Público como principal co-legitimado para a defesa de 

interesses coletivos, o desconhecimento, o analfabetismo, a vergonha e a desinformação fazem com que 

os afetados não representem junto à Promotoria de Justiça acerca da lesão ao interesse coletivo a fim de 

que a Instituição cumpra a sua função constitucional e deflagre a defesa necessária através dos 

instrumentos legalmente à sua disposição, como inquéritos civis (em que há garantidos ao Parquet todos 

os poderes investigativos), compromissos de ajustamento de conduta e ações civis públicas. 

Com isso, cria-se um déficit de acesso ao Ministério Público e, consequentemente, 

à prestação jurisdicional coletiva necessária, que só pode ser vencido com uma forma mais democrática 

que a mera “representação formal” e que seja desburocratizada e sem exigências formais de 

instrumentalização.  

A partir dessa constatação, podem-se pontuar algumas necessidades que precisam 

ser atendidas pelo projeto: 

 Criação de uma via de acesso da população ao Ministério Público mais 

democrática e alheia a burocracias e formalidades instrumentais; 

 Erradicação do déficit de acesso ao Ministério Público e, consequentemente, à 

prestação jurisdicional coletiva, em razão da desinformação e do analfabetismo; 

 

2. Impacto do Programa 

O projeto tem duas perspectivas de impacto no público-alvo.  

A primeira é mediata e corresponde ao objetivo geral do projeto. É alcançável em 

longo prazo, pouco mensurável e se traduz na sua declaração da missão. 

A outra perspectiva é mais mensurável e gravita no âmbito do imediatismo. 

Corresponde ao horizonte temporal do projeto e estabelece os objetivos e resultados que atenderão ao 

público-alvo em curto prazo. 
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2.1 Declaração de missão 

O objetivo mediato do projeto será “a democratização do acesso da população da 

comarca ao Ministério Público no que tange à pretensão de resolução dos seus interesses eminentemente 

coletivos”. 

 

2.2 Princípios de trabalho, objetivos e resultados 

À luz da declaração de necessidades revelada, exsurgem os objetivos a serem 

perseguidos pelo presente projeto, sempre pautados em um corpo de princípios que regerão o trabalho de 

sua execução. Assim, o projeto visará sempre: 

 Além da constatação pessoal do Promotor de Justiça e da representação formal 

junto à Promotoria, criar mais uma via de acesso ao Ministério Público com o 

objetivo de colher notícias de lesões a interesses coletivos; 

 Fixar na população o conceito de interesse coletivo para, sem abolir a 

representação formal e esporádica como via de acesso, concentrar as reclamações 

de interesse coletivo em um momento institucional de interação do Ministério 

Público com a coletividade a que serve na comarca; 

 Fomentar a opinião pública no sentido de identificar e divulgar quais os entes 

públicos, privados ou da própria sociedade civil organizada que não comungam 

com a satisfação do interesse público primário, fazendo evocar, com isso, uma 

consciência política e participativa lúcida nos cidadãos afetados; 

 Buscar dinamizar a resolução dos interesses coletivos, ditos lesados, através de 

ajustamentos de conduta ou acordos no bojo de ações civis públicas. 

Diante desse elenco de princípios e trabalho e sempre focando o público-alvo, o 

projeto procurará amenizar ou erradicar os seguintes problemas das seguintes 

formas: 

 Criar o hábito do exercício da representação na comunidade da comarca de 

Alto Parnaíba, fazendo com que todas as lesões a interesse coletivo cheguem ao 

conhecimento da Promotoria de Justiça pelo instrumento formal de representação 

ou por visita de representantes do público afetado, cujas declarações serão 

reduzidas a termo; 

 Criar, a partir de 2007, uma via de acesso ao Ministério Público, de provocação 

compartilhada entre Sociedade e Promotor de Justiça, em que será construído em 

conjunto o espectro de interesses coletivos lesados, com renovação da experiência 

em cada seis meses; 

 Diminuir o déficit de acesso de demandas coletivas ao Ministério Público, 

estimulando o exercício da representação informal através de uma série permanente 

de audiências públicas em que as reclamações de interesse coletivo poderão ser 

apresentadas; 

 

3. Plano de Trabalho 

O plano de trabalho compreenderá a criação dos procedimentos de execução dos 

serviços e identificação de mão-de-obra para a implementação dos objetivos do projeto. Nesta fase 

vislumbrar-se-ão também os métodos de trabalho, o cronograma de atividades, a abrangência do projeto e 

os profissionais que trabalharão na sua coordenação e efetiva execução. Para cada problema apontado a 

partir da declaração de necessidades estabelecida, serão previstos serviços e métodos de trabalho. 

 

3.1 Democratização do acesso da coletividade ao Ministério Público 

3.1.1 A audiência pública de coleta 

Os trabalhos terão a designação de “Fórum Permanente de Defesa dos Interesses 

Coletivos de Alto Parnaíba” e terão início com uma primeira “audiência pública de coleta” que se 

realizará no mês de agosto de 2007, com o objetivo de colher da população todas as reclamações de 

interesse coletivo para que o Ministério Público, no uso de suas funções institucionais, procure solucioná-

las ou dar os encaminhamentos devidos. 

O formato da audiência pública seguirá o padrão estabelecido na apostila do 

treinamento promovido pela Promotoria de Justiça de Alto Parnaíba aos seus servidores, denominada de 

“FORMALIZANDO INQUÉRITOS CIVIS: ANOTAÇÕES PRÁTICAS PARA SECRETÁRIOS”: 1) Será colhida 

a assinatura dos presentes logo na sua entrada ao prédio, com indicação de nome e bairro; 2) O Servidor 

responsável pelo Cerimonial iniciará os trabalhos com a composição da mesa; 3) Em seguida, haverá a 
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abertura dos trabalhos em que o Servidor encarregado do Cerimonial fará uma breve exposição do projeto 

e informará aos presentes o objetivo da audiência pública; 4) Será dada a palavra ao Promotor de Justiça 

da comarca que proferirá breve palestra em que explicará detalhadamente aos presentes as características 

do “interesse coletivo” e a forma de atuação que o Ministério Público adotará para buscar a resolução dos 

problemas levados à audiência pública; 5) Em seguida, o Cerimonial fará o anúncio das regras da 

audiência pública aos presentes, as quais serão as seguintes: a) a pessoa que quiser manifestar-se deverá 

inscrever-se perante um dos funcionários da Promotoria ou colaboradores do Fórum, identificados com a 

camiseta do evento. O interessado deverá informar o seu nome completo, bairro ou povoado em que mora 

e um número de telefone para contato; b) o tempo para manifestação ao microfone será de 03 minutos, 

prorrogáveis impreterivelmente por 30 segundos. Aos Vereadores e ao(s) Prefeito(s), o tempo de 

manifestação será de 05 minutos; c) a chamada para manifestação ao microfone obedecerá à ordem de 

formação da lista elaborada pelo Cerimonial, de acordo com a ordem de chegada ao seu poder, das listas a 

cargo dos funcionários e colaboradores, que conterão os nomes dos interessados, seus bairros e telefones 

de contato; d) o tempo para inscrição dos que desejarem se manifestar será de 05 minutos contados a 

partir do fim do anúncio das regras; 6) O microfone será disponibilizado aos presentes segundo a ordem 

de chamada. Será dada ênfase ao tempo antes de cada manifestante se pronunciar, de acordo com o item 

“b” das regras. As anotações sobre as manifestações devem ser feitas respeitando uma ordem numérica e 

assim reproduzidas na ata dos trabalhos. Durante as manifestações, somente o Promotor de Justiça poderá 

dialogar com o manifestante. No caso de Prefeito ou Vereador pedir a palavra fora do seu prazo 

regulamentar para manifestação, poderá ser-lhe concedida a palavra, a critério do Promotor de Justiça, por 

30 segundos; 7) Finda a lista de inscritos,  recebidas e anotadas todas as manifestações dos presentes, o 

Cerimonial passará a palavra ao Promotor de Justiça, que fará breve discurso em que explicará o destino 

das representações e o método de trabalho que o Ministério Público adotará para defender os interesses 

coletivos apresentados em audiência. Em seguida fará os agradecimentos e encerrará o evento. 

 

 

3.1.2 Os encaminhamentos: Representações, Inquéritos Civis, Compromissos de Ajustamento de 

Conduta e Ações Civis Públicas 

Todas as reclamações de interesse coletivo recebidas em audiência pública serão 

objeto de uma ata em cujo corpo serão elencadas por representante. As reclamações idênticas, as que 

versarem sobre a mesma matéria e que forem formuladas contra o mesmo representado, serão 

condensadas em um mesmo autuado, sempre observando se há conveniência da junção para fins de 

investigação. 

As representações serão de logo autuadas e receberão o número de ordem e 

registradas no livro próprio da Promotoria de Justiça, seguindo conclusas ao Promotor de Justiça para 

deliberação. O Promotor poderá converter a representação em Inquérito Civil, hipótese em que de logo 

elaborará a respectiva portaria e decidirá acerca das primeiras deliberações. A instrução das 

representações autuadas e dos inquéritos civis instaurados obedecerá rigorosamente às orientações 

constantes na apostila de treinamento produzida pela Promotoria de Justiça “FORMALIZANDO 

INQUÉRITOS CIVIS: ANOTAÇÕES PRÁTICAS PARA SECRETÁRIOS”. 

O Promotor de Justiça priorizará o compromisso de ajustamento de conduta como 

forma de resolução dos problemas coletivos noticiados em audiência, fazendo contatos com os 

investigados desde o primeiro momento da instrução da representação ou Inquérito Civil. 

Outra forma de resolução da representação ou Inquérito Civil será a instauração de 

uma ação civil pública com o fim de obter prestação jurisdicional que preserve ou repare o interesse 

coletivo lesado exposto em audiência pública pela população. 

 

3.1.3 A prestação de contas do trabalho desenvolvido e a coleta de novas reclamações em audiência 

pública 

O prazo para que o Ministério Público tente debelar a demanda manifestada na 

audiência pública de coleta é de 06 meses. Nesse prazo, o Promotor de Justiça deverá celebrar 

compromissos de ajustamento, promover arquivamentos ou manejar as ações civis públicas necessárias. É 

importante que as ACPs sejam manejadas com antecedência razoável ao término desse prazo para que o 

Juiz da comarca tenha tempo para apreciar os pedidos formulados, de forma a se ter uma posição concreta 

do Poder Judiciário a ser apresentada nas audiências públicas subseqüentes. 

Com efeito, como o projeto trata de um “Fórum” que é “Permanente”, haverá 

audiência pública a cada 06 meses. A partir da segunda audiência pública, essas reuniões terão dois 
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momentos: o primeiro será o de prestação de contas da atividade ministerial à comunidade; e o segundo 

será a oportunidade para uma nova coleta de reclamações de âmbito coletivo. 

Na prestação de contas da atividade deflagrada a partir da demanda da audiência 

pública pretérita, o Promotor de Justiça elaborará um relatório em que fará referência às representações 

formuladas oralmente, nominando cada um de seus autores, dando em seguida notícia das providências 

adotadas pelo Ministério Público: se a representação foi arquivada com remessa necessária ao Conselho 

Superior do Ministério Público ou com notificação do representante para fins de recurso ao CSMP; se foi 

firmado compromisso de ajustamento com o transgressor do interesse coletivo ou se foi manejada ação 

civil pública contra este; ou, se, simplesmente, o conteúdo da representação foi encaminhado ao órgão 

responsável, em caso de não se tratar de matéria da atribuição do Ministério Público Estadual na comarca 

de Alto Parnaíba. 

 

4. O andamento do Projeto 

4.1 Monitoramento e avaliação 

O Secretário nomeado nas representações e nos inquéritos civis será responsável 

por suas tramitações, e zelará pelo fiel e rápido cumprimento das deliberações decididas pelo Promotor de 

Justiça. 

Na última metade do último mês do semestre estipulado para as providências do 

Ministério Público acerca das representações formuladas em audiência pública, o Secretario produzirá, 

sob a supervisão do Promotor de Justiça, um relatório circunstanciado de toda a atividade produzida pela 

Promotoria de Justiça acerca daqueles casos, a fim de subsidiar a prestação de contas a ser apresentada na 

audiência pública que se seguir. 

Além dessa providência, o Secretário elaborará um relatório ao final de cada 

semestre em que haverá referências da atividade da Promotoria de Justiça acerca das representações, com 

juntada de anexos, formando uma pasta de arquivo na Promotoria de Justiça que faça referência a tudo o 

que ocorreu no semestre posterior a cada audiência pública. 

 

5. Origem de recursos 

A logística do projeto envolve gastos eminentemente já previstos e suportados pela 

própria Procuradoria Geral de Justiça. Isso porque, após a audiência pública, os gastos com o manejo das 

representações e inquéritos civis demandarão tão-somente material de expediente e a força de trabalho 

dos servidores da própria Promotoria de Justiça. 

A única etapa que foge a essa regra será a logística das audiências públicas 

propriamente ditas. Para a realização delas a Promotoria de Justiça requisitará prédios públicos, sistemas 

de som, cadeiras e mesas a serem disponibilizados pelo Poder Público. Haverá também um pequeno gasto 

com a confecção de camisetas identificadoras do projeto para melhor identificação dos servidores da 

Promotoria de Justiça e colaboradores do projeto quando da realização das audiências. Em todo caso, se 

os bens requisitados ao Poder Público não puderem ser disponibilizados, a Promotoria de Justiça poderá 

alugá-los e pagará o respectivo aluguel com a verba dos adiantamentos às Promotorias, meio através do 

qual também suportará o ônus com a confecção das ditas camisetas de identificação. 

 


