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RESUMO 

A presente dissertação analisa a atuação e desempenho do Ministério Público do 
Rio Grande do Norte, na perspectiva estratégica, enquanto Instituição responsável 
pela defesa dos direitos coletivos.  A compreensão desta temática insere-se num 
contexto de modernização da administração pública, no qual está inserido, bem 
como suas mudanças funcionais e estruturais, numa realidade de inovações por que 
vêm passando as organizações públicas, buscando resgatar a legitimidade das 
organizações governamentais, alinhando-as aos valores democráticos da sociedade.  
Destaca a gestão estratégica e a gestão pública e expõe a atuação estratégica como 
o ponto central do estudo, com foco no desenvolvimento da organização nos últimos 
quatro anos, e outras questões relativas ao desempenho. Trata-se de um estudo de 
caso único, enquadrado nas características das abordagens qualitativas – 
descritivas e exploratórias. A análise mostrou, através do método de análise de 
conteúdo, mediante o critério de categorização temática, que o MP/RN – PGJ vem 
se desenvolvendo de forma intensa, e destaca que as mudanças já ocorridas 
refletem um bom desempenho estratégico da Instituição, especialmente nas áreas 
estrutural e funcional, e demonstra a consciência estratégica desta, porém isto ainda 
não é o suficiente para considerá-la uma organização estratégica, e conclui que 
ainda há muito por fazer, e que a ocorrência de uma gestão tipicamente estratégica 
no âmbito do MP/RN – PGJ é possível, com a consciência e participação de todos, 
membros e servidores. 

Palavras-chave: Perspectiva estratégica. Ministério Público. Gestão pública. 
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ABSTRACT 

The present dissertation analyzes the performance and acting of the Rio Grande do 
Norte Public Ministery, in the strategic perspective, while responsible Institution for 
the defense of the collective rights.  The comprehension of this theme inserts in a 
context of modernization of the public administration, in which is inserted, as well as 
their functional and structural changes, in a reality of innovations there is passing the 
organizations, looking to rescue the legitimacy of the government organizations, 
aligning them to the democratic values of the society.  It detaches the strategic 
administration and the public administration and it exposes the strategic performance 
about the central point of the study, focusing in the development of the organization 
in the last four years, and other relative subjects to the acting. It is a unic case study, 
framed in the characteristics of the qualitative approaches - descriptive and 
exploratory. The analysis showed, through the method of content analysis, by the 
criterion of thematic categorization, that MP / RN come developing in an intense way, 
and it detaches that the changes already happened reflect a good strategic acting of 
the Institution, especially in the structural and functional areas, showing the strategic 
conscience of this, although that is not still enough to consider it as a strategic 
organization, and it concludes that there is still a lot for doing, and that the 
occurrence of an administration typically strategic in the extent of MP/RN is possible, 
with the conscience and participation of all, members and servants. 

Keywords: Strategic perspective. Public Ministery. Public administration. 
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa possui a finalidade de analisar a evolução e desempenho 

da atuação estratégica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – 

MP/RN no contexto da Gestão Pública, enquanto Instituição responsável pela defesa 

dos direitos coletivos e individuais. 

Nos dias atuais, a mudança organizacional se apresenta como inevitável, 

instável e muito rápida, e ao mesmo tempo necessária à sobrevivência das 

organizações e dos indivíduos.   

 A sociedade nunca passou por tantas transformações como neste último 

século, conforme afirma Drucker (1995), e estas testam continuamente a capacidade 

de adaptação das organizações às novas situações (Silveira Júnior; Vivacqua, 

1999), trazendo às mesmas o desafio de reagirem de forma rápida e capaz de 

atender às demandas do ambiente em que estão inseridas. 

 Nunca a humanidade se apresentou tão despreparada para os novos 

desafios, riscos e oportunidades tecnológicas e econômicas que se lhe propuseram, 

de acordo com Rifkin (1999). 

O novo ambiente organizacional traz como palavras de ordem, 

velocidade, flexibilidade e inovação.  Diante desse constante processo de metanóia 

– mudança radical de mentalidade, torna-se importante analisar de forma crítica 

cada novo paradigma e as ações dele decorrentes, para que se possam criar novos 

conceitos gerenciais, desafiando o velho, apresentando o novo, enfrentando os 

problemas e acreditando nas idéias, com visão no futuro e solidez nos processos 

gerenciais, fatores importantes para a sobrevivência das organizações em mutação.  

No contexto nacional, as mudanças ocorridas nas organizações públicas 

vem sendo objeto de estudo, pois estas têm experimentado a adoção de modelos 

estratégicos, com a finalidade de adequar-se às demandas sociais internas e 

externas, atender aos pré-requisitos de uma sociedade globalizada, que busca 

serviços com níveis de qualidade cada vez maiores. 

Ao longo de toda a pesquisa foram estudadas e analisadas as 

possibilidades existentes para a implantação de uma atuação estratégica no âmbito 

de órgãos burocratizados como os do setor público, bem como verificar a existência 

de gestão com características predominantemente gerenciais, visando obter 

resultados (efetividade) nestas organizações. 
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Nesta perspectiva, a presente pesquisa objetiva descrever e analisar o 

processo de evolução e desempenho do Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte, considerando sua atuação social na defesa dos direitos coletivos, e seu 

desenvolvimento organizacional no período de 2001 a 2005, procurando extrair 

contribuições teóricas para o desenvolvimento do conhecimento científico. 

   

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

A experiência vivida pelo setor público brasileiro, a partir do governo do 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que, em 1995, colocou em vigor o Plano 

Diretor para Reforma do Aparelho do Estado, aliada à prática dos atuais gestores 

públicos, muitos destes advindos do setor privado, trazendo consigo as experiências 

profissionais neste adquiridas vêm modificando a forma de gerir a máquina pública.   

É possível observar nesta nova forma de administração ações que 

buscam a motivação e a satisfação do público interno (servidores) e do público 

externo (usuários dos serviços públicos), bem como ações de accountability

(prestação de contas à sociedade), a prática do kaisen (melhoria constante nas 

ações pessoais), dentre outras iniciativas inovadoras de gestão nos âmbitos de 

recursos humanos, tecnológico e de reengenharia de processos.  Sendo assim, 

percebe-se que a gestão pública tem sido orientada para resultados, nos últimos 

anos. 

Com relação às mudanças de pensamentos e ações sobre o papel e 

organização funcional do setor público, é possível observar que antigos paradigmas 

da gestão vêm sendo substituídos por uma nova ordem, na qual as ações de 

planejamento, medidas de desempenho e estratégias de gestão aliadas a um bom 

gerenciamento de informações, muito se aproximam de uma administração com 

características do movimento empreendedor do setor privado. 

Muito embora esta nova forma de administrar o setor público apresente 

pontos comuns e diferenciados em relação ao setor privado, esta forma de 

administrar dos gestores públicos atuais vem se tornando um fator de grande 

importância na modelagem do futuro desse agente fundamental da economia, 

responsável pela prestação de serviços à comunidade, bem como de resgatar sua 

cidadania. 
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A gestão estratégica passou a ser assunto de discussão da sociedade no 

momento em que a gestão burocrática já não dava resultados nas organizações 

principalmente nas públicas, com uma história marcada por uma administração 

ineficiente, refletida através de uma baixa qualidade nos serviços prestados,  

servidores desmotivados e cidadãos mal atendidos.  

O modelo tradicional de administração do setor público, traduzido em um 

planejamento burocrático, hierarquizado, centralizador de poder, parece tornar-se 

obsoleto, diante das demandas sociais vividas num cenário onde é enfatizada a 

descentralização dos processos e das responsabilidades, bem como das 

necessidades dos usuários dos serviços públicos, que cada vez mais buscam uma 

boa qualidade dos mesmos, presteza e bom atendimento por parte daqueles que 

prestam estes serviços.  

Isto é corroborado nas idéias de Kingsey Manning, professor da Imperial 

College Management School, in Birley; Muzyka (2001, p. 275), ao mencionar a 

necessidade de uma administração de caráter privado dentro de empresas públicas, 

sendo importante, para tal, a existência de gestores capacitados para este fim, ao 

esclarecer que 

A venda dos elementos comerciais do setor público – linhas aéreas, 
serviços de infra-estrutura, minas – deixa intocada grande parte dele 
para a qual não existe um modelo de setor privado, ou em que a 
alternativa privada é politicamente inaceitável.  Nestas áreas os 
governos buscaram introduzir a estrutura empresarial e a dinâmica 
do mercado, ao mesmo tempo em que mantiveram em grande parte 
o controle e o financiamento públicos do serviço.  Isto levou ao 
desenvolvimento de um novo tipo de organização – a empresa 
social, uma organização que fornece serviços para a comunidade, 
mas opera como empresa privada.  

Outro fator importante é que algumas dessas organizações passaram a 

funcionar de forma relativamente similar a empresas do ramo privado, haja vista a 

necessidade de privatização pela qual passaram e, na ausência de gestores 

preparados para esta finalidade, houve a necessidade de identificar e atribuir poder 

de liderança a profissionais com perfil empreendedor, capazes de motivar outros 

com objetivos diferentes dos seus próprios, com o fim de disseminar uma visão 

orientada por resultados dentro do setor público, voltada para o alcance de metas 

pré-estabelecidas e rendimento satisfatório ao capital investido. 
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Este perfil de gestor caracterizaria um profissional capaz de enfrentar 

situações adversas, ser interativo, autoconfiante, enérgico, persistente, tolerante, 

flexível e inovador, o que é fácil de observar numa gestão de caráter tipicamente 

estratégica, capaz de trazer resultados positivos de setores da administração com 

baixos índices de rendimento, priorizando àqueles que são mais necessários na 

organização e, provocando com isso, mudanças significativas no desenvolvimento 

de determinado ambiente.  

De acordo com Kanther (1987 apud HASHIMOTO, 2006, p. 120), um dos 

grandes dilemas dos executivos (gestores) atualmente é a postura e a atitude diante 

do dinamismo que rege as corporações. 

Este novo cenário de redesenho dos sistemas ou uma redefinição de 

competências entre os gestores teve suas primeiras expressões no Reino Unido, na 

década de 1970, na gestão da ministra Margareth Tatcher, sendo depois adotado no 

governo do ex-presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos, seguido pelos 

países anglo-saxões, até chegar  à América Latina, nos anos 90, começando pelo 

Chile e depois no Brasil, a partir de 1995.

A nova gestão pública tem apresentado uma filosofia de trabalho que traz 

em seu escopo a visão do cidadão como cliente, tendo como horizonte a satisfação 

deste quanto à prestação dos serviços públicos, descentralização da administração, 

maior valorização da cidadania e aspectos importantes tais como eficácia, eficiência, 

ética, além da incrementação de qualidade e quantidade de serviços, o que constitui 

um papel fundamental no resgate da legitimidade das organizações públicas, 

buscando alinhá-las aos valores democráticos da sociedade. 

No contexto desta nova administração, o Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte, órgão público voltado para a defesa dos interesses individuais 

e coletivos (custos legis – fiscal da lei), apresenta-se como entidade defensora da 

ordem jurídica e do regime democrático, atuando junto à sociedade norte-

riograndense através do trabalho da Procuradoria-Geral de Justiça e das 

Promotorias de justiça. 

Além disso, o Ministério Público atua como órgão fiscalizador dos três 

poderes – conforme o Art. 5º da Lei Complementar nº. 75 (Brasil, 1993) – buscando 

garantir o respeito destes poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição 

Federal, relativos às ações e serviços públicos, em várias frentes, tais como defesa 
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do meio-ambiente, do patrimônio público, do consumidor, criminal, do idoso e da 

pessoa portadora de deficiência, das minorias étnicas, da criança e do adolescente. 

Afirma o Art. 127 da Constituição Federal (Brasil, 1988), assim como o Art. 

1º da Lei Complementar nº. 75 (Brasil, 1993), que “o Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”.   

Direitos individuais indisponíveis são aqueles dos quais o indivíduo não 

pode abrir mão, como o direito à vida, à saúde e à liberdade. Ou seja, o indivíduo 

possui suas córneas, mas não pode negociá-las.  Tem o direito de ir e vir, mas não 

de invadir. 

A atuação do Ministério Público localiza-se na esfera de competência do 

Poder Executivo, atuando através da promoção de ações civis públicas (Brasil, 

1988, Art. 129, III; Brasil, 1993, Art. 6º, VII). Sendo assim, se um dos Poderes do 

Estado, no caso o Executivo, não atende a norma jurídica, deixando de prestar à 

comunidade o serviço público que lhe foi atribuída competência, cabe ao Ministério 

Público exigir o cumprimento da obrigação. 

A autonomia administrativa e financeira do Ministério Público é comentada 

por alguns autores, como sendo uma espécie de “quarto poder”, forte, independente 

e livre em suas ações, como se pode abstrair de Macedo Jr. (1999, p. 248): 

[...] vem se tornando comum a utilização da expressão Quarto Poder 
[grifo no original] para designar o Ministério Público [...] justifica-se 
em vista do alto grau de autonomia desta instituição perante os 
demais poderes e independência [...] 

Para Frischeisen (1999, p. 140), “[...] as atividades do Ministério Público 

[...] longe de pretender ser um quarto poder, como alguns insistem em afirmar, é, ao 

contrário, órgão de fiscalização dos três poderes [...]”. 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte - Procuradoria 

Geral de Justiça, objeto do presente estudo de caso, está inserido no contexto 

estadual, com competências similares aos três poderes estaduais, porém não 

subordinado a nenhum destes, atuando como uma espécie de “controle interno” da 

administração estadual.  Atualmente, conta com um quadro composto por 195 
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membros – Promotores de Justiça, sendo 21 destes investidos no cargo de 

Procurador de Justiça.   

Possui, ainda, em seu quadro funcional (Quadro de Apoio Administrativo), 

238 servidores, de nível básico, médio e superior, os quais atuam na área 

administrativa da Instituição. 

A presente pesquisa pretende confirmar a idéia de que uma gestão de 

caráter estratégica, disseminada no setor público, pode auxiliar no cumprimento e 

efetividade dos objetivos das instituições, visando evitar que estes sejam fluidos, 

frágeis e sem sustentabilidade, e para isso buscou embasamento teórico nos 

autores e estudiosos das áreas de gestão pública e gestão estratégica. 

 De acordo com Caulliraux; Yuki (2004, p. 19),  

o que se pretende afirmar é que a gestão deve se preocupar tanto 
com a eficiência de suas operações – isto é, em obter o melhor 
resultado possível, dados os seus recursos e objetivos - quanto com 
sua eficácia – isto é, com a propriedade do que está fazendo, com a 
devida alocação dos recursos para obtenção de resultados 
extraordinários. 

 Portanto, como se pode observar, “a problemática é a abordagem ou a 

perspectiva teórica que se decide adotar para tratar o problema colocado pela 

pergunta de partida. É uma maneira de interrogar os fenômenos estudados.” 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998, p. 104). 

 Considerando os aspectos acima abordados e que o problema de 

pesquisa “é uma dificuldade teórica ou prática, quando se tenta conhecer alguma 

coisa de real importância e para a qual busca uma resposta” (Marconi; Lakatos, 

1984, p. 24), pretende a presente pesquisa responder ao seguinte problema:

 Como se caracteriza a atuação estratégica do Ministério Público do 

RN (Procuradoria Geral de Justiça – PGJ) na condição de Instituição 

responsável pela defesa dos direitos coletivos? 
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1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

 Analisar a evolução e desempenho da atuação estratégica do Ministério 

Público do RN. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

a) Identificar o propósito (missão, visão, objetivos, diretrizes), bem como 

características do ambiente de ação do Ministério Público do RN; 

b) Ilustrar o grau de percepção, orientação e consciência da importância 

da atuação estratégica do MP/RN; 

c) Demonstrar como as ações e iniciativas são planejadas e implantadas 

na instituição; 

d) Identificar as principais mudanças estruturais e funcionais ocorridas no 

período de 2001 a 2005; 

e) Investigar a efetividade dos resultados obtidos pela instituição no 

cumprimento de suas atribuições e seu papel na sociedade. 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

a) Como se apresenta o propósito (missão, visão, objetivos, diretrizes), 

bem como características do ambiente de ação do Ministério Público do RN? 

b) Qual o grau de percepção, interesse e consciência da importância da 

atuação estratégica do MP/RN?  

c) Como as ações e iniciativas são planejadas e implantadas na 

instituição? 

d) Quais as principais mudanças estruturais e funcionais ocorridas no 

período de 2001 a 2005? 

e) Qual o nível de efetividade dos resultados obtidos pela instituição no 

cumprimento de suas atribuições e seu papel na sociedade? 
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1.4 JUSTIFICATIVA  

 O estudo da atuação estratégia procura analisar aspectos relativos à 

realidade da gestão em todos os tipos de organizações, mas nos últimos anos tem 

se aplicado à gestão pública, mormente no que diz respeito à necessidade desta de 

gerenciar-se não mais por inputs (recursos), mas por resultados, sejam eles 

quantificáveis, tangíveis e imediatos (serviços oferecidos) ou impactos voltados aos 

usuários.   

 Nesse contexto, a presente pesquisa teve por objetivo, principalmente, 

extrair informações sobre o universo de um organismo público que é o Ministério 

Público do RN, destacando a atuação do mesmo sob uma perspectiva estratégica 

como foco norteador. Considera-se ainda, a importância do estudo, a de ser o papel 

dessa instituição o de proporcionar atendimento das demandas básicas da 

população, como o de cidadania e, portanto, necessitar de uma visão mais 

inovadora, que minimize custos e maximize resultados.  Daí, derivarem alvos a 

serem alcançados e as medidas adotadas com vistas à consecução das metas 

estabelecidas.  

 A contribuição teórica da pesquisa reside no entendimento de que há 

estudos acerca de gestão pública, bem como tratando da dinâmica da atuação 

estratégica.  Porém, poucos estudos ainda fazem uma correlação entre estes dois 

assuntos, ou seja, uma aplicação de um modelo empresarial de gestão voltado para 

o gerenciamento de órgãos públicos.  

 Ao mesmo tempo, a pesquisa permite obter informações sobre a atuação 

estratégica aplicada ao setor público, a partir da visão de vários estudiosos do 

assunto, como Costa (2006) - Gestão estratégica, Cavalcanti (2005) - Gerência 

equalizadora e as estratégias de gestão no setor público, Oliveira (2005) – Definição 

do executivo ou gestor estrategista: Mintzberg; Ahlsrtrand; Lampel (2000) – Escolas 

da estratégia, Martins; Pieranti (2006) – Visão da gestão pública no Brasil 

contemporâneo; Granjeiro (2003) – Gestão pública; Osborne; Gaebler (1995) – 

Modelo de reinvenção do governo; Bresser Pereira (1997) – Reforma do estado, 

Trosa (2001) – gestão por resultados; Behn (2003) – propósitos e medidas de 

performance, dentre outros.  

Também se apresenta como sendo de relevância prática, na medida em 

que proporcionou um conhecimento mais profundo sobre esse modelo inovador de 



22

gestão no setor público, permitindo compreender as oportunidades e desafios 

enfrentados pelos gestores públicos, na tentativa de implantar ações de caráter 

caracteristicamente estratégico em órgãos do setor público, bem como de aproveitar 

de forma profícua as competências dos servidores – motivando-os a servirem com 

mais qualidade e melhor capacitação, o que, na visão do autor, pretende contribuir 

para a expansão do conhecimento bem como servir de ferramenta para os 

administradores que queiram promover inovações dentro de um sistema muitas 

vezes fechado a qualquer tipo de mudança nos processos e em sua estrutura. 

A forte identificação do pesquisador com a área pesquisada, estando este 

inserido no âmbito do setor público estadual, corrobora o desejo de que a pesquisa 

traga conhecimentos importantes aos gestores dos órgãos públicos pesquisados, 

bem como a toda comunidade que deseje obter maiores informações acerca do 

movimento e da dinâmica da atuação estratégica no âmbito da administração 

pública. 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 Para alcançar os objetivos já descritos e responder às questões de 

pesquisa levantadas anteriormente, é de suma importância identificar os limites sob 

o qual o estudo está inserido. 

 Esses limites estão relacionados à natureza do estudo. Em se tratando de 

uma pesquisa que procura analisar a atuação (desenvolvimento, modelagem) e 

desempenho de uma organização pública, numa perspectiva estratégica, as 

limitações são impostas em termos de escopo e design da pesquisa. 

 Quanto ao escopo do estudo, o foco se restringe ao tema atuação e 

desempenho, considerando o problema de pesquisa estudado, e foi possível 

observar que há poucos estudos que tratam sobre este assunto no âmbito da 

administração pública em um contexto da modernização do estado.  

 No entanto, foram encontrados artigos de revistas internacionais sobre 

administração pública que tratam sobre os propósitos e as formas de medir o 

desempenho em governos, o que colaborou, significativamente, na construção da 

pesquisa. Este estudo toma, ainda, como referência, teses, dissertações, artigos 

científicos que tratam de atuação estratégica no setor público, bem como àqueles 
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que se referem aos conceitos de adaptação estratégica e de modelagem 

organizacionais no ambiente privado.  

Porém, a partir dos dados que foram levantados, foi possível obter 

informações significativas para aumentar ainda mais o desejo de se pesquisar sobre 

o tema, observando as lacunas que precisam ser corrigidas, bem como opções de 

gerenciamento inerentes as mais variadas formas de administrar um segmento tão 

complexo e até contraditório, mas necessário como o setor público.  

Em relação ao design da pesquisa, é necessário considerar que o estudo 

foi realizado por apenas um pesquisador, e que, portanto, sofre muito dos problemas 

característicos da abordagem qualitativa na opção metodológica, sobretudo nos 

aspectos ligados às inferências e suposições que foram feitas no decorrer do 

processo da pesquisa. Assim, foram tomadas precauções para minimizar estes 

problemas, no sentido de buscar inferir apenas sobre os dados obtidos, tentando 

sempre alcançar os objetivos propostos através da metodologia escolhida e por 

meio do método de análise de conteúdo dos dados. 

 Outro fator importante a ser considerado, quanto aos desafios enfrentados 

pelos gestores nas ações e iniciativas de caráter estratégico adotadas por estes, é 

que as atividades do setor público são direcionadas a partir de um plano 

orçamentário anual pré-definido e, portanto, as ações dos gestores encontrarem-se 

circunscritas à execução deste orçamento.   

Ao mesmo tempo, identifica-se aí o grande desafio para o gestor 

estrategista, que é o de gerir o orçamento, direcionando os recursos financeiros, 

humanos e materiais para o alcance de resultados positivos e crescentes, ano após 

ano, bem como conhecer as oportunidades que se apresentam para o crescimento 

da instituição pública a que este pertence. 

Iniciativas para melhor obtenção de resultados, tais como utilização de 

licitações do tipo pregão eletrônico e outras ferramentas ligadas à tecnologia da 

informação (visando a aperfeiçoar o acompanhamento dos processos 

administrativos e judiciais), apresentam-se como algumas opções de gerenciamento 

estratégico que fazem, muitas vezes, parte da visão estratégica dos gestores atuais.  

  Por fim, é importante destacar que a pesquisa terá um corte longitudinal 

atual dentro da história do serviço público, especificamente no Ministério Público do 

Rio Grande do Norte – Procuradoria Geral de Justiça, em Natal, analisando a 

atuação estratégica desse órgão público em um contexto de modernização do 
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Estado quanto à gestão. Portanto, não se pretende fazer um resgate histórico da 

gestão do Estado, mas estudar um órgão público a partir de uma lógica empresarial 

que é a gestão estratégica voltada para os interesses do setor público revelados 

pelas demandas dos cidadãos. 

Outra delimitação no escopo da pesquisa reside no fato de que as grandes 

mudanças funcionais e estruturais ocorreram no período estudado, sendo este um 

período onde o Órgão estava ainda sendo equipado e, por este motivo, não foi 

possível colher documentos que apresentassem a realidade estrutural e funcional 

nos anos de 2001 a 2003.  Esta documentação passou a ser feita de forma contínua 

a partir de junho de 2003, através dos relatórios de gestão. 

Porém, houve o cuidado do pesquisador em colher todas as informações 

possíveis, através de visitas aos departamentos, setores, em abordagens aos 

gestores do Órgão, servidores mais antigos, e alguns registros eletrônicos (arquivos 

de texto, planilhas e bancos de dados) a que este teve acesso. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 GESTÃO PÚBLICA 

 A gestão pública, também chamada no Brasil de administração pública, 

desenvolveu-se através de três modelos básicos, de acordo com o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 1995): 

a) Administração Pública Patrimonialista – funcionando o Estado 
como uma extensão do poder do soberano, onde a corrupção e o 
nepotismo figuram como inerentes a este tipo de administração. 
Quando o capitalismo e a democracia se tornaram dominantes, o 
mercado e a sociedade civil passaram a distinguir-se do Estado, 
tornando-se a administração patrimonialista, neste momento 
histórico, um excesso inaceitável.  
b) Administração Pública Burocrática – surgiu, baseada nas idéias 
de Weber, com o pretexto de combater a corrupção e o nepotismo 
patrimonialista, tendo seus princípios voltados à profissionalização, 
carreira, hierarquia, impessoalidade.  Passou-se, então, a adotar 
controles rígidos dos processos, por pare dos administradores 
públicos.  O Estado voltou-se para si mesmo, deixando de lado sua 
função primordial, de servir à sociedade, limitando-se a manter a 
ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a 
propriedade. 
c) Administração Pública Gerencial – aparece na segunda metade 
do século XX, buscando aumentar a eficácia da administração 
pública, reduzir custos, melhorar a qualidade dos serviços tendo o 
cidadão como beneficiário.   

 Para Granjeiro (2003, p. 13), a definição da administração pública como 

arte ou como ciência depende do significado e da ênfase que se possa dar a esses 

termos, e sua idéia central é a ação racional, corretamente calculada para realizar 

determinados objetivos desejados.  É planejada para incrementar a realização 

destes objetivos. 

 O conceito de cidadão como cliente surgiu nos anos 80, de acordo com 

Caulliraux; Yamashita (2004 in CAULLIRAUX; YUKI, 2004, p.30), e causou grande 

controvérsia, na medida em que o cidadão passou a ser visto não mais como mero 

usuário dos serviços públicos, mas como proprietário da coisa pública, sendo parte 

ativa, em um contexto democrático, das decisões sobre as políticas públicas. 

 Sobre essa forma de adaptação para o setor público de um conceito 

originado na administração privada, Coutinho (2000, p. 46) diz que 
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O desenvolvimento conceitual dessa área levou à combinação de 
algumas práticas e conceitos do mercado como o princípio de 
cidadania.  Nesse sentido, opta-se pelo termo cidadão, incluindo na 
sua definição todos aqueles que se beneficiam direta ou 
indiretamente por um serviço público. 

 Este novo conceito traz em seu escopo a idéia de que as organizações 

públicas devem estar preocupadas com a acessibilidade e qualidade dos serviços 

prestados e com a satisfação das necessidades de seu público. 

 A postura das organizações públicas, no sentido de que estas precisam 

buscar maior eficiência no atendimento ao público, desburocratizar os 

procedimentos e inovar os serviços oferecidos, é comentada por Hirschmann, citado 

por Coutinho (2000, p. 47), que diz: 

• O primeiro conjunto de críticas baseia-se no distanciamento entre o 

governo e o público. Isso ocorreria caso a administração 

transformasse os cidadãos de proprietários da coisa pública em 

clientes do governo. 

• Além disso, o foco no cliente tornaria a satisfação individual mais 

importante do que o sentido da comunidade, inserindo a noção de 

consumo no setor público. 

• Um outro problema seria a visão simplificada da complexa teia de 

relações entre a sociedade e o governo.  O governo tem múltiplos 

“clientes”, com múltiplos interesses, opiniões diversas e que 

competem por demandas diferentes ao governo.  Como conseqüência, 

os múltiplos clientes podem dirigir o governo em diferentes e, muitas 

vezes, opostas direções para servir aos seus interesses. 

 Segundo Popovich (1998 apud CAULLIRAUX; YUKI, 2004, p. 31),  

um dos principais fatores que geram a necessidade de mudanças 
nas organizações de governo é a percepção de desperdício e 
ineficiência, uma vez que grande parte dos cidadãos acredita que o 
setor público é ineficiente e não efetivo na provisão de segurança, 
educação, empregos e oportunidades. 
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 Sendo assim, a administração com foco no cidadão visa enfatizar valores 

como eficiência, eficácia, transparência, participação e ética.  Nassuno (2000, p.62) 

diz que, 

no Plano Diretor (Brasil, 1995), a dimensão usuário-cidadão está 
colocada em termos da identificação do cidadão como cliente 
privilegiado dos serviços públicos e da previsão de mecanismos de 
controle social, com a participação de entidades da sociedade civil. 

  

 Popovich (1998 apud CAULLIRAUX; YUKI, 2004, p. 32) ainda afirma que 

uma das principais características de uma organização pública de alta performance 

consiste na reestruturação de seus serviços e processos de trabalho, para ir de 

encontro às necessidades de seus clientes.    

 A cultura de uma organização é o reflexo da cultura que predomina em 

seu entorno. Esta perspectiva vincula a cultura das organizações à cultura das 

sociedades nacionais. 

 Entendendo-se como organização um grupo social deliberadamente 

orientado para a realização de objetivos e que, para a consecução dessas 

finalidades, a mesma precisa de pessoas, dentre outros recursos, fica evidente que 

a organização é um espaço não apenas de transformação de matérias-primas em 

produtos ou serviços, como normalmente se concebe, mas principalmente um 

espaço onde ações são planejadas e executadas de acordo com os objetivos pré-

estabelecidos e de acordo com as políticas adotadas pela organização para alcançar 

seus fins, além de permitir a formação de convicções ou a defesa de posições sobre 

determinados fatos.   

 Portanto, na organização, enquanto espaço produtivo, também é possível 

encontrar ideologias (já que esta é formada por grupos sociais, dominantes e 

dominados), também não se pode escapar a um posicionamento político manifesto 

ou latente, já que o homem é um ser político em todos os espaços que ocupa e, 

para toda e qualquer cultura que venha a ser adotada pela organização, sempre há 

de surgir posicionamentos favoráveis e contrários.   

 Nesse sentido Motta (1993, p. 237) afirma que a  

cultura organizacional representa, portanto, o resultado da 
adaptação de uma organização ao seu meio ambiente; valores 
adquiridos coletivamente são julgados relevantes para serem 
preservados e ensinados aos novos membros. A formação da 
cultura organizacional presume, em princípio, que novos membros 
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da empresa serão socializados segundo esses valores considerados 
os mais relevantes. 

 A cultura organizacional nas empresas públicas é marcada por uma 

história marcada por premiar servidores, ao proporcionar estabilidade àqueles que 

apresentam baixa produtividade.   De acordo com Lane (apud CKAGNAZAROFF, 

2002, p. 7), no modelo de administração pública tradicional, baseado no modelo 

Weberiano de burocracia, o empregado público é considerado como um burocrata.   

 Além disso, é possível verificar que ainda existem órgãos em que o 

atendimento ao público em suas demandas básicas é realizado com pouco esmero, 

deixando insatisfeito o público externo, por não ver atendidos seus pleitos, bem 

como o público interno, que não goza de uma capacitação adequada, em muitos 

casos, ou não é motivado a prestar um serviço de qualidade, pois não está 

“ganhando” nenhuma bonificação ou benefício extra por seu bom desempenho.   

 Numa percepção mais de perto, vê-se que, atualmente, pode-se deparar 

com pessoas que se coadunam com a idéia de “trabalhar o mínimo necessário para 

que a empresa não morra e se ganhe o suficiente para viver”. (TAYLOR,1990, p. 

26).  Percebendo essa tendência do indivíduo, o autor afirmou:  

contudo, o trabalhador vem ao serviço, no dia seguinte, e em vez de 
empregar todo o seu esforço para produzir a maior soma possível 
de trabalho, quase sempre procura fazer menos do que pode 
realmente – e produz muito menos do que é capaz; na maior parte 
dos casos, não mais do que um terço ou metade dum dia de 
trabalho, é eficientemente preenchido. 

  

 Considerando que a lógica taylorista estabelece separação entre aqueles 

que pensam e aqueles que executam, bem como estruturas pesadamente 

hierarquizadas e a ausência de iniciativa, Alecian; Foucher (2001, p. 100) 

apresentam uma inversão a esta forma de pensar, que consiste em: 

a) consultar todas as pessoas envolvidas pela implementação de 
uma decisão antes de tomá-la; 
b) responsabilizar sobre o alcance dos objetivos, e não sobre as 
tarefas a realizar;  
c) delegar a decisão ao primeiro nível de competências existente 
(princípio de subsidiariedade) e instituir um acompanhamento (a 
posterior) e uma obrigação de fazer relatório, em vez de um controle 
a priori; e 
d) favorecer as descompartimentalizações. 
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 Diante desse quadro, que se arrasta há anos, as gestões atuais têm se 

preocupado em verificar os “gargalos institucionais”, com a finalidade de mudar seu 

modus operandi e, assim, tornar possível um atendimento digno, eficaz e de boa 

qualidade à população, razão maior da existência do serviço público.  Para tanto, 

cursos de qualificação têm sido eventualmente realizados, além de palestras e 

seminários, visando a capacitar o público interno, os servidores.  

 Pode-se destacar, também, que algumas instituições públicas procuram 

motivar o desempenho de seus servidores através de bonificações por 

produtividade, avanços funcionais e outras práticas, todas com o objetivo de que 

este se sinta bem pessoalmente, bem remunerado e motivado a prestar bons 

serviços.  Neste contexto, destaca-se a figura de um gestor estrategista que, sendo 

aquele que assume riscos e busca realizar algo novo, empregando recursos de 

novas formas, com vistas à maximização da produtividade e da eficiência, está 

sempre pronto a identificar e utilizar as potencialidades de seus liderados, com a 

finalidade de juntos alcançarem os objetivos organizacionais. 

Em um mundo em plena transformação tecnológica e social, é impossível 

para o administrador ser racional simplesmente seguindo os procedimentos 

descritos em lei.   

De acordo com Bresser Pereira (1997, p. 28-29), as principais 

características da administração gerencial, também denominada “nova gestão 

pública” são: 

a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-
cliente; 
b) ênfase no controle dos resultados através dos contratos de 
gestão (ao invés de controle dos procedimentos); 
c) fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, 
organizada em carreiras ou “corpos” de Estado, e valorização do 
seu trabalho técnico e político de participar, juntamente com os 
políticos e a sociedade, da formulação e gestão das políticas 
públicas; 
d) separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, 
de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras 
dessas mesmas políticas; 
e) distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências 
executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por 
definição monopolistas, e os serviços sociais e científicos de caráter 
competitivo, em que o poder de Estado não está envolvido; 
f) transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais 
e científicos competitivos; 
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g) adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, 
dos mecanismos (1) de controle social direto, (2) do contrato de 
gestão em que os indicadores de desempenho sejam claramente 
definidos e os resultados medidos, e (3) da formação de quase-
mercados em que ocorre a competição administrada; 
h) terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a 
ser licitadas competitivamente no mercado. 

Quanto ao modelo da Nova Gestão Pública (New Public Management – 

NPM) adotado no Reino Unido, que substituiu o modelo Weberiano de burocracia, 

apresenta um diferencial acerca da “forma de fazer” inerente a cada estilo de 

administração, conforme o quadro 1: 

Estilo de Administração 
 Gerencialismo puro 

 (Managerialism) 
Consumerismo Serviço Público 

Orientado (Public 
Service Oriented) 

Foco Economia e eficiência 

“fazer mais com 
menos” 

Eficácia e qualidade 

“fazer melhor” 

Equidade e 
Accountability 

“fazer o que deve 
ser feito” 

Maneira de ver 
a sociedade Contribuintes 

(Taxpayers) 
Clientes / 

Consumidores 
Cidadãos  

Quadro 1: Respostas à crise do Modelo Burocrático Inglês. 
Fonte: Adaptado de Abrúcio, 1997. 

Esta classificação não é exatamente a utilizada por Osborne; Gaebler 

(1995). A obra desses autores tornou-se um marco na nova discussão sobre a 

administração pública americana. Trata-se de uma discussão incorporando 

conceitos que estiveram separados no desenvolvimento do modelo gerencial inglês. 

Eles propuseram uma redefinição da atividade governamental ou uma melhor 

atividade dela; procurando novos caminhos para o setor público, tornando-o mais 

empreendedor, sem tornar esse setor numa empresa.  

 Quanto ao novo modelo de administração pública, ele tem como base o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 1995), que propõe os 

seguintes objetivos: 
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a) Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade 
administrativa de governar com efetividade e eficiência, voltando a 
ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos; 
b) Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, 
reservando, em princípio, os serviços não-exclusivos para a 
propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e serviços 
para o mercado para a iniciativa privada; 
c) Transferir da União para os estados e municípios as ações de 
caráter local: só em casos de emergência cabe a ação direta da 
União; 
d) Transferir parcialmente da União para os estados as ações de 
caráter regional, de forma a permitir uma maior parceria entre os 
estados e a União. 

  Popovich (1998 apud CAULLIRAUX; YUKI, 2004, p. 31) define que um 

dos principais fatores que geram a necessidade de mudanças nas organizações de 

governo é a percepção de desperdício e ineficiência, uma vez que grande parte dos 

cidadãos acredita que o setor público é ineficiente e não efetivo na provisão de 

segurança, educação, empregos e oportunidades.   

 Nassuno (2000, p. 62) afirma que “no Plano Diretor (Brasil, 1995), a 

dimensão usuário-cidadão está colocada em termos da identificação do cidadão 

como cliente privilegiado dos serviços públicos e da previsão de mecanismos de 

controle social, com a participação de entidades da sociedade civil”.  

 Sendo assim,  

a administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de 
impostos e como cliente dos seus serviços.   O paradigma gerencial 
contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da 
descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, 
horizontalização de estruturas, descentralização de funções, 
incentivos à criatividade (BRASIL apud CAVALCANTI, 2005, p. 75).
  

 Pode-se, a partir destes conceitos, haver uma compreensão de que o 

modelo da nova administração pública tem características gerenciais, com o objetivo 

de oferecer serviços públicos com qualidade, visando atender melhor às demandas 

dos usuários destes. 

O uso das tecnologias de informação tem trazido impacto direto no serviço 

público, segundo Gutiérrez (2000 apud CAULLIRAUX; YUKI, 2004, p. 35), uma vez 

que: 
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a) Melhora os tempos de entrega – em função da redução dos 
tempos de trâmite entre departamentos, da possibilidade de envio 
de documentos eletrônicos, da disponibilidade de informações para 
os servidores públicos, entre outros; 
b) Aumenta a qualidade dos serviços públicos – uniformizando e 
padronizando o uso das informações, possibilitando maior 
segurança e confiabilidade na troca de documentos e melhorando a 
qualidade das informações; 
c) Redução de custos – ao diminuir os custos de comunicação e de 
envio e recebimento de documentos; 
d) Ampliação da cobertura e da disponibilidade – pela maior 
disponibilidade de serviços públicos, evitando que a distância, a 
dispersão física dos estabelecimentos e das pessoas sejam um 
obstáculo à prestação dos serviços. 

Falando-se sobre a gestão do Estado, até 1930 a administração pública 

era vinculada ao poder dos coronéis e das oligarquias agrárias através de seu poder 

local em detrimento do poder central do país.  Por essa fragmentação, os estados 

brasileiros obtiveram grande independência do governo central.  

Mas, com a Revolução de 1930, os ideais de urbanização e 

industrialização da sociedade vieram à tona, o que despertou a necessidade de 

modernização através de uma burocracia pública nacionalmente modelada 

construída através da adoção de um modelo burocrático, como se pode observar em 

Cavalcanti (2005, p.55).  

Ou seja, novas formas de governo através de um chamado “novo” 

Estado. “Um novo modelo se estabelece, sem, contudo romper completamente com 

o anterior” (CAVALCANTI, 2005, p. 55).  

Hoje, a burocracia pública, além de enfrentar os desafios do 

conhecimento, da tecnologia e dos recursos financeiros em suas diversificadas 

áreas de atuação, requer um modelo organizacional capaz de solucionar problemas 

atendendo a múltiplos valores, tais como eficácia, eficiência, equidade, direitos 

humanos, dentre outros de igual ou maior importância. 

Considerando que o poder é, principalmente, de quem orienta a 

sociedade quanto a seus deveres e direitos, o governo tem um papel catalisador 

como afirma Osborne; Gaebler (1995, p. 26) e pensar de forma estratégica não é  

obra apenas do setor privado, mas de todos que se preocupam com o bem comum.  

 Redefinir a atividade governamental é gerir o que é público de forma 

estratégica para não desperdiçar recursos tão escassos diante de tantas 
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necessidades latentes da sociedade. Neste sentido, Osborne; Gaebler (1995, p 32-

33) asseveram que: 

os governos que se interessam primordialmente pelo rumo da 
sociedade, estão empenhados de forma ativa em modelar suas 
comunidades, seus estados e nações.  Tomam um maior número de 
decisões sobre as políticas a seguir; movimentam um maior número 
de instituições econômicas e sociais.  Alguns deles chegam a 
regulamentar mais a sociedade.  Em vez de admitir mais 
funcionários, garantem que outras instituições estejam prestando 
serviços e atendendo às demandas da comunidade. 

  

Com a emergência de uma economia global, dar o rumo é hoje 

particularmente importante. Não todas, mas algumas pessoas já entendem o 

impacto que teve a competição global sobre a formulação e implantação das 

políticas públicas em seus países. Mas isso é privilégio de alguns poucos que têm 

seus direitos básicos assegurados.  

No entanto, a maioria das pessoas que moram em países com economias 

em desenvolvimento não possui esse nível de esclarecimento. Conhecem a crise, 

mas, desconhecem os impactos causados por ela em suas próprias vidas.  Não 

sabem o impacto que teve sobre o governo a competição global.  

As novas pressões que surgem, pedem um governo que seja capaz de 

fazer as coisas ou prestar serviços ao público com menos recursos e, ao mesmo 

tempo, aumenta a demanda pelo governo no sentido de dar direção a sociedade, 

coordenando os diferentes interesses e principalmente adotando objetivos e 

estratégias eficientes, eficazes e efetivas. 

Portanto, o papel do governo como educador, treinador, financiador da 

pesquisa científica, regulador, normalizador e operador da infra-estrutura é muito 

importante. 

De acordo com Osborne; Gaebler (1995, p.13), a gestão burocrática teve 

grande sucesso desde a Revolução Industrial, ao substituir o governo das famílias 

reais e da nobreza por uma administração baseada na impessoalidade, 

profissionalismo e racionalidade técnica, como estudado por Max Weber. 

De fato, a burocracia logo se tornou um fim em si mesma, mediante o 

carreirismo e corporativismo, fechando-se às mudanças que se aceleraram após a II 

Guerra, tendo sido desde então sinônimo de um “governo lento, ineficiente e 

impessoal” (id., p. 15), pouco sensível aos problemas reais da comunidade.   
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O novo modelo de governo caracteriza-se, pelo contrário, como um 

governo que “pertence à sociedade, dando responsabilidade ao cidadão em vez de 

serví-lo” (OSBORNE; GAEBLER, 1995, p. 51-80), e visa atender aos cidadãos como 

clientes e não aos interesses da burocracia (OSBORNE; GAEBLER, 1995, p. 181-

213). 

Com a visão de estimular a ação e a parceria da sociedade, ao invés de 

simplesmente controlar a economia, possuir empresas ou concentrar-se no “fazer” 

em ampla escala, o “governo catalisador” – assim denominado por Osborne; 

Gaebler (OSBORNE; GAEBLER, 1995, p. 26-50) – estabelece um diferencial em 

relação ao modelo tradicional burocrático, tornando seu poder de realização 

expressivamente maior que o modelo retro, por ter uma postura de controle 

orientado por missões, metas e objetivos (OSBORNE; GAEBLER, 1995, p. 116-

148).  Suas ações se voltam para o controle do cumprimento dos custos orçados e 

não para a consecução de metas otimizadas. 

Conforme Drucker (1968 apud OSBORNE; GAEBLER, 1995, p. 50): 

Não estamos diante de um ‘desaparecimento do estado’.  Pelo 
contrário, precisamos de um governo forte, vigoroso, muito ativo.  
Mas enfrentamos a escolha entre o governo extenso e impotente e o 
governo que é forte porque se limita a decidir e a dirigir, deixando o 
‘fazer’ para outrem.  Precisamos de um governo que pode e deve 
governar.  Isto é, não um governo que ’faz’; não um governo que 
‘administra’ – mas, sim, um governo que governa”. 

Portanto, é necessário considerar alguns instrumentos que devem ser 

analisados, para melhor gerenciar os órgãos públicos e o próprio governo.  Neste 

sentido, o quadro 2 revela alguns destes instrumentos: 
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Instrumentos à disposição do Governo para a prestação de serviços à comunidade 
CATEGORIAS 

Tradicionais Inovadoras de Vanguarda 
Criação de normas legais 
com sanções 

Franquias “Semeadura” de dinheiro 

Regulamentação ou 
desregulamentação 

Parcerias público-privadas e 
público-públicas 

Investimentos acionários 

Monitoramento e 
investigação 

Empresas públicas e para-
governamentais 

Associações voluntárias 

Licenciamentos Compras Co-produção ou auto-ajuda 
Política tributária Seguros Gerenciamento da demanda 
Doações Recompensas Reestruturação do mercado 
Subsídios Alterações na política de 

investimento público 
Venda, troca ou uso de 
propriedade 

Empréstimos Assistência técnica/ Informações  
Garantia de empréstimos   
Contratações   

Quadro 2: Instrumentos à disposição do Governo para a prestação de serviços à comunidade.  
Fonte: Osborne; Gaebler (1995, p 33). Adaptado pelo autor. 

Durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

difundiram-se conceitos relacionados a uma reforma no Governo, baseados nos 

preceitos de David Osborne e Ted Gaebler, autores que muito influenciaram as 

reformas do governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Bill Clinton bem 

como do governo brasileiro.  

O modelo proposto pelos autores (1995) se resume basicamente em 

temas como: O Governo catalisador: navegando em vez de remar; O governo 

pertencente à comunidade: dando responsabilidade ao cidadão, em vez de servi-lo; 

Governo competitivo: Introduzindo a competição na prestação de serviços; Governo 

orientado por missões: transformando órgãos burocratizados; Governo de 

resultados: Financiando resultados, não recursos; Governo e seus clientes: 

atendendo às necessidades do cliente e não da burocracia; Governo empreendedor: 

gerando receitas ao invés de despesas; Governo preventivo: a prevenção em lugar 

da cura; Governo descentralizado: da hierarquia à participação e ao trabalho de 

equipe; Governo orientado para o mercado: induzindo mudanças através do 

mercado; Governo reinventado: uma visão de conjunto. 

Este processo de reinvenção traz em seu escopo conceitos sobre 

administração que visam a procurar formas eficientes de administrar, tornando o 

governo inovador, imaginoso e criativo, orientando-se pelo mercado, focalizando o 

desempenho de suas funções, desprezando as alternativas convencionais, limitadas 

à simples prestação de serviços básicos.  Entre as práticas mais utilizadas para este 
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novo padrão de gerenciamento, destacam-se a avaliação permanente de 

desempenho, a administração participativa, o planejamento estratégico e os 

resultados.  

De acordo com Osborne; Gaebler (1995 apud GRANJEIRO, 2003, p. 04), 

essa nova forma de governar promove a competição e focaliza resultados e não 

normas de procedimento. A maioria dos governos inovadores promove a competição 

entre os que prestam serviços ao público.  Esta redefinição de objetivo visualiza o 

usuário do serviço público como cliente, oferecendo a este livre escolha entre os 

serviços disponíveis, como escolas, programas de treinamento e tipos de moradia. 

Uma das formas que este processo de inovação adota é utilizar o 

processo de terceirização, permitindo que este (o Governo) tenha seu foco na 

geração de recursos e priorizando o atendimento das necessidades da população, 

deixando aos cuidados do setor privado a produção de bens e serviços.  Esta 

medida catalisadora é suficiente para que o Governo garanta a correta prestação de 

serviços ao público. 

O Governo que participa do cotidiano da comunidade, trazendo 

responsabilidades a ela, faz com que esta aja de forma mais responsável, pois 

estará controlando seu ambiente, ao invés de ser controlada por outros.  Esta atitude 

apresenta-se como mais eficaz, pois a comunidade tem organização mais flexível e 

criativa que as grandes burocracias, consegue aplicar padrões de conduta de forma 

mais eficaz que as burocracias, e compreender melhor seus problemas e como 

atuar na minimização destes.  

O novo modelo de governo promove competição, entre os setores público 

e privado, no setor privado entre si, e dentro do próprio setor público, encorajando a 

inovação, trazendo motivação e orgulho aos servidores públicos. 

Segundo Granjeiro (2003, p. 71), funcionários públicos de mentalidade 

empreendedora, frustrados com a burocracia super-regulamentada, simplesmente 

estabelecem um sistema autônomo paralelo, menor, mais objetivo, direcionado e 

racional.  Assim, o governo abandona as regras antigas, define suas missões 

básicas e, a partir daí, estabelece um orçamento e os critérios dentre os quais os 

funcionários deverão atuar para atingir as metas propostas.  Isto faz com que a 

organização se torne mais flexível, inovadora, efetiva e racional.  

Dentro desta perspectiva, este novo sistema abrange pagamento e 

promoção diferenciados, de acordo com a produtividade, e não baseados em tempo 



37

de serviço, premiando assim aqueles que efetivamente realizam suas tarefas, 

combatendo a estagnação funcional.  Além disso, níveis salariais diferenciados e 

avaliação permanente de desempenho fazem parte do governo voltado para 

resultados, ou seja, tudo o que se realiza deve ser mensurável, para poder 

reconhecer o sucesso ou o fracasso das ações praticadas pelos gestores e 

servidores.   

O governo voltado para o cliente, atendendo suas necessidades sociais, 

transformando seus administradores em estrategistas capazes de potencializar os 

serviços prestados ao público interno e externo, planejando suas ações e avaliando-

as permanentemente, estabelecendo e encorajando lideranças internas, 

descentralizando sua burocracia e dando lugar a uma administração participativa – 

esta é a nova realidade da gestão pública, a gestão estratégica, que a cada dia toma 

mais vulto dentro dos órgãos da administração pública, criando um diferencial 

competitivo dentro e fora do governo. 

Sendo assim, o novo estilo de gerir adotaria uma visão integrada, 

coordenada e não meramente intuitiva e ocasional, capaz de integrar estratégias e 

operações, bem como uma visão dinâmica, utilizando de forma integrada 

informação, conhecimento, aprendizado, criatividade, resolução de problemas e 

mudança.  

Autores como Cavalcanti (2005, p. 53), bem como Martins; Pieranti (2006, 

p. 286) chamam a atenção para o fato de que o setor público é uma organização já 

que é um sistema de atividade interdependente, constituído por vários grupos, onde 

a burocracia pública referente ao Poder Executivo no Brasil, é uma organização 

composta de organizações das chamadas administração direta e indireta 

(autarquias, fundações e empresas estatais – públicas e de economia mista). 

Portanto, cabe observar o grande desafio da modelagem desse setor, devido a 

incertezas relacionadas à estrutura, a processos de informação e decisão, a 

sistemas de recompensa e às pessoas.  

Neste sentido Levy (1997, p. 5) afirma que 

 a organização contemporânea demanda uma permanente 
capacidade de inovação, em lapso de tempo cada vez mais curtos, 
exigindo para tanto uma aproximação muito maior entre os diferentes 
níveis hierárquicos e setores. A contribuição de cada indivíduo passa 
assim a ser preciosa, e consequentemente, seu desenvolvimento – 
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conhecimentos, habilidades e atitudes – um recurso estratégico da 
instituição. 

Toda a década de 80 foi marcada por debates sobre o papel do governo 

na economia com um destaque muito grande das teses levantadas pelos países que 

iniciaram reformas em seus governos, observando suas necessidades e propondo 

alternativas de otimização dos recursos públicos para obterem melhores resultados. 

E como já foi visto anteriormente através dos vários autores, foram 

desenvolvidos modelos de governança pública para as diversas realidades. Porém 

outras abordagens foram surgindo resultado das limitações existentes nas várias 

propostas. Muitas críticas às teses anti-intervencionistas, estas, favorecidas não só 

pela crise do welfare-state, mas também pelo colapso dos ideais socialistas e pelo 

robustecimento de teorias econômicas com destaque para a oferta e, dentre essas 

críticas, Pires (2005, p. 2) coloca que  

O tom retumbante com que as teses da reinvenção do governo vêm 
sendo apresentadas (e em muitos casos assumidas) e a ampla 
aceitação que vêm tendo junto à opinião pública, deixam a 
impressão de que uma revolução está em curso, devendo ter 
impacto sobre as teorias pré-existentes a respeito do papel do 
governo e seu modo de funcionar. Osborne & Gaebler (1993, p. 350) 
acreditam que isso esteja ocorrendo, pois para eles na prática 
governativa “[...] as regras tradicionais tornaram-se imprecisas, a 
experimentação se difundiu rapidamente, práticas até então aceitas, 
sem nenhuma crítica, passaram a ser discutidas.”  

Para este autor há um problema: a reinvenção do governo parece ser um 

conjunto de iniciativas destinado a trazer da prática, da experimentação, para um 

novo paradigma, anomalias que a proposta não tem condições de resolver. Então se 

pergunta: Será que a crise governativa pode ser resolvida por idéias neoliberais tão 

simplistas? Fica a questão para ser avaliada com muito cuidado por todos os que 

têm poder de gerir o Estado. 

Considerando as reflexões feitas por Diniz; Azevedo (1997, p. 58) quando 

falam sobre a proposta de Bresser Pereira quanto à reforma do Estado, observa-se 

que atualmente, há uma tendência à diminuição da participação direta do Estado 

como produtor direto de bens e serviços e o aumento das atividades referentes ao 

incentivo e orientação dos investimentos do setor privado em áreas consideradas 

pelo setor público como estratégicas ou prioritárias, bem como o incremento das 
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atividades de regulação e de parcerias com diferentes atores da sociedade civil. Por 

isso, afirmam Diniz; Azevedo (1997, p. 63) que: 

Nesta abordagem também há a busca de uma estrutura institucional 
leve e ágil para o setor público, que permite uma ação mais eficaz 
tanto no referente às demandas de curto prazo, como na 
capacidade de delinear novas políticas públicas, voltadas para um 
planejamento estratégico de médio e longo prazos. Entretanto, nesta 
perspectiva, procura-se levar em conta tanto a escassez de 
recursos, que aponta para uma redução da máquina pública, quanto 
à complexidade da sociedade, onde certos setores não têm ainda 
condições de suportar o livre jogo de mercado. 

  

Uma outra crítica à reinvenção do governo proposta por Osborne e 

Gaebler foi feita por Charles Goodsell (1993), em seu texto “Reinvent government or 

Rediscover it?”. Segundo as idéias deste autor, citado por Abrúcio (1997, p.35), os 

autores americanos estavam tentando apenas “retomar alguns temas abordados 

pelo debate gerencial na década de 80, mas mesmo assim não conseguiram 

entender a natureza da administração pública da gestão democrática”.    

Portanto, alguns desafios para a administração pública do século XXI são 

destacados por Abrúcio (1997, p. 38), dentre eles o estabelecimento do conceito de 

planejamento estratégico, adequado às mudanças no mundo contemporâneo e 

capaz de pensar, também, as políticas de médio e longo prazo; bem como a ampla 

introdução de mecanismos de avaliação de desempenho individual e de resultados 

organizacionais, atrelados uns aos outros, e baseados em indicadores de qualidade 

e produtividade;  

Por fim, o quadro 3, a seguir, apresenta o desenvolvimento das 

habilidades gerenciais dos funcionários, principalmente os de nível médio e os do 

alto escalão, com algumas funções principais como dirigentes públicos, conforme 

colocam Metcalfe; Richards (1989 apud ABRÚCIO, 1997, p. 39):  

Mudanças 

INTEGRADOR INOVADOR Regularidade de 
procedimento 

ADMINISTRADOR PRODUTOR 

Melhora de 
Resultados 

Estabilidade 
Quadro 3: As funções do dirigente público. 
Fonte: Metcalfe; Richards (1989 apud ABRÚCIO, 1997, p. 39) 
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O governo brasileiro, através do Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão, regulamentou, através da publicação dos decretos nº. 5.378, de 23 de 

fevereiro de 2005 e nº. 5.383, de 03 de março de 2005, o Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê Gestor do 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. 

O intuito deste programa é trazer uma nova visão às organizações 

públicas, levando-as a funcionar com base nos critérios de promoção da 

governança, aumento da capacidade de formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas, promoção da eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos 

recursos, busca pela eficácia e efetividade das ações governamentais, promovendo 

a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e promoção de uma gestão 

democrática, participativa, transparente e ética (BRASIL, 2005). 

As premissas do GESPÚBLICA são baseadas no fato de que a gestão de 

órgãos e entidades públicos pode e deve ser excelente, pode e deve ser comparada 

com padrões internacionais de qualidade em gestão, mas não pode nem deve deixar 

de ser pública (BRASIL, 2006). 

De acordo com o diretor de programas de gestão da Secretaria de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Paulo Daniel Barreto Lima, em palestra proferida no 

Seminário Estadual sobre Organizações Sociais, na cidade de Florianópolis/SC, em 

20 de abril de 2005, qualidade em gestão significa capacidade para obter a melhor 

relação entre as variáveis “recurso” � “ação” � “resultado”, e seu direcionamento 

estratégico tem por objetivo promover a construção de organizações públicas de alto 

desempenho, bem como elevar a satisfação do cidadão com a administração 

pública, mediante o uso de estratégias como voluntariado, alianças (público-

privado), adesão, criação de valor público, aprendizado e tecnologia dedicada. 

A missão da GESPÚBLICA é, de acordo com Lima (2005), contribuir para 

a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o 

aumento da competitividade do país.  Para isso, as ações de implementação das 

melhorias do serviço público passam por um processo contínuo de monitoramento, 

tendo influência direta do plano de melhoria, gerado através da auto avaliação das 

instituições públicas, como se pode observar na figura 1: 
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Sendo assim, a auto-avaliação das ações públicas deve ser uma 

realidade, uma estratégia de melhoria e aprendizagem organizacional (LIMA, 2005, 

P. 18). Isso é corroborado por Granjeiro (2003, p. 74), o qual afirma que “sem o 

devido feedback de resultados, qualquer iniciativa inovadora já nasce morta”. 

As ações previstas no Art. 6º  do Decreto nº. 5.383, de 03 de março de 

2005, revelam que  

A Câmara de Políticas de Gestão Pública proporá as diretrizes 
estratégicas de gestão necessárias à promoção dos resultados 
preconizados no plano plurianual, à implementação do Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA, à 
melhoria da qualidade do gasto público, à consolidação de uma 
administração pública profissional, voltada aos interesses do cidadão 
e pela aplicação de instrumentos e abordagem gerenciais que 
objetivem: 

I - fortalecer a atuação sistêmica do Estado, visando ao integral 
atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo 
Federal; 

II - promover a capacidade de formulação, implementação, controle e 
avaliação das políticas públicas; 

III - promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos 
recursos, relativamente aos resultados da ação pública; 

IV - promover ações de melhoria da qualidade e de 
desburocratização, de forma a assegurar a eficácia e efetividade da 
ação governamental, aumentando a competitividade do País e 
garantindo a adequação entre meios, ações e resultados obtidos; e 

Figura 1: Processo de implementação das melhorias propostas pelo Gespública.
Fonte: LIMA, Paulo Daniel Barreto (2005). (Adaptado) 

Auto avaliação

Plano de melhoria

Monitoramento

Implementação das melhorias



42

V - promover a gestão democrática, participativa, transparente e 
ética. 

O Secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio 

Grande do Norte, Paulo César Medeiros, participou da assinatura do contrato entre o 

Governo Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, que tem 

como objetivo financiar o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e 

do Planejamento dos Estados e do DF - Distrito Federal – PNAGE. Com isso, o 

estado do Rio Grande do Norte passou a fazer parte do grupo que pretende 

implantar no estado o novo modelo de gestão proposto pelo Governo Federal, a 

GESPÚBLICA. 

No contexto do Estado do Rio Grande do Norte, a capacitação dos 

servidores públicos – através de cursos oferecidos pela Secretaria de Estado 

da Administração e Recursos Humanos (SEARH) – busca estruturar um programa 

de excelência gerencial nas organizações públicas estaduais, onde serão definidos 

objetivos e metas a serem aplicadas.  

Um grupo de trabalho destinado a introduzir o novo conceito de 

governança, e promover o aperfeiçoamento de ferramentas de gestão nas 

organizações públicas estaduais foi designado, e em um momento inicial a proposta 

é utilizar cerca de 200 servidores pós-graduados na área de gestão nos últimos três 

anos, como facilitadores do processo de implantação.  Com este propósito, o 

governo estadual vem promovendo, em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, cursos de formação de gestores, como Visão Ampla da 

Gerência e Gestão de Pessoas, com cargas horárias de aproximadamente 200 

horas cada, abordando temas inerentes à nova proposta de gestão pública, tais 

como: Novas Exigências Gerenciais para Atuação do Estado, Gestão de Pessoas 

para a Formação de Competências, Comprometimento na Administração Pública, 

Avaliação de Desempenho, Ética, Responsabilidade Social e Cidadania, 

Fundamentos da Administração Pública Voltada para o Cidadão e Gestão da 

Qualidade na Administração Pública. 

Órgãos estaduais como o Hemonorte e Hospital Santa Catarina – 

situados em Natal/RN – já aderiram ao programa, inspirados pela experiência de 

outros órgãos, como o Hemorio (RJ) – visando melhorar a gestão e qualidade dos 

serviços prestados à população.  
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O Ministério Público, embora não tenha ainda aderido ao GESPÚBLICA 

oficialmente, já vem – através da visão de seus três últimos gestores (Procuradores-

Gerais de Justiça) – desenvolvendo iniciativas visando o alcance de metas 

propostas, pautado nos princípios da Moralidade, Legalidade, Economicidade e 

Transparência, sempre buscando atingir efetividade em suas atividades 

institucionais. 

Remetendo ao quadro 3, tem-se então que os gestores públicos, neste 

caso os que dirigem o Ministério Público devem apropriar-se de procedimentos 

integradores e inovadores (quanto às mudanças), mantendo-se em uma postura 

estável, administradora e produtora de resultados melhores, frente às mudanças que 

se lhes apresentam.    

É perceptível, nos últimos 15 anos, o desenvolvimento desta Instituição, 

nas áreas de pessoal, estrutura, e envolvimento em ações públicas na defesa dos 

direitos cidadãos. 

2.2 ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

  

 Falar em pensamento estratégico é mostrar que a postura dos executivos 

deve estar voltada para a otimização interativa da organização com o ambiente em 

tempo real.  O pensamento estratégico representa a base de sustentação para o 

adequado resultado estratégico de uma organização, porque uma administração 

estratégica só terá sustentação se os gestores responsáveis pelas macro-decisões 

tiverem um pensamento estratégico, adquirido, obviamente, ao longo do tempo, 

inclusive com auto-treinamento e muita perseverança.  

 Isso é corroborado por Oliveira (2005, p. 96) e por Cavalcanti (2005, p. 

27). Este último, afirma que a teoria organizacional é rica em pesquisas e bastante 

diversificada em termos de orientações paradigmáticas. Sendo assim, traz 

relevantes contribuições para a sistematização e uso do conhecimento nas 

organizações, tais como o desenvolvimento e a modelagem organizacionais. 

   Segundo este autor, 

Embora as duas correntes se preocupassem com questões relativas 
à performance organizacional, o desenvolvimento organizacional se 
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concentrava nos processos interativos entre os indivíduos e grupos, 
a partir de uma perspectiva comportamental. Já a modelagem (ou 
arquitetura) organizacional vislumbra a influência sobre o conjunto 
das variáveis formais da organização, buscando integrar o micro foco 
do comportamento organizacional e o macro foco das estruturas e 
processos organizacionais (CAVALCANTI, 2005, p. 27). 

  

 Citado por Caulliraux; Yamashita (2004 in CAULLIRAUX; YUKI, 2004, 

p.55), Trosa (2001) discute a necessidade de a administração pública gerenciar-se 

por resultados (serviços oferecidos ou impactos voltados aos usuários) e não mais 

por recursos chamados inputs. Apenas preocupações com os meios não são 

suficientes para o alcance dos objetivos da organização; pensar estrategicamente é 

refletir sobre os resultados a serem gerados. É apontar, por exemplo, quais serviços 

serão prestados aos cidadãos, em quais quantidades e com qual nível de qualidade.  

 Behn (2003), em seu artigo intitulado “Why measure performance? 

Different purposes require different measures”, publicado na Public Administration 

Review, é citado por Caulliraux; Yamashita (2004 in CAULLIRAUX; YUKI, 2004, 

p.56), quanto à questão da medição de performance em governos. “O autor destaca 

vários motivos que levam a administração pública a medir seu desempenho e 

associa a eles diferentes formas de medir”. Os propósitos são: 

• Avaliar – o quão bem o órgão desempenha sua função;
• Controlar – como garantir que todas as unidades estão fazendo 

as coisas certas; 
• Elaborar o orçamento - em quais programas e projetos a 

organização deve gastar o orçamento público; 
• Motivar – como motivar servidores, contratados, gerentes, 

colaboradores e stakeholders a realizar o necessário para 
melhorar o desempenho da organização; 

• Promover – como demonstrar a instâncias superiores, poder 
legislativo, stakeholders, imprensa e cidadãos, que o órgão está 
realizando um bom trabalho; 

• Celebrar – quando a organização deve celebrar os sucessos 
alcançados; 

• Aprender – o que funciona e o que não funciona; e  
• Melhorar – o que deve ser feito de forma diferente para melhorar 

a performance. 

 De acordo com Behn (2003 apud C, p. 57), cada propósito necessita de 

medidas de performance que apóiem, adequadamente, os gestores no alcance dos 

objetivos definidos.  Dessa forma, o autor propõe o seguinte quadro 4:  
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Propósito Forma de medir 

Avaliar 
Outcomes (impactos) combinados com os recursos 
utilizados e os efeitos de fatores exógenos 

Controlar Recursos ou inputs 

Motivar 

Medidas de eficiência, mais especificamente serviços 
prestados ou impactos divididos pelos recursos 
utilizados. 

Promover 
Aspectos da performance de simples compreensão e 
valorizados pelos cidadãos. 

Celebrar 
Medidas de desempenho capazes de ressaltar o 
senso de responsabilidade coletiva. 

Aprender 
Dados detalhados ou desagregados que possam 
demonstrar os desvios em relação ao previsto. 

Melhorar 
Medidas que relacionem mudanças nas operações 
com mudanças nos outputs ou outcomes. 

Quadro 4: Propósitos e medidas de performance. 
Fonte: Behn (2003 apud CAULLIRAUX; YAMASHITA in CAULLIRAUX;YUKI, 2004, p. 57). 

Neste sentido, pensar estrategicamente e entender o significado de 

desempenho organizacional sugerem a descrição do sistema capitalista e das 

mudanças que vêm ocorrendo, que são fundamentais para uma administração 

estratégica.  

Convém destacar, ainda, que diferentes ondas de transformação e 

evolução têm sacudido o mundo e este, desde os anos 50, atravessa eras, 

paradigmas evolucionais com grandes e rápidas repercussões, como conquistas no 

espaço, a revolução dos computadores, a queda do comunismo, a comunicação 

globalizada e instantânea e com isso o encurtamento das distâncias, as novas 

tecnologias, a robótica, a globalização da economia, a internet e o advento da “nova 

economia” com ênfase nos bens intangíveis, principalmente no conhecimento, 

deixando a teoria clássica da escassez um tanto abalada. 

 Todos passaram a conviver com o desconhecido e o novo, mudanças 

cada vez mais profundas que traziam a necessidade de se transformar não só as 

organizações mais também as pessoas. Elas deveriam sobreviver num ambiente 

incerto e turbulento. Uma coisa era certa: mudanças viriam e a sociedade deveria 

ser habilidosa, buscar conhecimentos, flexibilidade e principalmente adaptabilidade.  

 A administração estratégica sugere modernidade e sua adoção é, ao 

menos em discurso, disseminada pelas organizações que já perceberam essas 

transformações que estão acontecendo. Observando uma abordagem sistêmica e as 

condições do ambiente, elas procuram fazer um alinhamento estratégico para 
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adaptarem-se às novas necessidades organizacionais.  Nas palavras de Machiavelli 

(apud Bernardi, 2003, p. 37) 

Nada é mais difícil de assumir, mais perigoso para conduzir, do que 
tomar a iniciativa na introdução de uma nova ordem de coisas, pois a 
inovação tem como inimigos todos os que se saíram bem sob as 
antigas condições e tem defensores tépidos nos que, talvez, possam 
se sair bem sob as novas. 

A crise do atual sistema em que as organizações estão inseridas leva as 

mesmas a adotarem um modelo estratégico de administrar que enfatiza a 

flexibilidade e fluidez, baseando-se em pontos como: interação cooperativa e 

sistêmica, planejamento, organização e controle social, autocrítica, programas e 

projetos inovadores e efetivos, entendimento da cultura organizacional e incentivo à 

iniciativa, meio pelo qual se encontra respostas para os problemas, vendo-os como 

oportunidades de mudança.   

 No que se refere à administração e gestão de empresas, Bernardi (2003, 

p. 15) afirma que algumas mudanças também foram percebidas: a empresa local 

passou a ser multinacional e global, dos fundamentos econômicos à 

responsabilidade social e ambiental, do mercado de massa ao foco no cliente, da 

indústria tradicional à empresa virtual, dos planejamentos de longo prazo ao 

planejamento estratégico, dos processos manuais aos processos informatizados. 

Considerando as diferentes contribuições à teoria das organizações, a 

partir dos autores clássicos, os pesquisadores da administração estratégica 

percebem que as organizações que são eficientes e eficazes estão sujeitas a altos 

níveis de incerteza e, por isso, desenvolvem um modelo de gestão mais inovador.   

No contexto brasileiro, alguns autores têm falado sobre termos 

associados à estratégia como: adaptação, postura, modelagem nas organizações 

(em sua maioria do setor privado).  No âmbito público, é possível perceber alguns 

gestores direcionando as organizações para resultados. De acordo com Cavalcanti 

(2005, p. 278),  

Esse pressuposto impõe, do ponto de vista da modelagem 
organizacional, o critério da coerência, compatibilidade, 
consonância, alinhamento ou congruência nas escolhas 
estratégicas de desenho adotadas, para poder garantir altos 
padrões de desempenho e resultados.   
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 São freqüentes, no mundo das organizações contemporâneas, 

comentários acerca de problemas e turbulências quanto à necessidade de 

criatividade e inovação para equilibrar dificuldades que acabam aparecendo. As 

mudanças organizacionais são necessárias diante desse contexto e isso deve ser 

corroborado mediante práticas empreendedoras que surgem e que devem ser 

levadas em consideração a partir de estudos aprofundados. Portanto, inovação 

refere-se, segundo Motta (2003, p. 229), “à introdução de uma mudança julgada 

positiva e benéfica. Mudança significa, apenas, aplicações de uma invenção ou idéia 

nova, tanto no sentido positivo quanto negativo”.  

A exploração das oportunidades e situações novas oferecidas, tanto na 

Era Industrial quanto na da Informação, indica que deveria existir um ser capaz de 

identificar tais situações em que poderia obter maior produção, ganho, desempenho 

e resultados. Esse ser estaria nos bastidores das principais transformações 

ocorridas e seria o artífice das mudanças e alterações experimentadas em 

praticamente todos os campos da vida humana. Mais ainda, tal ser não seria apenas 

um agente do processo e sim o motor e o combustível que movem a civilização 

humana.  

De acordo com Waterman Jr. (1989, p. 2), “os lideres de hoje precisam 

recriar a si mesmos e às suas maneiras de fazer negócios para se manterem no 

topo, ou para permanecerem competitivos”. 

Tal personagem já foi identificado por pesquisadores nas principais 

culturas, grupos sociais, países e num sem número de realizações do homem nos 

mais diversos campos do pensamento e do conhecimento. Mas, numa área em 

especial este personagem vem sendo objeto de profundas avaliações e pesquisas, 

por sua reconhecida importância estratégica para o desenvolvimento econômico.  

 Quando se fala em inovação em organizações, fala-se então de atuação 

estratégica, por se entender que sua compreensão é fundamental no enfrentamento 

das mudanças, principalmente nas que se referem ao contexto de organizações 

públicas. 

 E uma forma de aplicação desse conceito, é através da apropriação das 

afirmações de Dornelas (2003, p.39) quando corrobora sobre a prática do 

intrapreneurship (empreendedorismo aplicado dentro da organização), que envolve: 
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- A criação de uma cultura e clima inovadores 

- Gerentes agindo como se fossem proprietários 

- Rearranjo da cadeia de valores da organização 

- Realocação dos recursos atuais e competências em novas e diferentes 

maneiras. 

Na concepção de Waterman Jr (1989, p. 5),  

[...] virtualmente todos os fenômenos de aprendizado resultantes de 
experiência direta ocorrem de forma vicária, pela observação do 
comportamento de outras pessoas e suas conseqüências para ela.  
A capacidade de aprender pela observação capacita as pessoas a 
adquirirem padrões de comportamento grandes e integrados, sem 
que precisem formá-los gradualmente, através de um tedioso 
processo de tentativa e erro. 

O mesmo autor (1989, p. 7) afirma ainda que “as organizações 

renovadoras tratam as informações como sua principal vantagem estratégica e a 

flexibilidade como sua maior arma estratégica”. Ou seja, elas atuam contemplando 

aquilo que o autor define como “oportunismo informado”, buscando antecipar-se às 

previsões e sempre atentas a surpresas.  Seus gestores buscam ser 

intelectualmente rápidos, ágeis e prontos para agir. 

Tudo isso tem a ver com a necessidade de uma atuação estratégica 

apropriada aos diversos tipos de organizações, com consciência das necessidades 

que lhes são inerentes e ao mesmo tempo dos recursos disponíveis no ambiente 

interno e externo da organização.  

A aplicação destas idéias no âmbito público tem gerado diferenciação 

entre as organizações. Foi possível verificar, no caso do Órgão em estudo, que seus 

servidores de nível médio, quase em sua totalidade, possuem graduação em nível 

superior, além de haver por parte do Órgão rigor quanto a um padrão de 

comportamento por parte dos servidores, como pontualidade, assiduidade, bom 

atendimento, busca de soluções rápidas e efetivas às demandas que se 
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apresentam, diferentemente de outros órgãos públicos, onde alguns destes valores 

não são tratados com a mesma relevância.   

A respeito desta diferenciação, Waterman Jr. (1981, p. 58) esclarece que 

“as empresas podem ser imaginadas como sendo conjuntos de aptidões, 

capacidades e competências. Uma das principais diferenças entre duas empresas, 

mesmo que estejam no mesmo negócio, é aquela entre suas aptidões coletivas”. 

2.2.1 Estratégia e Gestão  

  Pode-se conceituar gestão estratégica a partir de Costa (2006, p. 54) 

como o processo sistemático, planejado, gerenciado, executado e acompanhado 

sob liderança da alta administração da instituição, envolvendo e comprometendo 

todos os colaboradores da organização. O mesmo autor ainda afirma que a gestão 

estratégica tem o objetivo de assegurar o crescimento, a continuidade e a 

sobrevivência da instituição, através da contínua adequação de sua estratégia, de 

sua capacitação e de sua estrutura, possibilitando-lhe enfrentar as mudanças que 

por ventura venham acontecer em seu ambiente interno e externo. 

  Nesse sentido, Costa (2006, p.54) define que gestão estratégica  

Engloba desde avaliações de diagnósticos e de prontidão à 
estruturação do processo de planejar e formular um propósito 
compartilhado para a organização, a escolha de estratégias, a 
fixação de metas e desafios, até a atribuição de responsabilidades 
para o detalhamento dos planos e projetos e para conduzir e 
acompanhar as etapas de sua implantação. Quando o processo e a 
metodologia de trabalho são adequados, consegue-se o 
envolvimento e o comprometimento de todos aqueles que têm uma 
contribuição efetiva para elaborar e executar as transformações 
necessárias. Assim, as pessoas e os processos deixam de ser parte 
do problema para serem parte da solução. 

 Os estudos sobre estratégia levam as organizações a pensarem sobre a 

necessidade de fazer um ajustamento entre o ambiente e o que se pretende para 

ela. Qualquer sistema organizacional, em seu processo de evolução, passa por uma 

sucessão de estágios e cada estágio tem duas fases específicas: a fase de 

estruturação e a fase empreendedora como se observa em Oliveira (2005, p. 31).   
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O estágio da evolução e a respectiva fase devem orientar a escolha das estratégias 

básicas a serem adotadas. 

 A atuação estratégica adota, em seu escopo, conceitos que tencionam 

orientar o planejamento institucional, buscando direcionar a organização para o 

alcance de eficiência (fazer as coisas de maneira adequada, resolver problemas), 

eficácia (obter resultados, maximizar a utilização dos recursos) e efetividade 

(manter-se no ambiente mediante resultados positivos de suas ações ao longo do 

tempo). 

 Estes conceitos (missão, visão, valores, objetivos, diretrizes), esclarecidos 

a seguir, constituem o propósito da organização, ou seja, o conjunto de elementos 

básicos que caracterizam aquilo que a organização gostaria de ser, no futuro, a sua 

vontade, seu desejo de ser e de agir (COSTA, 2006, p. 35). 

 Para Oliveira (2004, p. 76), a missão de uma organização é sua razão de 

ser, e representa o horizonte dentro do qual ela atua ou pretende atuar. O autor 

(2004, p. 88) classifica visão como “aquilo que a organização quer ser”, resultando 

do consenso e bom senso de sua liderança.  Wright; Kroll; Parnell (2000, p. 93) 

esclarecem que, muitas vezes, a missão da organização é definida de um modo 

formal, por escrito, em uma declaração de missão – uma declaração de propósito 

genérica mas duradoura, que identifica o alcance das operações de uma 

organização e o que ela pode oferecer para os vários agentes envolvidos 

(fornecedores, usuários, investidores, dentre outros). 

Costa (2006, p. 38) define como valores as virtudes ou características 

positivas ou desejáveis que a organização intenta adquirir, preservar e incentivar, os 

quais a mesma não está disposta a negociar. 

Para um melhor entendimento sobre ambiente, adota-se a concepção de 

Oliveira (2004, p. 55), que o classifica como um “conjunto de todos os fatores que, 

dentro de um limite específico, se possa conceber como tendo alguma influência 

sobre a operação do sistema, o qual corresponde ao foco do estudo”, ou ainda “um 

conjunto de elementos que não pertencem ao sistema (organização)”. 

Para que a organização alcance seus objetivos, é importante que estes 

conceitos sejam compartilhados com todos os colaboradores, para evitar que os 

atores envolvidos no processo organizacional se percam em suas funções, 

agregando valor em pontos que a missão não contempla, ou gerando desperdício de 

tempo e de recursos. 
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O campo da administração estratégica revela algumas escolas que 

surgiram no desenvolvimento dessa área, mostrando como cada uma delas percebe 

a formulação das estratégias.  

Parte delas, ou o primeiro grupo de escolas, possuem uma natureza 

prescritiva, ou seja, mais preocupadas em como as estratégias devem ser 

formuladas do que em como elas são formuladas. Por outro lado, tem-se um 

segundo grupo, de natureza mais descritiva, mostrando de fato como as estratégias 

são formuladas. Todas essas escolas conseguem construir o significado geral de 

estratégia. 

Os elementos que compõem cada uma das escolas sinalizam que 

realidades vividas ao longo da história, também podem vir a ser realidades nos 

ambientes organizacionais do futuro.  

Para tanto, se faz necessário identificar os processos e considerar que, 

mesmo em ambiente público estratégias são formuladas e são geridas por pessoas 

que estão em um contexto de transformações e que necessitam compreender os 

indicadores dessas mudanças, observando o papel do gestor estrategista como 

agente dessa compreensão.  

Portanto, considerando as idéias de Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000, 

p. 13-15), é possível classificar as escolas de acordo com o quadro 5, a seguir: 

Natureza da escola Escola Visão do processo: 

Design Conceitual 
Planejamento Formal 

Prescritiva 

Posicionamento Analítica 
Empreendedora Visionária 

Cognitiva Mental 
Aprendizado Emergente 

Poder Poder 
Cultural Ideológica 

Ambiental Passiva 

Descritivas 

Configuração Episódica 
Quadro 5: Escolas de pensamento na formação de estratégia: 
Fonte: Mintzberg (2000, p. 19). (Adaptado) 

Antes de informar as características de um gestor estrategista, é 

fundamental destacar as possibilidades existentes de atitudes que um gestor pode 

apresentar perante a construção de uma postura estratégica na organização, seja 

ela pública ou privada. 
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Neste sentido, Ackoff (1974 apud OLIVEIRA, 2005, p. 32-34) revela que 

os gestores podem apresentar as seguintes atitudes perante os aspectos 

estratégicos que devem ser levados em consideração antes de abordar o perfil de 

um gestor estrategista: 

a) Atitude inativa, na qual o gestor está satisfeito com a situação atual; 

tem estilo conservador de administração; procura estabilidade e sobrevivência para 

si; não precisa se preocupar com as mudanças sociais e ambientais; seleciona os 

meios pela viabilidade; administra por crise sugerindo paliativos; reage às ameaças 

e não às oportunidades; navega com a maré sem balançar o barco. 

b) Atitude reativa, na qual o gestor apresenta alta resistência às 

mudanças, afirma “eu já tentei isso e não funcionou”; toma decisões baseando-se na 

experiência em anos na instituição; tenta, nada contra a maré, de volta a uma praia 

familiar. 

c) Atitude pré-reativa, onde planeja para o futuro, e não o futuro em si. 

Orienta-se mais pelas coisas do que pelas pessoas, preocupa-se com as 

oportunidades e ameaças; geralmente não se preocupa com a implantação dos 

planos; navega com a maré, mantendo o direcionamento tradicional. 

d) Atitude interativa, onde o gestor prepara e projeta um futuro desejável, 

acreditando que pode fazê-lo através do estabelecimento de metas. Também 

procura o auto-desenvolvimento, a auto-realização e o auto-controle e, ainda, 

acredita que pode mudar o sistema no qual está inserido em aspectos como 

estrutura, funcionamento, pessoas, recursos, dentre outros. E, finalmente, preocupa-

se com o planejamento para prazos mais longos, ao mesmo tempo em que tenta 

redirecionar a maré. 

Mas, quais as características básicas que tornam um gestor em 

estrategista? Essa é uma pergunta que todos os gestores deveriam fazer 

independentemente do tipo de organização. E se ela for pública, as necessidades de 

formular estratégias são maiores ante aos recursos, estrutura, infra-estrutura, 

normas que muitas vezes não atendem às expectativas dos gestores, impedindo o 

alcance dos objetivos propostos ou seu atraso. 

De acordo com as idéias de Cavalcanti (2004) in Martins; Pieranti (2005, 

p. 305), o administrador (ou gestor) público que conduz sua organização a 

resultados é um consciente e sistemático mediador entre as estruturas e as pessoas 

no trabalho. O autor (MARTINS; PIERANTI, p. 205), cita Arendt (2003), que diz: 
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Privilegiado pela autoridade, ele se “apresenta”, cotidianamente, 
compartilhando e inspirando interpretações da realidade.  Consciente 
das incongruências estruturais, da impossibilidade de simplesmente 
ignora-las, e das suas limitações para transformá-las em curto prazo, 
ele compensa os sinais distorcidos emitidos por essas estruturas 
sistêmicas impróprias, por meio da ação equalizadora. 

Para tanto, Oliveira (2005, p. 36) sugere que o executivo analise cada 

uma delas e faça uma auto-avaliação sobre seu enquadramento, para 

posteriormente, estabelecer as ações que poderá viabilizar, preocupando-se com a 

eficiência, eficácia e efetividade do processo administrativo. Neste sentido, o referido 

autor indica seis principais características desses executivos (gestores) em 

empresas, mas que podem ser adaptadas a qualquer tipo de organização, ilustradas 

na Figura 2: 

Sobre a atitude interativa perante as questões estratégicas da 

organização, pode-se dizer que esta funciona de forma a permitir que o gestor possa 

continuamente intervir e controlar o curso das atividades da organização, fornecendo 

novas diretrizes à medida que observa os efeitos das anteriores. Ou seja, este deve 

pensar sobre as atitudes que podem ser adotadas diante da estratégia traçada, com 

vistas ao alcance de uma situação de pensamento estratégico. 

Figura 2 – Características do executivo estrategista.
Fonte: Oliveira (2005, p. 37). 
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Quanto à administração das turbulências ambientais, percebe-se que é 

necessário ao gestor saber lidar com os interesses distintos, não lineares, dos atores 

da organização, para assegurar a sobrevivência da organização, sua solidez e força 

estrutural, adaptando-se a transformações súbitas e aproveitando oportunidades que 

surjam no caminhar desta. 

Ainda segundo Oliveira (2005, p. 38),  

Os executivos estrategistas devem também estar voltados para o 
processo de inovação, que necessita de alguns fatores básicos, 
como senso de oportunidade, agressividade, comprometimento, 
qualificação das pessoas e flexibilidade para usufruir oportunidades 
que passaram despercebidas no primeiro momento. Os riscos de 
percurso são minimizados, não por controles detalhados, mas 
pulverizando-se esses riscos entre vários projetos e planos de ação, 
mantendo baixos os custos iniciais e incentivando a tenacidade, 
flexibilidade e capacidade dos executivos da empresa. 

O autor (Oliveira, 2005, p. 39) afirma ainda que seja necessário a estes 

gestores entender e aceitar as realidades tumultuadas da inovação, aprender com 

as experiências de outras empresas, e adaptar os aspectos mais relevantes dos 

outros a suas práticas e culturas administrativas.   Neste sentido, faz-se necessário 

que as organizações inovadoras respondam, hábil e continuamente, às mudanças 

ambientais que se apresentam. 

Quanto à tomada de decisão e às prioridades, o gestor estrategista deve 

enfrentar e analisar objetivamente os fatos, para que não se transforme em um 

torcedor da solução que escolheu, e não caia no erro de tomar decisões precipitadas 

em função de análises apressadas e superficiais.  Outro ponto importante é não 

confundir alternativa para um determinado problema, com solução; Antes, considerar 

que as alternativas são um meio para o alcance dos objetivos predeterminados.  

Também, decidir sem estabelecer critérios, o bom andamento do 

processo pode sofrer prejuízos.   

Ter capacidade administrativa para consolidar e perpetuar a organização 

é um aspecto que também deve ser considerado pelo gestor, haja vista que os 

valores do gestor ou do grupo que gerencia a organização têm grande ingerência 

nos objetivos e na formulação das estratégias da mesma.  Sendo assim, é 

importante considerar que a clareza de objetivos e a cultura da organização podem 
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determinar seus resultados, podendo também configurar-se forças renovadoras 

dentro da organização.   

Oliveira (2005, p. 45)  estabelece como uma das verdades imutáveis do 

desenvolvimento organizacional, que a pujança de uma empresa depende do 

desenvolvimento da capacitação e da habilidade dos profissionais que a compõem. 

Quanto ao controle administrativo, é importante que haja por parte do 

gestor a coordenação dos componentes do planejamento e da estruturação 

organizacional, verificando a execução das tarefas determinadas através de 

relatórios escritos e verbais (fornecidos pelos subordinados ou terceiros), buscando, 

com isso, evitar ou superar obstáculos que se interpõem ao alcance dos objetivos 

organizacionais. 

Sabe-se que há incompatibilidades estruturais, políticas e gerenciais em 

toda e qualquer organização.  Muitas vezes, prioridades não observadas no 

orçamento, normas que obstaculizam a realização das metas propostas, são 

suficientes para trazer problemas e obstrução ao desempenho da organização.  

Portanto, o conceito de equalização trazido por Cavalcanti in Martins; 

Pieranti (2006, p. 303) vem reforçar a importância do gestor estrategista no âmbito 

da administração pública, como sendo o ator capaz de agir minorando as distorções 

do ambiente organizacional por meio de dispositivos que as compensem, 

intensificando os recursos em algumas frentes e diminuindo em outras, visando 

obter uma resposta global desejada.   De acordo com Sell apud Cavalcanti in 

Martins; Pieranti (2006, p. 304), sua ação seria de compensar, contrabalançar, 

equilibrar, igualar, estabilizar.  

Requisito fundamental, ainda, ao gestor estrategista (ou inovador), é a 

coragem para “fazer diferença”. Para Arendt (2003 apud Cavalcanti in MARTINS; 

PIERANTI, 2006, p. 307), “a conotação de coragem, que hoje reputamos qualidade 

indispensável a um herói, já está, de fato, presente na mera disposição de agir e 

falar, de inserir-se no mundo e começar uma história própria”.  

Toda e qualquer mudança organizacional traz consigo perspectivas e 

também algumas tensões.  Sempre existem os favoráveis à mudança e seus 

opositores, mas uma coisa é certa: as organizações mudam, muito e cada vez mais. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o MP vem passando por 

transformações resultantes de mudanças em seu contexto de atuação e que 

indicariam, a partir do modelo abaixo (COSTA, 2006, p, 67) o seu enquadramento 
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estratégico, na fase pioneira em alguns momentos e na fase de crescimento em 

outros momentos, entendendo-se essas fases como um processo contínuo sem, 

necessariamente, obedecer a uma ordem dos indicativos e necessidades. 

Costa (2006, p. 67) classifica as fases de mudança das organizações de 

acordo com o quadro 6, a seguir:

Fase / Características Indicativos e necessidades 

Pioneira � Início de uma nova 
atividade. Visa a atender 
necessidades reais ou 
presumidas, utilizando 
alguma forma de sinalização 
do ambiente no qual atuam 
ou pretendem atuar.  

• percepção de uma lacuna real a ser preenchida; 
• constatação de necessidade declarada ou potencial;
• novas leis ou regulamentações, viabilizando atividades; 
• mudanças tecnológicas; 
• demanda por padrões de qualidade; 
• pressão da opinião pública que, para ser atendida, demanda 

novos tipos de serviços.
Crescimento � Busca manter a 

Organização viva em seu 
contexto de atuação. 

• resposta às perguntas: 
a) O que queremos ser? (definição de propósito – visão, missão,  
     princípios, valores); 
b) O que podemos fazer? (possibilidades existentes no ambiente) 
c) O que sabemos fazer? (capacitação) 

Maturidade � Organização sólida, 
posturas cristalizadas, 
estrutura enrijecida. 

• repensar a organização, quanto às alterações no ambiente externo: 
a) surgimento de serviços mais adequados; 
b) mudanças no estilo de vida; 
c) novas tecnologia, viabilizando novas soluções; 
d) obsolescência progressiva nos serviços prestados; 
e) novas preocupações e pressões da opinião pública quanto a 

aspectos como: proteção ao meio ambiente, preservação da saúde, 
responsabilidade social das organizações e problemas sociais, 
dentre outros.  

Readequação Estratégica � Atitude 
estratégica de flexibilidade e 
capacitação, visando a
sobrevivência e o 
crescimento da organização, 
bem como realização de sua 
visão institucional.

• Timing (“despertador interno”), para realizar as mudanças 
necessárias;

• Estar sintonizada (on-line) às mudanças no ambiente.

Transformação Contínua � Novas e 
constantes mudanças. 

• Vigilância estratégica, proporcionando mudanças em tempo real; 
• Gestão estratégica baseada em premissas e cenários; 
• Sucesso estratégico conduzido com intuição e competência. 

Quadro 6 – Fases de transformação estratégica das organizações. 
Fonte: Costa (2006, p. 67). (Adaptado) 

2.3 O MINISTÉRIO PÚBLICO 

Fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia, o 

Ministério Público surgiu no Brasil através da figura do Promotor de Justiça, 

mencionada nas Ordenações Manuelinas de 1521 e nas Ordenações Filipinas de 

1603, e não na forma de instituição, e tinha como papel fiscalizar a lei e promover a 

acusação criminal. 
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Os primeiros requisitos para a nomeação dos promotores de justiça, bem 

como suas atribuições principais, foram sistematizados a partir do Código de 

Processo Penal (1832), cabendo a estes a promoção do processo criminal, através 

dos Procuradores da Coroa e Soberania Nacional (exceto para crimes cometidos por 

ministros e conselheiros de Estado), de acordo com a Constituição Imperial de 1824.  

A partir do Decreto nº. 848, de 11 de outubro de 1890 (posteriormente 

revogado) é que o Ministério Público passou a ser visto enquanto instituição, 

cabendo ao Procurador-Geral “cumprir as ordens do Governo da República relativas 

ao exercício de suas funções” e “promover o bem dos direitos e interesses da União” 

(art. 24, alínea c), sendo este indicado, de forma até óbvia, pelo Presidente da 

República. 

Tal institucionalização só veio a concretizar-se na Constituição de 1934, 

em seu capítulo VI, artigos 95 a 98, que mencionam os órgãos de cooperação nas 

atividades governamentais, sendo o Ministério Público na União, no Distrito Federal 

e nos Territórios organizados por lei federal, e nos estados por leis locais. 

Durante a ditadura de Getúlio Vargas, a Constituição do Estado Novo 

(1937) pouco retratou as funções da instituição, apenas citando a figura do 

Procurador-Geral da República enquanto chefe do Ministério Público (art. 99), e 

instituindo sua participação nos tribunais através do “quinto constitucional” (art. 105), 

que consistia em destinar um quinto dos lugares aos advogados ou membros do 

Ministério Público, de notório merecimento e reputação ilibada, na composição dos 

Tribunais superiores. 

A Constituição de 1946 estabelece novas determinações para o ingresso 

no Ministério Público mediante concurso público (artigos 125 a 128), bem como a 

estabilidade de seus membros, após o período de dois anos. 

Após esta, vieram novas determinações que, pouco a pouco, organizando 

o Ministério Público também nos estados.  Finalmente, a Lei Complementar Federal 

nº. 40, de 14 de dezembro de 1981, veio estabelecer as normas de funcionamento 

do que hoje conhecemos por Ministério Público, sendo esta a sua primeira Lei 

Orgânica. 

Estabelece a referida Lei, em seu art. 1º, que “o Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", 
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bem como define as funções institucionais, as garantias e as vedações de seus 

membros. 

A atuação do Ministério Público na tutela dos interesses difusos e 

coletivos (meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, turístico e paisagístico; 

pessoa portadora de deficiência; criança e adolescente, comunidades indígenas e 

minorias ético-sociais) vem dando evidência à instituição, que se tornou uma 

espécie de “ouvidoria” da sociedade brasileira. 

 Tal atuação só tem sentido porque a Constituição de 1988 assegura à 

Instituição independência diante dos Três Poderes e permanência, não podendo, 

portanto, ser extinto por qualquer dos Poderes nem ter modificadas suas atribuições. 

A principal característica específica do Ministério Público é seu conjunto 

de princípios institucionais, estabelecidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº. 

8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que garantem a seus membros a unidade (a 

manifestação de qualquer dos membros do MP valerá sempre, na oportunidade, 

como manifestação de todo o órgão), indivisibilidade (podendo os membros da 

Instituição substituir-se reciprocamente sem que haja prejuízo para o exercício do 

ministério comum) e independência funcional (os membros do MP não devem 

subordinação intelectual ou ideológica a quem quer que seja, nem mesmo ao 

superior hierárquico, atuando segundo os ditames da lei, do seu entendimento 

pessoal e da sua consciência).  

A missão do MP, não apenas de ser guardião da lei, constitui a guarda da 

promoção da cidadania, da democracia e da justiça, da moralidade, além dos 

interesses da sociedade de uma maneira geral, como as etnias oprimidas, o meio 

ambiente, o patrimônio público e os direitos humanos, entre outros temas. Sua ação, 

por iniciativa própria, pode ocorrer sempre que os interesses sociais forem 

ameaçados, ou mesmo quando acionado por qualquer cidadão na defesa de direitos 

ou princípios jurídicos sob ameaça. 

Com engajamento, idealismo, coragem e destemor, os membros do 

Ministério Público vêm tentando vencer as barreiras impostas à Instituição, fazendo 

da mesma uma entidade autônoma e independente, de que todo o conjunto social 

necessita e exige.  

Como outros órgãos da administração pública brasileira, a realidade 

financeira do MP impede que se leve representação do Órgão aos rincões do país, 

fazendo com que sua atuação seja ainda insuficiente, sobrelevada pela demanda 
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social reprimida por anos a fio. Porém, é certo que a luta diária e a eficiência do 

Ministério Público são visivelmente factíveis, embora as buscas por sua ineficácia e 

retrocesso tenham sido incontáveis e igualmente visíveis, desde sua criação, como 

já visto antes. 

O Ministério Público conta com legislação correlacionada que apresenta 

mecanismos de controle externo de sua atuação, tais como:  

a) sua proposta orçamentária é discutida nos corredores do Poder 

Legislativo, e controlada diuturnamente pelos Tribunais de Contas 

estaduais.  

b) Seus atos jurisdicionais são contrastados pelas partes, e seus 

procuradores pelos juízes;  

c) O ordenamento proporciona uma alternativa à iniciativa penal exclusiva 

do Parquet, instituindo a ação penal privada subsidiária da pública, em 

sendo inerte o órgão ministerial; 

d) não exclusividade da propositura de ações civis públicas, possibilitando 

o controle da omissão do Ministério Público por intermédio da ação 

popular;  

e) A participação obrigatória da OAB em todos os concursos para a 

carreira do Ministério Público; 

f) A possibilidade de destituição ou demissão do órgão. 

A necessidade da presença de um órgão como o Ministério Público, com 

atribuições de defesa da ordem jurídica e democrática, dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis é perceptível, diante de tantas desigualdades existentes no 

Brasil.  

Conforme as idéias de Arantes (1999, p. 95), essa atuação engajada, 

como parte importante da reconstrução institucional do MP, parece estar sendo 

guiada por uma interpretação bastante peculiar do processo político e da promoção 

da justiça no Brasil. 

É neste ínterim que se apresenta uma essencial atuação ministerial, 

parametrizada pelo projeto democrático construído com nossa Constituição, pautada 

pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, enfrentando, se necessário, estes 

grupos dominantes, em nome de uma igualdade social, de uma Justiça Plural, tarefa 
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reservada a pessoas perspicazes e incansáveis, de cunho essencialmente 

preventivo e promissor. 

2.3.1 Procuradoria Geral de Justiça do RN - PGJ 

A Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, 

recebeu suas atribuições atuais  da Lei Complementar Estadual nº 141, de 09 de 

fevereiro de 1996 , no capítulo III, seção I, arts. 9º - 24, no mandato do Governador 

Garibaldi Alves Filho.  

Situada em prédio recém inaugurado à rua Promotor Manoel Alves 

Pessôa Neto, nº. 97, Candelária, em Natal/RN, a Procuradoria Geral de Justiça 

possui instalações modernas e boa infra-estrutura para o exercício de suas funções 

administrativas.  Conta ainda com um anexo situado à Rua Floriano Peixoto, 555, 

Centro, onde funcionam as Promotorias de Justiça da capital, e uma Central de 

Investigações Criminais, situada à Avenida Capitão-mor Gouveia, em Lagoa Nova, 

Natal/RN.   

Além disso,  a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande 

também encontra-se acessível à população norte-riograndense através do endereço 

virtual (website) www.mp.rn.gov.br. 

Fazem parte, ainda, do Ministério Público do RN, as Promotorias de 

Justiça, cujas sedes encontram-se espalhadas por todo o Estado, atendendo às 

mais diversas demandas da população norte-riograndense. 

A Procuradoria Geral de Justiça do RN, tem como missão a defesa social 

dos direitos inerentes ao cidadão de uma maneira político-cultural e coletiva. Fará 

essa defesa através do controle das funções estatais do Ministério Público, no que 

tange a efetivação de pessoal, administração de recursos em geral, justificação 

legislativa das atividades, representação do Ministério Público frente a sociedade e 

esclarecimentos de suas atividades para a mesma.  

Compete à PGJ propor à Assembléia Legislativa projetos de lei de criação 

e extinção de cargos de carreira do Ministério Público e de seus servidores, bem 

como representar o Ministério Público junto às demais autoridades e à sociedade. 

Além disso, é de sua responsabilidade relatar, anualmente, à Assembléia 

Legislativa, as atividades e necessidades do Ministério Público; praticar todos os 
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atos administrativos relativos à carreira dos membros do Ministério Público; elaborar 

proposta orçamentária do Ministério Público; nomear Corregedores-Gerais; designar 

Promotores de Justiça; exonerar membros e servidores em casos específicos. 
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3 METODOLOGIA 

 Toda pesquisa científica deve conter um conjunto de definições, princípios 

e técnicas que lhe fornece um fio norteador para seu desenvolvimento. O autor 

baseou-se neste rumo oferecido pela fundamentação teórica, porém sem a 

necessidade de seguir à risca o método, o que garante a particularidade do estudo e 

sua criatividade.  

 Por outro lado, esta pesquisa segue uma metodologia por ser 

indispensável na garantia da credibilidade dos dados, evitando assim, 

generalizações que levem ao insucesso dos resultados a que se propõe a pesquisa 

a partir de seu problema destacado anteriormente e relembrado a seguir.  

 O design da pesquisa inicia-se com a formulação do problema, sendo 

este o fio condutor de todo o trabalho onde, através deste, foram estudadas e 

analisadas as possibilidades existentes para a implantação de uma atuação 

estratégica no âmbito de órgãos burocratizados como os do setor público, bem como 

verificar a existência de gestão com características predominantemente gerenciais, 

visando obter resultados (efetividade) nestas organizações. 

 Em um segundo momento, é possível vislumbrar os objetivos 

apresentados pela proposta de pesquisa, classificados como geral e específicos. O 

primeiro definiu o propósito do trabalho. Os demais (específicos) operacionalizam a 

forma pretendida para atingir o objetivo geral.  Desta maneira, na formulação de um 

plano de pesquisa, os objetivos específicos passam a ser claramente associados às 

etapas do plano e normalmente a literatura aponta os caminhos a serem seguidos. A 

partir daí surgiram as questões de pesquisa e consequentemente a definição das 

principais variáveis que foram trabalhadas ao longo do trabalho. 

 Segue-se a justificativa, apresentando as razões para a existência da 

pesquisa. Sua importância reside no fato de que obriga o autor a refletir sobre sua 

proposta de maneira abrangente, bem como o leva a situar-se na problemática. De 

forma geral, é possível justificar um estudo através de sua relevância, oportunidade 

e viabilidade. O que não dispensa destacar as delimitações existentes na proposta, 

uma vez que o tema não se esgota diante do grande desafio que é o de estudar 

assuntos relevantes, como gestão pública e gestão estratégica. 
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 Em seguida, apresenta-se o referencial teórico, com a qual se deseja 

trazer contribuições atualizadas para o avanço do conhecimento na área, 

fornecendo um embasamento científico à dissertação.

 Depois, foi definida a metodologia utilizada para dar um encadeamento 

lógico na organização do trabalho e tornar possível a coleta e a análise dos dados 

obtidos. Isso foi feito por meio de técnicas apropriadas. O tipo de pesquisa está 

relacionado às informações específicas para as pesquisas-diagnósticos.  O universo 

e amostra referem-se ao levantamento da quantidade de pessoas que foram 

entrevistadas. A coleta de dados antecede a análise, pois a forma como os dados 

foram coletados determina o tipo de análise que se pretende fazer. O tratamento 

desses dados definiu a pesquisa como de forma qualitativa. 

  Por fim, as referências, contendo os autores que abordaram os diferentes 

assuntos revelados no referencial teórico da dissertação. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 Considerando a natureza do problema, o estudo desenvolvido é 

exploratório e descritivo. Exploratório porque, embora o Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte (MP/RN) seja uma instituição pública, não se verificou a 

existência de estudos que abordem sobre a atuação estratégica em um órgão como 

este.  

 De acordo com Gil (1999, p. 43), a pesquisa exploratória “tem como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores”, “é realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta 

hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa”.  

 Também no entendimento de Best (1972 apud MARCONI; LAKATOS, 

2002, p.20), esta pesquisa pode ser interpretada como descritiva, porque expor 

características de determinada população ou de determinado fenômeno, ou seja, 

“delineia o que é” um fenômeno, abordando quatro aspectos: descrição, registro, 

análise e interpretação de fatos atuais, objetivando caracterizar o seu funcionamento 

no presente.  A pesquisa descritiva visa “estudar as características de um grupo” e, 



64

neste caso, se propôs a analisar a atuação e desempenho do Ministério Público do 

RN na condição de instituição responsável pela defesa dos direitos coletivos, 

considerando sua evolução e desempenho. 

 O estudo visa, portanto, descrever percepções, interesses, estruturas, 

iniciativas, ações dos dirigentes do MP/RN, acerca de suas visões sobre a gestão 

pública e a necessidade de uma atuação estratégica, considerando como já falado 

na revisão literária, o desenvolvimento da organização e a modelagem 

organizacional que são correntes do que se chama performance organizacional, de 

acordo com Cavalcanti (2005).  

 Neste estudo, analisou-se a atuação e desempenho ao longo dos últimos 

quatro anos (2001-2005) de existência de uma organização, respondendo “como” e 

“por que” certos fenômenos acontecem, com pouca possibilidade de controle sobre 

os eventos, através de um questionamento empírico que investiga estes fenômenos 

dentro do seu contexto real de vida. (YIN, 2005) Por isso, quanto aos meios, trata-se 

de um estudo de caso, que é “circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas 

essas como pessoa, família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou 

mesmo país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser 

realizado no campo”. (VERGARA, 2004, p. 49). 

 Ainda acerca do estudo de caso, Schramm (1971 apud YIN, 2005, p. 31) 

esclarece com propriedade que 

a essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os 
tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou 
um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como 
foram implantadas e com quais resultados. 

 No entanto, Yin (2005, p. 31) acrescenta que 

essa definição cita o tópico das ‘decisões’ como foco principal dos 
estudos de caso. De forma similar, foram listados outros tópicos, a 
saber, ‘indivíduos’, ‘organizações’, ‘processos’, ‘programas’, ‘bairros’, 
‘instituições’, e mesmo ‘eventos’.   

 Para o mesmo autor, um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. No caso 

desta pesquisa no MP/RN, caracteriza-se como um estudo de caso único, 
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representando o caso decisivo, como mostra Yin (2005, p. 62), ao testar uma teoria 

bem formulada.  

 Dessa maneira, observou-se que os Ministérios Públicos Estaduais no 

Brasil, mais especificamente no Nordeste (Bahia, Pernambuco, Alagoas e Paraíba) 

apresentam em seu contexto um histórico atual de inovações quanto à gestão, de 

forma que se pode inferir que as teorias sobre o novo modelo de gestão pública 

indicam pontos que tenham relação com as teorias da gestão estratégica tão 

comumente estudada nos dias atuais.  

Portanto, foi feita uma pesquisa no MP/RN (campo de observação do 

estudo) para levantar informações sobre essa realidade na gestão atual deste órgão, 

fazer análises e tirar conclusões sobre o problema de pesquisa proposto 

anteriormente. 

3.2 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

  

 Dessa maneira, a população-alvo da presente pesquisa está circunscrita 

longitudinalmente aos gestores da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte, localizado na cidade de Natal, que 

atuaram no período compreendido de 2001 a 2005. De acordo com Vergara (2004, 

p.50) uma população “é um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, 

por exemplo) que possuem as características que foram objeto de estudo.” E a 

amostra é, para Vergara (2004, p. 50), “parte de universo (população) escolhida 

segundo algum critério de representatividade”. 

 A amostra do estudo é do tipo não probabilístico, por depender 

unicamente dos critérios do pesquisador, onde foram consultados nesta pesquisa: 

Um Procurador-Geral e dois ex-Secretários-Gerais. A escolha se deve ao 

conhecimento profundo dos mesmos sobre a organização, bem como ao fato de 

estes ocuparem ou terem ocupado os cargos de liderança e terem em suas mãos, 

portanto, o poder da decisão quanto à implantação de novas estratégias de atuação, 

tanto para os membros quanto para os servidores do MP/RN. 

 Esta amostra foi definida pelo critério de acessibilidade conforme a 

classificação trazida por Gil (1999) e Vergara (2004, p. 51), quando colocam que 

esse critério é o menos rigoroso e longe de qualquer procedimento estatístico, 

seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles. 
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3.3 COLETA DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS   

  

 Definir o instrumento de coleta de dados é escolher o método de coleta ou 

a forma como o pesquisador irá reunir as informações necessárias ao estudo. 

 Já que a pesquisa foi de caráter exploratório, utilizou-se documentos de 

fontes primárias. Para Marconi; Lakatos (2002, p.26), essas fontes tratam de: 

dados históricos, bibliográficos e estatísticos; informações, pesquisa 
e material cartográfico; arquivos oficiais, e particulares; registros em 
geral; documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias, 
correspondência pública ou privada). 

 Outras informações puderam ser colhidas através de contatos diretos no 

local, onde foram feitos os registros dos dados coletados pelo pesquisador no 

Ministério Público – MP/RN, órgão do setor público do Estado do Rio Grande do 

Norte, na cidade de Natal. 

 Tendo como base o tipo de instrumento para a coleta dos dados, foram 

definidos os participantes desta pesquisa. Assim, como se pôde observar, o 

Ministério Público do Rio Grande do Norte é um órgão do setor público que possui 

gestores que estão trabalhando há muito tempo nele. Na PGJ/RN, foram realizadas 

pelo pesquisador entrevistas estruturadas com objetivos não disfarçados com 

gestores do órgão. 

 Por entrevista estruturada ou padronizada, Marconi; Lakatos (2002, p. 93-

94) entendem como “aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 

estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas”.  

 De acordo com Lodi (1991, p. 16), a entrevista estruturada é mais utilizada 

na pesquisa de opinião pública ou de atitudes, e que 

sua premissa é de que todas as respostas devam ser comparáveis 
contra o mesmo conjunto de perguntas, e de que as diferenças 
devam refletir diferenças entre os respondentes e não diferenças nas 
perguntas. 

 O mesmo autor (1991, p. 16) ainda esclarece que 

a entrevista padronizada pode variar no grau de estruturação.  Há 
tipos em que as perguntas já estão impressas e as respostas 
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distribuídas em escolha forçada e tipos em que o entrevistador 
recebe apenas uma indicação de roteiro, mas formula as perguntas 
no momento que considera oportuno. 

  

Os gestores entrevistados – três ao todo – possuem grande 

conhecimento institucional, bem como sobre o desenvolvimento do MP/RN nos 

últimos anos, tendo cada um deles, no mínimo, doze anos de atuação junto ao 

Órgão, em áreas e funções específicas, como um Procurador-Geral de Justiça (PG) 

e dois ex-Secretários-Gerais (EXSG1 e EXSG2), entre os anos de 2001 a 2005, 

respectivamente. 

 O primeiro dos entrevistados, tendo ocupado ambos os cargos, dentro do 

período estudado, participou de todos os eventos na qualidade de membro da 

Instituição. Já os demais ocuparam apenas a Secretaria Geral, também dentro deste 

período, participando ativamente das decisões estratégicas da Instituição neste 

espaço de tempo. Uma informação importante diz respeito ao cargo de Secretário-

Geral que, tradicionalmente, era ocupado por membros do Ministério Público 

(Promotores de Justiça, no caso de dois dos entrevistados).  A partir de 2003, o 

cargo passou a ser ocupado por um servidor do Órgão, o que representa um fato 

marcante no âmbito do MP/RN, medida esta que permanece até os dias atuais.   

 O pesquisador assumiu o compromisso de não divulgar os nomes dos 

entrevistados para que se tenha uma melhor compreensão da atuação e 

desempenho nos últimos quatro anos de gestão, resguardando, no entanto, o 

caráter pessoal das informações prestadas. Cada entrevista teve uma duração 

média de uma hora e meia, e todas foram gravadas com a autorização dos 

entrevistados através de aparelho mp4, sendo posteriormente transcritas pelo 

próprio pesquisador, com o fim de facilitar a recuperação e análise das informações 

obtidas, em seu processo de interpretação de resultados.  

 A classificação das informações obtidas obedeceu às evidências que 

fundamentam este estudo de caso único (YIN, 2005, p. 111-121) escolhendo-se 

mais especificamente: documentações, registros em arquivos (quantitativos e 

qualitativos), observações diretas, observação participante e principalmente, 

entrevista seguindo roteiro predefinido.  
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 Quanto à documentação, foram utilizados os relatórios de gestão 

elaborados pela gestão da PGJ/RN entre os anos de 2001 a 2005, bem como outros 

dados obtidos junto aos departamentos da PGJ.   

 Quanto à observação direta, foram extraídos elementos práticos que 

envolvem a prática de uma gestão com características estratégicas, mesmo estando 

em um órgão público e neste caso, o observador pôde fazer considerações e coletar 

evidências sobre o caso em estudo. E como mostra Yin (2005), essas evidências 

são geralmente úteis para prover informações adicionais sobre o tópico em estudo. 

 A observação participante é justificada pelo fato de que os dados 

trabalhados foram essencialmente coletados pelo pesquisador, por fazer parte do 

quadro dos servidores do Ministério Público do RN – PGJ e conhecer bem a 

realidade da atual gestão deste órgão público. Algumas reflexões, análises e 

avaliações do autor puderam ser obtidas com vistas à composição da pesquisa.   

 O universo da pesquisa documental é descrito no quadro 7, a seguir: 

ESCRITOS OUTROS 
PRIMÁRIOS SECUNDÁRIOS PRIMÁRIOS SECUNDÁRIOS 

Compilados na 
ocasião pelo autor 

Transcritos de fontes 
primárias 
contemporâneas 

Feitos pelo autor Feitos por outros 

C 
O 
N 
T 
E 
M 
P 
O 
R 
Â 
N 
E 
O 
S

Exemplos 
Documentos de 
arquivos públicos; 
Publicações 
administrativas; 
Estatísticas (censos); 
Cartas;  
Contratos. 

Exemplos 
Relatórios de pesquisa 
baseados em trabalho de 
campo de auxiliares; 
Estudo histórico que 
recorre aos documentos 
originais; 
Pesquisa estatística 
baseada em dados do 
recenseamento; 

Exemplos Exemplos 

Compilados após o 
acontecimento pelo 
autor 

Transcritos de fontes 
primárias retrospectivas 

Analisados pelo 
autor 

Feitos por outros R 
E 
T 
R 
O 
S 
P 
E 
C 
T 
I 
V 
O 
S

Exemplos 
Diários; 
Autobiografias; 
Relatos de visitas a 
instituições; 
Relatos de viagens. 

Exemplos 
Pesquisa que recorre a 
diários ou autobiografias. 

Exemplos 
Objetos; 
Gravuras; 
Pinturas; 
Desenhos; 
Fotografias; 
Canções 
folclóricas; 
Vestuário; 
Folclore. 

Exemplos 
Filmes comerciais;
Rádio; 
Cinema; 
Televisão. 

Quadro 7: Tipos de pesquisa documental 
Fonte: Marconi; Lakatos (2002, p. 63). 
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E, já que é um estudo de caso único do tipo descritivo-exploratório, Yin 

(2005, p. 183) indica a estrutura ideal que norteou a construção desse estudo que foi 

a abordagem analítica linear, por ser mais a mais adequada ao problema de 

pesquisa e por seguir uma padronização de estrutura como se verifica ao longo do 

texto.  

 A partir dos objetivos da pesquisa considera-se, também, a classificação 

dos autores Gil (1999, p. 27) e Marconi; Lakatos (2004) quanto ao método que foi 

utilizado na abordagem. De acordo com esses autores, o mais indicado foi o 

dedutivo por explicar os conteúdos das premissas, ou seja, a atuação estratégica 

do MP/RN – PGJ quanto à sua evolução e desempenho, na condição de instituição 

responsável pela defesa dos direitos coletivos, cuja análise classifica-se como 

qualitativa. Isso se deve aos propósitos do estudo considerados a partir do 

problema de pesquisa exposto anteriormente. 

 Segundo Chizzotti (1991, p.104) a pesquisa qualitativa provoca, em geral, 

o esclarecimento de uma situação para uma tomada de consciência pelos próprios 

pesquisados dos seus problemas e das condições que os geram, a fim de elaborar 

os meios e estratégias de resolvê-los. Já Lazarsfelf (1969 apud HAGUETTE, 1995, 

p. 64) identifica situações que merecem atenção a indicadores qualitativos, dentre 

elas, situações nas quais simples observações qualitativas são usadas como 

indicadores do funcionamento complexo de estruturas e organizações complexas. 

 Após as entrevistas, procedeu-se a codificação e organização dos dados, 

de acordo com os objetivos específicos do estudo. Posteriormente, passou-se a 

analisá-los seguindo as orientações de Bardin (1977). 

 Como método de análise dos dados, optou-se no presente trabalho, por 

utilizar a análise de conteúdo que é um conjunto de instrumentos metodológicos 

que se aplicam a "discursos" extremamente diversificados.  E, dentre as técnicas da 

análise de conteúdo, escolheu-se a análise categorial temática por ser rápida e 

eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e simples. (BARDIN, 1977, p. 

153). 

 Segundo Bardin (1977, p. 42)  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos 
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relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das 
mensagens. 

Seu objetivo consiste na manipulação de mensagens (conteúdo e 

expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir 

sobre uma outra realidade que não a da mensagem (BARDIN, 1977). Divide-se em 

dois tipos: qualitativa e quantitativa. A característica da análise qualitativa é a 

inferência ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, etc.) e, a 

partir disso, descobrir os "núcleos de sentido" que compõem a comunicação; Ou 

seja, pode recorrer a índices não frequenciais suscetíveis de permitir inferências 

como, por exemplo, “a presença (ou a ausência)” de um índice pode constituir em 

resultados tanto (ou mais) frutíferos (BARDIN, 1977, P. 108). Enquanto que, na 

análise quantitativa o determinante é a freqüência com que o índice se apresenta no 

discurso. 

Para Bardin (1977, p. 105-106) 

 O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar 
motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de 
tendências, etc. As respostas a questões abertas, as entrevistas (não 
diretivas ou mais estruturadas) individuais ou de grupo [...], podem 
ser, e são frequentemente, analisados tendo o tema por base. 

  

 Ou seja, os temas que foram surgindo ficaram agrupados nas categorias 

escolhidas pelo pesquisador e que serão demonstradas no decorrer do texto. 

Antes, se faz necessário explicitar como se deu a organização da análise 

de conteúdo que envolveu 3 fases: (1ª.) pré-análise, (2ª.) exploração do material e 

(3ª.) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 1977, P. 

95-102), descritas a seguir:  

Pré-análise: organização do material (seleção dos documentos em função dos 

objetivos, escolha dos índices-temas). 

Exploração do material (descrição analítica): os documentos são analisados 

profundamente, tomando como base seus objetivos e referenciais teóricos. Neste 

momento é que se criam os temas de estudo e se pode fazer a sua codificação, 

classificação e/ou categorização. 
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Interpretação referencial: é neste momento que, a partir dos dados empíricos e 

informações coletadas, se estabelecem relações entre o objeto de análise e seu 

contexto mais amplo, chegando, até mesmo, a reflexões que estabeleçam novos 

paradigmas nas estruturas e relações estudadas. 

 Após a escolha do método de análise, seguiu-se a organização da 

codificação (BARDIN, 1977, p. 104-116) que compreende: o recorte (escolha das 

unidades de registro - o que se conta) que neste caso é o tema; a enumeração

(escolha das regras de contagem – o modo de contagem) que no estudo escolheu-

se a “presença (ou ausência)” da unidade de registro (tema), indicando ser ou não 

ser significativo e até o nível de importância na mensagem; a classificação e a 

agregação (escolha das categorias) que serão descritas a seguir.  

 Quanto aos documentos, utilizou-se na pesquisa parte dos relatórios 

administrativos desenvolvidos pelo órgão, excluindo-se aquilo que não atendia aos 

objetivos específicos propostos anteriormente. Também foram utilizadas 

transcrições em blocos, a partir dos índices (categorias temáticas) pré-escolhidos 

em função dos objetivos específicos para a posterior análise do conteúdo dos 

documentos. Os índices ou categorias pré-escolhidos estão retratados na quadro 8: 

Propósito e ambiente de ação do Ministério 
Público (APAM) 

APAM1 - Missão 
APAM2 - Visão 
APAM3 -Objetivos 
APAM4 - Diretrizes 
APAM5 - Características do ambiente 

Importância da atuação estratégica (AIAE) 
AIAE1 - Grau de percepção 
AIAE2 - Orientação Estratégica 
AIAE3 - Consciência Estratégica 

Desenvolvimento de estratégias do Ministério 
Público (ADEM) 

ADEM1 - Planejamento de ações e iniciativas 
estratégicas 
ADEM2 - Implantação de ações e iniciativas 
estratégicas 

Busca e alcance dos propósitos, mediante 
identificação das principais mudanças 
estruturais e funcionais ocorridas no período de 
2001 a 2005 (AMEF). 

AMEF1 - Mudanças estruturais no MP/RN de 
2001 a 2005 
AMEF2 - Mudanças funcionais no MP/RN de 
2001 a 2005 

Efetividade dos resultados estratégicos do 
Ministério Público (AERE) 

AERE1 - Cumprimento das atribuições 
AERE2 - Impacto na sociedade no cumprimento 
das atribuições 

Quadro 8: Categorias temáticas para análise dos dados. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 



72

 A partir da categorização, ou seja, passagem dos dados brutos a dados 

organizados, passou-se a interpretar os resultados, apontando-se conclusões a 

partir das inferências e freqüências das subcategorias, chegando, então, a uma 

análise da atuação estratégica do MP/RN, no âmbito da PGJ. 
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4 A ANÁLISE DA ATUAÇÃO E DESEMPENHO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

RIO GRANDE DO NORTE – MP/RN  

  

 Este capítulo descreve e analisa os resultados da investigação sobre a 

atuação estratégica do MP/RN, no período 2001-2005, constituindo parte importante 

da resposta ao problema e aos objetivos da pesquisa, pautados pela intenção de 

analisar a atuação estratégica deste órgão. Para tanto, descreve-se primeiramente a 

concepção dos propósitos (missão, visão, objetivos, diretrizes) e características do 

ambiente na qual a organização está inserida, qual o grau de percepção, orientação 

e consciência da importância da atuação estratégica para o MP/RN, quais e como as 

ações e iniciativas são planejadas e implantadas na instituição, a busca e alcance 

dos propósitos mediante mudanças funcionais e estruturais no período de 2001 a 

2005, e por fim qual o nível de efetividade dos resultados obtidos pela instituição no 

cumprimento de suas atribuições.  

 Essa estrutura seguiu o modelo de análise de conteúdo através da 

categorização temática estabelecida anteriormente na metodologia1.  Portanto, cada 

parte da análise remete a uma categoria específica com seus respectivos índices 

temáticos, que foram analisados após terem sido feitos alguns recortes das 

entrevistas relacionados às categorias utilizadas. 

 Também é importante destacar que algumas diferenças foram 

detectadas, justificadas pelo tipo de análise, quanto à presença e ausência dos 

índices em cada bloco de análise.  Em alguns casos, como esclarece Bardin (1977, 

p. 108), a ausência de alguns elementos dentro dos textos (no caso, das entrevistas) 

constitui a variável importante, pois pode manifestar bloqueios ou recalcamentos nas 

entrevistas, bem como uma vontade escondida, no caso de uma declaração pública. 

Outro fator importante e determinante quanto às diferenças constatadas 

se deve ao fato de que, estando o Órgão ligado à parte jurídica, sendo essa sua 

área fim, e seus gestores, em grande parte, serem membros (Promotores ou 

Procuradores de Justiça), cercados por políticas internas e afinidades entre grupos, 

isso pode ocasionar visões distintas quanto à forma de pensar, formular e gerir. 

Sendo assim, as opiniões se encontraram e se distanciaram, em determinados 

momentos, porém percebeu-se que um mesmo propósito toma conta de todos: o 

                                                       
1 Para melhor compreensão das siglas utilizadas na análise dos dados (categorização temática), ver 
definições (pág. 67 e Quadro 8 – pág. 71). 
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crescimento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e sua 

efetividade enquanto defensor dos direitos da sociedade. 

4.1 PROPÓSITOS E AMBIENTE DE AÇÃO DO MP/RN. (APAM) 

 As organizações, sejam elas públicas ou privadas, têm por objetivo a 

prestação de bons serviços à sociedade, conforme já abordado no referencial teórico 

deste estudo, bem como previsto através da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor), que estabelece em seu Art. 22: 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, contínuos. 
Parágrafo único.  Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumprí-las e a reparar os danos causados, na forma 
prevista neste Código. 

 Neste contexto é que se justifica a ação do Ministério Público, sendo uma 

de suas atribuições a de garantir os direitos cidadãos, inclusive cobrando dos 

demais Poderes o efetivo atendimento às necessidades da população, quando este 

lhe for de alguma forma negado ou omitido. 

A missão do MP/RN (APAM1), estabelecida pela Constituição Federal de 

1988, é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 

individuais indisponíveis, bem como zelar pelo respeito mútuo entre os Poderes e 

pelos serviços de relevância pública.  De acordo com informações colhidas (PG,

EXSG1 e EXSG2), o Ministério Público tem crescido nos últimos anos, não mais 

para atuar em defesa dos interesses do Estado, mas para defender a sociedade, em 

causas relacionadas ao interesse público, como o meio ambiente, pessoas 

portadoras de necessidades especiais, infância e juventude, consumidor e 

cidadania, patrimônio público, além do combate à criminalidade. 

Nesse sentido, declarações (PG) obtidas nas entrevistas afirmaram que, 

Em quase 18 anos de constituição, a transformação foi muito grande, 
quando se fala do MP/RN. Porque, historicamente, tinha uma 
atuação voltada para a repressão e combate à criminalidade, era o 
órgão oficial acusador. E em inúmeras situações chegou a atuar 
ainda em defesa do Estado, naquelas ações em que não havia 
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procuradores do estado em defesa da fazenda pública. Isso mudou, 
e hoje o MP não faz mais a defesa da fazenda pública, faz a defesa 
da sociedade, e continua com suas atribuições tradicionais, de 
repressão ao crime, mas principalmente com essa nova feição de 
órgão que fomenta as políticas públicas em relação à sociedade.  É 
importante deixar claro essa atuação.  

O pesquisador percebeu que, não obstante os conceitos pessoais de 

cada entrevistado acerca da missão institucional do MP/RN, todos convergiram para 

a defesa da sociedade, e não mais simplesmente como órgão oficial acusador ou 

fiscal da lei, como antes era conhecido, mas como parceiro da sociedade, buscando 

conscientiza-la de seus direitos e deveres, e, muitas vezes, desafiando-a a promover 

ações de cidadania. 

O crescimento do MP trouxe consigo uma dificuldade estrutural, que 

reside na limitação orçamentária, conforme esclarecimentos (PG): 

[...] temos agora uma situação a ser resolvida, melhorada, que são 
os gastos com pessoal, os investimentos na instituição. Temos uma 
instituição em que nós podemos gastar 2% da receita corrente 
líquida com pessoal e o Poder Judiciário pode gastar 6%.  Isso é 
como se o Poder Judiciário pudesse ter 03 (três) juízes e o Ministério 
Público 01 (um) promotor. Essa relação hoje está começando a 
causar uma série de problemas aos Ministérios Públicos. A 
remuneração da instituição é muito boa, por todos reconhecida, tanto 
do Ministério Público quanto da Magistratura, e isso tem realmente 
trazido problemas em um curto prazo, que é o extrapolamento dos 
limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Apesar da missão (APAM1) assegurada constitucionalmente, o 

desempenho do MP/RN, a partir de 1988, levou a sociedade a criar expectativas do 

trabalho desenvolvido pela instituição. No entanto, esta situação gera alguns 

contratempos que foram percebidos pelas palavras de dois dos pesquisados, que 

assim caracterizaram a situação: 

[...] isso gera decepção, em alguns momentos, porque desejam que 
o MP atue em demandas que não são de sua atribuição, outras 
vezes porque o MP não tem condições de prover uma solução, por 
falta de material humano, equipamentos, planejamento mais 
adequado [...] (EXSG1) 



76

Vejo um grande avanço do MP. Porém, como a demanda é muito 
grande, esse avanço ainda não corresponde. Na minha avaliação 
chega a 50%. O MP/RN tem condições de fazer melhor. Está aquém 
do que pode fazer. Pois, o que deve, está fazendo. Mas o MP/RN 
tem potencial para fazer muito mais, não tenha dúvida disso [...] 
(EXSG2) 

Quanto à visão (APAM2), foi possível identificar a necessidade de uma 

atuação mais efetiva do MP/RN diante das mudanças que vem ocorrendo no 

ambiente de ação da instituição; mudanças essas, que ocorreram principalmente a 

níveis constitucionais. Portanto, pelo que se pôde perceber, não se sabe se essa 

visão (APAM2) já chegou a seu ponto ideal, embora seja necessária, ou seja, ainda 

não foi atingida por dificuldades estruturais.  Isso é confirmado quando, através de 

declarações prestadas (EXSG1), foram identificados pontos como: 

[...] aparelhamento de pessoal – algumas demandas dependem de 
um papel destacado dos setores de contabilidade e engenharia, 
ainda pequenos, dentro do MP. Outras perícias ambientais e de 
engenharia que necessitariam de um corpo multifuncional.  Outros 
Ministérios Públicos têm essa assessoria.  O MP/RN conta com essa 
carência estrutural, para elaboração de laudos técnicos, o que atrasa 
a efetividade do papel do MP. 

 O conhecimento dos entrevistados sobre o órgão foi de fundamental 

importância para a descrição das mudanças estruturais que vem ocorrendo no 

MP/RN – PGJ. Isso se confirma no relato a seguir (PG):  

Essa modernização do MP é de fundamental importância para que 
possamos ter aparelhamento no plano nacional, nós possamos 
construir prédios, a dificuldade não é só no estado do RN, a 
dificuldade é no Brasil todo. Temos vários estados que não têm 
promotorias, também estão começando, como nós aqui.  Ainda 
funcionam dentro dos Fóruns, não tem equipamentos, ou seja, a 
estrutura para a atuação constitucional é deficiente. Não têm 
servidores, muitos deles não têm, boa parte são cedidos, como o 
caso da Paraíba, Pernambuco, e vários outros estados. Até há pouco 
tempo nós também não tínhamos estrutura, hoje temos 238 cargos 
efetivos (de servidores), temos também 66 cargos comissionados, 
sem contar os servidores cedidos. Então, nós já temos uma estrutura 
que estamos começando a concretizar. 

Outro empecilho constatado quanto à concretização da visão institucional 

(APAM2) do MP/RN – PGJ diz respeito à limitação orçamentária. De acordo com a 
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legislação vigente, o órgão só pode executar despesas com pessoal até o limite de 

2% das dotações que lhes são concedidas, o que impede a Instituição de realizar 

maiores investimentos em capacitação, gratificações, melhorias salariais e demais 

despesas relacionadas aos recursos humanos.   Os entrevistados concordam que o 

limite orçamentário não atende à necessidade do MP/RN, dado o seu crescimento 

(antes havia apenas Promotores e Procuradores de Justiça, atualmente há também 

um quadro administrativo), e informações (EXSG1) permitem uma idéia precisa 

dessas dificuldades: 

A dependência do Estado do RN existe em termos de liberação de 
verba, que precisa passar pelo Conselho, bem como as 
suplementações orçamentárias, normalmente solicitadas no mês de 
setembro. Apesar do que diz a Lei orgânica Nacional, se você “não 
tem a chave do cofre, nunca terá independência financeira”.  Por 
exemplo, um rapaz que, aos 18 anos, considera-se independente e 
dono de suas vontades, mas mora na casa dos pais e recebe 
mesada. Ou seja, o MP já saiu da “casa do pai” (tem uma sede 
própria), mas ainda recebe o repasse constitucional de verbas por 
parte do Governo do Estado. Não há como sair dessa realidade [...] 

Também verificou-se as dificuldades na conquista por independência 

financeira da Instituição conforme declarações (PG): 

O orçamento brasileiro tem uma falha grotesca, e isso aí é de muitos 
anos, porque sempre o Poder Executivo foi rotulado como um “super 
poder”, a verdade é essa, e isso criou um problema muito grande, 
cria até hoje, que é o orçamento autorizativo, porque nós temos 
problemas de contingenciamento, e o orçamento previsto, 
muitas vezes não é executado, porque depende de quem tem, no 
sentido mais popular, a “chave do cofre”, que é o Poder 
Executivo, que é quem arrecada e quem faz a liberação de recursos 
não só para o MP, mas para o Poder Judiciário, Poder Legislativo, 
para o Tribunal de Contas e todos os outros. 

Isso reflete o caráter burocrático do governo que apresenta características 

de descentralização de suas funções sem, ao mesmo tempo, dar condições aos 

órgãos de tomarem as suas providências por causa dos impedimentos financeiros. 

Neste ponto, a autonomia é questionável. Dizer que pode planejar, sem dar 

condições de executar não é suficiente, principalmente quando se trata de 

atendimento às necessidades da sociedade.  
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De fato, esta é uma dificuldade que os Ministérios Públicos têm 

enfrentado, um entrave para seu crescimento, e discussões sobre o assunto já 

tomam conta das reuniões do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e 

do CONAMP – Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, no intuito de promover 

uma revisão nos limites orçamentários, dado o crescimento institucional por que vem 

passando o Órgão, em nível nacional.  

Nesse sentido, declarações de um entrevistado mostraram que 

[...] diante do aumento da atuação do Órgão, “não dá mais para o 
Ministério Público ter um terço do que tem o Poder Judiciário. A 
gente precisa ter um limite mais amplo, e isso nós estamos 
efetivamente discutindo”. (PG) 

Não foi constatada claramente (de forma documental) qual a visão da 

Instituição (APAM2). Porém, ela é percebida quando interrogados os gestores do 

MP/RN – PGJ. E isso ficou claro ao longo das falas dos entrevistados (PG, EXSG1 e 

EXSG2), recuperadas e transcritas pelo pesquisador, quando todos defenderam a 

necessidade de que o MP/RN tenha uma separação efetiva do Poder Judiciário, 

possibilitando a afirmação da Instituição, bem como permitindo seu funcionamento 

com a autonomia que lhe é estabelecida em Lei.  

Outro empecilho referente à concretização da visão (APAM2) de 

independência do MP/RN – PGJ foi detectada na fala de um dos entrevistados: 

[...] há dependência da CODIN, que bloqueia ou não a seu critério, 
em termos de internet. Essa dependência só pode findar com 
investimento, ou terceirizando os serviços ou colocando pessoal 
capacitado à administração da internet. Não pode ser administrada 
com pouco profissionalismo.  Tem que investir nos servidores, mas 
também investir muito em sistemas de proteção, sobretudo. 
Podemos chegar lá, mas esse setor precisa passar por um 
redimensionamento, para atingir independência da CODIN (EXSG1). 

  

De acordo com dados da pesquisa, em estados como Bahia, Pernambuco 

e Paraíba, esta dependência em relação ao órgão estadual de acesso à internet já 

não existe.  Em visita do pesquisador ao Ministério Público da Paraíba, foi possível 

verificar que o MP/PB cancelou sua ligação com a empresa pública que provia o 

acesso (CODATA), e contratou um link direto com a Embratel, o que, de acordo com 

informações prestadas pela DIPLA – Divisão de Planejamento, gerou grandes 

benefícios àquela Instituição, haja vista que, a partir daí, a Instituição pôde voltar 
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seus esforços não mais para corrigir uma conexão falha e lenta, mas para 

desenvolver sua intranet2, permitindo aos membros e servidores o acesso on-line a 

bibliotecas jurídicas, dados institucionais e acervo bibliográfico digital.  Ou seja, 

através do site do MP/PB (www.mp.pb.gov.br), os membros e servidores têm acesso 

às informações institucionais, bem como notícias internas (listas de aniversariantes, 

datas comemorativas, avisos internos, contas de e-mail próprias e com maior limite 

de armazenamento, dentre outras).  Além disso, o acesso tornou-se mais rápido e 

estável, com menos interrupções (quedas) de sinal. 

A realidade, no contexto do Rio Grande do Norte, é outra. Essa 

dependência ainda não foi vencida, e hoje o MP/RN-PGJ conta com o acesso 

através da CODIN – Coordenadoria de Informática – vinculada à SEARH, acesso 

esse que, embora já tenha alcançado visível melhora, ainda se apresenta lento e 

com interrupções de sinal.  Cada membro ou servidor tem acesso a uma conta de e-

mail, bastante limitada (20 mb), e que não faz frente às demais contas de e-mail

existentes no mercado, que variam entre 1000 e 3000 mb, algumas chegando até a 

5000 mb, ou seja, com tamanho de, pelo menos, 50 vezes o que é oferecido pelas 

contas do Direto (gerenciador de e-mails utilizado pelo Governo do RN).   

Não há utilização de sistemas de informação, como memorando 

eletrônico ou outro meio de comunicação interna, e só agora, quase um ano após o 

bloqueio aos comunicadores populares (MSN, aim, yahoo messenger e outros), o 

Governo disponibilizou uma ferramenta, denominada Gajim, bastante simples e 

ainda experimental, com vistas a possibilitar a comunicação entre os órgãos, embora 

de forma ainda incipiente. Sendo assim, o uso da internet no âmbito do MP/RN-PGJ 

tem se resumido, basicamente, ao uso de e-mail institucional (Direto), consultas de 

andamento de processos através do Protocolonet e acesso ao Diário Oficial 

Estadual. 

A observação direta mostrou, em relação ao acesso à internet, que ainda 

há muito a ser feito, buscando obter, através deste meio, melhores resultados 

operacionais, tais como: 

a) A utilização de ferramentas como acesso wireless (sem fio) no âmbito 

da PGJ, para que os Promotores de Justiça, ao adentrarem a área da sede ou das 

                                                       
2 Intranet - Rede privada que se baseia na mesma tecnologia da internet, mas que é utilizada para 
agilizar e incrementar a comunicação e a produtividade dentro de uma empresa. 
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Promotorias da capital, possam ter acesso a partir de seus notebooks, palmtops e 

demais aparelhos que utilizem esta tecnologia; 

b) Utilização de voz sobre o protocolo IP (VOIP), realidade já presente no 

mercado privado através do software Skype, que permite conversação a longa 

distância (inclusive videoconferência), visando facilitar a comunicação, em tempo 

real, entre os membros e a corregedoria, por exemplo, ou entre o Procurador-Geral 

e Procuradores-Gerais de outros estados, para discussão de assuntos institucionais.  

Medidas desta natureza trariam economia em relação as despesas com 

deslocamentos, bem como com ligações telefônicas, haja vista que os valores 

referentes a esta comunicação já estariam custeados, mediante o pagamento do link 

de acesso à internet. 

c) Desenvolvimento da estrutura de intranet, objetivando a utilização de 

sistemas de informação, disponibilização de material jurídico, dentre outras 

possibilidades de utilização. 

Não se pode, no entanto, deixar de reconhecer a grande contribuição já 

trazida pelo acesso à internet, que hoje é possível a todas as Promotorias de 

Justiça, na capital e no interior do Estado.  

E, quanto à dependência na esfera municipal, governos federal e 

estadual, setor privado e terceiro setor (APAM3), outra entrevista deixou claro que: 

[...] ainda há dependência nas promotorias do interior, com relação a 
convênios para sua manutenção.  Essa independência só chegará 
com mais verbas. Em alguns estados já existem as casas dos 
promotores no interior, o que leva a uma independência, já que não 
há necessidade de convênio para sustento dos mesmos.  Quanto ao 
Governo Federal, não há maiores problemas. O setor privado é o 
“carro-chefe” da promotoria de defesa do consumidor - trabalha 
quase que exclusivamente movido por reclamações contra o setor 
privado. Houve melhorias, mas ainda há demandas pontuais, como 
telefonia, planos de saúde.  Pode haver uma maior consciência do 
empresariado, para “dar menos trabalho”. Conscientizam-se alguns, 
mas sempre há outros querendo se beneficiar de alguma vantagem 
econômica que possam obter. Na relação com o Terceiro Setor, 
poucas ONG's participam. No RN, só uma existe, mas não traz 
desafios. No âmbito do meio ambiente, há uma participação mais 
ativa das ONG's. Quanto à comunidade – se de um lado tem-se o 
empresário sendo reclamado, é porque a reclamação parte, na maior 
parte das vezes, de um cidadão, que se sente prejudicado em seu 
direito, e esse direito tem repercussão coletiva. Nesse caso, se 
procura atender da melhor forma possível. (EXSG1)
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Outras informações dão conta de que  

O MP/RN se relaciona com os poderes de forma excelente. Embora 
como em qualquer sociedade, quando não se tem como agradar a 
todos, alguns ficam meio “atravessados”. O MP/RN busca esse 
relacionamento, e quanto à dependência, é geral. O executivo, o 
legislativo, o judiciário, um depende do outro. É uma 
interdependência, não teria como funcionar de outra forma. Mas 
apesar de toda independência, ele tem a dependência dos repasses 
financeiros do governo do estado, em relação a cumprir a sua parte 
de cumprir a responsabilidade fiscal. (EXSG2)

Essa relação institucional apresenta interdependência, segundo os 

entrevistados, porque todos precisam uns dos outros, para que a “engrenagem” da 

máquina pública tenha funcionamento.  Porém, também apresenta pontos delicados, 

quanto à liberação de recursos orçamentários, já citada anteriormente, bem como no 

que tange à escolha do Procurador-Geral de Justiça, o qual, após ser submetido ao 

voto classista, é ainda submetido à aprovação ou não do Governador do Estado, 

que pode ou não acatar a vontade da classe.  

Com relação a esse aspecto (APAM3), outro entrevistado esclareceu que 

Ainda temos um resquício da época em que o Ministério Público era 
vinculado ao Poder Executivo. Quando da eleição do Procurador-
Geral, há uma eleição na classe, que escolhe 3 nomes e submete à 
apreciação do governador, para que escolha um deles. Faz muito 
tempo que o Ministério Público vem lutando para acabar com isso, 
deixando, a exemplo do Poder Judiciário, dentro da instituição, a 
escolha. Ainda não conseguimos, porque isso é uma questão de 
força, de poder. A gente vem tentando sensibilizar, apresentando 
propostas, mas ainda não conseguimos. (PG)

De acordo com o mesmo entrevistado, essa nomeação por parte do 
governador 

Não é interessante para o MP, porque sempre dá margem a 
interpretações, na maioria das vezes, equivocadas. Pode ser em um 
caso ou outro, que se confirme, mas na maioria das vezes, o PG 
mesmo nomeado pelo governador, vai atuar com toda firmeza, toda 
segurança e seriedade sem essa vinculação com o governador.  Aqui 
no Estado, nós temos feito isso tranquilamente, não tem ocorrido 
nenhuma vinculação, nenhum ato que signifique, implique, denote 
que o PG, porque foi nomeado pelo governador, está atuando de 
acordo com os interesses daquele governador. Não há, mas o ideal é 
que fique dentro da Instituição, porque aí sim sequer se vai fazer 
esse tipo de afirmação.  (PG) 
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Ou seja, a preocupação dos membros do MP/RN reside no fato de manter 

a autonomia da Instituição, também com relação à nomeação de seu chefe maior, 

para que não ocorra qualquer possibilidade de vinculação política, quando da 

escolha deste.  Mais uma vez, o MP/RN relata um fato relacionado à manutenção de 

seus valores (moralidade, transparência, isonomia e moralidade), os quais não se 

mostra disposto a negociar. 

A filosofia de trabalho pregada no MP/RN apresenta-se como de alto 

padrão, nos campos da moralidade, isonomia e transparência, haja vista ser um 

órgão fiscalizador e, desta forma, não poderia ferir os princípios que o regem, no que 

diz respeito à: moralidade e à transparência de seus atos, necessários para o 

reconhecimento da sociedade quanto lisura, dignidade e imparcialidade da 

instituição. 

Todo esse esforço é demonstrado na fala de um dos entrevistados, que 

assim corroborou: 

Por natureza, a filosofia do MP tem de ter alto padrão. Quando 
chegou à Secretaria Geral, não existiam softwares legalizados. Foi 
necessária a compra dos computadores, fosse investido em um 
software livre, ou nas licenças do Microsoft Office. Dos 600.000 
gastos, quase 300.000 só com licenças do Windows XP e do Office. 
Não poderia ser de outra forma a atitude do MP. Inadmissível que o 
MP use softwares piratas. (EXSG1)

  

  Acredita-se que as características do ambiente (APAM5) de ação da 

instituição são fundamentais para o estabelecimento de seus propósitos. Preocupar-

se então com essas questões é caminhar para um futuro promissor do MP/RN 

através da PGJ. No entanto, quando se abordou sobre a existência ou não de 

preocupações com a melhoria e desenvolvimento da capacidade interna (gestão, 

motivação, capacitação) do órgão, um dos entrevistados (EXSG1) afirmou que: 

Não acredita existir. Falta mais investimento em planejamento, 
gestão estratégica, às vezes pode encontrar esse plano, mas não há 
trabalho prévio para elaboração do planejamento, tampouco 
acompanhamento por parte dos órgãos no cumprimento do 
Planejamento Estratégico. Isso não chega nas “pontas” 
(Promotorias). Não sabe se existe fechamento de turmas para 
capacitação de servidores. Quando estava na Secretaria Geral, havia 
essa prática.   
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Quanto a esta categoria (APAM5), outra declaração (EXSG2) mostrou 

divergência de opinião, quanto à preocupação com a melhoria da capacidade 

interna, mas esclareceram que ainda falta reconhecer esta capacidade dentro da 

própria Instituição, ao asseverar que 

Existe, sim, e como existe. Primeiro, pela necessidade. Observo, 
desde que entrei no MP, que houve uma evolução, no sentido de 
valorizar a parte interna (servidores).  Estando valorizada, a parte 
interna produz melhor.  Estando capacitada, não apenas enviando o 
servidor para fazer um curso. Mas fornecer o curso, e depois cobrar 
do servidor.  Por muito tempo, e eu alcancei isso, a gente fazia os 
cursos, mas em momento nenhum ninguém chegou a me dizer “o 
que você aprendeu no curso?”, “o que você pode trazer para 
melhorar aqui dentro da instituição?” Então, acho que ainda falta 
isso: motivação, no sentido de compartilhar as informações que a 
gente traz de fora, de descobrir o potencial que se tem dentro da 
Instituição, e explorar esse potencial, principalmente o intelectual, e 
como tem aqui dentro [...] a gente só passa a conhecer quando está 
lá fora, e ouve falar daqui do MP [...] 

 Percebeu-se, então, que existe uma preocupação e trabalho efetivo com 

relação a melhorias e desenvolvimento da capacidade interna, já que o MP/RN – 

PGJ é um órgão que tem intenções estratégicas. Porém, observou-se através dos 

dados da pesquisa que se capacita os colaboradores da instituição, mas não se 

pede a aplicação daquilo que foi investido. Há, de certa forma, um desperdício do 

investimento. Isso deve ser revisto, quando se pretende alcançar resultados efetivos 

do órgão.   

Considerando o sucesso do MP/RN – PGJ e a efetivação de sua missão 

(APAM1), os dados (EXSG1 e EXSG2) revelaram que a Instituição depende do 

ambiente interno da instituição (estrutura, sedes, pessoas, relacionamentos e 

cultura).  E neste sentido, um dos entrevistados expressou na entrevista que, 

Existe dependência, sim, para efetivação da missão institucional. Se 
não há um corpo de servidores bem preparado, bem selecionado, 
disposto a trabalhar, a efetividade das promotorias será menor [...] 
(EXSG1)

   
 Na ótica de outro entrevistado, existe uma dependência entre os 

ambientes interno e externo do MP/RN – PGJ, o ambiente interno afeta o 

desempenho externo do MP. Isso foi expresso na seguinte declaração: 
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[...] a atuação do MP é de suma importância, porque o desempenho 
depende de quem faz o MP (os membros, os servidores e até a 
população). Mas se esse interno não estiver em total sintonia, não 
estiver consciente de suas atribuições, de suas responsabilidades, o 
MP desanda do externo. Eu digo muito que a atuação do MP é um 
reflexo do que ele é internamente. (EXSG2) 

  Nesta mesma perspectiva, declarações (EXSG2) dão conta de que a 

Instituição está bem estruturada em sua hierarquia funcional (organograma, que 

classificou como primordial), cada um em sua escala, com suas atribuições 

definidas, com suas orientações passadas e fiscalizadas, para poder executar bem 

as atividades e principalmente dar resultados satisfatórios à sociedade mediante a 

atuação do MP/RN – PGJ. 

Algumas dificuldades (características) foram destacadas (EXSG1) neste 

ambiente (APAM5) como: falar com a PGJ, no ano de 2001, sem linhas telefônicas 

(existiam apenas 3, uma exclusiva para o Procurador-Geral e as demais a serviço do 

restante da Instituição), internet e mesmo assim, todos faziam seu trabalho, o que 

mostra que neste período se fazia muito através das promotorias, para o pouco 

apoio estrutural existente e que, comparado aos dias atuais, poderia se fazer muito 

mais e não se faz devido à carência de pessoal e à não existência de estudos mais 

específicos que identifiquem as reais necessidades de cada localidade. 

 Quanto ao nível de desenvolvimento do ambiente de ação (APAM5) do 

MP/RN – PGJ, a Instituição ocupa uma posição intermediária quanto à estrutura, 

pessoal e mesmo atuação em relação aos MP’s de outros estados.  Deve-se 

considerar que existem algumas peculiaridades, de acordo com dois dos 

entrevistados.  O primeiro destes fez o seguinte comentário: 

[...] segurança, pessoal de apoio. Quanto à segurança dos 
Promotores, pretendemos apresentar, em reunião com o Procurador-
Geral, proposta para colocação de raios-x, detectores de metais nas 
Promotorias, há uma preocupação com segurança dos promotores 
de justiça, mas precisa melhorar. Melhorou muito a estrutura física, 
com a nova sede e o anexo da Floriano Peixoto. A única carência era 
um fax, que já chegou.  Conseguimos TV, vídeo cassete e máquina 
filmadora com o Conselho Nacional de Direitos Difusos. Houve 
melhoria quanto aos estagiários na área de direito.  É importante que 
haja continuidade do concurso de estagiários, com providências para 
que não falte contingente ou verba relativos ao estágio remunerado. 
Ou seja, uma seleção contínua de estagiários. (EXSG1) 
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Já o segundo acrescentou que, 

Em relação à parte administrativa (estrutura), os MP’s que conheci, 
de Belém, Rio de Janeiro e São Paulo estão bem evoluídos em 
relação ao de Natal.  Mas, o do Pará deixa a desejar em termos de 
estrutura. Em relação às pessoas (servidores), o do Pará fica a 
desejar em termos de salários, quantidade de servidores, 
reconhecimento do trabalho do servidor [...] (EXSG2)

Considerando as diferenças existentes entre os Ministérios Públicos do 

Brasil, o que se percebe é que o MP/RN – PGJ tem procurado melhorar seu 

ambiente de ação e se destaca entre aqueles que possuem uma estrutura de 

funcionamento que favorece o atendimento das expectativas de todos, membros, 

servidores e sociedade em geral.   

Em visita do pesquisador aos Ministérios Públicos da Paraíba e 

Pernambuco, foi possível observar que ambos sofrem com um quadro de servidores 

efetivos ainda pequeno, contando com uma grande quantidade de servidores 

cedidos por outros órgãos, que nem sempre demonstram o mesmo 

comprometimento com a Instituição, e ambos  vêm tentando mudar essa situação, 

mediante obtenção de mais recursos junto a seus estados, e realização de 

concursos para preenchimento das vagas em aberto.  

Nesse sentido, portanto, o MP/RN – PGJ apresenta um bom crescimento, 

haja vista que, em apenas um ano (de setembro de 2004 a setembro de 2005), 

tomaram posse mais de 110 novos servidores, em diversos cargos. De acordo com 

os dados da pesquisa, a instituição saiu de zero para 238 servidores efetivos, em 

apenas quatro anos, de 2001 a 2005.  Esse aumento do quadro trouxe perceptíveis 

mudanças na forma de pensar e agir dentro da Instituição, antes voltada 

simplesmente às necessidades de seus membros, e agora com uma nova 

perspectiva, voltada para seus servidores.  

Quanto ao funcionamento (dinâmica) do ambiente de ação (APAM5) do 

MP/RN – PGJ, um dos entrevistados mostrou algumas diferenças a partir deste fato, 

quanto à execução de algumas atribuições: 

Entre o despacho e seu cumprimento, chegava a demorar 90 dias 
(variando de 60 a 90). Só um funcionário. Hoje, é cumprido no 
máximo em 48 h. Demora no cumprimento da notificação por parte 
do setor de transportes, responsável pela entrega. Não há feedback
a tempo, sobre o fato de não encontrar o notificando.  Mesmo assim, 
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houve grande avanço. Quando cheguei à Secretaria-Geral, havia 
carência de pessoal. Só em novembro de 2001, novos servidores 
chegaram (80). Tinha 20, aumentou pra 100.  Até criar as rotinas p/ o 
novo pessoal, demorou alguns meses.  Este concurso foi 
homologado pelo gestor entre os anos de 2001 e 2003. A partir daí, 
as mudanças para melhor começaram a ocorrer: Compras, 
estruturação dos departamentos financeiro, de pessoal (que, à 
época, só tinha dois funcionários) e transportes. Tem ainda muita 
coisa pra ser feita para alcançar eficiência no serviço. (EXSG1)

Também foi verificado (EXSG2) que essa dinâmica de funcionamento, em 

termos de resultados administrativos, não consegue fazer frente à demanda, que é 

muito grande. Muitas vezes, a forma de atender a essas necessidades da sociedade 

não é suficiente, diante da urgência. Por outro lado, essa atitude gera insatisfação e 

desperdício de recursos em todos os sentidos e para todos. 

[...] na parte administrativa a necessidade é maior do que a forma, no 
que diz respeito à resposta. Porque, simplesmente, é tudo “pra 
ontem”. Porque a necessidade da população é para ontem, não é 
para hoje, não é para amanhã. O MP/RN tem crescido muito e vai 
crescer muito mais. No entanto, na minha visão está um pouco 
distante de responder com a precisão que a população precisa, em 
relação à parte interna, tramitação de processos. (EXSG2)

4.2 IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO ESTRATÉGICA (AIAE) 

 No MP/RN – PGJ fala-se da importância de uma atuação estratégica e do 

planejamento, embora ainda não exista condições técnicas suficientes para um 

estudo mais elaborado em termos de políticas de desempenho para posteriormente, 

fazer um planejamento adequado a partir das necessidades reveladas pelos 

colaboradores da instituição e principalmente pela sociedade.  O grau de percepção 

(AIAE1) é fundamental para decidir qual a orientação (AIAE2) que é dada ao MP/RN 

e para que desperte a consciência estratégica (AIAE3) de todos os gestores. Neste 

sentido, verificou-se em declarações (EXSG1), quanto à percepção estratégica 

(AIAE1), que: 

[...] para os Promotores de Justiça, falta trabalhar projetos, 
planejamento, para que cada promotoria tenha como parte da sua 
missão, terminando um ano, preparar o planejamento estratégico 
para o ano seguinte, baseado num plano plurianual, mantendo a 
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flexibilidade exigida em cada situação. Para isso, é necessário criar 
cultura no promotor de justiça, capacitar e cobrar [...]  
[...] ainda precisa caminhar muito. Pode ser que exista, e acredita 
que exista, mas sem a democratização da informação, sem a 
socialização do processo de planejamento, na PGJ, não existe isso 
em papel [...] 

Sobre a orientação estratégica (AIAE2) adotada na instituição, o 

entrevistado defendeu essa questão, quando afirmou sobre a necessidade de um 

programa de conscientização e capacitação aos membros da Instituição, porque 

muitos ainda não têm conhecimento do que seja e qual o grau de importância de um 

planejamento estratégico.  O entrevistado asseverou que  

[...] seria necessário primeiro dizer o que é, para que serve, 
importância de fazer o planejamento, como fazer e quais os 
resultados a que se pode chegar através do planejamento 
estratégico.  Após, isso, deixar que os Promotores de Justiça tracem 
seu próprio planejamento estratégico, a partir de um global, definido 
pela Instituição.  (EXSG1) 

  

Outras informações (EXSG2) dão conta de que é necessário envolver a 

área administrativa, aproveitando seu potencial, suas idéias, com vistas a uma maior 

contribuição quanto à formulação de estratégias e sua implantação, desde a 

conscientização dos envolvidos até sua efetiva participação no processo.  

Com relação ao aspecto AIAE3 (consciência estratégica), foi possível 

perceber que todos os entrevistados, sem exceção, atribuem à gestão uma grande 

importância quanto ao sucesso ou desempenho da Instituição.  De acordo com 

declaração (EXSG2),  

Depende plenamente da gestão. Diria que 90%.  O resto seria na 
capacidade do promotor de levar sua promotoria adiante.  Se não há 
estrutura por trás que lhe dê condição de trabalhar de maneira mais 
efetiva, o trabalho será feito, porém com mais sacrifício pessoal e 
menos efetividade. É fundamental esse papel da gestão.  

De acordo com os demais entrevistados (PG e EXSG1), o papel da 

gestão (neste caso, o Procurador-Geral de Justiça) é de extrema importância, pois 

O Procurador-Geral é o chefe do Ministério Público, é ele quem tem 
a maior legitimidade dentro da Instituição, porque passou pela 
apreciação de toda a classe. 
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Um dos entrevistados afirmou, ainda, que a Procuradoria Geral de Justiça 

é o grande órgão de implementação das políticas públicas, pois todas as ações 

administrativas derivam deste órgão, tais como as licitações, convênios, capacitação 

de membros e servidores, bem como é da PGJ onde as diretivas estratégicas do 

MP/RN, quanto à implementação das políticas públicas de defesa aos interesses 

cidadãos são difundidas, coordenados através dos Centros de Apoio Operacional às 

Promotorias de Justiça. Ou seja, os CAOP’s funcionam como agentes de orientação 

estratégica da Instituição (AIAE2), fomentando as ações institucionais junto aos 

Promotores de Justiça. 

Quando se abordou sobre o significado de uma organização estratégica 

observou-se uma definição confusa por parte de um dos entrevistados (EXSG1), o 

qual afirmou que é aquela que tem dentro de suas missões uma importância de 

relevo para a sociedade, com relação a seu posicionamento em termos sociais, 

políticos e econômicos.  

O pesquisador percebeu que ainda não há um conhecimento mais 

específico com relação ao que venha a ser uma organização estratégica, 

precisamente demonstrado nas falas dos pesquisados. Porém, os esforços e 

direcionamentos adotados dentro da Instituição, quanto à sua sobrevivência, 

desenvolvimento e efetiva atuação, traduzem um direcionamento estratégico, 

definido por Costa (2006, p. 55) como sendo 

Um processo que permite selecionar as prioridades em função da 
gravidade dos problemas enfrentados pela organização e 
estabelecer uma seqüência lógica nos processos de intervenção, 
começando por aqueles que foram diagnosticados como sendo os 
mais importantes e mais graves para o crescimento e a 
sobrevivência da organização.  

O mesmo ainda comentou que o MP/RN elabora um planejamento 

estratégico – P.E., mas insipiente e que um dos principais problemas hoje do MP/RN 

é a falta de um P.E. mais efetivo, com um nível de excelência satisfatório.  Isso 

revela que, embora algumas ações pontuais reflitam uma dinâmica de planejamento, 

não constituem um efetivo planejamento estratégico, voltado para metas gerais da 

Instituição, com participação efetiva de todos, dentro de uma visão compartilhada e 

cada um consciente de seu papel dentro do contexto institucional. 
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Também foi possível perceber, a partir dos dados da entrevista (EXSG1), 

que 

o sucesso do MP/RN – PGJ depende da sintonia que os servidores 
têm com a Instituição e que “parece que os servidores mais novos 
ainda não a possuem, nem compreenderam bem os princípios do 
MP”. O que deveria acontecer, uma vez que, trabalham com 
informações sigilosas, privilegiadas e com aspectos delicados da 
vida em sociedade. Ou seja, o servidor do MP possui um perfil 
diferenciado, pelas responsabilidades que envolvem a sua atuação. 
Por outro lado, ele precisa ser informado para ser cobrado em 
relação às metas.  

A orientação estratégica ainda é defendida por um dos entrevistados, 

quando este afirma a necessidade de um programa de conscientização e 

capacitação aos membros da Instituição, porque muitos ainda não têm 

conhecimento do que seja e qual o grau de importância de um planejamento 

estratégico.  O entrevistado asseverou que  

[...] seria necessário primeiro dizer o que é, para que serve, 
importância de fazer o planejamento, como fazer e quais os 
resultados a que se pode chegar através do planejamento 
estratégico.  Após, isso, deixar que os Promotores de Justiça tracem 
seu próprio planejamento estratégico, a partir de um global, definido 
pela Instituição.  (EXSG1) 

Foi possível, ainda, identificar através dos relatórios e pelos depoimentos 

que existe consciência estratégica (AIAE3) por parte da Instituição, a qual procura 

disseminá-la através dos CAOP’s, e a orientação estratégica (AIAE2) atualmente 

utilizada apresenta-se em forma de planos de ação desenvolvidos pelos CAOP’s, 

que nem sempre são incorporados pelas Promotorias de Justiça, e estas por sua 

vez, também não elaboram, pelo menos de forma documental, algum tipo de 

planejamento com vistas a uma atuação em cima de metas estabelecidas, e que 

contemple as peculiaridades de cada Promotoria em relação ao plano geral, 

“macro”, elaborado pelos CAOP’s. 

Uma observação feita (EXSG2) diz respeito à integração entre os 

servidores, citando que, em quase 20 anos de Instituição, ainda não conhece parte 

dos colegas.  Considera importante, também, um maior esforço no sentido de 

viabilizar a capacitação dos servidores.  Para isso, sugere parcerias entre o 

Ministério Público e Prefeituras do interior do Estado, no sentido de formar turmas 
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para os cursos propostos, da mesma forma como é realizado em Natal, através da 

SUTRED (Subcoordenadoria de Recrutamento, Seleção, Formação e 

Desenvolvimento de Pessoal), responsável pelo treinamento de pessoal do Estado, 

ligada à SEARH (Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos). 

Quando do processo de planejamento, normalmente é feito no Ministério 

Público um balanço das realizações já alcançadas e, a partir daí, verifica-se as 

necessidades atuais.  Após essa fase, é feita a programação de recursos para a 

efetivação do que foi planejado. 

Até o presente momento, não foi adotada no âmbito do MP/RN – PGJ, a 

prática do Planejamento Estratégico.  Esse processo já está em sua terceira edição 

no estado de Pernambuco, bem como existe outro processo semelhante em 

andamento no MP/PB, e a gestão do MP/RN – PGJ também já despertou para a 

utilização desta importante ferramenta administrativa.   

Destarte, o Departamento de Planejamento está adotando as medidas 

iniciais para a realização do primeiro Planejamento Estratégico da Instituição.  Em 

um primeiro momento, deverá ser realizada pesquisa interna, para aferição do grau 

de percepção dos membros e servidores acerca da implantação desta prática. A 

partir daí, a equipe responsável pela implantação do projeto definirá os rumos a 

serem trilhados nesse processo. 

O pesquisador, observador direto, pôde colher informações junto a 

membros e servidores da Instituição, as quais denotam a falta de informação a 

respeito do planejamento estratégico.  No que tange aos servidores, ao serem 

questionados (mesmo informalmente, sem a utilização de instrumentos formais de 

pesquisa), demonstraram certo receio em responder, ou “amenizaram” algumas 

críticas e insatisfações, ou ainda deixaram transparecer – por atos ou ações – a 

desconfiança existente em relação a este processo. 

Percebeu-se que o grande ponto de tensão reside no fato de que, ao ser 

implantado, um planejamento estratégico poderia trazer alterações em cargos, 

funções, gratificações, o que gera uma expectativa negativa nos servidores. 

Melhorar os resultados? Isso gera outro problema.  Isso significa que, ao 

serem abordados sobre “resultados”, alguns servidores demonstraram claramente 

preocupação com o aumento dos serviços e da cobrança sobre estes, para melhorar 

índices de produtividade.   
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Percebeu-se, portanto, que não há ainda uma consciência (AIAE3) por 

parte dos servidores de que o planejamento estratégico visa estabelecer rumos, 

diretrizes, com fins de melhorar os resultados do trabalho.   

Esta consciência foi demonstrada por alguns servidores, a partir de 

observação direta, provenientes em sua maioria, do setor privado, ou de 

organizações que já praticavam o uso de planejamento estratégico.  Estes têm se 

diferenciado pelas atitudes relativas ao bom atendimento, à busca pela qualificação 

permanente e conseqüente melhoria na prestação de serviços, bem como ao grau 

de instrução que apresentam, notadamente diferente em relação a outros órgãos da 

administração estadual. 

4.3 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E INICIATIVAS PELA INSTITUIÇÃO (MP/RN) 

(ADEM) 

Sobre o planejamento das ações a serem executadas pelas Promotorias 

de Justiça (ADEM1), em seu âmbito de atuação, foi verificado que existe um plano 

de ação formulado pelos CAOP’s, bem como por alguns Promotores de Justiça, para 

determinado período ou situação.  Porém, EXSG1 frisou a importância de haver um 

plano prévio, a ser entregue em período que antecede o final do ano anterior, com o 

fim de estabelecer um rumo a tomar no exercício vindouro.  

De acordo com o entrevistado,  

[...] quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. [...] 
cada Promotor deve elaborar seu planejamento estratégico para o 
exercício seguinte em novembro, encaminhando ao Procurador-
Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial Estadual, visando 
gerar na sociedade uma expectativa positiva sobre a atuação do MP, 
e para que esta possa cobrar o cumprimento das metas 
estabelecidas. (EXSG1)  

Desenvolver estratégias (ADEM) no MP/RN – PGJ significa que a 

instituição deve ter as informações necessárias a respeito das demandas sociais. É 

necessário, para uma instituição como o MP/RN – PGJ, que se levante dados 

efetivos. Mas isso não acontece. Essa realidade é bem definida na declaração a 

seguir:  
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É a prática do promotor que tem gerado a atuação. Estatística zero. 
Não há levantamento de dados efetivo, em termos de demandas 
sociais e resolução. Apenas conhece a quantidade de ações 
propostas, procedimentos, mas isso é pouco para se ter uma 
verdadeira radiografia do órgão. Não há como fazer uma tomografia 
da promotoria.  Precisa-se fazer uma ressonância magnética da PGJ, 
para saber o que tem sido feito e algo que ainda se tem por fazer. É 
algo praticamente nulo. (EXSG1)

Percebeu-se ainda que o MP/RN – PGJ consegue atender às demandas 

sociais, mas de forma insuficiente no que se refere à celeridade esperada e até 

necessária. São unânimes as opiniões sobre a necessidade de melhorar estes 

aspectos e isso também é estratégico para prover probidade administrativa, 

fiscalização e que haja total cumprimento às leis por parte dos administradores 

públicos, contribuindo assim com a missão da GESPÚBLICA e reafirmando os 

valores defendidos pelo novo modelo de gestão pública descrito no referencial 

teórico da pesquisa. 

Os dados da pesquisa ainda revelaram com relação ao planejamento de 

ações e iniciativa estratégica (ADEM1) e a implantação dessas iniciativas (ADEM2) 

que hoje o MP/RN – PGJ trabalha “apagando incêndios”, com medidas não 

preventivas, o que gera um desconforto para os cidadãos e a insatisfação dos 

mesmos. Isso foi percebido em uma das entrevistas (EXSG1), quando se obteve a 

seguinte afirmação:  

Gostaria que fosse mais pro ativa, hoje trabalha mais “apagando 
incêndio”. A falta de planejamento estratégico leva a isso.  Em alguns 
casos, algumas iniciativas de Promotorias têm permitido uma 
atuação mais pro ativa, mas ainda sofre de carência de pessoal, 
material e ambiente físico adequado.  É preciso atuar antes que 
cheguem as demandas. Na maioria das vezes, ainda “corre atrás do 
prejuízo”. 

   

 No que e refere a ADEM1, foi feito um planejamento estratégico para as 

Promotorias do Consumidor, em 2005, o que não houve em 2006. Indicando que 

não há continuidade das ações e nem o comprometimento com o desenvolvimento 

de estratégias. Por outro lado, a variável (ADEM2) referente à implantação de 

ações, o MP/RN – PGJ desenvolveu algumas iniciativas como: como a do 

laboratório de publicidade (considera uma iniciativa estratégica), das Promotorias de 

Defesa do Consumidor, ainda não utilizadas em outros Ministérios Públicos.   
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De acordo com declarações prestadas (EXSG1), havia preocupação em 

desenvolver projetos, embora não tenham chegado a patamares ideais, 

considerando o período de 2001 a 2003.  

 Quanto ao gerenciamento das atividades e/ou ações do MP/RN, alguns 

acontecimentos foram relevantes e servem para se pensar sobre o desenvolvimento 

de estratégias (ADEM1 e ADEM2) neste órgão a partir de agora.  Como se pode 

observar nas palavras de um dos entrevistados: 

Não há um gerenciamento de projetos.  O que ocorreu no Projeto do 
Fundo Nacional (devolução de verbas, atraso na prestação de 
contas), demonstra isso. Foram feitos a cartilha, o seminário de 
lançamento. Houve muita dificuldade para conseguir a aprovação do 
projeto, e foi devolvido 80% do valor obtido. Em 2003, foram 
apresentados 350 projetos para esse fundo. Em 2004, 750 e, em 
2005, 2.230. Cada vez mais projetos e menos verba [...] 
[...] falta um trabalho voltado para a administração.  Existe grande 
cobrança, mas não se dá condições para atender a estas cobranças.  
O desafio para o futuro é implementar um sistema de planejamento e 
gestão estratégica no MP, funcionando em nível profissional, como 
seria em uma multinacional com metas claras com cobrança em cima 
dessas metas [...] (EXSG1)

  

Isso é um desafio para a nova administração pública, a análise de seu 

desempenho quanto ao comportamento do gestor, a necessidade de recursos 

humanos (capacitação), recursos estruturais e principalmente recursos financeiros. 

Não se podem desperdiçar recursos, pelo não cumprimento das metas e, 

principalmente quando não se faz um diagnóstico das demandas sociais para 

posteriormente planejar e implantar o que o que foi planejado. 

  O MP/RN através da PGJ tem tido essa preocupação.  E de acordo 

com opinião emitida, deve ter uma distribuição de tarefas de acordo com a 

capacitação.  A descrição dessas idéias pode ser vistas na seguinte afirmação: 

Acho que é fundamental. Existe na PGJ o interesse (a intenção) de 
usar sempre nos cargos-chave pessoal concursado do MP. Isso é 
muito importante. Mas é importante que se detecte qual a 
capacitação e as habilidades do servidor, bem como capacitá-lo 
antes de colocá-lo nestas posições estratégicas. Quando se coloca 
alguém simplesmente para cumprir essa política de atender ao 
concursado, sem que este seja qualificado para aquela função 
específica, pode haver um desgaste para o servidor e para a 
administração. Por outro lado, pode haver pessoas capacitadas, 
preteridas em detrimento de um outro que se dá melhor com o 
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gestor, ou que tem uma indicação melhor por parte de um terceiro. 
Deve-se privilegiar o servidor da casa, prestigiá-lo na qualificação, na 
sua análise como servidor, mas sempre atendendo o interesse maior 
que é o do serviço.  Ou seja, o serviço deve ser bem prestado [...] 
(EXSG1)

4.4 MUDANÇAS FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS NO PERÍODO DE 2001 A 2005 –

(AMEF)  

De acordo com as categorias eleitas para a análise da pesquisa, essa 

categoria apresenta a análise da busca e alcance dos propósitos estratégicos do 

MP/RN, através de seu Órgão de execução administrativa, a PGJ (AMEF), objeto 

deste estudo. Portanto, dentro deste item, têm-se as subcategorias AMEF1, 

referente às mudanças estruturais no MP/RN – PGJ e AMEF2, para identificar 

mudanças funcionais no MP/RN – PGJ. 

Ante o exposto, a pesquisa documental revelou, em relação às categorias 

AMEF1 e AMEF2, que o MP/RN não dispunha de quadro de pessoal próprio e 

adequado às suas necessidades, contando apenas com servidores cedidos ou 

indicados a partir de governantes para compor seu quadro funcional. O mesmo 

acontecia em relação aos membros da Instituição, que já se encontravam 

“sufocados” pela quantidade de processos em que atuavam, bem como pelo 

crescimento constante das demandas sociais.  

Observada esta necessidade, com vistas à afirmação da Instituição, bem 

como seu crescimento, foram realizados planejamentos voltados à implantação 

deste quadro, considerando a necessidade de pessoal para auxílio aos membros do 

MP/RN, bem como o crescimento administrativo da Instituição.  

Nos anos de 1994, 1996 e 2000 foram realizados concursos para o cargo 

de Promotor de Justiça substituto, sendo nomeados os Promotores de Justiça que 

compõem o quadro do MP/RN. Em 2004, um novo concurso foi realizado, dando 

posse a outros 40 Promotores de Justiça, os quais se encontram em estágio 

probatório de 02 (dois) anos, antes de receberem vitaliciamento junto à Instituição. 

Atualmente, a Instituição conta com um efetivo de membros estimado em 195.  

Este aumento do quantitativo de membros maximiza o “poder de fogo” do 

Ministério Público, uma vez que novas demandas relativas ao campo de atuação do 

Órgão passam a contar com mais Promotores, os quais vão sendo capacitados 
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(especializados), mediante cursos de adaptação dos quais participam desde sua 

entrada como Substitutos. Estes treinamentos ocorrem, normalmente, mediante 

convocações obrigatórias por parte da Corregedoria-Geral do MP/RN, responsável 

pelo acompanhamento funcional dos membros do Órgão, funcionando de forma 

semelhante a um “departamento de pessoal” no âmbito da PGJ, a qual é 

responsável pela área administrativa do MP/RN. 

Sendo assim, o quadro de membros do MP/RN pode ser retratado, quanto 

à sua distribuição, a partir da tabela 1: 

 O Gráfico 1, abaixo, mostra a evolução do quantitativo de membros, o 

qual teve alteração em 2005, com a chegada de 40 novos Promotores de Justiça 

Substitutos, aprovados no concurso realizado em 2004. Sendo assim, houve 

promoções por merecimento e antiguidade, alterando também a quantidade de 

Promotores de 1ª, 2ª e 3ª entrâncias: 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2003 2005 

Procurador de Justiça 21 21 

Promotor de Justiça - 3ª Entrância 90 97 

Promotor de Justiça - 2ª Entrância 17 25 

Promotor de Justiça - 1ª Entrância 7 12 

Promotor de Justiça Substituto 24 40 

Total 159 195 

Fonte: Relatório de Gestão, 2005. (Adaptado) 

Tabela 1: Distribuição dos Membros do MP/RN de 2003 a 2005.

Procurador de Justiça
Promotor de Justiça - 3ª Entrância
Promotor de Justiça - 2ª Entrância
Promotor de Justiça - 1ª Entrância
Promotor de Justiça SubstitutoQUANT.
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Gráfico 1: Quantitativo de Membros do MP/RN (2003 a 2005). 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 



96

No ano de 2005, a Procuradoria Geral de Justiça contava com quadro 

funcional de 195 membros (entre Promotores e Procuradores de Justiça), totalizando 

53% do quadro, 127 servidores efetivos (35%) e 66 funcionários em cargos 

comissionados (12%), conforme apresentado.  Isso é demonstrado no Gráfico 2, a 

seguir: 

Este quantitativo se refere ao levantamento realizado em 2005, embora 

que, no que diz respeito ao quadro de servidores na área administrativa, a PGJ 

realizou concurso público, no ano de 2001, para preenchimento de 20 (vinte) vagas, 

criadas através da Lei Complementar Estadual nº. 182, de 07 de dezembro de 2000.   

Em 2003, após outras convocações, este número chegou a 69, passando 

a 127 em abril de 2005. Ou seja, houve um aumento aproximado de 90% na 

quantidade de servidores efetivos.  No dia 1º de setembro de 2005, tomaram posse, 

ainda, 111 novos servidores, passando o quantitativo para 238 servidores próprios, 

sendo esta a quantidade atual à disposição do Órgão. 

 Comparando-se os Gráficos 2 e 3 (a seguir), é possível constatar 

visivelmente o aumento do efetivo de servidores concursados, o qual passou de 

35% para 48% em menos de um ano.  Preocupado com o combate ao nepotismo, 

um dos gestores da Instituição definiu, a partir do início de sua gestão, em 18 de 

junho de 2003, que não seriam aceitas nomeações de pessoas com até terceiro 

grau de parentesco com os membros da Instituição, para cargos em comissão.   

Gráfico 2: Composição do Quadro Funcional – PGJ – 2005. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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Esta medida, segundo informações (PG), visava a alcançar maior 

profissionalismo do quadro funcional, bem como eficiência no cumprimento das 

atividades.  

Portanto, dos 13% relativos aos cargos comissionados, hoje em número 

de 66, 50% são ocupados por servidores do próprio quadro, o que resulta numa real 

diminuição deste percentual para aproximadamente 7%, e aumentando de 48 para 

54% o percentual de servidores lotados na PGJ. 

Portanto, dos 13% relativos aos cargos comissionados, hoje em número 

de 66, 50% são ocupados por servidores do próprio quadro, o que resulta numa real 

diminuição deste percentual para aproximadamente 7%, e aumentando de 48 para 

54% o percentual de servidores lotados na PGJ. 

O Gráfico 4 apresentado a seguir mostra que houve um aumento entre 

2003 e 2004 (até o mês de abril) de 85%, chegando, em junho de 2006, ao total de 

238, representando um percentual de 345% entre os anos de 2003 e 2006.   

Este aumento se deve, de acordo com o atual Procurador-Geral de 

Justiça, ao cumprimento de compromisso de sua campanha, bem como do gestor 

anterior (2003 a 2005), em atendimento às constantes solicitações por parte dos 

Promotores de Justiça de todo o Estado do RN.  Segundo o Procurador-Geral, por 

onde passaram, sempre esteve presente a solicitação por nomear os candidatos 

aprovados no concurso para servidores, provendo assim todos os cargos existentes 

para as Promotorias de Justiça da capital e do interior.  

39%

48%

13%

Cargos Comissionados Servidores Membros 

Gráfico 3: Distribuição do Quadro Funcional – PGJ – 2005.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 



98

Atualmente, cada Promotoria de Justiça conta com pelo menos um 

servidor do quadro da Instituição, e algumas contam ainda com servidores cedidos 

pelas prefeituras municipais e outros órgãos da administração direta. 

Houve também um considerável aumento na quantidade de cargos em 

comissão (53,5%), passando esta de 43 para 66, sendo que destes, 31 são 

ocupados por servidores do próprio quadro da Instituição. O Gráfico 5 (abaixo) 

apresenta o quantitativo destes cargos de provimento em comissão: 

No início da última gestão, em junho de 2003, havia na PGJ 65 cargos 

comissionados (após a extinção de 01 cargo de oficial de gabinete, restaram 64 

0

50

100

150

200

250

2003

2004

2005

Gráfico 4: Expansão do Quadro de Servidores do MP/RN. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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cargos de provimento em comissão).  Destes, apenas 26% eram ocupados por 

servidores efetivos, e 74% de servidores não pertencentes ao quadro funcional.  

 Mediante iniciativa daquela gestão, esta realidade foi mudada e, em abril 

de 2005 (conforme se observa no gráfico 5), passou-se a ter 73% dos cargos 

ocupados por servidores do quadro interno, ficando apenas 27% destinados aos 

servidores extra quadro.  Atualmente, a quantidade de servidores efetivos em cargos 

de comissão é de 47%, mas segundo informou um dos Procuradores de Justiça, 

estará sendo enviada mensagem à Assembléia Legislativa, com o fim de assegurar, 

através de publicação de Lei, que pelo menos 50% destes cargos sejam sempre 

ocupados por servidores da própria Instituição. 

De acordo com a informação prestada por um Procurador de Justiça, a 

atitude de ocupar parte destes cargos em comissão com servidores do próprio 

quadro funcional reflete o compromisso da Instituição em valorizar os servidores “da 

casa”, concedendo-lhes a prioridade quanto à nomeação para cargos em comissão.   

 Além da nomeação dos servidores efetivos, outra medida estratégica 

adotada pela PGJ tem se voltado para a valorização destes, através de cursos de 

capacitação e manter a dignidade remuneratória dos mesmos. Isso porque, de 

acordo com todos os gestores entrevistados, existe a preocupação de que os 

servidores tenham suas necessidades básicas (fatores higiênicos, de acordo com a 

teoria de Herzberg) satisfeitas, pois assim poderão produzir mais e melhor.  Neste 

quesito, o Ministério Público apresenta uma remuneração diferenciada, quando se 

trata de órgãos públicos, aonde em alguns casos, os servidores chegam a receber 

apenas 01 (um) salário mínimo (piso salarial), sendo o restante de seus vencimentos 

composto de vantagens, abonos e planos de cargos e salários, em alguns casos.   

Em cima de seus vencimentos básicos, os servidores contam ainda com 

um plano de cargos e salários, traduzido em avanços horizontais, os quais são 

concedidos mediante apresentação de títulos (cursos de graduação, especialização, 

mestrado e doutorado), bem como outros cursos de formação específica, e ainda 

por tempo de serviço (uma referência a cada 03 anos), chegando estes até a 

referência de número 10. Cada referência é traduzida num percentual de 8% sobre 

os vencimentos brutos do servidor. 

Com base nos dados obtidos em pesquisa realizada pelo DEPLAN – PGJ, 

no ano de 2003, entre os 69 servidores existentes no quadro funcional da Instituição, 

através de questionário aberto para coletar as sugestões e críticas dos servidores, 



100

objetivando melhorar o ambiente de trabalho), foi possível comprovar o que já foi 

mencionado nas entrevistas, bem como explicitado através dos relatórios de gestão 

e demais informações colhidas, quanto à necessidade existente (à época) dos 

fatores higiênicos (estrutura, salários, benefícios, limpeza, qualificação), para que os 

servidores passassem a se sentir bem valorizados, com suas necessidades 

primordiais atendidas, com vistas a um melhor desenvolvimento de suas tarefas 

cotidianas, conforme apresentado no gráfico 6:  

Ainda de acordo com informações prestadas (PG), os servidores devem 

ter suas necessidades bem atendidas, para que possam desenvolver com satisfação 

e afinco suas funções administrativas.  Sendo assim, a PGJ concede aos mesmos 

um horário diferenciado, para que os mesmos tenham oportunidade de utilizar as 

tardes das sextas-feiras para a resolução de suas demandas particulares, ficando o 

expediente fixado em 06 (seis) horas corridas, das 7 às 13h.   

Outra atitude adotada pela PGJ foi o aumento da quantidade de 

gratificações de representação de gabinete, de 74 para 115, mediante aprovação da 

Lei Complementar Estadual nº. 311, de 2005.  Segundo informações (PG), esta ação 

é estratégica no sentido de reconhecer, em forma de gratificação, o esforço 

empreendido pelos servidores, no cumprimento de seus deveres.  O entrevistado 

(PG) reconhece que ainda há muito a ser feito na área de pessoal, bem como na 
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Gráfico 6: Pesquisa interna sobre melhorias no ambiente da PGJ – 2003.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006. 
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melhor capacitação desses, e este constitui um desafio para a gestão da PGJ, 

esclarecendo que a perspectiva para um futuro próximo é que, com o advento da 

nova sede (a qual conta com um espaçoso auditório), será possível um maior 

investimento nesta capacitação de membros e servidores, na realização de cursos, 

palestras e seminários. 

A nomeação, como Secretária-Geral da PGJ, de uma servidora do quadro 

administrativo, a partir de setembro de 2003, constituiu outra importante atitude 

estratégica da gestão do MP/RN naquele biênio, considerando que o cargo era 

ocupado, tradicionalmente, por Promotores ou Procuradores de Justiça, conforme 

dados obtidos no Relatório de Gestão referente ao período de 2003 a 2005.   

Visando a atender estas demandas institucionais, foram instituídos os 

Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (CAOP’s), em número de 

seis, sendo os mesmos destinados às atividades relacionadas: 

a) ao Patrimônio Público; 

b) ao Meio Ambiente; 

c) ao Consumidor e da Cidadania; 

d) à Infância e Juventude; 

e) às Pessoas Portadoras de Deficiências e minorias étnicas; e  

f) Criminal. 

A ação estratégica do MP/RN nestas frentes visa a assegurar um controle 

mais efetivo do cumprimento das normas constitucionais por parte dos gestores 

públicos e privados, bem como propor ações educativas, com a finalidade de 

esclarecer à população norte-riograndense quanto a seus direitos cidadãos, muitas 

vezes tirados pela falta de conhecimento.  

Sendo assim, de 2003 até os dias atuais, foi possível observar muitas 

iniciativas de caráter estratégico, não apenas na promoção de causas públicas em 

defesa destas frentes, mas na visão de também conscientizar a sociedade sobre 

seus direitos e a preservação destes.  

Neste sentido, é possível citar eventos promovidos pelos CAOP’s, em 

parceria com o CEAF ou com a FESMP – Fundação Escola Superior do Ministério 

Público, tais como: o lançamento do Programa “Aprendendo a ser cidadão com o 

Ministério Público”, no ano de 200 e que perdura até os dias atuais, sendo 

promovido atualmente pela FESMP; Seminário de combate à comercialização ilegal 
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e adulteração de combustíveis (2003); Campanha de educação inclusiva, em 

dezembro de 2003; Seminário “FUNDEF: financiamento da educação e 

responsabilidade social” (2004); “Estatuto do Desarmamento e as inovações do 

código do processo penal” (2004); Seminário “O Ministério Público e as novas 

estratégias para a defesa do meio ambiente” (2004);  

Houve, ainda, ministração de palestras e seminários acerca de assuntos 

como Lei de responsabilidade fiscal, perícia criminal, cláusulas contratuais abusivas, 

realizados mais recentemente (2006), assim como o lançamento do projeto de 

educação ambiental intitulado “Aprendendo a preservar”, o qual contou com a 

presença de aproximadamente 3.000 pessoas, em sua maioria alunos de escolas 

públicas e privadas, que, juntamente com seus professores, levaram para seus lares 

mensagens de preservação do meio ambiente, através de exposições de diversas 

entidades públicas e privadas que desenvolvem ações específicas nessa área, bem 

como das apresentações teatrais, musicais e das palestras proferidas na ocasião.  

Outras metas dos CAOP’s, ainda para o ano de 2006, podem ser vistas 

através do quadro 9: 

Classificação dos CAOP’s 
 

Algumas metas dos CAOP’s 

CAOP do Consumidor e Cidadania 

Atuar para que os recursos destinados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino sejam 
repassados, de forma automática, à Secretaria 
Municipal de Educação. 

CAOP Criminal 
Implantação dos Conselhos Municipais Antidrogas 
(COMADs) no Estado como tentativa de evitar que 
se tenham novos usuários de entorpecentes. 

CAOP da Infância e da Juventude Combate à evasão escolar. 

CAOP do Meio Ambiente 
Colocar em prática um projeto de educação e 
mobilização da sociedade para conscientizar sobre 
a importância da preservação. 

CAOP do Patrimônio Público Fiscalização do efetivo funcionamento dos 
Conselhos do FUNDEF. 

CAOP do Portador de Deficiência e Idoso Inclusão da pessoa com deficiência na escola 
comum da rede regular de ensino. 

Quadro 9: Metas dos CAOP’s do MP/RN. 
Fonte: Relatório de gestão, 2006. (Adaptado)  

 A construção da nova sede da PGJ constitui um marco para a Instituição, 

haja vista que trouxe uma melhoria considerável às acomodações da mesma, em 

salas mais amplas e bem equipadas, todas contando com infra-estrutura elétrica e 

de dados, computadores, ar condicionado e monitorada diuturnamente através de 
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câmeras de segurança, visando também garantir a segurança dos membros e 

servidores ali lotados.  A construção da sede da PGJ teve início em março de 2002, 

sendo concluída e inaugurada já na atual gestão, e teve seus investimentos 

demonstrados a partir do Gráfico 7. 

Outra importante iniciativa da PGJ, visando a assegurar ao Ministério 

Público do RN o cumprimento de suas atribuições constitucionais, diz respeito à 

retirada das Promotorias de Justiça das dependências dos fóruns municipais.  Neste 

sentido, estão sendo construídas as primeiras promotorias, e outros imóveis têm 

sido alugados para sediar as Promotorias de Justiça.   

Ou seja, esta estratégia de alcance tem por objetivo garantir a autonomia 

institucional, haja vista que não mais dependerá da utilização de salas 

“emprestadas” pelo Tribunal de Justiça do RN, algumas com espaço reduzido, onde 

apenas era possível abrigar o Promotor de Justiça, bem como o horário funcional 

das Promotorias de Justiça do interior do Estado não mais estará vinculado aos do 

TJ. 

Sendo assim, o MP/RN, através da atuação da PGJ, tem por objetivo 

alcançar todos os municípios do Rio Grande do Norte, através da ação das 

Promotorias de Justiça.  O projeto padrão destas sedes conta com salas de 

audiência, biblioteca e gabinete para os Promotores, além de acomodações 

(apartamentos ou quartos) para que os mesmos possam residir nas próprias 

Promotorias de Justiça, considerando que o horário funcional dos mesmos é muito 

variável, de acordo com as demandas da população. 

Gráfico 7: Investimentos realizados na construção da sede da PGJ.
Fonte: Relatório de gestão 2005. (Adaptado)
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Outras mudanças estruturais (AMEF1) e funcionais (AMEF2) observadas 

no período de 2001 a 2005 dizem respeito a estudos para a criação do Memorial do 

MP/RN, com o objetivo de resgatar e manter viva a história da Instituição.  Para 

tanto, a equipe funcional da biblioteca da PGJ encontra-se realizando levantamento 

documental, fotográfico e digital, relatando as etapas do desenvolvimento do MP/RN 

desde seu início.   

A construção das primeiras promotorias-padrão em todo o Estado já é 

uma realidade, dotando o MP de prédios próprios em todas as comarcas; 

Outra meta cumprida (AMEF1) diz respeito ao provimento de acesso à 

internet e telefone em todas as Promotorias de Justiça do Estado, o que vem 

possibilitando uma melhor comunicação destas entre si e com a sede.  No campo da 

telefonia, a maior parte das Promotorias de Justiça já conta com ramal institucional, 

o que permite maior economia e praticidade nas ligações internas. 

Houve, ainda, a nomeação de candidatos aprovados no concurso de 

servidores, em 1º de setembro de 2005, provendo todos os cargos existentes para 

as Promotorias de Justiça da capital e do interior;

Quanto à melhoria das condições materiais das Promotorias de Justiça na 

capital e no interior, foram tomadas medidas, como a recuperação do prédio do 

antigo BDRN, cedido pelo Governo do Estado ao MP/RN por um período de 10 

anos, o qual foi adequado às necessidades funcionais das Promotorias de Justiça da 

capital, e no interior, foram enviados móveis, equipamentos de informática, fax, 

dentre outros materiais permanentes, bem como, no campo dos recursos humanos, 

foram destinados estagiários e realizados convênios com prefeituras e instituições 

de ensino para cessão de pessoal, de terrenos para construção, e até mesmo para a 

construção das novas Promotorias de Justiça. 

4.5 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS (AERE)  

Considerando o sentido de atuação estratégica descrito ao longo do 

estudo e de acordo com os índices estabelecidos para a análise da pesquisa, essa 

categoria apresenta a análise da efetividade do  resultados estratégicos do MP/RN, 

através de seu Órgão de execução administrativa, a PGJ (AERE), objeto deste 

estudo. Portanto, dentro deste item, tem-se as subcategorias AERE1, referente ao 
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cumprimento de suas atribuições e AERE2, para analisar o impacto na sociedade no 

cumprimento das atribuições do MP/RN. 

Ante o exposto, a pesquisa documental revelou, em relação às categorias 

AERE1 e AERE2, que o MP/RN tem tido uma atuação reconhecida pela sociedade 

norte-riograndense, e tem dado resultados. Porém, as melhoras poderiam ser 

maiores se houvesse um trabalho de gestão estratégica.   

Pelos dados, entende-se que é difícil identificar os resultados e avaliar os 

mesmos, porque não se quantifica os resultados e não se faz uma avaliação 

qualitativa das informações. As mesmas, por sua vez, se perdem por não haver um 

registro criterioso do que se fez ao longo dos anos. Só a partir de 2003 se verifica 

registros claros sobre efetividade no MP/RN. Antes de 2003, as informações são 

soltas, desagregadas ou mesmo, desordenadas. Fazer um resgate histórico da 

instituição seria fundamental. E, parece que a Instituição caminha para isso, 

segundo alguns relatos feitos no interior do órgão.

Tomando como base as informações coletadas a partir das entrevistas 

feitas, pode-se observar a presença das categorias indicadas anteriormente a partir 

das declarações prestadas: 

Quanto ao cumprimento das atribuições (AERE1) o sucesso das ações do 

MP/RN – PGJ se deve: 

[...] ao trabalho individual do promotor, à estrutura que se lhe confere, 
e ao respeito que ele goza por parte da sociedade, a confiança que é 
sobre ele depositada [...] (EXSG1) 

 Esse relato também revela impressões sobre a variável AERE2, onde a 

sociedade reconhece o papel do MP/RN – PGJ, e também pode criar expectativas 

com relação ao atendimento de suas necessidades, porque elas de uma forma ou 

de outra são atendidas. Isso indica a necessidade de mais apoio estratégico para o 

cumprimento efetivo das responsabilidades junto aos cidadãos. 

 Ainda sobre AERE1, afirmações de um dos entrevistados explicam a que 

se deve a inequívoca presença social do MP/RN no Estado e em todo o território 

nacional, tornado-se um dos atores mais atuantes e importantes.  Ao mesmo tempo 

que revela alguns desafios para o futuro da Instituição. Suas palavras confirmam 

esse quadro satisfatório na seguinte expressão: 
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[...] à atribuição funcional (Constituição de 1988), o fato de ter 
assumido esse papel, lançar mão de dar essa efetividade. A 
sociedade tem evoluído, as demandas têm crescido e tendem a 
crescer.  Gestores públicos mais responsáveis. Mas surgem ao 
mesmo tempo outros gargalos em termos de improbidade, vão surgir 
novos desafios nessa área. Alguns fornecedores têm atendido aos 
apelos do MP, e a sociedade tem exigido mais seu direito. (EXSG1)

  

 Sobre AERE2, o mesmo entrevistado não confirmou a presença da 

variável através da evolução social, mas através do crescimento das demandas e 

que tendem a crescer. Uma área que não tem conseguido efetividade é  

A área judicial. O MP/RN precisa investir mais nos Promotores no 
que diz respeito à tecnica de negociação. Enquanto o procedimento 
está na Promotoria, é possível dar maior acessibilidade. Depois que 
joga para o Poder Judiciário, até se consegue uma decisão de 1º 
grau satisfatória.  Mas, quando passa para os tribunais, como há um 
maior isolamento dessas pessoas com relação à sociedade, eles 
julgam mais de acordo com o que eles enxergam no mundo deles, lá 
em cima, mas alheios à realidade social, então tem gerado decisões 
frustrantes, para a sociedade e para o MP. Se trabalhar melhor a 
negociação nas Promotorias, chegando à realização um Termo de 
Ajustamento de Conduta que signifique o cumprimento da Lei e a 
solução daquele problema jurídico colocado, vai ganhar muito em 
efetividade.  

Quanto aos principais entraves para a implantação de uma gestão 

tipicamente estratégica no âmbito do MP/RN – PGJ, declarações dão conta de que: 

[...] esse diagnóstico da Instituição vem sendo feito, embora ainda 
incipiente, mas vem sendo feito. A colocação, por exemplo, de uma 
Promotoria no interior demanda uma série de situações, como a 
questão da segurança, preservação dos prédios, água, luz, telefone, 
aumento de despesas, servidores, transporte de material [...] agora, 
nós temos situações de pessoal a resolver, e esse caso não é só no 
RN, mas em todo o Brasil.  A atuação das Procuradorias de Justiça, 
por exemplo, é uma situação a ser revista.  A atuação do MP como 
parquet deve ser priorizada, e como custos legis deve ser reduzida, 
atuando apenas naquelas situações extremamente necessárias. 
(PG) 

[...] talvez, por falta de visão estratégica, mesmo (EXSG1). 

Um dos principais é a falta de recursos, eu vejo assim. Tem recursos 
humanos suficientes na área administrativa (área meio) para atender. 
Na parte da atividade fim, acho que é jogo de cintura o que falta. 
(EXSG2) 
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De acordo com informações, uma das coisas que, se fosse realizada, 

traria grandes benefícios à Instituição, pôde-se auferir, mediante informações: 

Tem muito o que ser feito. A capacitação funcional deve ser 
constante, bem como a implementação da avaliação de desempenho 
dos servidores, pois o princípio da eficiência deriva do Art. 37 da 
Constituição Federal.  A questão salarial é de extrema importância, 
para dar auto-estima aos servidores, oferecer melhores condições de 
trabalho, isso temos tentado fazer, a capacitação profissional, e 
principalmente, o servidor ver que a Instituição se preocupa com ele, 
quer que ele seja qualificado e preste melhor serviço.  (PG) 

[...] aquela história do planejamento. Criar a cultura do planejamento 
estratégico, tanto na área administrativa, mas para as Promotorias de 
Justiça, para que houvesse um esforço concentrado, generalizado, 
estabelecimento de metas e cobrança do cumprimento dessas 
metas, apresentando a cada seis meses, no relatório encaminhado à 
Corregedoria, o que se tem feito para cumprir aquelas metas. 
(EXSG1) 

Uma melhor interação entre membros e servidores, que cada um 
soubesse dimensionar a importância de um para o outro. Uns têm 
essa visão, outros não, para que possam trilhar num mesmo 
caminho, cada um em sua função [...]      (EXSG2) 

Diante dos dados revelados na presente pesquisa sobre a atuação 

estratégica do Ministério Público no contexto da modernização do Estado, mormente 

ao se contemplar os desafios, avanços e perspectivas da mesma, pôde-se observar 

ao longo do estudo, mediante consulta à bibliografia citada, que as organizações em 

geral, no que tange às estratégias voltadas para seu crescimento, precisam buscar 

um equilíbrio entre seus objetivos e metas, contemplando o indivíduo em suas 

necessidades e expectativas, capacitando-o para enfrentar as novas mudanças e 

adequando-o ao uso das novas tecnologias.  Para isso, deve estar atenta à 

velocidade das mudanças nos âmbitos: econômico, social, político e cultural, para 

acompanhá-las de perto e continuar viva nesse contexto. 

Também foi interessante lembrar que nos dias atuais, a sociedade da 

informação vem mudando radicalmente as estruturas sociais e organizacionais.  A 

capacidade de adaptação aos novos paradigmas do mercado e sua interação com 

os ambientes externo e interno são pontos decisivos para a sobrevivência e 

competitividade das organizações.  Neste contexto, o gestor estrategista é um ator 

fundamental, pois é agente facilitador no processo constante de mudanças na forma 
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de pensar, agir e decidir os rumos da organização, onde o trabalho figura como 

forma de desenvolvimento humano.   

No caso da PGJ, conforme os dados de uma pesquisa realizada pelo 

pesquisador em 2005, o uso das tecnologias e da informação constitui uma 

poderosa arma para possibilitar à Instituição o acompanhamento das rápidas e 

constantes mudanças organizacionais, considerando a informação dada pelos 

77,9% dos respondentes, que acham indispensável o uso das tecnologias de 

informação, bem como defendem que a melhoria do acesso à internet, hoje feito 

através da CODIN, passando este a ser feito através de link e servidores próprios, 

poderia otimizar a utilização desta, bem como de outros sistemas para acesso via 

intra e extranet3. 

Os dados da pesquisa mostraram, ainda, a importância da introdução de 

uma filosofia organizacional que atenda aos objetivos propostos pela organização, 

atentando sempre para o equilíbrio sócio-emocional dos indivíduos participantes  

deste processo e, para tal, promovendo ações que visam à motivação e capacitação 

contínua dos mesmos, além da busca pelo atendimento de suas necessidades 

primordiais.  

A partir da análise dos dados, percebeu-se que este estudo é importante, 

por abranger simultaneamente os aspectos estratégico e humano, considerando que 

as organizações constituem sistemas em interação constante com o ambiente em 

que estão inseridas, sendo importante a participação de cada membro do sistema 

(funcionalismo) e sua inter-relação com os demais partícipes do sistema.   

Sendo assim, foi possível entender que a utilização das estratégias 

voltadas ao crescimento da Instituição, mediante investimentos em capacitação, 

infra-estrutura e tecnologias de informação, podem trazer melhorias não somente 

aos processos de trabalho, como também contribuem para o desenvolvimento 

funcional da Instituição. 

Apesar disso, um dos maiores entraves identificados diz respeito à falta 

de capacitação profissional específica para lidar com novas realidades e dinâmicas 

do “novo” Ministério Público, bem como a falta de recursos, cujo orçamento é 

aprovado por órgão externo, criando assim uma dependência do MP/RN em relação 

a este, e de certa forma limitando sua capacidade de ação e decisão. 

                                                       
3 Extranet - conjunto de Intranets interligadas através da Internet. É uma rede de negócios que une 
empresas parceiras por meio de suas Intranets, utilizando os padrões abertos da Internet. 
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As organizações, enquanto sistemas sócio-técnicos e em constante 

adaptação, devem atentar cuidadosamente para a automatização pura e simples de 

seus processos, para não prejudicar suas relações, que vão ficando mais complexas 

diante de seu crescimento, e não se tornar apenas um conjunto mecânico, 

funcionando apenas para cumprir metas estabelecidas, sem que o indivíduo seja 

participante eficaz nestes processos. 
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5 CONCLUSÃO 

O trabalho permitiu analisar as dimensões da evolução e desempenho da 

atuação estratégica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a partir do 

direcionamento teórico - prático do mesmo. 

Quanto ao destino e direção da Instituição, pode-se dizer que o MP/RN – 

PGJ é um Órgão de perfil jovem, com membros e servidores comprometidos e com 

alto grau de capacitação, o que permite à Instituição alcançar rapidamente os alvos 

a que se propõe. 

Quanto aos propósitos da Instituição (missão, visão, objetivos e diretrizes) 

verificou-se que a Instituição busca efetivar seus objetivos, mas ainda não se 

constitui como estratégica, haja vista não ser direcionada por um plano, de amplo 

conhecimento e envolvimento geral.  O Órgão consegue executar sua missão 

institucional, bem como difundir sua visão e objetivos, embora que isso não tenha 

sido explicitado de forma documental, mas foi declarado através das entrevistas.  

Percebeu-se, ainda, que existe um certo grau de dependência do MP/RN quanto à 

aprovação de sua proposta orçamentária por parte do Poder Legislativo, bem como 

no que se refere ao acesso à Internet, o que limita o Órgão na execução de suas 

atividades com o sucesso esperado pela sociedade e alcance de sua visão 

organizacional. 

Com relação à percepção, consciência e orientação estratégica, as 

declarações dos gestores do MP/RN – PGJ apontam para a existência dessa 

percepção e consciência, o que permite vislumbrar as reais possibilidades de 

estruturar uma gestão com atuação eminentemente estratégica. 

Quanto ao planejamento de ações e iniciativas, bem como quanto à sua 

implementação, é possível inferir que a PGJ trabalha atualmente “apagando 

incêndios”, ao invés de ter uma ação mais pró-ativa. Por outro lado, as demandas 

sociais são atendidas mesmo que de forma insuficiente, por causa da falta de 

celeridade. Portanto, observa-se que, por falta de um gerenciamento dos projetos 

elaborados, perde-se tempo e recursos que deveriam ser canalizados para o 

alcance dos objetivos institucionais com maior efetividade.  

  No que se refere às mudanças funcionais e estruturais, houve um 

crescimento surpreendente da instituição quanto ao quadro funcional a partir de 

2003, com a criação de novos cargos, mudando o quadro de 69 servidores (naquele 
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ano) para os atuais 238, o que sugere um aumento do “poder de fogo” na área 

administrativa da Instituição, e melhoria na execução de suas atribuições. 

Finalmente, quanto à efetividade dos resultados alcançados pelo MP/RN-

PGJ, é possível perceber a inequívoca presença social do órgão no Estado e em 

todo o território nacional, fruto da atuação que o mesmo tem apresentado, isenta e 

comprometida com a legalidade.  Isto é refletido no respeito e confiança que a 

sociedade lhe confere, o que gera num grande desafio para a Instituição, quanto ao 

constante crescimento das demandas e expectativas sociais que lhe são atribuídas. 

Para efeito deste trabalho, pode-se ter como conclusão a idéia de que a 

atuação estratégica da Instituição tem se mostrado relevante para a sociedade do 

Rio Grande do Norte, por sua clara preocupação em adequar-se às demandas 

sociais que lhe são conferidas, mediante uma atuação estratégica que apresente 

efetividade em suas ações, embora não se possa deixar de considerar que se trata 

de uma organização pública e, por este motivo, sofre as limitações impostas por 

fatores exógenos, fundamentais para desafiá-la quanto às mudanças necessárias 

em seu ambiente interno. 

Recomenda-se, portanto, que a organização se aproprie de recursos 

financeiros, estruturais e tecnológicos, levando sempre em conta a adequação entre 

o micro foco do comportamento organizacional e o macro foco das estruturas e 

processos organizacionais. 

Constatada a consciência sobre a importância de uma gestão com 

atuação tipicamente estratégica, com uma visão bem definida e compartilhada e 

objetivos claros para que todos possam dar sua parcela de contribuição com o 

desenvolvimento da Instituição, é importante que a Procuradoria Geral de Justiça, 

enquanto Órgão de gestão administrativa do Ministério Público do RN se aproprie de 

um planejamento que envolva a todos, membros e servidores, tomando antes o 

cuidado de gerar em seu quadro funcional a percepção da efetividade proposta, para 

que idéias possam se tornar realidade, gerando para a sociedade o valor que esta 

espera do Órgão.  

Por se tratar de um assunto que envolve a atuação estratégica, ou seja, a 

administração dos diversos componentes da organização e considerando o contínuo 

processo de metanóia por que passa a mesma, o tema não se esgota; ao contrário, 

abre cada vez mais espaço para outras pesquisas e debates a este respeito, que 
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envolvam reflexões a respeito da atuação estratégica no âmbito público que devem 

ser construídas de acordo com as novas demandas que surgirão. 
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ANEXO 1: ORGANOGRAMA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN 

Figura 1: Órgãos da Administração Superior e de execução do Ministério Público/RN
Fonte: Site do Ministério Público do RN - Adaptado.  
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ANEXO 2: ORGANOGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN – ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Figura 2: Divisão Administrativa do Ministério Público do RN
Fonte: Departamento de Planejamento – MP/RN – Adaptado. 
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