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RESUMO

A presente pesquisa busca analisar as demandas de comunicação feitas à Diretoria
de Comunicação (DCOM) do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) a
partir  da  Comarca de Mossoró,  identificando como os promotores  de Justiça da
unidade publicizam os feitos para a população. Ao mesmo tempo, o estudo busca
averiguar a percepção desses promotores sobre o que o MPRN deve divulgar ou
não  através  da  DCOM;  em verificar  como  o  princípio  da  publicidade,  a  Lei  da
Transparência  e  o  direito  à  informação  impactam  a  tomada  de  decisão  dos
promotores da aludida Comarca em procurar a DCOM e em detectar  fatores de
resistência para os promotores divulgarem informações para que a DCOM possa
publicizá-las. Trata-se de um estudo de caso descritivo-exploratório, com pesquisa
aplicada e abordagem qualitativa, levantamento bibliográfico (com bases em autores
do Direito e da Comunicação Social) e entrevistas realizadas com os promotores de
Justiça por e-mail (com questionário semiestruturado) e presencialmente (questões
abertas). Os dados colhidos nos questionários e nas entrevistas foram examinados
através das técnicas de Análise de Conteúdo, ancorada em Bardin (2011). Como
resultante  do  material  pesquisado,  concluímos  que  idealmente  os  assuntos
relacionados  aos  direitos  dos  cidadãos,  na  visão  dos  promotores  devem  ser
divulgados  pela  DCOM,  que  os  participantes  da  pesquisa  têm  ciência  sobre  a
importância de dar publicidade dos feitos para a população e que a inexistência de
uma política de comunicação no MPRN reflete na ausência de uma sistematização
da  divulgação  jornalística  adequada  para  traduzir  os  termos  jurídicos  do  Diário
Oficial para uma linguagem mais acessível e empregando, assim, mais eficiência ao
ampliar o cumprimento do princípio constitucional da publicidade, possibilitando ao
cidadão o exercício mais fidedigno do direito à informação.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação na administração pública. Direito à informação.
Assessoria  de  imprensa.  Princípio  constitucional  da  publicidade.  Análise  de
Conteúdo.



ABSTRACT

This  research  aims  to  analyze  the  communication  demands  that  arrive  at  the
Directorate  of  Communications (DCOM) of  the  Public  Prosecution  Service  of  the
Brazilian State of Rio Grande do Norte (MPRN), coming from the Mossoró district,
indentifying how the public prosecutors publicize their actions to the population. At
the same time, the study aims to find out the perception of such prosecutors on what
should  the  MPRN  publicize  or  not  through  the  DCOM;  to  find  out  how  the
constitutional principle of publicity, the transparency law and the right to information
affect the decision of the aforementioned prosecutors to look for the DCOM and to
detect factors that keep the prosecutors from sharing information with the DCOM so
that such information can be publicized. This is a descriptive and exploratory study,
with  applied  research and qualitative  approach,  bibliographic  research (based on
Law authors  as  well  as  Social  Communication  authors)  and  interviews  with  the
prosecutors  conducted  by  e-mail  (using  a  semi-structured  questionnaire)  and  in
person (open questions). The data collected in the questionnaires and interviews was
examined using Content Analysis techniques, anchored on Bardin (2011). As a result
of the researched data, we found out that, ideally, matters related to citzens’s rights
should  be  publicized  by  the  DCOM,  according  to  the  prosecutors,  that  the
participants  of  the research are aware  of  the importance of  making their  actions
public to the population and that the inexistency of a communication policy at the
MPRN reflects  on  the  lack  of  a  systematic  approach to  an  adequate  journalistic
publicization to  translate the  legal  terms of  the Union Official  Gazette  to  a more
accesscible language, bringing more efficiency to the process due to the application
of the constitutional principle of publicity, making it possible for the citzen to exercize
the right to information in a more reliable way.

KEYWORDS: Communication in public  administration.  Right  to  information.  Press
Office. Constitutional principle of publicity. Content Analysis. 
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INTRODUÇÃO

A assessoria de imprensa é um advento moderno no campo da comunicação

social.  No Brasil  começou a ser praticada mais fortemente a partir  dos anos 80,

conforme atesta Duarte (2006, p.81), quando houve uma expansão do mercado de

trabalho para jornalistas atuarem como assessores de imprensa e como relações

públicas, funções estratégicas para as empresas. 

Naturalmente,  o  interesse  corporativo  pela  atividade  chamou atenção  do

Poder Público, que passou a incrementar o uso de técnicas de Comunicação Social

no serviço público. A grande questão é que não era novidade para a Administração

Pública empregar essas técnicas por meio dos assessores de imprensa ou relações

públicas, há registros que no âmbito federal o primeiro a fazê-lo foi o presidente Nilo

Peçanha, que governou o país entre 1909-1910 (DUARTE, 2006, p. 82). A diferença

agora  é a percepção de que as  instituições precisavam ampliar  a  transparência

sobre suas condutas, informando-as à população e estabelecendo uma relação com

os veículos de comunicação. 

Porém,  contar  com uma  estrutura,  com um setor  de  comunicação,  com

profissionais habilitados a trabalhar a comunicação institucional também por meio da

assessoria  de  imprensa  não  significa  dizer  que  a  instituição  está  realmente  se

comunicando com a população – a razão maior do serviço público. 

O fato é que muitas vezes os gestores das instituições demandam de forma

insatisfatória o setor de comunicação, apesar de terem um volume de informações

importantes do interesse dos cidadãos para darem visibilidade. 

No Ministério Público, onde os membros – promotores de Justiça – possuem

independência funcional e não precisam se reportar ao Procurador-Geral de Justiça

(PGJ), líder do órgão, para tomar decisões, essa realidade também ocorre. Assim,

desenvolver uma política de comunicação, com diretrizes é algo bastante delicado,

mas, necessário, uma vez que não existe no Ministério Público do Rio Grande do

Norte (MPRN) um plano especificado no âmbito da instituição. 

A presente pesquisa teve a meta primeira de investigar o motivo pelo qual a

comunicação é pouco demandada,  especialmente pelos promotores do interior  e

quando há um grande volume de informações que o MPRN produz através de sua

atuação. 
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Nesse  contexto,  objetivou-se  analisar  em que  medida  os  promotores  de

Justiça  da  Comarca  de  Mossoró  se  utilizam  dos  instrumentos  institucionais  de

comunicação e informação, acessando a Diretoria de Comunicação (DCOM) para

garantir maior transparência à sua atuação e melhor publicizar as ações do MPRN. 

A Comarca Mossoró foi escolhida em face de ter sido o primeiro local onde a

pesquisadora foi lotada ao ingressar na instituição, em 2013. Foi a partir da vivência

junto aos promotores, quando se buscou estimulá-los a utilizarem o braço da DCOM

em Mossoró, representando pela analista de comunicação, para darem visibilidade

às informações de interesse público e coletivo, que surgiu a inquietação que moveu

a construção dessa pesquisa: a procura se mostrava tímida.

A Comarca é ainda representativa dentro do MPRN, sendo a que reúne o

maior número de promotorias fora da Capital: 19. Além disso, Mossoró compreende

a segunda cidade mais importante do Estado, depois de Natal é a que  possui a

maior população:  estimada pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatísticas

(IBGE)  em 291.937  habitantes (em 2016). No  Censo Demográfico 2010, realizado

pelo IBGE, a população na localidade era de 259.815.

Em  termos  de  atividades  econômicas,  o  município  se  destaca  na

agropecuária,  sendo seu forte a fruticultura irrigada,  com produtos destinados às

exportações,  como  o  melão.  Possui  também  indústrias  de  extração  mineral  de

transformação civil e de construção civil. 

O setor de comércio e de transportes de Mossoró também se destaca no

Estado. O município ainda atrai uma parcela grande de turistas para as festividades

culturais e religiosas ou para conhecer as suas riquezas naturais, como as águas

termais. 

Assim,  Mossoró  se  mostrou  a  unidade  ministerial  adequada  para  ser

estudada, uma vez que o fenômeno a ser pesquisado pode ser uma ilustração do

que ocorre em toda a instituição.

Desta feita, pretende-se compreender a visão sobre o direito à informação

que os membros da instituição lotados na Comarca têm, com o fito de melhorar o

fluxo de comunicação com os assessores de imprensa, em benefício da população. 

A intenção é otimizar essa relação para que o MPRN preste na totalidade um

melhor serviço, amarrando à ponta final de seu ofício, publicizando as conquistas na

defesa dos direitos do cidadão. 
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Como  interessada  nos  processos  institucionais  e  nos  fenômenos  da

Comunicação, ao se propor a fazer esse estudo, a pesquisadora irá unir a um só

tempo o exercício prático do trabalho realizado no MPRN ao exercício empírico por

meio do estudo do caso.

A realidade vivida no âmbito do MPRN a ser pesquisada pode encontrar

semelhanças  em  instituições  outras  do  sistema  de  justiça  brasileiro,  justamente

porque  traz  em seu  seio  a  efetividade  do  princípio  da  publicidade,  do  direito  à

informação (negado ou garantido ao cidadão, dependendo da postura dos membros

das instituições) e das Leis nº 131, de 27 de maio de 2009 (chamada de Lei da

Transparência) e nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (chamada Lei de Acesso à

Informação). 

Nessa senda, o estudo pode ajudar a minimizar o contraste de órgão ser

responsável  por  fiscalizar  o  cumprimento da lei  e  garantir  sua efetividade e,  por

vezes,  concorrer  com  atitudes  que  frustram  a  oferta  de  transparência,  como

preceitua a Lei nº 12.527/2011, para o destinatário. Isso pode ocorrer em alguma

situação na qual a instituição deixe de divulgar dados de interesse da população por

meio da assessoria de imprensa. 

A colaboração do estudo para o meio acadêmico e profissional se daria por

meio  da  realização  de  um  diagnóstico  da  situação,  com  apresentação  de  um

prognóstico,  com uma  proposição  a  ser  apresentada  ao  final  deste  mestrado  e

também ao Ministério Público. Assim, o estudo pode inserir-se na ordem científico-

teórica  e  prática,  pois  visa  proporcionar  a  ampliação  do  conhecimento  existente

sobre o assunto, para ser aplicada à realidade vivida ora apresentada.

Pelo exposto, e ainda por compreender que esta proposta objetiva pesquisar

o  exercício  da  prática  profissional,  fornecendo  instrumentos  teóricos  para  o

aprimoramento dos processos de gestão institucional, entende-se que a pesquisa

está  inserida  na  linha  “Política  e  Gestão  Institucional”,  do  Programa  de  Pós-

Graduação em Gestão de Processos Institucionais da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (UFRN) – visto que um dos temas de estudo sugeridos relaciona

gestão e comunicação.

Sob essa perspectiva, a pesquisa apresenta como objetivo geral identificar

como os promotores de Justiça da Comarca de Mossoró acessam a Diretoria de

Comunicação para publicizar os feitos do Ministério Público do Rio Grande do Norte
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para a população.

Ao mesmo tempo, a pesquisa buscou atender a alguns objetivos específicos:

a) averiguar a percepção dos promotores da Comarca de Mossoró sobre o que o

MPRN deve divulgar ou não divulgar através da DCOM; b) verificar como o princípio

da publicidade, a Lei da Transparência e o direito à informação impactam a tomada

de  decisão  dos  promotores  da  Comarca  de  Mossoró  em procurar  a  DCOM;  c)

detectar  fatores  de  resistência  para  os  promotores  da  Comarca  de  Mossoró

divulgarem informações para que DCOM leve os dados até a população. 

Assim,  como  temas  caros  a  serem estudados  nessa  pesquisa  estão  os

princípios constitucionais e a Lei de Acesso à Informação, trabalhado no Capítulo 2,

seguido  pelo  terceiro  capítulo  que  aborda  a  compreensão  do  Ministério  Público

como  órgão  essencial  à  Justiça  e  apresenta  uma  abordagem  histórica  de  seu

surgimento, além de se debruçar sobre a linguagem hermética do Direito. 

No quarto capítulo expõe-se o que é a assessoria de imprensa, como surgiu

a  atividade  no  mundo  e  no  Brasil  e  seu  papel  estratégico  aliado  a  outros

instrumentos  que  possibilitam  os  poderes  públicos  a  exercerem  de  fato  uma

comunicação  pública.  Nesse  mesmo  capítulo  sugere-se  a  transformação  da

linguagem jurídica  em linguagem jornalística  como facilitadora  para  a  população

exercer o direito de informar-se sobre os feitos do Ministério Público. 

Por fim, no Capítulo 5, será apresentada a pesquisa em si, os instrumentos

utilizados, a metodologia e os dados colhidos e sua análise. 
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2 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

2.1 A PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 (BRASIL) expressa cinco

princípios constitucionais administrativos que devem ser observados pelos agentes

públicos.  De  modo  a  fazerem  uma  boa  gestão  por  meio  da  efetivação  das

atividades,  a  Administração  Pública  deve  agir  usando  como  norteadores  a

legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência no art. 37,

caput (BRASIL, 1988).

Reza o  princípio da legalidade que a Administração Pública só pode agir

segundo o que está expresso nas leis e se abster de agir no silêncio da lei. Já era

um princípio contemplado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

(art.4º). No país, está inserido no sistema constitucional, em específico nos arts. 5º,

II; 37, caput, e 84, IV, da Constituição Federal. 

Esse princípio coaduna-se com a própria função administrativa, de
executor do direito,  que atua sem finalidade própria,  mas sim em
respeito  à  finalidade  imposta  pela  lei,  e  com  a  necessidade  de
preservar-se a ordem jurídica (MORAES, 2014, p. 341).

Mello (2008, p. 99-100) acentua que é a legalidade o princípio específico do

Estado de Direito  (grifo do autor), visto que o qualifica e lhe investe de identidade

própria. Dessa maneira, é o sustentáculo do regime jurídico-administrativo. 

Como a base do Estado de Direito é a legalidade, por consequência, pode-se

dizer  que  o  princípio  da  legalidade  é  o  mais  importante  fundamento  do  Direito

contemporâneo,  tanto  para  a  Administração  Pública  quanto  para  os  cidadãos

administrados. 

O propósito do legislador em criar tal princípio foi político: evitar abusos como

favoritismo, perseguição e desmandos no âmbito da administração pública. O intuito

é atrelar e garantir que a atuação do Executivo seja a pura concretização daquilo

posto em lei (MELLO, 2008, p.100) e se oponha “a toda e qualquer forma de poder

autoritário, antidemocrático”, elucida Lenza (2010, p. 756).

Portanto,  “a  Administração  não  poderá  proibir  ou  impor  comportamento
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algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe

faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja” (MELLO, 2008, P. 102-103).

Se a determinação para a administração pública é de que só pode fazer o que na lei

estiver  descrito,  para  as  relações  particulares  há  uma  forma  diferente  de

entendimento: 

[...] pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio
da autonomia da vontade, lembrando a possibilidade de ponderação
desse  valor  com  o  da  dignidade  da  pessoa  humana  e,  assim,  a
aplicação  horizontal  dos  direitos  fundamentais  nas  relações  entre
particulares [...] (LENZA, 2010, p. 756).

Para MELLO (2008) o princípio da impessoalidade é o próprio princípio da

igualdade ou da isonomia. A aplicabilidade dele, inclusive, tem exemplos concretos

expressos  na  própria  Constituição  Federal,  como a  exigência  de  aprovação  em

concurso público para o ingresso na carreira pública e de vitória em licitação pública

para efetuar contrato com a administração pública. Claramente, o objetivo é permitir

que qualquer  pessoa física  possa disputar  uma vaga no serviço público  ou que

qualquer pessoa jurídica possa ser um prestador de serviço ou produto para um

órgão ou instituição pública. 

O entendimento da aplicação da impessoalidade está atrelado à ideia de que

o gestor público é um mero “executor do ato, que serve de veículo de manifestação

da vontade estatal,  e, portanto, as realizações administrativo-governamentais não

são  do  agente  político,  mas  sim  da  entidade  pública  em nome  da  qual  atuou”

(MORAES, 2014, p. 342). 

Também  é  conhecido  por  princípio  da  finalidade  pública,  como  esclarece

Meirelles (1995):

O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art.
37, caput), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual
impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim
legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica
expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal
(p. 82). 

Em resumo,  os  atos  da  Administração  Pública  devem ser  impessoais,  de

modo a ter  como finalidade o interesse público e não o interesse próprio  ou de
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terceiros de seus círculos. 

Todo agente público deve atuar em conformidade com a ética, boa-fé e bons

costumes. É o que determina o  princípio da moralidade. Violar esses preceitos,

“implicará violação ao próprio Direito, configurando ilicitude” (MELLO, 2008, p. 119).

Logo,  age-se com moralidade administrativa quando se utilizam corretamente  os

instrumentos para tal, existentes na ordem jurídica. 

Além da ética, a justiça deve pautar o exercício da função pública, já que a

moralidade, de acordo com Moraes (2014, p. 342), “a partir da Constituição de 1988,

constitui o pressuposto de validade de todo o ato da Administração Pública”.

Destarte,  salienta  Moraes  (2014),  que  ao  trazer  o  princípio  da  moralidade

administrativa como condutor da atuação da Administração Pública, a Constituição

deixou evidente a obrigação da proteção à moralidade e, tão importante quanto, da

responsabilização do gestor público amoral ou imoral. 

Liga-se,  ainda,  tal  princípio  ao  ideal  de  probidade  administrativa.  Em

consequência, age com improbidade o agente administrativo que, no exercício dos

seus encargos, se desvia da finalidade prevista em lei (interesse público). O  ato  de

improbidade  está  igualmente  previsto  na  Constituição  Federal  (art.  37,  §  4º).

Suspensão  dos  direitos  políticos,  perda  de  função  pública,  indisponibilidade  dos

bens e ressarcimento ao erário são as sanções descritas na carta constitucional1. 

O  princípio da publicidade é aplicável  a todos os Poderes, em todos os

níveis de governo e traz como regra geral que os atos praticados pelos agentes

administrativos  não  devem  ser  sigilosos.  Entram  como  exceção  as  ressalvas

legalmente estabelecidas e as decorrentes de razões de ordem lógica, o processo

administrativo deve ser público, acessível ao público em geral, não apenas às partes

envolvidas.

Consagra-se  nisto  o  dever  administrativo  de  manter  plena
transparência  em seus  comportamentos.  Não  pode  haver  em um
Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art.
1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos administrados
dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos
sujeitos individualmente afetados por alguma medida (MELLO, 2008,
p. 114). 

1  “[...]  na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível,  permitindo ao
Ministério Público a propositura de ação civil pública por ato de improbidade, com base na Lei n.
8.429/92 para que o Poder Judiciário exerça o controle jurisdicional sobre lesão ou ameaça de lesão
ao patrimônio público” (MORAES, 2014, p. 344). 
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Previne Moraes (2014, p. 344) que o princípio em tela possui total prioridade

na administração pública, de modo a garantir  o acesso às informações a toda a

sociedade.  Está  previsto  no  art.37,  caput,  da  carta  constitucional,  “ademais  de

contemplado  em  manifestações  específicas  do  direito  à  informação  sobre  os

assuntos públicos, quer pelo cidadão, pelo só fato de sê-lo, quer por alguém que

seja pessoalmente interessado” (MELLO, 2008, p. 114). 

Por  fim,  o  quinto  princípio  fundamental,  o  da  eficiência,  expressa  que  o

Poder Público tem a obrigação de atuar com rapidez, perfeição e rendimento, além

de observar outras regras. 

Foi o último princípio a entrar no rol  do art.37 e traz o entendimento mais

moderno de que a Administração Pública não deve se restringir apenas a exercer

suas atividades com legalidade, mas ir além, alcançando a eficiência por meio de

resultados positivos (inclusive com a redução de gastos) e atendimento satisfatório

das necessidades da sociedade – incluído  na Constituição Federal  por  meio  da

Emenda Constitucional n.19, publicada no Diário Oficial da União em 05 de junho de

1998. 

Em essência, evidencia Moraes (2014, p. 347): 

O  administrador  público  precisa  ser  eficiente,  ou  seja,  deve  ser
aquele  que  produz  o  efeito  desejado,  que  dá  bom  resultado,
exercendo  suas  atividades  sob  o  manto  da  igualdade  de  todos
perante a lei, velando pela objetividade e imparcialidade (MORAES,
2014, p. 347). 

Direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem

comum; imparcialidade; neutralidade; transparência; participação e aproximação dos

serviços públicos da população; eficácia; desburocratização e busca da qualidade

são as características inerentes ao princípio da eficiência,  melhor designadas no

seguinte quadro:



19

Quadro 1 – Características do princípio da eficiência

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICADO

Direcionamento da atividade e dos serviços

públicos à efetividade do bem comum

É  um  condutor  de  interpretação  para  edição  e

aplicação de leis e atos normativos, sempre levando

em conta a promoção do bem de todos;

Imparcialidade

Ser eficiente é ser imparcial e independente perante

interesses  privados,  individuais  ou  de  grupos,

partidários e políticos;

Neutralidade
Isenção  na  valoração  de  interesses  em  conflito,

dando igual peso a todos os envolvidos;

Transparência
Conduta  que  evita  suborno;  corrupção  e  tráfico  de

influência; 

Participação  e  aproximação  dos  serviços

públicos da população

Gestão  participativa,  um  desmembramento  da

soberania popular e da democracia representativa;

Eficácia
Cumprimento por parte dos entes administrativos de

seus objetivos;

Desburocratização Agir com resolutividade e rapidez;

Busca de qualidade
Qualidade  que  busca  melhoria  permanente  de  um

serviço seja público ou privado.

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Moraes (2014, p. 348-352). 

É  importante  frisarmos  a  existência  de  outros  princípios  que  são

reconhecidos, embora não discriminados na Constituição, no art. 37. Considerados

princípios implícitos, encontram-se em outras partes da Carta Constitucional,  são

consequências lógicas dos cinco princípios expressos ou por “[...] serem implicações

evidentes do próprio Estado de Direito e, pois, do sistema constitucional como um

todo”  (MELLO,  2008,  p.  93).  São  eles:  a  supremacia  do  interesse  público,  a

indisponibilidade  do  interesse  público,  a  autotutela,  o  princípio  da  finalidade,  da

razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação, do devido processo legal e da

ampla  defesa,  da  responsabilidade  do  Estado  por  atos  administrativos,  da  boa

administração e da segurança jurídica. 

A Administração  Pública  detém  a  prerrogativa  de  satisfazer  o  interesse

coletivo  em  detrimento  de  interesses  exclusivamente  pessoais.  Assim,  o

administrado sempre será subordinado ao Poder Público, o que é um reflexo do
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princípio da supremacia do interesse público. 

[...]  é princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a
própria  condição  de  sua  existência.  Assim,  não  se  radica  em
dispositivo  específico  algum  da  Constituição,  ainda  que  inúmeros
aludam  ou  impliquem  manifestações  concretas  dele,  como,  por
exemplo, os princípios da função social da propriedade, da defesa do
consumidor ou do meio ambiente (art.  170,  III,  V e VI),  ou tantos
outros.  Afinal,  o  princípio  em  causa  é  um  pressuposto  lógico  do
convívio social (MELO, 2008, p. 96).

O da indisponibilidade do interesse público se destina a conter a atuação da

Administração Pública, para que não ocorram abusos no exercício das prerrogativas

públicas. Em suma, o objetivo é evitar o desvio de finalidade – ato que sujeita o

infrator a responder por improbidade administrativa.

O  da  autotutela  garante  a  competência  ao  Poder  Público  de  rever  atos

próprios ou condutas anômalas. Ou seja, podem-se invalidar atos viciados quanto à

legalidade. 

Por  finalidade  na  administração  pública,  entende-se  aplicar  corretamente

uma lei  em nome do interesse público. Para Mello (2008,  p.  106) o princípio da

finalidade não deriva do princípio da legalidade, “é mais que isto: é uma inerência

dele; está nele contido, pois corresponde a uma aplicação da lei tal qual é; ou seja,

na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista da qual foi editada”. 

Razoabilidade apresenta-se como o princípio, segundo MEIRELLES (1995, p.

92), da proibição de excesso, dando como meta atestar “a compatibilidade entre os

meios e os fins de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da

Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais”. 

Guarda  uma  relação  proporcional  entre  meio  e  fim  para  todo  ato

administrativo  que  o  Poder  Público  tomar.  Trata-se  aqui  do  princípio  da

proporcionalidade  que  “[...]  enuncia  a  ideia  [...]  de  que  as  competências

administrativas  só  podem  ser  validamente  exercidas  na  extensão  e  intensidade

proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de

interesse público a que estão atreladas” (MELLO, 2008, p. 110). 

Motivação deve reger os atos da Administração Pública, com exposição de

razões que a levou a tomar tal decisão. Essas razões devem estar embasadas nos

fundamentos do direito e de fato. Ou seja, a Administração Pública tem o dever de
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se justificar perante a sociedade sobre seus atos (MELLO, 2008, p. 112). 

Princípio  do  devido  processo  legal  e  da  ampla  defesa  está  implícito  na

Constituição  Federal  quando  esta  expressa  que  ninguém  pode  ser  privado  da

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Em suma, quer dizer que o

cidadão possui proteção contra qualquer abuso que atente contra a sua liberdade e

a sua propriedade. Por isso, qualquer pessoa possui o direito de acesso à Justiça e

a receber um provimento jurisdicional de um procedimento cujos atos são previstos

em lei. 

O princípio do controle judicial dos atos administrativos diz respeito ao fato

de  que  no  Direito  brasileiro  há  unidade  de  jurisdição.  Assim,  cabe  ao  Poder

Judiciário arbitrar sobre contendas entre Administração e administrados: 

É ao Poder Judiciário e só a ele que cabe resolver definitivamente
sobre quaisquer litígios de direito. Detém, pois, a universalidade da
jurisdição, quer no que respeita à legalidade ou à consonância das
condutas públicas com atos normativos infralegais, quer no que atina
à  constitucionalidade  delas.  Neste  mister,  tanto  anulará  atos
inválidos, como imporá à Administração os comportamentos a que
esteja de direito obrigada, como proferirá e imporá as condenações
pecuniárias cabíveis (MELLO, 2008, p. 121). 

Dando continuidade aos princípios implícitos na Constituição Federal, há o da

responsabilidade  do  Estado  por  atos  administrativos.  No  entendimento  de  Mello

(2008,  p.121-122),  há três  conclusões oriundas do exercício  desse direito,  quais

sejam: essa responsabilidade do Estado aplica-se a qualquer função pública; há a

responsabilidade objetiva do Estado2;  há  a responsabilidade subjetiva  do Estado

para  os  comportamentos  omissivos3 e,  por  fim,  todos  esses  critérios  de

responsabilidade se aplicam às pessoas do Direito Privado prestadoras de serviço

público. 

O princípio da boa administração, ainda de acordo com Mello (2008, p. 122),

2 A responsabilidade objetiva do Estado dispensa a comprovação de culpa, pois basta que um fato
tenha ocorrido para imputar o autor o dever de ressarcir. “Na responsabilidade objetiva a atitude
culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista
relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever
de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente” (RODRIGUES, 2002, p. 10). 

3 Por exemplo, quando o Estado deveria agir legalmente para evitar um dano e podendo fazê-lo,
não o fez ou não o fez tempestivamente ou eficientemente (MELLO, 2008, p. 122).
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nada mais seria do que um princípio amplo e superiormente tratado pelo Direito

italiano,  colocando  a  eficiência,  aliás,  como  uma  faceta  desse  princípio.  Seria

desenvolver as funções administrativas da melhor e idônea forma.

Por fim, chegamos ao princípio da segurança jurídica. “Este princípio não

pode ser radicado em qualquer dispositivo constitucional específico. É, porém, da

essência do próprio Direito, notadamente de um Estado Democrático de Direito, de

tal  sorte  que faz parte  do sistema constitucional  como um todo”  (MELLO, 2008,

p.123). 

2.2 O DIREITO À INFORMAÇÃO E A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Constituição Federal trouxe muitas garantias para o cidadão. Ao mesmo

tempo, estabeleceu a participação efetiva das instituições que formam o Sistema de

Justiça sempre que os direitos fundamentais constitucionais estiverem sob ameaça

ou risco de lesões. Uma delas é o Ministério Público (MP), a quem a CF-1988, no

art.127,  caput  classifica  como  “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”.

A mesma Constituição assegura que um dos direitos básicos do cidadão é o

acesso à informação e está contido no rol de direitos fundamentais do art. 5º, em

seus incisos IV, X, XII, XIV, XXXIII, XXXIV (alínea “b”), LX, LXXII; no art.37,  § 3º,

inciso II; no art. 93, inciso IX; no art. 216, § 2º; e no art. 220, caput e parágrafos. 

Tal artigo reza sobre o direito de todo cidadão brasileiro a receber dos órgãos

públicos informações de próprio interesse particular ou coletivo. O artigo em tela dá

como a normalidade o repasse de dados e como exceção o sigilo, ao dizer que “as

informações  serão  prestadas  no  prazo  da  lei,  sob  pena  de  responsabilidade,

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do

Estado” (BRASIL, 1988).4

É, em sua essência, o direito à informação um direito fundamental. Gruman

(2012,  p.  99)  atenta que “o direito  de acesso à informação faz parte  do debate

internacional há bastante tempo, especialmente no âmbito da garantia dos direitos

4 O art.  37 por sua vez,  trata dos princípios constitucionais (já explorados neste capítulo) a que
devem se submeter a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes
da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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civis e políticos e do combate à corrupção” e cita documentos que caminham nesse

sentido,  como  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  a  Declaração

Interamericana  de  Princípios  de  Liberdade  de  Expressão  e  a  Convenção  das

Nações Unidas contra a Corrupção. 

Destacamos, em especial,  o art.  19 da Declaração Universal dos Direitos

Humanos (proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia  Geral  das

Nações Unidas, em Paris), que é um marco na história dos direitos humanos:

Todo ser  humano tem direito  à liberdade de opinião e expressão;
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de
procurar,  receber  e  transmitir  informações  e  ideias  por  quaisquer
meios e independentemente de fronteiras (DECLARAÇÃO, 1948).

Para Souza (2012), caminham lado a lado o direito de acesso à informação

e a necessidade de se resguardar os direitos da personalidade relativos à honra,

intimidade e vida privada de qualquer  cidadão.  Devem-se levar  em conta  esses

aspectos, de acordo com Souza, para que sejam evitados abusos no controle e na

difusão da informação. 

Ainda  de  acordo  com  o  autor  mencionado  (2012,  p.162),  tal  direito

constitucional  carece ser  analisado sob dois  pontos  de vista.  Um diz  respeito  à

liberdade individual de buscar, obter e propagar informação “(complementada pela

liberdade  de  manifestação  do  pensamento  do  art.5º,  IV,  CF)  perante  qualquer

pessoa (direito de informar e de ser informado, liberdade de informação)”. O outro,

ao direito da coletividade de buscar, obter e propagar “informações que estejam em

poder do Estado (direito de acesso à informação stricto sensu)”. 

A  Constituição  de  1988  é  considerada  um  marco  regulamentário  para

garantir uma gama de direitos civis ao cidadão. Mas é verdade também que o país

continuou  caminhando  e  amadurecendo  o  espírito  democrático  no  que  tange  à

transparência sobre os atos públicos. 

Um desses passos, pode-se afirmar, foi a instituição da Lei Complementar n.

101, de 2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O dispositivo legal

fixou normas de finanças para os órgãos e instituições públicas, tendo como norte

que “a responsabilidade de gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente”

(BRASIL, 2000). 

Em suma, a LRF disciplina o acesso do cidadão aos dados dos governos,

órgãos  e  instituições  em tempo real,  através  de meio  eletrônico,  relacionadas  à
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execução  orçamentária  e  financeira  e  aos  dados relacionados  às  finanças (seja

receita ou despesa). 

Para se alcançar a transparência exigida a LRF dá como obrigatório o uso

de instrumentos  que vão  auxiliar  o  agente  público  na  prestação de  contas  com

clareza para a sociedade. Planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as

prestações  de  contas  e  o  respectivo  parecer  prévio;  o  Relatório  Resumido  da

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas

desses documentos são os instrumentos mencionados no cap. IX, art. 48 (BRASIL,

2000). 

Nove anos depois, foi editada a Lei de Transparência (Lei Complementar n.

131, de 27 de maio de 2009) que alterou a redação da LRF no que se refere à

transparência da gestão fiscal. O texto inova e determina que sejam disponíveis, em

tempo  real,  informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e

financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Isso quer dizer que, mesmo com a LRF, a transparência de informações não

era total, uma vez que alguns dados só eram acessados por alguns órgãos públicos,

como os de controle externo. Assim, a Lei da Transparência veio, como o próprio

nome diz, efetivar a transparência da gestão fiscal, acompanhe:

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único
do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa
física ou jurídica o acesso a informações referentes à:
I  –  quanto  à  despesa:  todos  os  atos  praticados  pelas  unidades
gestoras no decorrer da 
execução  da  despesa,  no  momento  de  sua  realização,  com  a
disponibilização mínima 
dos dados referentes ao número do correspondente  processo,  ao
bem fornecido ou ao 
serviço  prestado,  à  pessoa  física  ou  jurídica  beneficiária  do
pagamento e, quando for 
o caso, ao procedimento licitatório realizado;
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita
das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários
(BRASIL, 2009).

Em 18 de novembro de 2011, o país ganhou mais um dispositivo legal de

defesa ao direito de o cidadão ser informado sobre atos da administração pública.

Na ocasião foi sancionada a Lei n. 12.527, chamada de Lei de Acesso à Informação
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(LAI), como reflexo de debates ocorrido no âmbito do Conselho de Transparência e

Combate  à  Corrupção,  órgão  vinculado  à  Controladoria-Geral  da  União  (CGU),

discutida e votada pelo Congresso Nacional entre 2009 e 2011. 

A principal prerrogativa dessa lei é exigir dos agentes públicos a divulgação

dos atos praticados, como forma de prestar contas à sociedade. Destina-se, assim,

o dispositivo legal a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, que

deverão  ser  executados  em acordo  com os  princípios  básicos  da  administração

pública.

Na ementa da lei, já podemos observar a estreita relação com os princípios

constitucionais, pois diz que é de sua incumbência regular o inciso XXXIII, do art. 5º

e o art. 7º da Constituição Federal de 1988. 

Raupp  e  Pinho  (2014,  p.  145)  observam  que  parte  dessas  exigências

contidas na LAI foram contempladas em dispositivos legais anteriores. É o caso da

Lei n.º 101, de 4 de maio de 2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal e da

Lei  n.º  131,  de  27  de  maio  de  2009,  denominada  comumente  de  Lei  da

Transparência. 

Passa a ser obrigatória a divulgação na internet de informações em
que  constem,  no  mínimo:  registros  de  despesas,  repasses  e
transferências  de  recursos  financeiros;  registros  de  despesas,
repasses  e  transferências  de  recursos  financeiros;  registros  de
competências e estrutura organizacional das unidades, com horários,
endereços  e  telefones;  informações  de  licitações,  seus  editais  e
resultados,  e  contratos  celebrados;  dados  gerais  de  programas,
ações,  projetos  e  obras  de  órgãos  e  entidades;  e  respostas  a
perguntas frequentes da sociedade (SOUZA, 2012, p. 179).

O capítulo  I,  que  trata  das  disposições  gerais,  expressa  que  o  Ministério

Público  está  subordinado  à  Lei  de  Acesso  à  Informação,  assim  como  todos  os

órgãos  públicos  integrantes  da  administração  direta  dos  Poderes  Executivo  e

Legislativo – o que inclui as Cortes de Contas e o Judiciário, além das autarquias,

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e

Municípios (BRASIL, 2011). 

O capítulo  II  traz  importante  viés  a  este  trabalho,  notadamente  no  art.  7º

(BRASIL, 2011): 
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Art.  7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende,
entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso,
bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a
informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou
acumulados  por  seus  órgãos  ou  entidades,  recolhidos  ou  não  a
arquivos públicos;
III  -  informação  produzida  ou  custodiada  por  pessoa  física  ou
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou
entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades,
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
VI  -  informação  pertinente  à  administração  do  patrimônio  público,
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas,
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas
e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de
contas  realizadas  pelos  órgãos  de  controle  interno  e  externo,
incluindo  prestações  de  contas  relativas  a  exercícios  anteriores
(BRASIL, 2011). 

Importa  compreender,  portanto,  que  as  instituições  possuem  o  dever  de

informar,  enquanto  os  cidadãos  possuem  o  direito  de  serem  informados.  E  por

informação não se deve compreender apenas a prestação de contas em relação aos

gastos públicos e aplicação do erário, mas sim a tudo aquilo que seja pertinente a

população saber, sejam ações, planejamentos, conquistas, derrotas, erros, tenha o

cidadão requerido ou não. 

Salienta Souza (2012, p. 180) que é preciso capacitar os servidores públicos

para que se adaptem à transformação da cultura proporcionada pela LAI, “pois ainda

se pensa que os cidadãos só têm direito  de acesso a informações públicas que

contenham dados pessoais e que apenas os chefes de divisões podem liberar o

acesso à informação, o que é equivocado”. 

Coutinho e Alves (2015, p. 137) observam que ao longo dos anos o Brasil

vem consolidando mudanças, a partir de garantias contidas na Constituição Federal

e que as Leis Complementares n. 101 e 131 foram vitais para aproximar o Estado do

cidadão e, em última instância, a fortalecer a democracia participativa. No entanto,

coloca que com o advento da LAI “um grande passo foi dado para a ampliação da

participação popular e, consequentemente, o controle social das políticas públicas”: 
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Os elementos criados pela lei possibilitam a aproximação e o diálogo
entre instituições e sociedade, consolidando vivências democráticas,
uma vez que dá condições de participação da população na criação,
na execução, na fiscalização e no controle de ações, programas e
projetos  desenvolvidos  pelo  poder  público.  Para  que  isso  seja
possível,  é  imprescindível  que  os  cidadãos  tenham  à  disposição
ferramentas  que  possam  garantir-lhes  o  acesso  a  informações
públicas  e,  neste  sentido,  a  LAI  apresenta-se  como  um  passo
significativo, podendo ser considerada um marco na administração
pública no Brasil (COUTINHO; ALVES, 2015, p. 136). 
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3 MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público mostra-se hoje como uma instituição que solidificou sua

atuação ao longo dos tempos. Com uma atribuição essencial à Justiça, encerra em

seu  próprio  fim  a  busca  incessante  por  um estado  democrático,  no  qual  busca

garantir que os cidadãos possam acessar seus direitos e batalhar para que sejam

retomados, quando por ocasião da impossibilidade desse exercício. 

Como o alvo dessa pesquisa é o Ministério Público do Estado do Rio Grande

do Norte, e porque é uma unidade integrante do todo maior que se faz o Ministério

Público Brasileiro,  faremos um passeio histórico sobre as bases que ajudaram a

fundar tão cara instituição para a democracia e formação da cidadania de qualquer

povo. 

3.1 BASES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.1.1 No Mundo 

Como tudo na história, indicar em que momento foi iniciado o processo que

veio redundar na formação do Ministério Público, torna-se tarefa difícil e imprecisa.

Podemos, no entanto, amparados por estudos de autores que pesquisam a origem

histórica das instituições, como Marum (1999) e Salles (1999), localizar o que seria o

alicerce  do  que  chamamos  na  atualidade  de  Ministério  Público  em  estruturas

rudimentares que dão pistas sobre a construção do Estado Moderno. Essas pistas

estão nas civilizações antigas clássicas, como a egípcia, a romana e a grega. 

Vellani  (1996)  reforça  a  tese  de  que  foi  o  Egito  o  berço  da  atividade

ministerial, exercida por meio do magiaí. Era uma espécie de funcionário real, há

mais de quatro mil anos, responsável por proteger os cidadãos ordeiros e imputar

castigos e reprimendas aos insubordinados. 

Sendo a "língua e os olhos do rei", o magiaí ouvia a acusação e com base

nos dispositivos legais da época procedia, em seguida, a uma investigação para

apurar o ocorrido. Essa atividade de fiscal, de acordo com Vellani (1996), caracteriza

o Direito Processual e dá o Egito como a origem do Ministério Público. 

 Já entre os romanos antigos, a manutenção da ordem pública era um ofício
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atribuído aos "censores" ou “fisci advocatum”, que acumulava o papel de acusador e

juiz,  uma vez  que  eram encarregados  de  acusar,  produzir  provas  e  de  julgar  a

mesma acusação quando um cidadão cometia um crime. 

Todavia, há um consenso maior sobre ter sido a na França, a origem mais

precisa do Ministério Público, segundo Rangel (2009). Isso se deu "na figura dos

‘procureur  du  roi’  (procuradores  do  rei),  nascendo  e  formando-se  no  judiciário

francês" (RANGEL, 2009, p. 117). Porém, adverte o autor, que os procuradores do rei

deveriam  servir  exclusivamente  aos  interesses  da  realeza,  sendo  obrigados  ao

mesmo juramento submetido aos juízes. 

O autor conta que o primeiro diploma legal que abordou o 'procureur du roi' se

deu na Ordenança de março de 1302 de Felipe IV (conhecido como o Belo, Rei da

França).  Os reis,  então, já  reconheciam a independência do MP em relação aos

magistrados, diferindo a função de julgadores. 

Porém,  ainda  de  acordo  com  Rangel  (2009),  a  melhor  formatação  da

instituição se deu durante a Revolução Francesa, quando foram conferidas garantias

aos seus integrantes e quando o governo de Napoleão instituiu o Ministério Público

por meio do Código de Instrução Criminal e da Lei de 20 de abril de 1810: 

A independência funcional do Ministério Público tem raízes históricas,
pois  em 1879  a  Corte  de Cassação  Criminal  declarava  de forma
definitiva  que  os  membros  do  Ministério  Público  eram  totalmente
independentes em relação às cortes e aos tribunais perante os quais
funcionavam,  não  havendo  nenhuma  subordinação  perante  os
magistrados  que  atuavam  sentados,  muito  menos  podiam  os
Procuradores do Rei sofrer qualquer censura ou crítica dos tribunais
(RANGEL, 2009, p. 118). 

O  Brasil  tem  as  influências  dos  sistemas  jurisdicionais  de  Portugal  e  da
França no seu seio.  Não poderia  ser  diferente,  logicamente,  já  que o  país  teve
colonização portuguesa. 

3.1.2 No Brasil 

No  período  pré-colonial  (1500-1530)  o  Brasil  não  contava  com

qualquer estrutura organizacional que fizesse as vezes ministeriais. Mas, havia uma

figura  responsável  pela  fiscalização  da  lei  como  alguém letrado  e  com bastante

conhecimento  para  promover  a  justiça  e  a  sua  manutenção.  O  papel  foi  citado

pioneiramente pelas Ordenações Manuelinas, em 1521, e era desempenhado junto

com os procuradores dos feitos do rei (SOUZA, 2004).
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A partir de 1603, passaram a existir outras funções que complementavam a do

promotor  de  Justiça  da  Casa  da  Suplicação,  como  indicam  as  Ordenações

Manuelinas – e, mais tarde seriam desempenhadas pelo Ministério Público. Eram

essas, a saber: procurador dos feitos da coroa, do procurador dos feitos da fazenda

e a do solicitador da Justiça da Casa da Suplicação, conforme levantado por Souza

(2004). 

No período colonial (1530-1815), a função de promotor de justiça foi criada

em março de 1609, quando surgiu o Tribunal da Relação da Bahia. Integravam o

tribunal, ainda, o procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco. Até essa data,

porém,  só  existia  a  justiça  de  primeira  instância  com  um  inexistente  Ministério

Público: “os processos criminais patrocinavam a disponibilidade da ação penal. E o

recurso cabível era interposto para a Relação de Lisboa (SOUZA, 2004).”

Mais de um século depois, criou-se o Tribunal de Relação no Rio de Janeiro,

em 1751, nos mesmos moldes da estrutura formada na Bahia. Posteriormente esse

tribunal foi modificado: 

Em  1763,  diante  do  imenso  avanço  econômico  propiciado  pela
mineração no Sudeste do País, o Marquês do Pombal transfere a
sede da Colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Desta forma, o
Tribunal  de Relação do Rio  de Janeiro  viria  a  se  transformar  em
Casa  de  Suplicação  do  Brasil  em  1808,  onde  lhe  cabia  julgar
recursos de decisões do Tribunal de Relação da Bahia. Neste novo
tribunal o cargo de Promotor de Justiça e o cargo de Procurador dos
Feitos da Coroa e Fazenda cindiram-se e passaram a ser ocupados
por dois titulares (SOUZA, 2004).

Neste novo tribunal, a partir de 1808, a Casa de Suplicação começou a julgar

recursos de decisões do Tribunal de Relação da Bahia. 

No Brasil  Império (1822-1889) começou-se a tentativa de organização das

ações  ministeriais  através  da  criação  do  Código  de  Processo  Penal  do  Império

(1832), que dava ao promotor de Justiça o status de defensor da sociedade. 

Cabe registrar também, que no período foi elaborada a primeira Constituição

Brasileira, em 1824. A carta, chamada de Constituição Política do Império do Brasil,

não fazia qualquer menção ao Ministério Público, como lembra Souza (2004). Ao

mesmo tempo, decretava que nos juízos de crimes, quando a acusação não fosse

proveniente da Câmara dos Deputados, esta seria responsabilidade do procurador

da Coroa e Soberania Nacional.

Uma lei do período que se relaciona com as atividades atuais do Ministério
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Público  é a  de  18 de setembro de 1828,  que legislava  sobre  as  atribuições do

Supremo Tribunal de Justiça, ordenando a presença de um promotor de Justiça em

cada uma das Relações (SOUZA, 2004). 

Em 1871, a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, reforça o papel do

MP, uma vez que a legislação definia claramente que o promotor de Justiça possuía

o dever de zelar para que os filhos livres de mulheres escravas fossem devidamente

registrados.  Assim,  o  MP deveria  cuidar  e  proteger  os  indefesos e  mais  fracos.

“Afinal, somente a partir desta data que os filhos dos escravos puderam ser tratados

como e pessoas, como sujeitos de direito (por mínimos que sejam); e não como

coisas, objetos de direito.” (SOUZA, 2004). 

Mazzilli  (1998,  p.  3)  faz  um  apanhado  sobre  o  exercício  da  função,

mencionando que “no Brasil-Colônia e no Brasil-Império, o procurador-geral ainda

centralizava o ofício, não se podendo falar propriamente de uma instituição nem de

independência  ou  garantia  dos  promotores  públicos,  meros  agentes  do  Poder

Executivo”.

Em 1889  o  regime político  do  país  passa  a  ser  o  republicano.  Porém,  a

primeira  Constituição  do  período  (1891)  também  não  fez  menção  ao  MP,

restringindo-se à escolha do procurador-geral e à sua iniciativa na revisão criminal

pro reo, conforme cita o autor. 

Houve, porém, uma tentativa do governo provisório de estruturar o sistema de

Justiça, instituindo a Justiça Federal, por meio do decreto 848/1890, que também

ordenava a organização e as funções do Ministério Público no âmbito federal. Outro

decreto da época também reconhecia o MP como instituição foi  de n. 1.030,  do

mesmo ano do outro decreto citado (SOUZA, 2004). 

A segunda  Constituição  do  país,  de  1934,  já  apresenta  a  instituição  no

capítulo ‘Dos órgãos de cooperação’, institucionalizando e prevendo lei federal sobre

a organização do Ministério Público da União.

Na sequência, os Códigos Civil  de 1917,  de Processo Civil  de 1939 e de

1973, Penal de 1940 e o de Processo Penal de 1941 deram ao Ministério Público

diversas  funções  e  responsabilidade,  o  que  culminou  com  o  crescimento  da

instituição (MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). 

Ocorre um pequeno regresso com a outorga da Constituição de 1937, pelo



32

presidente Getúlio Vargas5, pois o texto se omitiu à existência do Ministério Público,

limitando-se  a  mencionar  a  figura  do  Procurador-Geral  da  República  e  o  quinto

constitucional. 

Embora tenha havido esse percalço, para Mazzilli (1998), foi na República

que a instituição Ministério Público se desenvolveu: 

No  Código  de  Processo  Penal  de  1941,  conquistou  o  poder  de
requisição  de  inquérito  policial  e  diligências.  Tornou-se  regra  sua
titularidade  na  promoção  da  ação  penal  pública,  embora  ainda
admitido o procedimento penal  ex officio,  foi-lhe ainda cometida a
tarefa de promover e fiscalizar a execução da lei. Nos Códigos de
Processo  Civil  (1939  e  1973),  o  Ministério  Público  conquistou
crescente  papel,  tanto  na  qualidade  de  órgão  agente  como
interveniente. (MAZZILLI, 1998, p. 4). 

Com o fim a da Era Vargas, houve a promulgação de uma nova carta pela

Assembleia Constituinte, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951).

Novamente,  o  Ministério  Público  voltava  a  ser  citado  expressamente  na

Constituição, em específico nos artigos 125 a 128, sem vinculação aos poderes. 

Em 1951, a criação do Ministério Público da União (MPU) é fixada pela lei

federal nº 1.341, vinculando a instituição ao Poder Executivo e também dispondo

sobre as ramificações em Ministério Público Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho.

A sexta Constituição (1967) do país foi  promulgada em mais um período

ditatorial6,  porém, manteve a referência expressa da carta anterior,  desta vez no

capítulo destinado ao Poder Judiciário.

A década de 1980 foi  uma das mais importantes para o Ministério Público

Brasileiro.  Mazzilli  (1998,  p.4)  aponta  quatro  momentos  que  impulsionaram  o

crescimento da instituição. 

O primeiro, quando surgiu a Lei Complementar nº 40/1981, versando sobre

garantias,  atribuições  e  vedações  aos  membros  do  órgão  –  em suma,  essa  lei

oficializou o estatuto do Ministério Público. Foi a primeira lei orgânica nacional do MP

que  definiu  uma  uniformidade  para  a  instituição  no  território  nacional,  conforme

assinala o autor. 

5 A Constituição foi outorgada no mesmo dia em que Vargas implanta o Estado Novo (1934-1937),
período conhecido por ser ditatorial. 

6 Vigorava o regime militar, instituído em 1964 com o Golpe Militar, e que durou até 1985. “Em virtude
de novo golpe, uma junta militar, sob a forma de ‘Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de
1969’ decretou a Carta de 1969, cujos arts. 94 a 96 colocaram o Ministério Público no Capítulo do
Poder Executivo. Houve notável crescimento das atribuições do chefe do Ministério Público da União,
porque nomeado e demitido livremente pelo presidente da República.” (MAZZILLI, 1998, p 5). 
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O segundo, também em 1981, deu-se com a Lei n. 6.938/81, que atribui ao

MP a ação reparatória de danos ao meio ambiente e a terceiros.

O terceiro ocorreu a partir de 1985, com a lei 7.347 – a Lei da Ação Civil

Pública (LACP) – que deu ampliação às atribuições da instituição, incluindo a defesa

dos  interesses  difusos  e  coletivos  (por  meio  da  ação  civil)  e  a  presidência  do

inquérito  civil  ao  promotor  de  Justiça.  Ou seja:  fixou a  titularidade da ação civil

pública e do inquérito civil ao Ministério Público: 

E, por fim, veio o advento da Constituição de 1988, um marco para a trajetória

do MP, uma vez que citou diretamente a instituição como uma função essencial à

Justiça, especificando funções institucionais,  garantias e vedações aos membros.

Nas palavras de Mazzilli (1998, p. 4), a chamada Carta Magna Brasileira “deu ao

Ministério Público brasileiro seu desenvolvimento maior”.

Posteriormente, o MP foi sendo dotado de novas atribuições na seara cível,

graças às legislações que vieram após a promulgação da Constituição de 1988,

possibilitando a defesa nas áreas: 

[...]  da  pessoa  portadora  de  deficiência  (Lei  n.  7.853/89),  dos
investidores no mercado de valores mobiliários (Lei n. 7.913/89), da
criança  e  do  adolescente  (Lei  n.  8.069/90),  do  consumidor  e  de
outros interesses difusos e coletivos (Lei n. 8.078/90), do patrimônio
público  (Leis  n.  8.429  /92  e  8.625/93;  LC  n.  75/93),  da  ordem
econômica  e  da  livre  concorrência  (Lei  n.  8.884/94).  (MAZZILLI,
1998, p. 4). 

Inserem-se ainda como alvo de atuação do Ministério Público a atuação na

tutela  dos  interesses  de  comunidades  indígenas  e  minorias  ético-sociais  e,  na

defesa dos direitos difusos e coletivos, ao lado do meio ambiente, do consumidor e

do patrimônio histórico, os interesses turístico e paisagístico.

3.1.3 No Rio Grande do Norte 

A  capitania  do  Rio  Grande  do  Norte  só  veio  contar  com  um  sistema

administrativo a partir de 1818, com a criação da Comarca de Natal,  pelo Alvará

Régio  n.  18,  de  18  de  março,  expedido  por  D.  João  VI.  Antes  disso,  porém,

permaneceu subordinada, como historia Medeiros (1992, p.14) “no que toca ao Rio

Grande do Norte, as suas maiores autoridades judiciárias eram as da Comarca da

Paraíba,  a  quem,  judicialmente,  estávamos subordinados.  Nunca  tivemos,  nessa
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fase, um Ouvidor ou um Juiz de Fora”. 

A partir disso e do surgimento do Tribunal da Relação de Pernambuco, em

06  de  fevereiro  de  1821  –  que  possuía  jurisdição  sobre  as  capitanias  de

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará – originou-se uma nova fase do

emprego  da  Justiça  no  Rio  Grande  do  Norte  (MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  RIO

GRANDE DO NORTE, 2007): 

Em decorrência dessa autonomia, foram criadas, ao longo do século
XIX, novas Comarcas (...), inseridas numa tentativa de suprir o tempo
perdido em outro momento da vida da Capitania e garantindo uma
especialização  na  aplicação  da  justiça  ao  promover-lhe  eficiência
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE,  2007,  p.
44). 

Entre 1835 e 1890, com base na pesquisa de Medeiros (1992), verificamos a

criação de 21 comarcas. E, não por acaso, quase todas representam na atualidade a

representatividade dos maiores municípios potiguares, a saber:

Quadro 2: Ano de criação de Comarcas

Assu 1835

Maioridade (Martins) 1841

São José de Mipibu 1855

Seridó (Caicó) 1856

Mossoró 1861

Canguaretama 1871

Macau 1871

Jardim (Jardim do Seridó) 1873

Pau dos Ferros 1873

Ceará-Mirim 1875

Apodi 1875

Trairy (Nova Cruz) 1876

Goyaninha (Goianinha) 1822

Acari 1882

Santana do Matos 1882

Macaíba (antiga Potengy) 1882

Triunfo (Augusto Severo) 1887

São Miguel de Pau dos Ferros 1890

Touros 1890

Angicos 1890

Santa Cruz 1890

Fonte: Medeiros (1992)
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Destaca-se que o Código de Processo Criminal de 1832, garantiu autonomia

judiciária aos municípios, por meio da eleição de juízes de paz pela população da

localidade. O primeiro juiz de Direito efetivo da Comarca de Natal foi Joaquim Aires

de Almeida Farias, empossado em 12 de agosto de 1834 (MINISTÉRIO PÚBLICO

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). 

Em 1838 e em 1841, com a Lei Interpretativa do Ato Adicional de
1834  e  com  a  reforma  do  Código  de  Processo  Criminal,
respectivamente,  teremos,  aqui  na  província,  todo  o  retorno  do
processo de centralização e fim das conquistas liberais conseguidas
anteriormente.  Datam desse período,  no Rio Grande do Norte,  as
primeiras definições partidárias que serão assumidas pelos políticos
locais, entre liberais e conservadores. 
Em 1874, por Ato Imperial, foi criado o Tribunal de Relação do Ceará,
passando o Rio Grande do Norte a fazer parte de sua jurisdição,
permanecendo,  assim,  até  a  Proclamação  da  República,  e  a
posterior criação, a partir da primeira Lei de Organização Judiciária,
do Tribunal Superior de Justiça do Estado. (MINISTÉRIO PÚBLICO
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007, p. 56)

Nas terras potiguares, o Ministério Público do Rio Grande do Norte foi criado

juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado, por meio da Lei n. 12 de 09 de

junho de 1892, que organizava a Justiça no âmbito estadual. O fato se deu durante o

governo  de  Pedro  Velho  no  Estado,  perante  uma  necessidade  de  ordenar  a

burocracia local.  A instalação ocorreu em 1 de julho, no salão nobre do governo

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). 

A lei,  decretada  pelo  Congresso  Estadual  e  sancionada  pelo  governador,

dividia em comarcas e distritos o Rio Grande do Norte para a administração da

justiça civil e penal, assim como especificava os órgãos da administração da justiça

para a capital e para as demais localidades. 

Na Capital, passava a existir, conforme está relatado em Ministério Público do

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (2007,  p.61),  “[...]  um  Tribunal  Especial  e  um

Superior Tribunal de Justiça; nas comarcas, um Juiz de Direito e um Promotor com

residência na sede da mesma e,  nos distritos judiciários,  um Juiz  Distrital  e  um

Conselho de Jurados.” 

Apenas quando a instituição possuía mais de cinquenta anos de existência é

que foi sancionada a primeira Lei Orgânica (n. 147, de 24 de dezembro de 1948),
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um marco, pois se tratava de um estatuto com legislação própria ordenada para o

Ministério Público Estadual (MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE,

2007, p. 77). 

Entre as principais mudanças implementadas pelo estatuto, destacam-se a

divisão dos órgãos que integravam o MP (Procuradoria-Geral do Estado, Promotores

e Adjuntos, Conselho Superior), a ampliação da atuação dos promotores e adjuntos

(determinando que em cada Comarca houvesse um membro e na Capital, três, com

proporcionalidade  dos  adjuntos  em  relação  aos  promotores  titulares)  e  a

obrigatoriedade da aprovação em concurso de provas e títulos para o ingresso na

carreira ministerial (iniciada como promotor de Justiça de 1ª entrância7).

Posteriormente vieram mais leis que alteraram a estruturação do Ministério

Público, mas na maioria das vezes incumbindo-lhe de mais força e autonomia, como

as Leis n. 943, de 28 de novembro de 1953, e a n. 1017, de 12 de dezembro de

1953  (MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,  2007,  p.  82).

Respectivamente,  expressavam  que  a  instituição  poderia  intervir  em  qualquer

assunto  de  interesse  do  Estado  e  dos  municípios  e  colocava  o  MPRN  como

subordinado ao Governo do Estado (retirando a tutela do Poder Judiciário, onde se

inseria anteriormente). 

Com 124 anos de existência, o Ministério Público do Rio Grande do Norte,

cresceu em dimensão e importância, desde a sua tímida criação junto ao Tribunal de

Justiça Potiguar. Atualmente o quadro de pessoal do MPRN apresenta 223 membros

(sendo 17 procuradores), 449 servidores efetivos, 303 comissionados e 127 cedidos8

– observa-se que o quantitativo de comissionados sofre bastante variação, uma vez

que se trata de cargo com bastante rotatividade. 

Ao todo são 65 Comarcas9, sendo 30 de 1ª entrância (para 31 Promotorias);

25  de  2ª  entrância  (para  46  Promotorias)  e  10  de  1ª  entrância  (para  121

7 As Comarcas são divididas por entrância, parâmetro utilizado para a progressão na carreira de
promotores de Justiça e de juízes. Assim, 1ª entrância corresponde a uma Comarca com número
pequeno de processos e  pouca importância  política,  a  de 2ª  entrância  possui  mais  processos e
importância política que esta e assim por diante. 

8 Dados  do  Portal  da  Transparência  (http://www.mprn.mp.br/portaldatransparencia),  retirados  em
agosto de 2016.  

9 Comarca é a divisão geográfica que marca a circunscrição judiciária de um juiz. Neste caso, marca
o  território  de  atuação  de  um  promotor  de  Justiça.  Uma  Comarca  pode  compreender  várias
Promotorias de Justiça, sendo que para cada Promotoria, há um promotor de Justiça titular.



37

Promotorias), onde funcionam 198 Promotorias de Justiça – veja a Figura 2 abaixo.

As  promotorias  estão  situadas  em  65  municípios  e  atendem  a  102  termos10,

abarcando a totalidade de municípios do Rio Grande do Norte (167). 

Situado em um estado carente de políticas públicas,  o papel  do MPRN é

tentar garantir que a população tenha seus direitos respeitados e viva com dignidade

em todas as searas. 

Figura 1: Mapa de Entrâncias 

FONTE: PORTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

3.2 ATUAÇÃO DO MP E IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

O  Ministério  Público  é  uma  organização  prevista  pela  Constituição  da

10 Uma  Promotoria  de  Justiça  está  fixada  em  um  município  principal,  mas  muitas  vezes  é
responsável por cidades menores (ou distritos) circunvizinhos. Assim, diz-se que tais localidades são
termos de uma determinada promotoria.  Exemplo:  na Comarca de Areia Branca funcionam duas
Promotorias de Justiça de 2ª entrância, com dois municípios termos (Grossos e Tibau).  
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República  Federativa  do  Brasil  (BRASIL,  1988)  e  situada  fora  da  estrutura  dos

outros poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo). Possui estrutura organizacional

própria11, com autonomia e independência, além de garantias. 

Em seu art. 127 expressa que: “[...] é instituição permanente, essencial à

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

regimedemocrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis.”  –  a Lei

Complementar nº 75 (BRASIL, 1993), em seu art. 1º também guarda esta mesma

definição, assim como traz em seu art. 5º as funções ministeriais, a saber: 

 .................
II – zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:
.................
c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de
reforma agrária e ao sistema financeira nacional;
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência
e à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente;
e) à segurança pública
.................
V – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos
serviços de relevância pública quanto:
a)  aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal  relativos  às
ações e aos serviços de saúde e à educação;
.................

Portanto, vê-se que o Ministério Público atua como fiscalizador de serviços

públicos de responsabilidade do Poder Executivo. Na prática, quando o Estado se

omite, o Ministério Público passa a exigir o cumprimento da obrigação por parte do

responsável. 

O  campo  de  atuação  da  instituição  é  hoje  “assaz  e  diversificado”,  como

classifica  Hugo  Nigro  Mazzilli  (1998),  tendo  como  base  dois  eixos  principais,  a

conhecer: 

 Esfera  Criminal:  é  titular  privativo  da  ação  penal  pública  (pode  solicitar

inquérito  policial  e  diligências  investigatórias12)  e  é  de  sua  incumbência  o

controle externo da atividade policial (na forma de lei complementar); 

11 No artigo 128, da Constituição Federal, está previsto que o Ministério Público abarca o Ministério
Público da União (compreendendo o Ministério Público Federal, o do Trabalho, o Militar e o do Distrito
Federal e Territórios) e os Ministérios Públicos dos Estados. 

12 Mazzilli (1998, p.11) frisa que o promotor de Justiça tem liberdade para pedir absolvição do réu, se
estiver convicto de sua inocência. O membro ministerial, pode, inclusive, impetrar habeas corpus em
benefício do acusado, se entender que sofre constrangimento ilegal. 
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 Esfera Cível:  é órgão agente (quando é autor de ações civis públicas13) e

órgão interveniente (quando precisa suprir alguma forma de inferioridade14). 

Voltando  ao  rol  de  atribuições  da  instituição,  vemos  que  a  administração

pública de interesses privados também está sob sua responsabilidade, a exemplo da

emissão de habilitações matrimoniais, da fiscalização de fundações, da aprovação

de acordos extrajudiciais e na tomada de compromissos de ajustamento (MAZZILLI,

1998, p. 12).

Ainda  está  previsto  na  Constituição/1988  que  o  Ministério  Público  deve

defender o regime democrático, intervir junto aos tribunais e conselhos de contas e

atender o público. E nesta atividade última, os promotores de Justiça: 

[...]  orientam  os  necessitados;  fazem  conciliações;  homologam
transações extrajudiciais; atendem questões de família, de menores,
de idosos,  de acidentados do trabalho,  de pessoas portadoras de
deficiência e dos demais necessitados em geral,  contribuindo para
assegurar-lhes meios de acesso à Justiça (MAZZILLI, 1998, p. 12). 

Quanto aos promotores de Justiça de cada Ministério Público, chamados de

membros15, MAZZILLI (2010) atenta para o fato de que compõem um só órgão, sob

uma só direção, o que significa dizer unidade. Por sua vez, tais membros podem

apenas serem substituídos por seus pares, sem arbitrariedade e na forma da lei.

Chama-se a essa característica de indivisibilidade. 

Porém, adverte o autor, “cada instituição tem sua unidade: sendo federado

nosso Estado, o Ministério Público de cada Estado-membro é uno; e até mesmo

cada  um  dos  ramos  do  Ministério  Público  da  União  também  tem  sua  própria

unidade” (MAZZILLI, 2010, p. 289). 

Unidade e indivisibilidade são, ao lado da independência funcional, princípios

constitucionais  do  Ministério  Público.  No  que  tange  a  independência  funcional

Mazzilli destaca que é o oposto de hierarquia funcional: 

No Brasil,  o  Ministério  Público  só  conhece  hierarquia  em sentido

13 “[...] declaração de inconstitucionalidade, ação de nulidade de ato jurídico em fraude à lei, ação
em defesa de interesses difusos e coletivos, como na área ambiental ou de consumidores, ação
em defesa do patrimônio público [...]”, (MAZZILLI, 1998, p. 12). 

14 Como exemplo,  o  autor  cita  incapazes (crianças  e  portadores  de deficiência  mental),  índios,
vítimas de acidente do trabalho, herança jacente, massa falida, 

15 Os  integrantes  do  Ministério  Público  (todos  aqueles  que  fazem a  instituição)  dividem-se  em
membros (promotores e procuradores de Justiça) e servidores (efetivos ou ocupantes de cargos
comissionados). 
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administrativo, pois detém autonomia funcional (autonomia em face
de  outros  órgãos  do  Estado)  e  tanto  seus  órgãos  como  seus
membros gozam de plena independência funcional (independência
em face de outros órgãos do mesmo Ministério Público) (MAZZILLI,
2010, p. 390).

Isso quer dizer que o Ministério Público está livre para atuar conforme suas

próprias  motivações,  sem  estar  atrelado  a  determinações  externas  de  outras

instituições. Não há qualquer subordinação. 

Na esfera interna, essa relação de independência se repete, pois os membros

não dependem de autorização de outros membros – mesmo que seja o procurador-

geral  de Justiça ou que façam parte de órgãos da administração superior ou de

execução da instituição – para exercerem seu ofício na forma da lei. 

O principal objetivo da Constituição Federal ter dotado o Ministério Público de

independência é a proteção às suas prerrogativas, para que a organização possa

desempenhar suas funções sem amarras, sem cerceamentos ou perseguições.

Em  suma,  internamente,  a  chefia  de  cada  Ministério  Público  limita-se  a

direção administrativa (como resolução de conflitos de atribuição, disciplina funcional

e promoções, por exemplo), conforme detalha Mazzilli (2010, p. 390). 

Ainda sobre o assunto independência funcional, o estudioso do Ministério Público

reforça as atribuições do chefe institucional: 

Os  poderes  do  procurador-geral  (designação,  avocação  ou
delegação) encontram limite nas prévias hipóteses legais, bem como
na independência  funcional  dos  membros  da instituição,  os  quais
devem, acima de tudo, servir aos interesses da lei e da sociedade, o
que nem sempre coincide com os do Estado, dos governantes ou do
próprio chefe do Ministério Público (MAZZILLI, 2010, p. 390). 

  

Já as promotorias e as procuradorias de Justiça são unidades ministeriais de

caráter  estritamente  administrativo  e  não  podem,  portanto,  exercerem  papéis

funcionais (MAZZILLI, 2010, p. 390). Cabe a esses órgãos, chamados de execução,

o desempenho de atribuições das atividades-fim do MP. Ou, em casos raros, aos

órgãos  colegiados  de  execução  –  como  Conselho  Superior16 (que  revisa  o

arquivamento de um inquérito policial) ou o Colégio de Procuradores17 (que revisa o

16 O  Conselho  Superior  é  integrado  pelo  procurador-geral,  corregedor-geral  e  outros  membros
escolhidos na forma da lei local. É de sua competência, entre muitas, elaborar a listas sêxtuplas para
assegurar a participação do MP nos tribunais; as listas tríplices para as promoções ou remoções por
merecimento e indicar promovidos por antiguidade (MAZZILLI, 1998, p. 91).

17 O Colégio de Procuradores de Justiça é órgão da administração superior e de execução, formado
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arquivamento de um inquérito policial, em crime de atribuição originária do chefe da

instituição).

A conexão do Ministério Público com a defesa de direitos, atribuição que foi

acentuada  num  momento  em  que  o  país  passava  por  um  processo  de

redemocratização, deu à instituição uma importância histórica, já que a sociedade a

enxerga como sua protetora e como um meio de se chegar à Justiça: 

Um dos mais  expressivos  canais  pelos  quais  o Ministério  Público
contribui para o acesso à Justiça foi-lhe conferido pela Constituição
de 1988, que lhe cometeu o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  nela
assegurados,  podendo  promover  as  medidas  necessárias  à  sua
garantia (MAZZILLI, 2007, p. 48). 

Assim, destaca-se que entre as principais funções do promotor de Justiça

está  o  atendimento  aos  cidadãos,  que  buscam  a  resolução  de  conflitos  socio-

jurídicos de diferentes naturezas, seja em casos criminais, de famílias, de crianças e

adolescentes ou de assistência judiciária, entre tantos. 

Por isso Mazzilli (2007, p. 92) expressa que “no atendimento ao público, todas

as funções do Ministério Público são exercitadas, recorrendo-se a todos os campos

do Direito, em matérias processuais ou extraprocessuais”. 

Convém  destacar,  no  entanto,  a  diversificação  na  atuação  do  MP,

notadamente na área civil, foi estimulada pela Lei n. 7.347/85, chamada de Lei da

Ação Civil  Pública (LACP). Silva (2012, p. 160) destaca que a LACP assentiu “a

propositura  de  inúmeras  ações  para  defesa  de  interesses  transindividuais  antes

mesmo da entrada em vigor da Constituição de 1988”.

Para Mazzilli, que também é membro do Ministério Público de Goiás, essa

lei  foi  responsável por uma grande mudança na atuação do promotor de Justiça,

uma vez que o tornou um “verdadeiro agente político transformador da realidade

social” (SILVA, 2012, P. 160). 

Tais  instrumentos  previstos  expressamente  na  Lei  n.  7.347/85  e,
sobretudo, na Constituição Federal de 1988, deram aos membros do
Ministério Público poderes suficientes para investigar, realizar termos
de  ajustamento  de conduta,  reprimir  e  combater  lesões  a  direitos

por todos os procuradores de Justiça em atividade e presidido pelo procurador-geral de Justiça. Entre
as atribuições estão eleger o corregedor-geral; julgar recursos contra decisão do Conselho Superior,
sobre  o  vitaliciamento,  ou não,  de  Promotor  de Justiça em estágio  probatório  ou que recusar  a
indicação de membro do Ministério Público para promoção ou remoção por antiguidade e determinar
o arquivamento de procedimento disciplinar preliminar (MAZZILLI, 1998, p. 91). 
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fundamentais do cidadão (SILVA, 2012, p. 160).

Assim,  compreendemos  a  importância  social  e  transformadora  que  o

Ministério Público possui na sociedade por meio de seus principais integrantes, os

promotores de Justiça. Ao final das contas, o que importa nessa atuação, delineada

pelo texto constitucional democrático, é a dignidade da pessoa humana. 

Logo, todo o leque de possibilidades no desempenho profissional do promotor

de Justiça objetiva a preservação e a garantia dessa dignidade por meio de seus

direitos sociais, como saúde, educação e assistência judiciária, entre outros. 

3.2.1 O INTERESSE PÚBLICO COMO CAMINHO PARA UMA COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

Trazendo tudo o que foi posto neste capítulo para a realidade do Ministério

Público  é  prudente  lembrar  que a  instituição zela  pela  garantia  dos direitos  dos

cidadãos,  defendendo assim, o interesse público como mola mestra para toda a

atuação da Administração Pública. 

Aqui  façamos um recorte  sobre  uma  faceta  da  atuação  do  promotor  de

Justiça pertinente ao atendimento ao público, já que esta se apresenta como uma

função institucional. No atendimento ao público, o membro ministerial pode ser um

canal de repasse de informações necessárias para o cidadão que precisa resolver

conflitos. Observemos o que Mazzilli (2007, p. 97) diz a respeito: 

Pertencendo a uma instituição agora com vocação essencialmente
democrática,  os  órgãos  do  Ministério  Público  brasileiro,  no
atendimento ao público, não só o servem como dele se servem para
desempenhar  suas demais funções,  o que resulta no mesmo.  No
exercício  dessa  função,  colhem  elementos  para  zelar  pela
observância da Constituição e das leis e promover-lhes a execução
por  meio  da ação penal  ou da ação civil  pública,  em defesa dos
interesses indisponíveis do indivíduo ou da sociedade, ou em defesa
de interesses de larga expressão ou abrangência social.  Com sua
atuação,  conseguem fazer com que a instituição realmente preste
serviços  à  comunidade.  Nada  mais  lógico,  portanto,  que  seja  o
membro ministerial acessível ao máximo no atendimento ao público,
o grande destinatário de seus serviços (MAZZILLI, 2007, p. 97). 

A partir desse importante viés, acerca da postura do promotor de Justiça estar

acessível ao atendimento do cidadão, passamos para a necessidade da gestão da
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informação para a efetivação de uma comunicação verdadeiramente pública, na qual

estejam resguardados  todos os  direitos  do  cidadão em receber  informação.  Um

ponto  de  partida,  obviamente  é  ter  em mente  que  o  interesse  público  deve  ser

sempre a linha de frente da atuação do Poder Público. 

A noção de interesse público é controvertida. Mas, é fato conforme observa

Mazzilli (2010, p. 47), que "a expressão tem sido predominantemente utilizada para

alcançar o interesse de proveito social ou geral, ou seja, o interesse da coletividade,

considerada em seu todo". E quem determina esse interesse coletivo é o Estado,

continua  o  autor,  podendo  o  cidadão  só  interferir  nessas  decisões  por  meio  de

manifestações como eleições, referendos e plebiscitos. 

No país, inclusive, o ato de defesa dos direitos coletivos começou a ganhar

corpo  com  a  instituição  da  Lei  n.  7.347/85  (conhecida  por  Lei  da  Ação  Civil

Pública/LACP).  Cinco  anos  depois,  mais  um dispositivo  legal  se  juntou  à  LACP

nessa  batalha,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (CDC)  disposto  na  Lei  n.

8.078/90 (MAZZILLI, 2010). 

Tal código, aliás, como lembra Mazzilli (2010), trouxe uma nova concepção,

distinguindo os interesses transindividuais em difusos, coletivos em sentido estrito e

individuais homogêneos. 

O interesse público primário trata-se do interesse social, da coletividade como

um todo, chamado de bem geral por Renato Alessi (apud MAZZILLI, 2010, p. 49),

que  define  o  interesse  público  secundário  como  a  forma  pela  qual  os  órgãos

administrativos enxergam o interesse público.

Vejamos  como  o  doutrinador  distingue  o  interesse  público  primário  e

secundário:

Como  o  interesse  do  Estado  ou  dos  governantes  não  coincide
necessariamente  com o  bem geral  da  coletividade,  Renato  Alessi
entendeu  oportuno  distinguir  o  interesse  público  primário  (o  bem
geral) do interesse público secundário (o modo pelo qual os órgãos
da  administração  vêem o interesse público);  com efeito,  em suas
decisões, nem sempre os governantes atendem ao real interesse da
comunidade.(...).  A distinção de Alessi permite evidenciar, portanto,
que  nem  sempre  coincidem  o  interesse  público  primário  e  o
secundário. Nesse sentido, o interesse público primário (bem geral)
pode ser identificado com o interesse social ou da coletividade, e até
mesmo  com  alguns  dos  mais  autênticos  interesses  difusos  (o
exemplo,  por  excelência,  do  meio  ambiente  em  geral).[1]  (grifos
acrescidos).” (MAZZILLI, 2010, p. 47)
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Da  lição,  inferimos  que  não  é  a  presença  de  ente  público  na  relação

processual  que  trará  o  Ministério  Público  aos  autos,  mas,  sim,  a  presença  do

interesse público primário, aquele relativo ao bem comum, que diz respeito a toda a

sociedade.

Por  sua  vez,  os  interesses  transindividuais  são  chamados  de  interesses

coletivos em sentido lato e situam-se entre os interesses público e privado. Explica-

se que são os interesses que ultrapassam a esfera individual, porém, não podem ser

considerados propriamente interesse público. Ao final, são interesses em comum a

grupos  específicos,  como  sócios  de  uma  empresa,  condôminos  de  um  edifício,

empregados de uma mesma corporação. 

Interesses difusos se ligam a um grupo menos determinado de pessoas, em

alguma circunstância fática que os lesou. Como exemplo, o autor fala de um suposto

dano ambiental numa região, compreendendo o grupo lesado os moradores dessa

localidade. 

Novamente  retomando  assuntos  explorados  neste  capítulo,  vimos  que  o

acesso à informação é um direito fundamental, disposto no art. 5º, inciso XXXIII da

Constituição Federal de 1988 e que foi reforçado pela Lei de Acesso à Informação.

Além  disso,  tal  direito  guarda  íntima  relação  com  o  princípio  fundamental  da

administração pública expresso também na Carta Maior, o da publicidade – uma vez

que tem como espírito a transparência. 

Todos  esses  instrumentos  legais  se  coadunam  para  a  prática  da

transparência na administração pública para com os cidadãos. Contudo, o mero ato

de cumprir com rigor o que determina a Constituição (dar publicidade de seus atos

via  Diário  Oficial,  por  exemplo)  ou  as  Leis  de  Transparência  e  de  Acesso  à

Informação, não significa, necessariamente, que o objetivo esteja sendo cumprido. 

Assim,  é  mister  instituir  canais  para  que  os  atos  administrativos  sejam

comunicados  com  clareza  ao  cidadão,  tendo  em  mente  que  é  dever  de  toda

Administração Pública fazer comunicação pública. Nesse contexto, Duarte (2011, p.

130)  considera  que  a  LAI  tem  um  significado  importante  para  a  comunicação

pública.  Para  o  autor  o  dispositivo  legal  coopera  para  a  construção  de  uma

comunicação  mais  democrática,  voltada  para  o  cidadão  e  caminhando  para

abandonar  posturas  mais ordinárias de se dirigir  informações para instituições e

gestores. O reflexo, então, é a consolidação da concepção de uma comunicação
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verdadeiramente pública. 

A  transparência  administrativa  é  importante  vetor  de  controle  e
legitimação dos atos da administração pública que exige muito mais
do que a publicidade, colocando-se como critério formal e material de
legitimação  do  comportamento  da  administração  pública,  exigindo
não  somente  a  publicidade,  mas  a  inserção  da  sociedade  no
processo de decisão e avaliação das políticas públicas (MEDEIROS;
WACHELESKI, 2014, p. 11). 

Quanto a isso, Justen Filho (2014, p.  219),  reforça que a um só tempo o

exercício  da  transparência  dos  atos,  implementados  por  meio  da  transparência,

assegura  ao  cidadão  o  acesso  à  informação  e  pode  inibir  práticas  que  vão  de

encontro  ao  interesse  público,  já  que  há  obrigatoriedade  dos  atos  serem

publicizados – o que vai levar o gestor a ponderar se fará ou não um ato lesivo,

mesmo que seja por temor de que venha ao conhecimento da sociedade. 

Os  atos  a  serem publicizados nada mais  são  do  que assunto  público  de

interesse público, o objeto da comunicação pública que tem como público-alvo, a

princípio, todo o cidadão que está em sociedade, como afirma Nobre (2008).

O autor ajuda-nos a explicar a dimensão que a comunicação pública pode

dar à publicidade de um ato: 

A  informação  veiculada  na  comunicação  pública,  ou  mensagem
pública,  deve  informar,  contextualizar,  explicar,  criticar,  orientar.  A
forma da informação acaba refletindo em seu conteúdo, na medida
em  que  exige  análise,  apresentação  de  alternativas,  tradução,
síntese e justificativa. Por fim, o objetivo da comunicação pública é
único: promover o bem-estar dos indivíduos vivendo em sociedade
(NOBRE, 2008, p. 3-4). 

Por fim, convém perceber que essa tríade direito à informação/princípio da

publicidade/obrigatoriedade  de  transparência  está  relacionada  à  comunicação

pública, que por sua vez está relacionada com a produção de capital social. Matos

(2008, p. 77) assevera que o capital social apenas pode surgir de uma comunicação

comprometida  com  o  interesse  coletivo  (dado  por  ela  como  origem)  e  com  o

benefício  público  (para  a  autora,  meta),  implicando  participação,  acesso,

negociação,  tomada  de  decisões  universais  e  conjuntas  (significando  regras

processuais)  e  que  terminam  por  determinar  a  transparência,  a  visibilidade,  a

abertura, a livre expressão, o respeito ao pluralismo e a interatividade (como normas

deontológicas). 

Matos (2008, p. 78) reforça ainda que não há comunicação pública “sem
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engajamento cívico, sem sentido de cooperação e participação generalizada, sem

cultura associativa e expectativa de reciprocidade, sem confiança e solidariedade,

mas, talvez principalmente, sem escolhas racionais como guia da governança”. 

3.2.2 LINGUAGEM JURÍDICA E SUAS LIMITAÇÕES

Economês.  Futebolês.  Militarês.  Essas  são  expressões  conhecidas  que

denominam um modo peculiar  de linguagem restrita,  normalmente,  a  um campo

profissional ou a uma comunidade de diferentes vertentes – seja religiosa, esportiva

ou cultural.

Obviamente esse modo diferente de falar dificulta o entendimento para quem

não vivencia o cotidiano daqueles que dominam os vocábulos dessa linguagem tão

específica. 

É na vivência que os códigos e os signos linguísticos são compartilhados,

enfatizados  e  fortalecidos.  Desta  feita,  o  vocabulário  faz  uso  de  jargões18 e  de

expressões muitas vezes repetidas de forma automatizada, fazendo desse linguajar

praticamente  um  dialeto  não  questionado  –  o  que  exclui  os  não  iniciados,  os

estrangeiros a essa tribo. 

Um dos exemplos mais clássicos é a linguagem empregada pelos operadores

do Direito – desde magistrados, promotores e defensores de Justiça, passando por

advogados  e  professores  e  estudantes  do  Direito.  Popularmente  chamam-na  de

“juridiquês”, uma derivação da palavra jurídica. 

Juridiquês,  portanto,  compreende  a  linguagem repleta  de  termos  técnicos

usados entre os profissionais do Direito, com uso exacerbado de jargões, gírias e

formas rebuscadas de se apresentar.  Tais  vocábulos são usados como adornos,

enfeites  para  embelezar  as  expressões usadas no processo,  mais  precisamente

denominados como arcaísmos (MOREIRA et al, 2010, P. 143). 

Como  não  poderia  deixar  de  ser,  o  Ministério  Público,  sendo  uma  das

instituições integrantes do Sistema de Justiça, não foge à linguagem própria do ramo

do Direito. Um dos meios mais utilizados para disseminar as informações é o Diário

Oficial do Estado (DOE), através de textos meramente técnicos. 

Assim, destaca-se o importante papel que a Diretoria de Comunicação do

18 Jargão é definido como uma língua incompreensível e peculiar a qualquer profissão ou classe.
Pode ser entendido como gíria, também. 
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MPRN pode desempenhar, por meio de seus servidores formados em Jornalismo:

interpretar os textos jurídicos e disseminar as informações numa linguagem de fácil

compreensão a quem não é operador do Direito. 

Ou  seja,  as  matérias  publicadas  no  site  da  instituição  (www.mprn.mp.br)

cumprem a função social de comunicar com clareza os atos desempenhados pelos

membros do Ministério Público, os promotores. 

E essa espécie de tradução do juridiquês deve obedecer a algumas normas

disseminadas nos cursos de graduação de Comunicação Social: como escrever um

texto técnico, objetivo e claro, para que tenha chances maiores de ser compreendido

pelo destinatário da mensagem. 

É mister entender como funciona essa linguagem jurídica e como ela pode

ser transformada para uma linguagem mais natural, compartilhada em sociedade,

independente do meio profissional a qual o cidadão está inserido.

A letra da lei, como se fala em Direito, traduzida em vocabulário simples, terá

maior  alcance,  o  que  amplia  o  cumprimento  dos  princípios  da  eficiência  e  da

publicidade  na  administração  pública,  e  atender  ao  dever  de  transparência  da

Administração Pública para com seus administrados, os cidadãos. 

Além de palavras  arcaicas e rebuscadas,  o  juridiquês ainda aplica  muitas

expressões em latim, o que redunda em textos extensos e truncados. Lage (2005,

p.40) destaca que justamente o emprego de arcaísmos e brocardos (ditados, frases

feitas)  e  o  próprio  excesso  de  palavras  “é  típico  do  repertório  jurídico  (quod

abundant non nocere, ‘o que é demais não prejudica’, afirmam os advogados, e só

eles)”. 

Santana (2012) reforça que a linguagem verbal judiciária apoia-se num tipo

de  cientificismo  exagerado,  o  que  ocorre  em  outras  áreas  do  conhecimento

profissional (medicina, filosofia, economia e etc).

Campos (2013, p.29), por sua vez, demonstra preocupação quanto à adoção

de um vocabulário rebuscado e confuso em decisões judiciais que serão cumpridas

por gente comum, sejam cidadãos ou organizações que desconhecem a tecnicidade

jurídica: “... no mínimo, dificulta a comunicação entre advogados e seus clientes, por

se  verem  estes,  à  mercê  de  uma  linguagem  estranha,  cifrada  e  de  difícil

compreensão”. 

O autor frisa que, embora não seja errado que profissionais possuam uma

http://www.mprn.mp.br/
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linguagem técnica, é preciso que se tenha zelo quando se dirigem com esses termos

próprios de seus campos profissionais a pessoas leigas. 

Como se não bastasse, a ambiguidade também é característica marcante do

juridiquês,  segundo  Santana  (2012).  Torna-se  tarefa  hercúlea  encontrar  nesta

linguagem  um  vocábulo  simples  que  implique  apenas  um  sentido  literal.  Para

começar, continua, “poucos textos contêm mais ambiguidades que as leis, onde o

risco dos casuísmos precisa  ser  contornado pelo uso de palavras  e expressões

vagas que serão lidas de acordo com cada intérprete em seu tempo”. 

O  advogado  é  o  primeiro  intérprete  da  norma,  logo,  tem  maior
liberdade  nesse  ponto  porque  a  melhor  interpretação será  aquela
que beneficiar seu cliente. A ambiguidade interpretativa deságua nas
mãos do julgador,  que,  por  sua vez,  emite nova opinião de onde
outras ambiguidades surgirão para motivar os recursos de quem saiu
prejudicado com a nova interpretação SANTANA (2012).

Outra abordagem interessante, trazida por Campos (2013), é que o domínio

de um campo léxico denota um certo poder:

É evidente o uso da linguagem no mundo jurídico como modo de
exercício do poder simbólico sobre os cidadãos usuários de serviços
jurídicos,  nas  percepções  dos  pesquisadores  ora  mencionados.
Naturalmente, é a simbologia de todo o ritual jurídico que contribui
para a construção da imagem de instituição fechada ou de acesso
restrito  e somente por intermediários,  impondo, por  consequência,
essa aura de poder, além do poder constituído explicitamente pelas
normas  e  leis  que  regem  o  ordenamento  jurídico,  político  e
econômico sociais (CAMPOS, 2013, p. 83). 

Também Santana (2012) ao fazer essa mesma abordagem alude que esse

tipo de linguagem praticada no meio jurídico é especializada em segregar desde o

conhecimento,  até  o  próprio  acesso  à  justiça  e  coloca  as  relações  de  forma

interpessoal, firmando-a como uma dominação. Para a autora este comportamento é

uma maneira de individualizar-se. 

Dando continuidade a essa linha de considerações, Santana (2012) lamenta

o fato de os operadores do Direito empregarem um vocabulário repleto de palavras

desconhecidas  e  técnicas,  o  que  os  “distancia  da  sábia  afirmação  de  que  o

compreensível não é esquecido”: 

Nem todos sabem que cabente é o devido a cada herdeiro; que de
cujus  é  a  pessoa  falecida;  jacente  é  a  herança  abandonada;
premoriência é a morte de uma pessoa antes da outra, e todos estes
termos  estão  na  fundamentação  de  Vossa  nunca  circunducta,  ou
melhor,  nunca  desmotivada  e,  por  isso,  jamais  nula  decisão.
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Conquanto  a  pesquisa  deu-nos  os  sinônimos,  ainda  que
aproximados,  o  problema  está  no  conjunto  ininteligível  para  as
pessoas comuns (SANTANA, 2012). 

Campos  interpreta  esse  fenômeno  como  falta  de  preocupação  dos

operadores do Direito quanto à compreensão dos clientes sobre o uso do juridiquês.

A linguagem jurídica  apresenta-se  fechada  para  as  transformações  naturais  das

linguagens do ambiente, tornando-a distante da linguagem social  e dos cidadãos

(CAMPOS, 2013, p. 96). 

A  perpetuação  de  uma  linguagem  anacrônica  representa  uma  postura

cerrada ao novo. Campos (2013, p. 96) classifica como um processo histórico do

judiciário  o  fato  de  empregar  “uma  linguagem  cifrada  e  aparentemente  pouco

questionada” e Santana (2012) como tradição, o que seria um emblemático traço da

linguagem verbal jurídica: 

A ambiguidade traz em si o inconformismo do intérprete a enriquecer
a linguagem; a tradição se presta como freio à força criativa. Por aí
se explica que muito do que se fala e se escreve na literatura jurídica
e  forense  seja  mera  repetição  de  fórmulas  e  estilos  que
comprometem,  e,  no  mais  das  vezes,  bloqueiam  o  processo  de
comunicação.
O chamado “estágio obrigatório” nos cursos de graduação às vezes é
simples  aprendizado  por  mimetismo,  mera  reprodução  literal  de
modelos  de petições,  erigidas  a  modelos  perfeitos  e  acabados.  A
didática da imitação da linguagem se entranha tanto que o futuro
advogado, juiz, promotor ou escrivão sentirá dificuldade em escrever
ou falar sem recorrer a latinismos e fórmulas gongóricas” (SANTANA,
2012). 

O que se constata é que a linguagem jurídica no Brasil, tal como se
encontra  na atualidade,  vem sendo formada desde os tempos do
Império Romano com o registro de um sistema jurídico que ainda é
base dos sistemas jurídicos de muitos países; e do desenvolvimento
do  idioma  do  então  Condado  Portucalense,  atualmente  Portugal.
Como dito  anteriormente,  os  serviços  notariais  e  a  Igreja  são  os
responsáveis pela preservação do idioma latino até os tempos atuais.
É, portanto, um fato histórico e cultural (CAMPOS, 2013, p. 148).

Manutenção do espírito corporativo, o sistema jurídico instituído culturalmente

como sistema organizacional como parte importante e substancial da sociedade e o

caráter  de  inacessibilidade  pela  dificuldade,  preservando  espaço  de  poder,  são

algumas das reflexões sobre do que resulta a “transformação” da linguagem natural
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para a linguagem jurídica (CAMPOS, 2013, p. 105). 

Do  mesmo  modo,  frisa  Campanholi  (2014),  compreendemos  que  tanta

formalidade jurídica expressa nos textos vai  contra os princípios básicos de uma

escrita considerada boa, por terem um nível de comunicabilidade baixo a quem não

tem formação em Direito  –  e note-se  que a  maior  parte  desses textos  jurídicos

interessam  aos  cidadãos  que  não  são  graduados  nesse  curso,  como  reforça  a

autora:

Por sua vez, a linguagem técnica e específica deve ser empregada
de modo que não impeça alcançar o objetivo de se fazer entender
pelos que recorrem à justiça. Assim, o operador do Direito deve servir
de  instrumento  para  realização  da  prestação  jurisdicional,
demonstrando  respeito  aos  demais  cidadãos  que  não  possuem o
conhecimento técnico necessário do Direito (CAMPANHOLI, 2014, p.
67).

Considerando  que  a  feitura  de  textos  implica  restrições  de  códigos

linguísticos, Lage (2006, p.47), sustenta que a diminuição do número de itens léxicos

(palavras,  expressões)  e  de  regras  operacionais  contribui  para  o  controle  de

qualidade do texto e facilita o trabalho. 

Nesse sentido,  é  valioso  entendimento  de que é  possível  uma linguagem

jurídica  que  se  aproxime  do  cidadão,  sem  perder  a  sua  importância,  a  sua

relevância. Campos (2013, p. 97 e 98) destaca que a linguagem jurídica é “complexa

e de grande importância para a sociedade, uma vez que é por meio dela que ocorre

a  interação  entre  advogado  e  cliente;  é  por  meio  dela  que  a  ordem  social  é

estabelecida, mantida e materializada em leis e normas sociais”.  

Finalizamos com o pensamento de Santana (2012) ao atentar que o uso de

um vocabulário simples, “fora das convenções arcaicas de manutenção do poder,

seria a independência real do Poder Judiciário, todavia, engessa-se o Direito sob o

conceito de ciência exata como se assim fossem as relações sociais”. 
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4 DA ASSESSORIA DE IMPRENSA À COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Um  dos  cernes  deste  trabalho  é  a  comunicação  pública.  De  início  é

importante  situar  historicamente  como surgiram as atividades que dão escopo e

forma a essa área, sobretudo no que diz respeito a duas das funções relacionadas

ao  campo  profissional  da  comunicação:  relações  públicas  (RP)  e  assessoria  de

imprensa (A.I.)

O  surgimento,  como  reconhecimento  formal  da  existência  dessas  duas

funções,  começou  a  delinear  a  forma  de  comunicar  realizada  por  empresas  e

instituições. A assessoria de imprensa, atrelada muitas vezes às relações públicas,

passou a ser incorporada por instituições públicas e privadas. 

Assim,  chegamos  hoje  ao  que  conhecemos  como  comunicação

organizacional e que no início de seu desenvolvimento chamou-se de comunicação

empresarial  (ou  jornalismo  empresarial).  A  essa  comunicação  organizacional

aplicada  aos  órgãos  públicos,  podemos  intitular  de  comunicação  pública,  como

veremos no terceiro subtópico deste capítulo. 

4.1 ASSESSORIA DE IMPRENSA OU RELAÇÕES PÚBLICAS? O INÍCIO DE TUDO

4.1.1 A ORIGEM 

Apesar  de não haver  um consenso na academia,  estudos realizados por

autores  como Mafei  (2008),  Chaparro  (2006),  Kunsch (2009)  e  Torquato  (2009),

colocam o jornalista Ivy Lee19 como o pioneiro em utilizar formalmente as técnicas

jornalísticas  fora  dos  veículos  de  comunicação  em  empresas  privadas,  nos

primórdios do século XX, a partir de um fato ocorrido em 190620. 

19 O americano Ivy Lee (nascido em 1877 e morto em 1934), foi um ex-jornalista de economia dos
jornais  The New York Times,  New York Journal e  New York World  que começou a disponibilizar à
imprensa “serviços inéditos:  informações empresariais que as próprias empresas autorizavam ser
apuradas e divulgadas, com o objetivo de atingir a opinião pública” (MAFEI, 2008, p. 33).

20 “Há quem aponte grandes pensadores da Antiguidade,  como Homero,  Xenofonte e Sócrates,
como  os  precursores  das  práticas  afeitas  às  relações  públicas.  Existem  ainda  referências  aos
primeiros documentos que divulgaram decisões dos governantes,  como a  Acta Diurna,  do Fórum
Romano (século VII aC) ou as cartas circulares da dinastia Han, na China do século II aC”, Mafei
(2008, p. 31).
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É  que  o  americano  conseguiu  o  feito  de  contornar  a  opinião  pública  a

respeito do magnata proprietário da Colorado Fueland Iron C.O., John Rockfeller,

cuja  fama era  de  ser  um explorador  de  empresas  menores  e,  obviamente,  dos

trabalhadores que empregava. 

E  isso  ocorre  em  meio  ao  surgimento  e  fortalecimento  de  sindicatos

profissionais, do avanço da imprensa sindical e da cobrança da sociedade por mais

transparência em assuntos relacionados ao seu interesse. O capitalismo se firmava,

no início do século XX, nos Estados Unidos. 

Ivy Lee passou a fornecer informações aos jornais sobre as atividades da

empresa e do seu proprietário, além de orientar Rockfeller a ter uma postura mais

amigável, pois “sabia que a imagem das pessoas, como a das instituições não se

muda com conversa fiada e notas em jornais” (CHAPARRO, 2006, p. 38).

 Assim,  informa Chaparro,  Lee  se  tornou  um especialista  em criar  fatos

noticiáveis  que  modificaram  a  imagem  pública  de  John  Rockefeller,  a  partir  da

associação  de  novos  valores  de  referência  imputados  ao  poderoso  empresário.

Dessa forma, o americano conseguiu a atenção dos jornalistas e, por conseguinte,

publicações  espontâneas  e  gratuitas,  características  tais  que  conferem  mais

credibilidade  a  uma  informação  transmitida  por  um  veículo  de  comunicação,

qualquer que seja. 

Com essa postura, Lee criou na imprensa americana uma espécie de
tolerância aos acidentes  e problemas de grande repercussão.  Ele
abriu as portas das empresas e indústrias para as quais trabalhava, e
mostrou  os  processos  produtivos,  maquinários  e  profissionais
técnicos que, por sua vez, não se furtaram a dar explicações sobre o
funcionamento dessas empresas.  Tais iniciativas complementaram-
se com o estímulo do contato entre dirigentes e jornalistas. Estavam
criadas as condições para um ambiente de comunicação aberto entre
as empresas e os jornais. (REIS; CARVALHO, 2008, p. 85-86).

A partir  desse episódio  com Rockfeller,  Ivy  Lee  observou  o  filão  que  se

mostrava  no  mercado  e  institucionalizou  seus  serviços  ao  criar  a  considerada

primeira assessoria de imprensa da história. Para marcar esse início de trabalho, Ivy

Lee emitiu uma declaração de princípios, para os veículos de imprensa, na qual

esclarece o novo ofício à mão de empresários com foco que objetivava atingir o

público-alvo: os jornalistas de redações e, consequentemente, a população. 

Na declaração, o americano firmou compromisso em divulgar informações

relevantes e não fazer publicidade de seus assessorados, conforme cita Chaparro
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(2006, p. 36):

Este não é um serviço de imprensa secreto. Todo nosso trabalho é
feito às claras. Pretendemos fazer a divulgação de notícias. Isto não é
agenciamento de anúncios. Se acharem que o nosso trabalho ficaria
melhor  na seção comercial,  não  o  usem.  Nosso  assunto  é  exato.
Maiores detalhes, sobre qualquer questão, serão dados prontamente.
E qualquer diretor de jornal interessado será auxiliado, com o maior
prazer,  na  verificação  direta  de  qualquer  declaração  de  fato.  Em
resumo,  nosso  plano  é  divulgar,  prontamente,  para  o  bem  das
empresas  e  das  instituições  públicas,  com  absoluta  franqueza,  à
imprensa e ao público dos Estados Unidos, informações relativas a
assuntos de valor e interesse para o público.

Surgia o misto da função de assessoria de imprensa com relações públicas.

Quando se fala em assessoria de imprensa, portanto, é preciso considerar que a

história  do nascimento  dessa função como atividade laboral  se entrelaça com a

função das relações públicas. E mais uma vez a tênue linha que separa as duas

atividades vão encontrar um ponto comum na figura de Ivy Lee, destacado como pai

das  duas  funções  –  notadamente  porque  o  americano  é  reconhecido  como  o

primeiro a ampliar a atuação do jornalista como assessor de imprensa (por meio da

divulgação de fatos) e somá-la à das relações públicas (dando tratamento à imagem

institucional ou pessoal)21. 

Em 1940 a  nova função passou a  ser  desempenhada no Canadá e em

seguida na Europa. Durante as duas grandes batalhas mundiais (A Primeira Guerra

entre 1914-1918 e a Segunda Guerra entre 1939-1945) foram bastante utilizadas.

Na primeira, para arrecadar recursos financeiros, além de ressaltar o patriotismo. Na

segunda, foi amplamente adotada para atender os interesses das propagandas dos

regimes totalitários, como o Nazismo e o Fascismo. 

Em 1946, a Esso Standard e a Shell, incorporavam a atividade na Europa, a

partir da França. E, quatro anos depois, mais sete países do Velho Continente –

Holanda, Inglaterra, Noruega, Itália, Bélgica, Suécia e Finlândia – já contavam com

departamentos ou agências de relações públicas (CHAPARRO, 2006, p. 40). 

A demanda para assessoria de imprensa (e de relações públicas), desde a

criação formal da atividade, passou por um crescimento vertiginoso. É o que indica

Mafei  (2008,  p.34),  ao  mencionar  uma pesquisa  da americana  Monique  Augras,

21 O termo relações públicas, do inglês publicrelations, foi popularizado no início dos anos 1920, nos
Estados Unidos, por Edward L. Bernays, um parceiro de trabalho de Ivy Lee. O intuito de Bernays era
de separar as funções do “antigo e execrado ‘agente de imprensa’ do final do século XIX”, conforme
conta Amaral (2006, p.52). 
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realizada nos EUA. Em 1936 havia seis profissionais desse ramo atuando para cada

grupo de 300 empresas; 25 anos depois, em 1961, a cada grupo de 300 empresas,

250  contavam  com  serviços  desempenhados  por  assessores  de  imprensa  e

relações públicas; e, finalmente alcançou na década de 1970 o patamar próximo dos

100%. 

4.1.2 CENÁRIO BRASILEIRO

No Brasil,  a  década de 1980 foi  marcada pela  ampliação do mercado de

trabalho para os jornalistas, com o início do boom das atividades de assessoria de

imprensa e de relações públicas. Nessa época começou o despertar das empresas

para o fato de que seria estratégico e ótimo para os negócios usar informações a

seu favor e estabelecer relacionamentos adequados com seus públicos (DUARTE,

2006, p. 81). 

Nessa mesma década a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) publicou

o Manual de Assessoria de Imprensa demonstrando a importância da atividade para

os profissionais de comunicação. No manual, a Fenaj (2007, p.8) define ser uma

atribuição da função do assessor de imprensa “facilitar a relação entre seu cliente –

empresa, pessoa física, entidades e instituições – e os formadores de opinião”.

Basílio Alberto Sartor (2011, p. 41) atenta para o fato de que “ao longo das

décadas  de  1980  e  1990  o  Brasil  inclinou-se,  gradativamente,  para  um modelo

peculiar de AI, aparentemente mais distante de suas raízes de relações públicas e

mais próximo dos valores do jornalismo”.

As caracterizações de A.I., inclusive, coadunam para essa prática próxima

ao  jornalismo.  Vejamos:  para  Duarte  a  assessoria  de  imprensa  “pode  ser

conceituada como a gestão do relacionamento dos fluxos de informação ente fontes

de informação e imprensa" (2006, p. 51); enquanto Lopes (2003, p. 19-20) diz que

A.I  é  “administrar  informações  jornalísticas  das  fontes  para  os  meios  de

comunicação e vice-versa, nas áreas pública e privada”. 

 Apesar desse crescimento de demanda por A.I. a partir dos anos 1980, foi

duas décadas antes que a procura por esses serviços começava a se intensificar no

país. Especificamente a partir de 1964, segundo atesta Chaparro (2006, p. 41). No

período, demarcado pela ditadura militar, acentuou-se a prática da assessoria de



55

imprensa,  tanto  na  iniciativa  privada  quanto  no  serviço  público,  por  meio  dos

relações públicas: 

Em  1968,  já  desvinculada  academicamente  da  área  de
Administração e inserida, como carreira e área de estudo, nos cursos
de  Comunicação,  a  área  de  relações  públicas  conquistou  uma
regulamentação  de  enorme  abrangência  no  campo  profissional,
iniciando,  mesmo,  faces  de  colisão  com  outras  profissões,  em
especial com o jornalismo.

Embora os governos militares tivessem feito um uso massivo das técnicas de

relações públicas22 e de assessoria de imprensa, foi no governo do presidente Nilo

Peçanha  (1909-1910)  que  ocorreu  no  âmbito  federal  um  indício  concreto,  nas

palavras  de  Duarte  (2006,  p  82)  de  preocupação  com  a  sistematização  da

divulgação  jornalística:  era  1909  quando  foi  criada  a  Secção  de  Publicações  e

Bibliotheca  “para  integrar  serviços  de  atendimento,  publicações,  informações  e

propaganda”, por ocasião da organização da estrutura do Ministério da Agricultura,

Indústria e Comércio. 

Nos anos que se seguiram, empresas chamadas à época de multinacionais

com  filiais  no  país  começaram  a  destinar  áreas  para  relações  públicas  e/ou  a

produzir  veículos  próprios  de comunicação.  A The São Paulo  Trainway Ligthand

Power (Light) estreou um departamento em 1914, e em 1923 lançou o Boletim Light

(considerado o primeiro  house-organ23 no Brasil). Em 1926 foi a vez de a  General

Motors lançar sua revista homônima em terras brasileiras (MAFEI, 2008, p. 34). 

Destaca-se, porém, que quando a referência é departamento de assessoria

de imprensa na iniciativa privada, a pioneira foi a Volkswagem, em 1961. “[...] nascia

ali  a  assessoria  Unipress,  que  começou  priorizando  informações  econômicas  e

prestação  de  serviços  (dados  sobre  estradas,  dicas  de  trânsito,  etc.),  como

estratégia para familiarizar os leitores com o tema e assim criar demanda por esse

tipo de informação” (MAFEI, 2008, p. 37).

No âmbito público, o primeiro grande esforço em aliar as práticas de relações

22 No governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-1975) foi implantada a Assessoria Especial de
Relações Públicas (Aerp).

23 Em interpretação literal do inglês,  house-organ é órgão de casa. De acordo com Wey (1986) é
uma publicação que foca nos interesses da corporação ou instituição, apresentando sua política de
trabalho e organizacional, produtos ou serviços. Como lembra Rabaça (2002), pode ser um periódico
impresso ou eletrônico, voltado na maioria das vezes ao público interno (funcionários ou servidores e
familiares), mas pode ocorrer de ser dirigido ao público-externo. 
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públicas à de assessoria de imprensa, objetivando “elevar a imagem pública de um

governante” (MAFEI, 2008, p. 35) foi durante da Revolução de 1930, com Getúlio

Vargas no poder. Tais esforços resultaram na criação do programa radiofônico A voz

do Brasil, em julho de 1934 e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP),

em dezembro de 1939. 

Também foi  em plena  Ditadura  Militar  que  se  aprofundou  a  dúvida  sobre

quem deveria fazer o assessoramento de corporações ou mesmo de pessoas: o

jornalista, investido do cargo de assessor de imprensa, ou o relações públicas? 

Esse clima de competição foi agravado porque nessa época, de acordo com

Torquato (2010), começava-se a ser desenhado o perfil do profissional de relações

públicas  –  muito  em função  dos  governos  militares  terem feito  uso de  um bem

aparelhado sistema de RP. 

Logo, estavam os RP, ancorados por Conselhos Regionais, e os jornalistas,

apoiados  pelos  sindicatos  profissionais  disputando  o  mercado.  E  ambas  as

profissões  foram  regulamentadas  pelos  sindicatos  profissionais  em  tempos  de

governos autoritários (TORQUATO, 2010).

Ao longo de todo esse tempo, as profissões se estabeleceram, ganharam

cursos próprios de formação universitária, mas ainda hoje as linhas de atuação das

relações  públicas  e  dos  assessores  de  imprensa  se  misturam.  Para  além  das

definições de um marco sobre onde termina uma função e onde começa a outra, o

fato é que no mundo conectado da contemporaneidade, a comunicação se reafirma

como peça-chave à sobrevivência de qualquer entidade, seja uma instituição pública

ou uma empresa privada. Tudo isso demonstra o quão visionário foi Ivy Lee, há mais

de um século, quando observou esse nicho de mercado para os profissionais de

comunicação.

4.2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA OU ORGANIZACIONAL

 Como foi explanado no tópico anterior, as técnicas de relações públicas e

de assessoria  de imprensa foram gestadas em berço privado.  Ainda assim, não

tardou a serem adotadas na seara pública. 
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4.2.1 NO MUNDO

Para  efeitos  de  alinhamento  do  trabalho,  já  que  relatamos  primeiro  o

surgimento da atividade de assessoria de imprensa no mundo e posteriormente no

Brasil, vamos fazer a mesma subdivisão neste capítulo. Porém, fica aqui a reflexão

sobre a dificuldade em se demarcar até que ponto os serviços prestados de forma

pioneira  por  Ivy  Lee  já  podem  ser  consideradas  atividades  de  comunicação

organizacional (inicialmente chamada de jornalismo empresarial). 

Se levarmos em conta que o americano tentou imprimir uma nova forma de

relacionamento  entre  as  empresas  e  instituições  com  seus  públicos,  podemos

considerar que o trabalho desenvolvido por ele também marca, além do início formal

das funções de assessores de imprensa e relações públicas, as primeiras ações

dessa comunicação organizacional no mundo. 

4.2.2 NO BRASIL

Torquato (2010) coloca que a história da comunicação organizacional no país

se confunde com a do desenvolvimento econômico,  social  e político nas últimas

décadas:  “no princípio  havia o verbo, mas faltava a verba. Depois os verbos se

multiplicaram e as verbas se dividiram. Foi mais ou menos assim que se desenrolou

a  história  da  comunicação  organizacional  no  Brasil  nos  últimos  40  anos”

(TORQUATO, 2010, p. 2). 

A partir da industrialização do Sudeste, no final da década de 1960, abria-se o

horizonte  das  empresas  para  a  comunicação  organizacional,  quando  se

interessaram em profissionalizar a forma de fazer contato com seus públicos. Tal

atração surgiu, obviamente, por motivos mercadológicos e para impulsionar o lucro,

numa visão primária de fidelização de seus consumidores. 

E isso ocorreria por intermédio de uma bem trabalhada comunicação, com

vistas a construir uma identidade, um renome para a empresa, de modo que ao

consumir determinado bem ou serviço, o cidadão estaria consumindo um conceito.

Internamente, como bem relata Torquato (2010), as empresas buscavam incutir em

seus trabalhadores o orgulho de fazer parte daquela organização. 

Até chegar a excelência alcançada hoje nessa área no país, houve um longo
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processo  de  aprendizagem  para  os  profissionais  que  se  aventuraram  nessa

comunicação,  segundo  o  autor,  que  destaca  como  primeiro  momento  o  do

jornalzinho malfeito e repleto de elogios aos dirigentes da empresa, um discurso que

casava com o da época vivida (ditadura militar). 

Foi quando nasceu a Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais

de Empresa (Aberje) em 1967, transformada depois em Associação Brasileira de

Comunicação Empresarial (em 198924). A entidade foi criada por um grupo misto de

profissionais (administradores, relações-públicas e jornalistas) e é reconhecida como

fundadora da comunicação organizacional no país. 

Nassar  (2009)  avalia  que  a  associação  teve  papel  fundamental  para

consolidar a profissão de comunicador organizacional, além de ter ajudado a inserir

a prática e o pensamento comunicacional  em empresas e instituições. Tudo isso

com o papel de mediadora, o que foi  importante para transformar o processo de

comunicação  vista  como  modelo  de  administração  na  organização  científica  do

trabalho “para, em um primeiro momento, uma comunicação como expressão do

modelo denominado de ‘administração de relações humanas’” (NASSAR, 2009, p.

29). 

Isso se deu muito pela função pedagógica da associação, buscando dotar os

profissionais que atuavam nessa seara de informações e qualificações, o que era

raro na época em que surgiu a Aberje. O pesquisador considera que a entidade

contribuiu de forma decisiva para os louros que a comunicação organizacional colhe

e desfruta na contemporaneidade: “um campo científico e profissional moderno e

democrático,  que  nas  empresas  e  instituições,  responde  cada  vez  mais,  com

competência e ética, às demandas da sociedade e dos mercados” (NASSAR, 2009,

p. 30).

Havia  uma  preocupação  da  entidade  em fomentar  o  debate  e  reflexões

acerca desse campo profissional. Desta feita, buscava conhecimento fora do país

(como nos Estados Unidos), além de estreitar laços com acadêmicos e profissionais

de  comunicação  e  de  recursos  humanos  para  que  juntos  pudessem  analisar  e

pensar a/sobre a prática da comunicação nos anos 1960 (NASSAR, 2009). 

Enquanto  se  debatia  e  se  procurava  a  profissionalização  na  área,

aprofundava-se  um  embate  entre  jornalistas  e  relações  públicas.  O  problema

24 A sigla Aberje ficou mantida mesmo após a mudança do nome da associação, em função de já ser
uma marca conhecida e forte. 
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começou mesmo quando os primeiros passaram a ocupar os espaços, até então,

que os segundos consideravam seus. Torquato (2010) lembra que no meio desse

ferrenho  impasse  entre  A.I.  e  R.P.,  nasceu  a  primeira  assessoria  de  jornalismo

empresarial montada em bases profissionais a Programação e Assessoria Editorial

(Proal). Acompanhemos como isso aconteceu:

A ideia foi de Manuel Chaparro, exemplo de grande jornalista, com
quem  tive  a  alegria  de  conviver  em  uma  das  mais  interessantes
experiências do jornalismo brasileiro – os “Suplementos Especiais”
da  Folha  de  S.Paulo.  [...]  Após  edições  históricas  –  com  temas
específicos  e  regiões  brasileiras  –  a  Folha  decidiu  fechar  os
“Suplementos”, fato atribuído, na época, a fortes divergências entre
os sócios Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho25. 
Com a  extinção  dos  “Suplementos”,  fomos  instados  a  buscar  um
nicho especializado no mercado.  Assim, começamos a engatinhar,
em 1970,  na seara  dos  jornais  e  revistas  de empresa.  Na  Proal,
juntamente com Chaparro, passei a construir o primeiro arcabouço
teórico do jornalismo empresarial  brasileiro.  Fizemos os Cadernos
Proal,  experiência  pioneira  no  campo  do  jornalismo  empresarial,
transformados,  em  uma  segunda  fase,  em  Cadernos  de
Comunicação. (TORQUATO, 2010, p. 3).

Esse foi um passo importante para firmar estudos na Academia sobre essa

nova modalidade na comunicação. Surgiram disciplinas específicas sobre o tema,

mas na época tratada de jornalismo ou comunicação empresarial. 

Torquato esclarece que quando iniciou seus estudos, nos anos 1970, usava a

expressão  'comunicação  empresarial'.  Entretanto,  em  virtude  dos  avanços,

desenvolvimento e ampliação das estruturas da comunicação, passou a empregar a

'comunicação organizacional' – inclusive em cursos de graduação (2010, p. 01). 

Na  verdade,  vemos  que  a  própria  história  dos  estudos  em  comunicação

organizacional no Brasil coincide com o início da busca pela legitimação profissional

nesse campo. Destacavam-se os estudos focados em Jornalismo Empresarial e em

Relações Públicas, nas décadas de 1960 e 1970.

 A partir  dos  anos  1970  e  gradativamente  pelos  anos  1980,  permanece

narrando  o  Torquato  (2010),  a  comunicação  foi  conquistando  valorização  e

importância estratégica nas organizações. Observa-se que no final da década de 70,

a comunicação era valorizada de maneira a estimular os trabalhadores a darem o

melhor de si para a organização, assim como, externamente o interesse continuava

25 Octávio Frias de Oliveira foi  um jornalista,  editor e empresário que com o empresário Carlos
Caldeira Filhou, adquiriu a Folha de São Paulo em 1962. 
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focado em refinar a imagem da instituição perante seu público-alvo e a sociedade.

Pelos  anos  1980,  passou-se  a  considerar  uma  ferramenta  estratégica  a

comunicação, com foco no posicionamento da empresa, uma vez que o objetivo era

ser o líder no mercado. 

Nessa  época,  como reflexo  da  disputa  entre  os  profissionais  de  relações

públicas, jornalismo, recursos humanos, vendas e marketing para dirigir os sistemas

de comunicação, enumera Torquato (2010, p. 5), apareceram os primeiros modelos

corporativos. 

Já no início de 1983, Torquato (2010, p.6) defendeu tese de livre-docência na

qual estruturou um modelo sistêmico envolvendo todas as áreas da comunicação

empresarial:  jornalismo  empresarial,  assessoria  de  imprensa,  relações  públicas

(eventos,  endomarketing),  propaganda  (institucional  e  mercadológica),  editoração

(livros e folheteria), sistema de pesquisas etc. Tal modelo, o acadêmico aplicou na

Corporação Bonfiglioli26. Logo, foi construído um dos primeiros modelos corporativos

da comunicação em organizações complexas, de acordo com o estudioso. 

Os anos 1990 foram marcados pela  expansão da perspectiva  estratégica,

notadamente o uso crescente da internet e a globalização influenciaram o fenômeno.

Assim, afirma Torquato (2010, p. 8), os discursos das organizações ficaram mais

densos e passaram a reverberar mais: 

A  mídia  especializada,  por  sua  vez,  começou  a  exigir  novos
comportamentos e atitudes por parte das empresas. Não se aceitava
a postura do encolhimento. A comunicação com os poderes ganhou
intensidade,  porque  as  grandes  decisões  nacionais  entraram  na
agenda das instituições políticas. Os lobbies, mesmo aguardando a
tramitação no Congresso de projeto que prevê a sua legalização,
deram lugar a um novo nicho: a articulação e assessoria política. O
mercado  da  comunicação  ensejava  novas  oportunidades  para  os
consultores  políticos.  Na  esteira,  emergiu  o  perfil  de  diretor  de
relações institucionais,  cuja  atenção se voltava para  o  Congresso
Nacional, o Poder Executivo e o Judiciário. 

Mas, tanto na iniciativa privada, quanto na pública, a prática delineou o que

inicialmente  se  tratava  de  um  assessoramento  de  imprensa  (ou  de  relações

públicas)  para  abarcar  demais  atividades  correlacionadas  (como

publicidade/propaganda)  chegando  ao  que  hoje  se  conhece  como  comunicação

integrada. Fossati (2006, p. 52) observa que “ambas atividades têm, na informação,

26 Foi um conglomerado de 40 empresas que atuou em diferentes segmentos da economia, como
setor financeiro, agropecuário, da construção civil e alimentício. 
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a  matéria-prima  por  excelência  para  estabelecer  ‘relações’  com  o  sistema

organização-público”. 

No Brasil,  porém,  é comum o uso indistinto  das expressões comunicação

empresarial, comunicação organizacional e comunicação corporativa para classificar

os trabalhos de comunicação realizados pelas organizações, adverte Kunsch (2003).

A autora  desmistifica  esse  uso,  pontuando  que  a  comunicação  integrada

compreende o mix que compõe, na verdade a comunicação organizacional formada

pela: comunicação institucional, comunicação mercadológica, comunicação interna e

comunicação  administrativa.  Cada  modalidade  permite  que  as  organizações

estabeleçam relações confiantes com seus públicos. Segue quadro desenvolvido por

Kunsch (2003, p. 151) sobre comunicação integrada: 

Figura 2: Modelo da Comunicação Integrada 

Fonte: Kunsch, 2003, p. 151

A comunicação administrativa e a interna são trabalhadas e coexistem dentro

das organizações. Entretanto, uma não se confunde com a outra. A administrativa

trata-se  puramente  das  trocas  de  informações  dentro  da  organização  por  seus
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diversos  setores  que  alimentam  o  funcionamento  ordinário  dessa  organização,

através de documentos, por exemplo. 

Já a interna é trabalhada de forma estruturada e planejada, com foco bem

definido, para favorecer o maior estreitamento de relacionamento possível entre a

organização e seus empregados ou servidores, delimita Kunsch (2003, p. 159): “a

comunicação  interna permitirá  que os  colaboradores sejam bem informados  e  a

organização  antecipe  respostas  para  as  suas necessidades e  expectativas.  Isso

ajudará  a  mediar  os  conflitos  e  a  buscar  soluções  preventivas.”  Para  isso,  são

empregadas  ferramentas  de  comunicação  institucional  como  murais,  caixas  de

sugestão, boletins, terminais de computador, intranet, rádio e teatro, entre outros. 

Por  sua  vez,  a  comunicação  mercadológica  (ou  de  marketing)  está

relacionada  aos  objetivos  de  mercado  da  organização,  embarcando  então,  a

publicidade. É coordenada pelo marketing, naturalmente significa dizer tratar-se de

uma comunicação que vai  fazer  uso  de  instrumentos  de persuasão  para  captar

consumidores e o público-alvo (já definido pela área de marketing). 

O  último  componente  do  mix da  comunicação  integrada,  a  comunicação

institucional,  é  conhecida  por  enfatizar  aspectos  como  missão,  visão,  valores  e

filosofia  da  organização,  a  comunicação  institucional  é  responsável  direta  pela

construção de uma identidade e de uma imagem corporativas fortes e positivas de

uma organização (KUNSCH, 2003). 

Para atingir  seu objetivo de influenciar  política e socialmente  a sociedade

onde está inserida, a organização emprega técnicas e instrumentos de um conjunto

de atividades da comunicação: relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria

de  imprensa,  editoração  multimídia,  imagem  corporativa,  identidade  corporativa,

propaganda institucional, marketing social e marketing cultural. 

Margarida  Maria  Kunsh  considera  que  cabe  à  área  de  relações  públicas

administrar estrategicamente esse tipo de comunicação das organizações com seus

públicos. 

No  tocante  à  comunicação  institucional,  é  evidente  que,  por  sua
natureza, as relações públicas são responsáveis, em conjunto com
as demais subáreas, pela construção da credibilidade e pela fixação
de  um  posicionamento  institucional  coerente  e  duradouro  das
organizações (KUNSCH, 2003, p. 166). 

Apesar disso, no Brasil,  a  assessoria de imprensa é tida como umas das

principais frentes de atuação da comunicação organizacional, sendo um instrumento
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essencial  nas  mediações  das  organizações  com  o  público,  a  sociedade  e  os

veículos de comunicação (incluindo a internet), alude a pesquisadora. 

4.3 FAZENDO PÚBLICA A COMUNICAÇÃO

Se  a  comunicação  organizacional  é  integrar  todas  as  atividades  de

comunicação,  para  fortalecer  a  organização  dos  pontos  de  vista  institucional,

mercadológico  e  corporativo  diante  da  sociedade  e  seus  públicos,  com  a

comunicação pública (CP) esse objetivo permanece, mesmo que aqui o interesse

não seja a venda de produtos, num conceito mais mercadológico e corporativo, mas

a de bem servir os cidadãos e construir uma imagem positiva e confiável perante a

sociedade. 

Primeiro,  faz-se  mister  a  assimilação  da  compreensão  do  que  é  a

comunicação pública. Faremos uso do pensamento de Brandão (2009), para quem o

conceito é algo ainda em construção, uma vez que é uma área que abarca uma

vasta gama de saberes e atividades. Indo ao encontro de Brandão, Oliveira (2009)

ressalta que apesar de pouco difundido, podemos reconhecer a CP como aquela

exercida  por  diferentes  atores  da  sociedade  no  espaço  público  no  qual  há

democracia. 

Monteiro  (2009)  reforça  que  a  CP  engloba  muitas  modalidades  da

comunicação, já que possui as seguintes finalidades principais: 

[...]  responder  à  obrigação  que  as  instituições  públicas  têm  de
informar o público; estabelecer uma relação de diálogo de forma a
permitir  a prestação de serviço público;  apresentar e promover os
serviços  da  administração;  tornar  conhecidas  as  instituições
(comunicação  externa  e  interna);  divulgar  ações  de  comunicação
cívica  e  de  interesse  geral;  e  integrar  o  processo  decisório  que
acompanha  a  prática  política.  Sem  dúvida,  percebe-se  que  ela
incorpora  características  de  outras  modalidades  de  comunicação.
(MONTEIRO, 2009, p. 39).

Uma vez que utiliza ferramentas  e técnicas de diferentes  modalidades da

comunicação  não  é  raro  ocorrer  confusão  similar  à  que  está  envolvida  a

comunicação organizacional, já que ambas possuem uma carga polissêmica27 alta –

27 Polissêmica vem da palavra polissemia, originária do grego polysemos que refere-se a algo que
possui muitos significados. Na língua portuguesa, há uma área linguística que estuda a polissemia
(palavras com diferentes significados, mas com a mesma grafia). 
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como ocorre com a própria definição do que seja comunicação.

Como  resultado,  há  diferentes  concepções  de  conceitos  relacionados  à

comunicação pública. Vamos nos deter aos cinco que Brandão (2009) selecionou.

Quais  sejam,  a  CP identificada  com:  (1)  conhecimentos  e  técnicas  da  área  da

comunicação  organizacional;   (2)  comunicação  científica;  (3)  comunicação  de

Estado  e/ou  governamental;  (4)  comunicação  política  e  (5)  comunicação  da

sociedade civil organizada. 

No primeiro caso, a CP apresentar-se-á com o objetivo claro de mercado,

para obter lucro financeiro, pessoal, algum status ou poder. Em consequência, serão

mobilizadas as ferramentas e tecnologias de comunicação de massa, de grupo e

interpessoal,  aliando-se  a  todo  o  know-how advindo  das  áreas  de  Marketing  e

Comunicação Social. 

A comunicação pública entendida como comunicação política tem explicação

na profunda e antiga relação entre comunicação e política, existente “desde que a

imprensa,  as técnicas de comunicação e as pesquisas de opinião começaram a

influenciar a vida política das nações”, observa Brandão (2009, p. 6). 

Como política envolve um grande volume de interesse, seja financeiro,  de

status e de poder, é natural que essa área seja alvo de grande parte dos estudos

contemporâneos, seja na área de comunicação, da sociologia ou da própria política.

Brandão considera que temos na contemporaneidade uma simbiose dos cenários

políticos, econômico e social,  com a área de política e mídia,  já  que “a vida na

sociedade  contemporânea  também  está,  a  cada  dia,  mais  ‘mediada’  pela

comunicação” (BRANDÃO, 2009, p. 6). Além disso, continua pontuando, “atualmente

a mídia é parte do jogo político, econômico e social, e partilha e disputa o poder com

ou contra  o  Estado  e  com frequência  à  custa  do  enfraquecimento  do  papel  do

Estado”.

Quando assumimos que a comunicação não é apenas um compromisso dos

governos,  mas  também  da  sociedade,  estamos  reconhecendo  a  CP  como

comunicação da sociedade civil  organizada. Quanto a isso, Brandão informa, por

exemplo, que o direito ao acesso e ao uso de tecnologias da comunicação para a

criança de novos meios (e não, apenas, o acesso aos meios já existentes) está na

ordem das reivindicações dos movimentos sociais. A interpretação que a autora faz

desse fenômeno é que as comunidades desejam estruturar um modo próprio de
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informar por meio de uma comunicação que atente para suas especificidades em

termos de necessidades, estética, modo de falar e prioridades. 

Para a CP como comunicação científica, por sua vez, Brandão denota que

[…] engloba uma variada gama de atividades e estudos cujo objetivo
maior é criar canais de integração da ciência com a vida cotidiana
das pessoas, ou seja, despertar o interesse da opinião pública em
geral pelos assuntos da ciência, buscando encontrar respostas para
a sua curiosidade em compreender  a  natureza,  a  sociedade,  seu
semelhante (BRANDÃO, 2009, p. 3). 

É uma área que está diretamente ligada à compreensão de compromisso

público e de prestação de contas à sociedade, numa clara conexão com o cerne da

comunicação  pública  como,  aliás,  é  melhor  entendida  nos  Estados  Unidos  da

América e nas Américas do Sul  e Central,  voltada eminentemente para a esfera

pública, conforme analisa a autora. 

Tal noção, inclusive, talvez seja uma das mais comuns e que explicam de fato

a  CP como comunicação do Estado e/ou governamental,  imputando aos órgãos

públicos  a  responsabilidade  de  ter  um  fluxo  informativo  e  comunicativo  com  a

sociedade.  É,  portanto,  um caminho que empodera  a  sociedade de informações

(sobre  projetos,  ações,  atividades  e/ou  políticas  que  a  entidade  realiza).  Esse

entendimento  é  importante  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  que  objetiva

apresentar  a  visão  dos  promotores  de  Justiça  sobre  a  Comunicação  Pública  e

contribuir para que o serviço desenvolvido pela DCOM tenham um maior alcance. 

Ancorados ainda em Brandão (2009), percebemos que a acepção deve ter a

CP como um processo que privilegie ao seu final a cidadania, pois dota o cidadão

com informações úteis. Essa comunicação, todavia, não deve ser vista apenas como

aquela praticada pelo Estado e/ou Governos, mas também pelas organizações não

governamentais, associações profissionais e de interesses diversos e associações

comunitárias  (o  chamado  terceiro  setor28),  assim  como  conselhos,  agências

reguladoras  e  empresas  privadas  que  trabalham  com  serviços  públicos,  como

abastecimento de água, energia elétrica e telefonia, por exemplo (2009, p. 5):

Pela característica de seus conteúdos e da grande parcela de público

28 O primeiro  setor  é  constituído  pelo  Poder  Público,  o  segundo,  pelas  empresas  privadas e  o
terceiro,  pelas organizações da sociedade civil,como partidos políticos,  entidade sociais e igrejas,
entre outros. 
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que pretende alcançar – a população de um país, de um Estado, de
um município ou cidade –, a maioria dos instrumentos utilizados pela
comunicação  feita  pelo  Estado  ou  por  um  governo  faz  parte  da
chamada ‘grande  mídia’ –  televisão,  rádio,  web,  impressos –  e  o
método mais utilizado é a campanha publicitária. Só recentemente
começa  a  ser  reconhecida  a  necessidade  de  utilizar  outros
instrumentos  próprios  da  comunicação  comunitária  e  corporativa
(BRANDÃO, 2009, p.5). 

A pesquisadora  chama  atenção  para  o  fato  de  que  já  surgiram  novas

práticas  de  participação  política  para  que  a  sociedade  se  faça  ouvir.  O

desenvolvimento da tecnologia impulsiona essa participação, ao tornar outros meios

e formas de comunicação do Estado com os cidadãos mais acessíveis. Enquadram-

se aqui  as ouvidorias,  os serviços de  callcenter (0800),  conselhos e audiências

públicas. Para Brandão “são formas novíssimas de manifestação sobre as quais

ainda não é possível fazer uma análise criteriosa. No entanto, aparecem no cenário

político brasileiro (e de outros países) como uma promessa de participação mais

ativa e consciente dos cidadãos” (BRANDÃO, 2009, p. 5). 

É consenso entre os autores a singularidade da comunicação pública cuja

razão de existência é o olhar para a sociedade.  Apesar de que, lamenta Matos

(2009), seja comum a redução da CP a detalhes secundários, isso desde a Era

Vargas  até  Fernando  Henrique  Cardoso29.  Na  visão  da  autora,  os  gestores  de

políticas públicas tratam propaganda como sinônimo de publicidade institucional e

marketing, como relações públicas. E rememora: Getúlio implantou o DIP; Médici, a

Aerp;  Figueiredo,  a  Secretaria  de  Comunicação  (Secom)  e  FHC,  o  Plano  de

Comunicação Institucional (MATOS, 2009, p.56). “Em todos os casos, fez-se pouca

ou nenhuma comunicação pública. Nem nunca houve preocupação por estabelecer

diretrizes nacionais na área. Produzir hoje uma comunicação pública brasileira seria

reescrever a história”, assegura (MATOS, 2009, p 56). 

Seguindo  o  pensamento  de  Matos  (2009),  a  responsabilidade  de  fazer

comunicação  pública  recai  no  desafio  técnico  especializado  de  munir  diferentes

públicos de informação sem perder força e foco. O caminho, segundo a autora, é

considerar todos os agentes sociais, dando a cada um o papel e deveres diferentes,

seja um jornalista, um legislador ou um cidadão. 

29 Era Vargas diz respeito ao período em que Getúlio Vargas foi o presidente do país, entre 1930 e
1945. Já Fernando Henrique Cardoso ocupou a presidência do Brasil entre 1995 e 2003. 
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Deste  modo,  a  comunicação  pública  parece  criar  o  ambiente  de
intercâmbio a partir do qual o capital social floresce. Valores como
solidariedade, lealdade e confiança estão na base do capital social,
não  necessariamente  da  comunicação  pública.  Mas  se  ela  é  a
proposta que vislumbramos implementar conforme argumentado, é
evidente sua contribuição como base de instâncias do capital social
que só a ele pertencem. Ressalvadas as  pertenças a cada caso,
importa salientar  o quanto ambas partilham de um campo comum
(MATOS, 2009, p. 57). 

Para Torquato (2010, p.128-129) uma forma eficiente de fazer comunicação

na administração pública é planejá-la tendo em mente um leque de funções: 

Quadro 3 – Funções da comunicação na administração pública

Ajustamento organizacional
(integração interna – diapasão)

Por meio de eficientes fontes de comunicação, os departamentos sentem-se
motivados e integrados à organização. Assim, podem contribuir mais para o
cumprimento de metas;

Imagem e Credibilidade
  (expressão de identidade – 

tuba de ressonância)

Quando não há integração das estruturas e equipes, ocorre a dissonância na
comunicação,  refletindo  em  quebra  da  identidade  governamental.  Para
resolver esse problema de fragmentação de identidade, a comunicação deve
ser integrada e dirigida por um comando central;

Expressão de cultura 
 (base de lançamento de

valores)

O  foco  principal  é  a  identidade  da  organização,  que  por  meio  de  um
planejamento  que  vislumbre  um  conjunto  de  princípios  valorativos  para
abastecer a cultura interna e projetar o conceito aos diferentes públicos-alvo; 

 Direito à informação 
(base de cidadania) 

A informação  alimenta  o  exercício  da  cidadania.  Assim,  é  dever  de  toda
administração  pública  atender  ao  direito  dos  usuários  e  consumidores  de
serviços (assunto já tratado no primeiro capítulo dessa dissertação); 

 Assessoria estratégica
 (orientadora do discurso dos

dirigentes)

O  autor  classifica  essa  função  como  uma  das  mais  relevantes  da
comunicação,  capaz  de  elevar  o  status da  unidade  de  comunicação  ao
patamar  estratégico  de  uma  organização  (com  orientação  direta  aos
dirigentes); 

Pesquisa 
(mapeamento dos interesses

sociais)

A prospecção ambiental é ferramenta importante no planejamento estratégico
da comunicação, uma vez que detecta o foco, os eixos centrais e secundários,
as demandas e expectativas dos receptores; 

Educativa
 (orientação aos cidadãos)

Transmissão de valores, ideias e cargas informativas ajudam um indivíduo a 
construir uma bagagem de conhecimento através do que é transmitido via 
comunicação;

 Política 
 (democratização do poder)

Novamente  o  elo  com  a  cidadania,  uma  vez  que  o  detentor  de  uma
informação  possui  também  poder.  Ao  compartilhá-la,  está  democratizando
esse  poder.  Torquato  (2010,  p.129)  enfatiza  que  “quando  se  repartem as
informações por todos os ambientes e categorias de públicos, o que se está
fazendo, de certa forma, é uma repartição de poderes”; 

 Social 
 (integração social)

As  comunidades são  facilmente  integradas quando  partilham dos mesmos
códigos, seja a língua ou fato de possuir as mesmas informações, cooperando
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para o diálogo e o entendimento; 

 Ética 
 (instrumento a serviço da

verdade)

A comunicação pública deve primar pela verdade, servindo ao ideário da ética
(base dos cidadãos), até porque inverdades ou versões falsas são facilmente
desmascaradas. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Torquato, 2010, p-128-129.

Não muito diferente dos entendimentos dados por Matos (2009) e Torquato

(2010), Brandão (2009) chama a atenção que o papel da comunicação mudou e

cada vez mais é menos profissão: 

É quase  missão:  é  fazer  circular  a  informação  e  suas  respostas,
muito mais do que produzir. É muito mais visão de futuro, do que
objetivo  institucional.  É  preciso  não  confundir  o  conceito  com  a
formação  profissional.  A comunicação  é  um  componente  da  vida
política  de  um  país  e  a  Comunicação  Pública  é  o  resultado  da
organização da voz do cidadão neste cenário político. Por isso, volto
a  reafirmar  minha  definição  de  que  a  Comunicação  Pública  é  o
processo de comunicação que se instaura na esfera pública entre o
Estado, o Governo e a Sociedade e que se propõe a ser um espaço
privilegiado  de  negociação  entre  os  interesses  das  diversas
instâncias  de  poder  constitutivas  da  vida  pública  no  país,
(BRANDÃO, 2009), p. 31).  

Como  vimos,  a  comunicação  alcançou  um  patamar  importante  para  a

construção  da  cidadania  na  relação  instituição  pública/agentes  da  administração

pública/sociedade. Munir as pessoas de informações essenciais para as suas vidas

é mais do que um dever das corporações públicas, é também a causa que confere

legitimidade à sua existência. 

4.3.1  TRANSFORMANDO A LINGUAGEM JURÍDICA COM TÉCNICAS DE REDAÇÃO

JORNALÍSTICA

Nas faculdades de jornalismo aprende-se que quanto mais conciso e claro

um texto, melhor ele será compreendido. Para isso, há uma técnica, baseada na

linguagem simples. 

Não importa se o comunicador trabalha na imprensa propriamente dita (em

veículos de comunicação como rádio, internet, televisão ou impresso) ou em uma

empresa privada ou para uma organização pública.

A técnica de passar a informação com clareza será a mesma, inclusive nas
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assessorias de imprensa.  Aliás,  ao  referir-se ao assunto,  Sodré  e  Ferrari  (1982)

elegeram  as  características  do  que  chamam  de  prosa  jornalístico-informativa:

brevidade, clareza, simplicidade, concisão, precisão, exatidão e ritmo. 

A linguagem irá  diferir  em função  da  especificidade  que  o  meio  de  cada

veículo exige para a transmissão dessa notícia, conforme suas características. No

rádio, por exemplo, são necessárias frases curtas. O meio impresso, por sua vez,

pode  abarcar  frases  um pouco  mais  longas,  desde  que  mantida  a  clareza  das

informações para o leitor. 

Dito isso, cumpre acompanharmos o que reza a cartilha para a estrutura de

um texto informativo e inteligível, baseado nas técnicas de comunicação. 

4.3.2 ESTRUTURA DO TEXTO JORNALÍSTICO

O estudioso Lage (2005, p.40) ensina que a prosa informativa moderna se

encaixa em dois tipos de textos. Para o autor, “como primeiro passo nos estudos dos

textos em jornalismo é preciso conhecer  essas duas estruturas,  que ocupam na

sociedade outros espaços, além do jornalístico”. 

Tais  estruturas  são,  então,  a  narrativa  (para  relatos  testemunhais,

documentários e ficção,  com destaque para produções de cinema) e a que nos

interessa,  a  expositiva  (identificada  em  relatórios,  ensaios  e  na  maioria  das

reportagens). 

Se a característica do juridiquês é o rebuscamento, do texto político será

abrir mão dos fatos e apresentar mais conclamações, enquanto o texto diplomático

enaltecerá, num crescendo, os juízos de valor (LAGE, 2005, p.40). 

Já, prosseguimos com o autor, quando se trata da estrutura expositiva, alvo

do jornalismo, entende-se como a organização do “registro de fatos, articulados por

conceitos que se encadeiam logicamente” e não simplesmente a descrição, porque

“põe a palavra como um estado de coisas”, ou a dissertação, que explora um tema

(LAGE, 2005, p.40): 

O importante é considerar, no texto expositivo, a existência de dois
tipos  de  proposição:  uma,  a  documentação,  correspondente  às
aparências,  ao  mais  concreto,  ao  particular,  ao  dado;  a  outra,  o
tópico, correspondendo às essências atribuídas aos fatos, ao mais
abstrato, ao mais geral ou conceitual (LAGE, 2005, p.43). 
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Tendo  em  conta  também  que  a  linguagem  adotada  para  transmitir  a

informação deverá ser clara, ainda de acordo com LAGE (2006, p.11), incluindo o

projeto  gráfico  e  o  conteúdo (no caso de jornal,  de  revista);  o  ambiente  sonoro

(rádio); o cenário, trajes e personagens (vídeo) e o hipertexto (internet).

Para  a  linguagem  jornalística  existem  normas  padrões.  Nos  veículos

impressos  vão  desde  o  uso  de  aspas  e  destaque  gráfico,  siglas,  maiúsculas,

números, unidades, pontuação à grafia de nomes estrangeiros. 

E, além disso, a lógica dos tópicos citada por Lage está inserida na redação

jornalística com a adoção do  lead30 e da pirâmide invertida31.  Jorge (2008, p. 132)

aponta quatro funções básicas para o emprego do lead: responde às perguntas do

leitor; enfatiza o que é mais importante na notícia; estabelece rápida identificação

das pessoas, lugares e eventos para que a história seja compreendida; rememora,

retomando a origem do fato. 

Baseando-se  nas  cinco  perguntas  que  devem  estar  respondidas  no  lead,

segue-se inserindo informações no texto segundo a lógica da pirâmide invertida. Isto

é, pensando-se na forma geométrica da pirâmide: na base (que, invertida, estará no

topo do texto) teremos o lead e o sub-lead32; no corpo, é o desenvolvimento do tema

proposto no lead e no cume, o fecho da matéria (se possível, fazendo projeções do

fato) (JORGE, 2008, p. 166). 

Com a aplicação dessas técnicas, evita-se o nariz de cera33, que vai contra a

objetividade  pregada  pelo  jornalismo  e  contribui  para  que  leitor  encontre  uma

estrutura  fixa,  o  que  ajuda  a  formar  blocos  de  pensamento,  retomando  o

30 Lead  (do  inglês  to  lead,  liderar,  conduzir,  comandar)  ou  lide  (aportuguesado)  é  “o  primeiro
parágrafo do texto jornalístico, que traz as principais informações da notícia. Também conhecido
por  cabeça ou abertura (o  abre) da matéria” (JORGE, 2008, p. 226). Para chegar às principais
informações, o jornalista deverá responder a cinco questões (O que? Quem? Quando? Onde?
Por Quê?)

31 “Técnica de redação na qual um texto é encabeçado pelas informações principais, desdobrando-
se em seguida naquelas de interesse intermediário e, por fim, nas menos importantes” (JORGE,
2008, p. 229). 

32 “Invenção brasileira, que corresponde ao parágrafo seguinte ao lide, no qual se agrupam os fatos
que  têm  importância  inferior  aos  do  lide.  Nele,  desenvolvem-se  as  informações  do  primeiro
parágrafo ou se adicionam complementos à informação” (JORGE, 2008, p. 134). 

33 “Antes da invenção do lide, a matéria jornalística continha uma introdução filosófico-literária, sem
o menor compromisso com a informação,  que  ficou  conhecida como nariz-de-cera”  (JORGE,
2008, p. 227). Em suma, um texto rebuscado, impreciso e sem dados exatos. 
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entendimento Jorge (2008): 

A pirâmide molda todo o conteúdo dos meios informativos.  Artigo,
editorial,  crônica  ou  reportagem  –  desde  que  sejam  material
destinado  à  publicação,  para  ser  lido  por  um  grande  número  de
pessoas –, todos têm a preocupação de transmitir a mensagem de
maneira compreensível  e direta.  A pirâmide invertida apresenta-se
como uma  receita adaptável  a situações que vão desde teses de
doutorado às bulas de remédio: o valor das informações passadas no
início se fixa na memória do receptor e avisa o interesse pela leitura
(JORGE, 2008, p. 167).

Consequentemente, esse conhecimento técnico foi importado das redações

jornalísticas  para  as  assessorias  de  comunicação  e  de  imprensa.  A técnica  foi

incorporada  ao  texto  da  assessoria  de  imprensa,  o  release34 ou  relise

(aportuguesado). O release, portanto, usa características do documento estruturado

na forma de matéria jornalística.

Duarte (2008, p. 288 e 289) rememora que o release apareceu no Brasil em

meados do século XX, com a finalidade de divulgar  atos,  decretos e ações dos

governos.  O  instrumento  de  divulgação  teve  seu  uso  disseminado  por  órgãos

públicos no período da Ditadura, o que lhe gerou uma má fama.

Mas,  com  a  redemocratização,  o  retorno  à  liberdade  de  imprensa  e  o

aparecimento de novos padrões de competitividade no mercado, aliado à crescente

necessidade de as organizações prestarem conta de seus atos aos cidadãos, além

de construírem a manterem uma imagem positiva, “o release transformou-se em um

vigoroso  artefato  da  iniciativa  privada  para  utilizar  a  imprensa  como  elo  com a

sociedade – ou mercado consumidor” (DUARTE, 2008, p. 298). 

A partir de então, ainda de acordo com Duarte (2008, p. 289) o  release se

tornou  “vulgar”  no  uso  e  nos  objetivos,  sendo  ferramenta  de  promoção

mercadológica ou de fortalecimento da imagem pública.

Com toda  a  sorte  de  opiniões  sobre  o  release,  o  fato  é  que  se  trata  de

ferramenta  indispensável  ao  assessoramento  de  imprensa  prestado  a  qualquer

cliente (pessoa física ou jurídica, ou órgãos públicos). 

Com  base  em  normas  consagradas  (registradas  em  publicações  de

jornalismo, assessoria de imprensa e de relações públicas) e como resultado de

34 “No original em inglês, tem o significado de material liberado para a imprensa (press release), e,
por aqui, às vezes também é chamado de Comunicado. Release pode ser entendido como o material
informativo distribuído aos jornalistas para servir de pauta, orientação ou ser veiculado completa ou
parcialmente, de maneira gratuita” (DUARTE, 2006, p. 288). 
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pesquisas, da experiência profissional e da consulta a jornalistas, Duarte (2006, p.

293) apresenta sugestões35 para a redação de um release:

Quadro 4 – Característica do texto de release

Objetividade, o texto não precisa trazer detalhes e minúcias,  além de ter  conteúdo e

formato de notícia, deve possuir densidade de informação;
Uso da técnica de redação jornalística, com base em manuais; 

Algumas regras: evitar adjetivos, frases longas, jargões, repetição de ideias e palavras,

voz passiva, ordem indireta e orações intercaladas;
Opiniões  pessoais  devem vir  caracterizadas  por  meio  de aspas e  com indicação da

autoria;
Evitar releases longos;

Deixar claro quando os fatos ocorrem, com data, dia e horário;

Especificar todas as fontes de informação, com nome, sobrenome, função ou cargo na

organização;
Conferir  sempre  as  informações  que  chegam  a  assessoria  de  imprensa  (erros

comprometerão a credibilidade do assessor e da instituição);
Faça  revisão  impecável,  não  apenas  gramatical,  mas  também dos  dados  essenciais

(data, hora, local, telefone de contato, índices, valores); 
Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Duarte (2008, p. 296, 297 e 298). 

Estrutura do release (estipulando o máximo de 30 laudas, por exemplo, para

um texto e anexação de documentos quando necessária); título (curto e ideal com

seis palavras contendo verbo de ação e que tenha sido originado do lead) e envio

(deve ser obedecida uma etiqueta de remessa desses  releases,  sendo vedado o

envio  sistemático  do  mesmo  e-mail  e  respeitar  o  horário  de  fechamento  das

editorias)  são outros  aspectos  importantes  abordados  por  Duarte  (2008)  no  que

tange à feitura dos releases. 

4.3.3 PAPEL DO ASSESSOR DE IMPRENSA DE INSTITUIÇÕES JURÍDICAS

Mafei (2008, p. 28) mantém que os assessores de imprensa trabalham para

“intensificar o fluxo de informações entre os meios de comunicação e a sociedade”.

35 Aqui condensadas para o interesse desse trabalho, que é o texto imprenso para o site do MPRN,
que poderá ser aproveitado pelos veículos de comunicação. 
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Em  outras  palavras,  a  pesquisadora  diz  que  o  assessor  facilita  o  acesso  dos

jornalistas às fontes e auxilia as mesmas fontes (o assessorado) a manter um canal

de comunicação aberto com a imprensa. 

A pesquisadora atenta que a base desse “relacionamento” é informação exata

e correta, como também para o fato de que ao trabalhar para melhorar esse fluxo de

informações sobre as organizações para que se chegue ao público, via veículos de

comunicação,  o assessor  dá “um passo na direção do contexto contemporâneo”

(MAFEI, 2008, p. 28).

O que vem ao encontro do pensamento de Faria (2006) sobre a participação

do  assessor  nessa  relação.  Para  o  autor,  o  assessor  contribui  por  ajustar  a

dimensão dos fatos das organizações em função da agenda pública, ou seja, dos

movimentos e dos interesses na órbita da esfera pública: 

Como  o  mais  qualificado  e  especializado  na  leitura  dos  conflitos
sociais, o assessor de imprensa exerce o papel de abrir os muros
das organizações para o mundo. A realidade das instituições – com
culturas próprias, processos decisórios complexos e jogos de poder
particulares  –  pode  apresentar  um  quadro  de  comportamentos
reativos, atitudes corporativas e visões estreitas. Daí o valor adicional
do assessor de imprensa que, além de atuar diretamente na interface
com a mídia, destina ações para um trabalho pedagógico interno a
fim  de  abrir  perspectivas  fechadas  e  unir  visões  fragmentadas,
comuns no universo das organizações (FARIA, 2006, p. 161). 

Para cumprir com todo esse arcabouço teórico sobre seu papel, o assessor

de imprensa necessitará converter sua matéria-prima em algo compreensível pelo

grande público. E sim, estamos nos referindo novamente ao texto e em como esse

profissional deverá trabalhar as informações da organização para que chegue até

seu público alvo, e também à transparência, algo tão necessário quanto um texto

bem escrito. 

“A finalidade principal  da transparência só pode ser alcançada mediante a

conversão da informação em instrumento de ação do cidadão, o que nem sempre é

algo  fácil  de  alcançar”,  afirmam Culau  e  Fortis  (2006).  Baixa  escolarização  dos

brasileiros (notadamente no que diz respeito à alfabetização digital) e o “hermetismo

da  linguagem  técnica”  são  as  duas  principais  dificuldades  reconhecida  pelos

autores. 

Quando uma linguagem é entendida por todos, especialmente esta tida como

juridiquês, significa que os direitos e os deveres que asseguram a própria dignidade
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da pessoa humana foram respeitados, acentua Santana (2012), deixando de lado

“um conjunto de regras, normas, pedidos e decisões formulados por 'operadores-

robôs'  do  direito.  A transparência  é  um princípio  democrático,  inclusive.  Não  há

participação, não há luta sem compreensão”.

A partir desse mote, a autora afirma que há uma espécie de poder segregado

no Direito, que faz uso de palavras rebuscadas dispensáveis, fortalecendo “mandos

e desmandos” e contribuindo para a manutenção de um direito que se explica por

suas normas e não pelas transformações sociais. 

Neste  momento,  compreende-se  que  é  preciso  uma  linguagem  cidadã36,

conforme elege cartilha da Controladoria-Geral da União (CGU): 

Os  procedimentos  estabelecidos  pelo  Estado  para  o  acesso  à
informação devem ser simples e de fácil compreensão pelo cidadão.
Além disso, os pedidos de informação devem ser processados com
rapidez  e  em  linguagem  cidadã,  com  a  possibilidade  de
apresentação de recurso em caso de negativa de fornecimento da
informação (BRASIL, 2013, p. 09).

A adoção de uma linguagem cidadã garante uma leitura fácil de informações e

dados. “Nesta ‘cultura do acesso’, a informação compreensível pertence ao cidadão

e,  a  partir  delas,  as  demandas  sociais  podem  e  devem  ser  atendidas”,  afirma

Gruman (2012, p. 104).

O pesquisador reflete que o acesso à informação pública é uma ferramenta

que traz ganhos para a administração pública que vão além daqueles conquistados

por meio da prática de políticas de transparência governamental, quais sejam:

A  transparência  e  o  acesso  não  garantem  a  eficácia  do
funcionamento  da  máquina  pública,  mas,  pelo  contrário,  sua
ausência, é garantia de mau uso dos recursos públicos porque livres
de controle  social.  O acesso à  informação é um instrumento,  um
meio  para  se  alcançar  um  fim,  a  eficácia  das  políticas  públicas
(GRUMAN, 2012, p. 104). 

Com o propósito de atingir a meta, nesse caso, que seria dotar o cidadão de

compreensão,  o  que  representa  em sua  instância  última  o  próprio  exercício  da

cidadania, convém destacar algumas premissas importantes para a clareza do texto

jornalístico como tradutor das informações oriundas do meio jurídico. 

Quanto a isso, Lage (2006, p. 48) enfatiza que “o texto jornalístico procura

36 “Na comunicação entre Administração Pública e cidadão, a linguagem deve ser clara e objetiva. A 
meta é garantir fácil entendimento de informações e dados” (BRASIL, 2013, p. 9)
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conter informação conceitual, o que significa suprimir usos linguísticos pobres de

valores referenciais, como as frases feitas da linguagem cartorária”. 

Por isso é fundamental que o jornalista, travestido de assessor de imprensa,

trabalhe  com  a  veracidade  dos  fatos  e  tenha  em  mente  quais  os  critérios  de

aproveitamento nas redações dos veículos de comunicação.

Quadro 5 – Critérios de aproveitamento dos releases

Interesse 

público

Se a notícia interessa ao público do veículo, da editoria, do programa, 

do colunista;

Ser novidade Se o assunto ainda não foi abordado na imprensa;

Disponibilidade Se existe informação suficiente sobre o assunto, fontes disponíveis e

acessíveis, material adaptado à natureza do veículo;

Exclusividade

Se  a  informação  é  interessante  e  está  sendo  oferecida  apenas  a

determinado jornalista  ou veículo,  terá preferência na publicação e

provavelmente ocupe mais espaço do que normalmente receberia;

Adequação

Veículos  de  comunicação  têm  temas  de  interesse  e  critérios  de

seleção  de  notícia  diferentes.  Dificilmente,  tratam  um  assunto  da

mesma forma. Por isso, a oferta de notícias adaptadas a cada veículo,

programa e editoria aumenta as chances de aproveitamento.

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Duarte (2006, p. 293)

Sabemos que a internet deu voz e empoderamento de discurso para pessoas



76

e organizações públicas ou privadas. Qualquer pessoa com acesso à internet e um

mínimo de conhecimento pode montar um blog e ser ela mesma autora de suas

notícias ou do quer que tenha para dividir com o mundo – o que não era possível

antes da internet. 

Sendo  assim  empresas  e  organizações  públicas  possuem  seus  próprios

canais de comunicação, seus sites corporativos e institucionais, respectivamente. A

dependência dos meios de comunicação se tornou menor. 

Porém, ainda assim, é pertinente que o assessor trabalhe com zelo o que tem

para informar, seguindo os preceitos jornalísticos. A um só tempo, dará ampliação de

alcance ao seu discurso jornalístico, seja porque um cidadão)que chegue até o sítio

eletrônico do órgão ou empresa para a qual trabalha irá compreender as matérias

postadas ou porque esse material (em formato de  release) desperta interesse dos

jornalistas (garantindo publicações nas mídias eletrônicas e imprensa). 

Escrever com clareza e pragmatismo tem o fito de reduzir as incertezas da

mensagem para que seja compreendida pelo destinatário, o que seria a essência da

arte de comunicar. Comunicar é ser entendido.  

“O bom assessor de imprensa apresenta a informação de maneira embalada,

prêt-a-porter, pronta para uso ou, pelo menos, para facilitar o trabalho da redação”

(DUARTE, 2008, p. 290). E isso se dará, justamente, se o assessor souber quais

são os critérios de aproveitamento de releases. 

Se todas essas premissas são importantes para o jornalista que irá trabalhar

como assessor de imprensa, tanto o mais o será para o profissional inserido nas

instituições que compõem os órgãos públicos.

Seu primeiro compromisso, como integrante de uma instituição pública, é o

de servir à sociedade. Quando sua ferramenta de trabalho são as informações e sua

técnica  é  o  jornalismo,  esse  compromisso para  com a sociedade se  aprofunda:

possui o dever moral, ético, regimental e constitucional de noticiar os atos praticados

pela instituição. 

No final das contas, a razão de existir do jornalismo é ser um serviço público,

possui  uma função social.  A feitura  de  matérias,  portanto,  é  a  excelência  como

servidor público, para os assessores de imprensa em órgãos públicos e ainda mais

quando  essa  instituição  compõe  o  Sistema  de  Justiça  –  dado  o  seu  papel

proeminante e indispensável como tradutor do juridiquês. 
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5 OS PROMOTORES E A COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

5.1 FAZENDO COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO MPRN

A Diretoria  de  Comunicação  passou  a  existir  como  unidade,  como  setor

delimitado e formal no MPRN há apenas cinco anos. Em 29 de novembro de 2010

foi instituída a Lei Complementar nº 466, dispondo sobre a estrutura administrativa

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte: 

Art. 23 A Diretoria de Comunicação, vinculada à Diretoria-Geral, será
dirigida  pelo  Diretor  de  Comunicação,  ocupante  de  cargo  de
provimento  em  comissão,  nomeado  pelo  Procurador  Geral  de
Justiça, com competência para planejar, organizar, dirigir e controlar,
a  nível  estratégico,  as  ferramentas  de  comunicação  social  e
institucional do Ministério Público Estadual, junto aos públicos interno
e externo, além de outras atividades previstas em regulamento.
§ 1º. A Diretoria de Comunicação compõe-se dos seguintes Setores: 

I  -  Setor  de  Imprensa,  dirigido  por  um  Chefe  de  Setor,
ocupante  de  cargo  de  provimento  em  comissão,  nomeado  pelo
Procurador  Geral  de  Justiça,  com  competência  para  planejar,
organizar,  dirigir  e  controlar,  a  nível  operacional  o  relacionamento
institucional entre o Ministério Público Estadual e a imprensa através
dos meios de comunicação, além de outras atividades previstas em
regulamento interno.

II - Setor de Produção e Arte, dirigido por um Chefe de Setor,
ocupante  de  cargo  de  provimento  em  comissão,  nomeado  pelo
Procurador  Geral  de  Justiça,  com  competência  para  planejar,
organizar, dirigir e controlar, a nível operacional a criação de artes e
peças gráficas para o Ministério  Público Estadual,  além de outras
atividades previstas em regulamento interno.
§ 2º. Atuará junto à Diretoria de Comunicação, prestando auxílio na
área de Relações Públicas, um Assessor Técnico, ocupante de cargo
de  provimento  em  comissão  (MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  RIO
GRANDE DO NORTE, 2010, p. 10-11).

Aos  dois  setores,  Imprensa  e  Produção  e  Arte,  se  soma  a  função  de

Assessoramento Técnico de Relações Públicas, que, embora formalmente não seja

um  setor,  atua  como  um,  já  que  possui  demandas  específicas  e  conta  com  a

dedicação exclusiva de dois profissionais, do mesmo modo que os setores formais

funcionam, com delimitação de atuação de servidores da equipe.  Em termos de

equipe, atualmente a diretoria conta com: 
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Quadro 6 - Equipe DCOM 2016

 

TOTAL: Nove profissionais (três comissionados* + seis efetivos)

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Oito  profissionais  possuem  formação  em  Comunicação  Social  –  com

habilitação em Jornalismo ou em Publicidade e Propaganda. Dos cargos efetivos,

porém, apenas um apresenta investidura na instituição de nível superior (Analista

em Comunicação, que vem a ser esta pesquisadora), os demais possuem vínculo de

técnico, cuja exigência de entrada no MPRN é ter formação de nível médio.

Há ainda, lotado na DCOM, um servidor da área de Tecnologia da Informação

que presta suporte aos trabalhos de comunicação no que tange à: produção de

pequenos  vídeos  cartelados37;  gerenciamento  do  sistema  de  videoconferência;

publicação nas redes sociais e criação de aplicativos e softwares.

Completam a  equipe  dois  estagiários,  sendo  um do  curso  de  Jornalismo

(vinculado à Imprensa) e um do curso de Publicidade e Propaganda (mais ligado ao

assessor de Relações Públicas). 

Antes dessa divisão, a comunicação no MPRN funcionou de várias formas.

37 São  vídeos  produzidos  com  o  auxílio  de  computação  gráfica,  não  sendo  necessário  captar
imagens ou contar com a presença de atores, por exemplo. 

DIRETOR*

RELAÇÕES 
PÚBLICAS 

(chefe*)

IMPRENSA

(chefe*)

PRODUÇÃO E 
ARTE (chefe)

servidor
pesquisadora

servidor servidor

servidor 
TI
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Primeiro,  teve apenas a função de assessor de imprensa, inicialmente e sempre

ocupada por um profissional externo ao quadro de pessoal da instituição. 

Em seguida,  foram incorporados às atividades de comunicação servidores

efetivos do MPRN, graduados em Comunicação Social, a partir de 2004. Então, de

2004 até 2010, quando foi  instituída a DCOM, o setor não formalizado funcionou

com  assessores  de  imprensa  comissionados  e  uma  equipe  de  três  servidores

efetivos.

Nestes seis anos, a pequena equipe dava conta de demandas que envolviam

assessoria  de  imprensa  e  arte  e  produção.  Não  havia  a  organização  formal,

praticamente, todos faziam tudo. 

Enquanto isso, as funções de relações públicas eram desempenhadas pelo

assessor de relações públicas e cerimonial (cargo criado pela Lei Complementar nº

182, no ano 2000). Assim, uma das atividades da comunicação funcionou fora do

setor, até 2010, quando passou a existir a DCOM. A partir disso, o cerimonial ficou

sob a incumbência do assessor  de cerimonial  e  eventos (função criada pela Lei

Complementar nº 466). 

A  rotina  dos  trabalhos  funciona  basicamente  em  volta  de  dois  tipos  de

serviços: produção de peças (arte) e de textos (jornalismo). As demandas são para

consumo interno e/ou externo: 

Quadro 7 – Públicos da DCOM

Públicos da Diretoria de Comunicação do MPRN 

INTERNO INTEGRANTES

Promotores de Justiça (membros)

Servidores (efetivos, comissionados e cedidos)

Terceirizados

Estagiários 

UNIDADES

Comarcas (Promotorias de Justiça)

Administrativo (diretorias, gerências e assessorias)

EXTERNO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

Fonte: elaborado pela pesquisadora
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A organização dos fluxos ocorre por demanda, levando em consideração que

muitas das solicitações para a unidade ministerial não podem ser previstas, seja por falta

de aviso antecipado de quem demanda, seja porque realmente a demanda ocorreu de

última hora – casos da divulgação sobre a deflagração de operações e de organização de

entrevistas coletivas sobre tais operações, por exemplo. 

No Setor de Produção e Arte (SPA), o chefe procura sistematizar os pedidos,

requerendo que os demandantes sempre façam a solicitação por e-mail, para manter o

registro  e a ordem – mesmo que o serviço tenha sido demandado anteriormente por

telefone ou presencialmente e já tenha começado a ser executado. 

Já para o Setor de Imprensa e para a Assessoria de Relações Públicas (ARP),

as demandas não seguem essa lógica do SPA de manter, pelo menos, as solicitações

registradas, mesmo que sejam pedidas e executadas fora da ordem em que chegaram a

cada executor de setor. Isso se dá muito em função da imprevisibilidade e urgências de

divulgações, características próprias da dinâmica que influência o trabalho jornalístico,

como já ilustrado no caso das operações. 

5.2 A PESQUISA 

A natureza do presente estudo é da pesquisa aplicada, uma vez que se quer

sugerir  soluções  ou  a  minimização  de  um  problema  identificado,  por  meio  da

formação de conhecimentos para serem aplicados de forma prática. 

Optou-se em fazer uma abordagem qualitativa e, portanto, o método é o

fenomenológico, centrando-se na descrição de uma realidade social e entendida da

forma que é interpretada. 

Classifica-se  ainda esta  pesquisa  como descritivo-exploratória,  cumprindo

etapas de levantamento bibliográfico, de entrevistas com aqueles que estão imersos

no fenômeno que se quer compreender. 

Chega-se, então, a uma classificação de estudo de caso, 

no  qual  os  dados  são  recolhidos  pelo  pesquisador,  presente  no
ambiente que serve de objeto  de estudo,  seja  com a observação
sistemática  do  que  ocorre  nesse  espaço,  seja  por  meio  de
conversações mais ou menos informais e ocasionais, ou verdadeiras
entrevistas,  conduzidas  com  os  que  desenvolvem  o  processo  de
produção (WOLF, 2005, p. 196).
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Para  Yin  (2005,  p.  20)  o  estudo  de  caso é  uma estratégia  de  pesquisa

aplicável a muitas situações, que pode colaborar com o que já se conhece a respeito

de diversos fenômenos, tais como individuais, organizacionais, sociais, políticos e de

grupo, entre outros associados. 

Em suma, explana o autor, através do estudo de caso é possível investigar

um fenômeno de modo que se conservem características holísticas e significativas

dos  acontecimentos  reais,  tais  como:  “(...)  ciclos  de  vida  individuais,  processos

organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações

internacionais e a maturação de setores econômicos” (YIN, 2005, p. 20). 

Como dito na introdução, a Comarca escolhida para ser estudada foi a de

Mossoró, devido a sua relevância como Município no Rio Grande do Norte e como

unidade do MPRN.

A pesquisa foi  realizada com 14 promotores de Justiça da localidade nas

duas fases (um questionário enviado por e-mail em maio de 2015 e uma entrevista

presencial  e  individual  realizada  em  junho  de  2016).  Dos  14  disponíveis,  nove

participaram das duas fases e cinco participaram apenas de uma ou de outra. 

Na  Comarca  funcionam 19  Promotorias  de  Justiça,  no  entanto,  nas  duas

ocasiões em que foram realizadas as etapas da pesquisa, só havia 17 promotores

de Justiça respondendo pela totalidade de promotorias da Comarca. Isso ocorre em

decorrência de afastamento de promotores para cargos na administração superior,

para  gozo  de  licenças  (maternidade,  saúde  e  prêmio)  ou  a  saída  de  membros

(pedido de exoneração) do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

Nesses casos, um promotor muitas vezes acumula responsabilidade por mais de

uma promotoria ou promotores substitutos (temporários) são designados para isso –

até que seja nomeado pela Administração Superior um promotor titular para a vaga. 

5.3 PRIMEIRO PASSO NA BUSCA PELA COMPREENSÃO

O primeiro instrumento utilizado foi o questionário com perguntas abertas, que

segue  no  Apêndice  A deste  trabalho.  O  objetivo  foi  que  o  pesquisado  pudesse

responder as perguntas sem a presença do pesquisador. 

A opção pelas questões abertas vem ao encontro da natureza qualitativa que

se quer empregar na pesquisa, já que está focada na tentativa de se compreender
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um grupo de uma instituição, a preocupação vai além da representação numérica,

assim foi dada atenção a cada resposta, mesmo que única no meio das demais.  

Foram realizadas perguntas relacionadas ao ingresso do promotor de Justiça

na instituição e de forma genérica, à sua percepção sobre o papel da Diretoria de

Comunicação e as diferenças entre publicizar os atos do MPRN via DCOM e via

Diário  Oficial  do  Estado.  O  questionário  foi  remetido  por  e-mail,  em  formulário

construído na plataforma do GoogleDrive e as respostas foram recebidas por e-mail

também, através dessa mesma ferramenta. 

Nessa etapa, houve a colaboração de 11 promotores de Justiça. Com os

questionários  recebidos,  foi  aplicada  a  Análise  de  Conteúdo,  ancorada  no

pensamento de Lawrence Bardin (2011), para quem se trata de um apanhado de

técnicas  que  servem  para  analisar  as  comunicações  através  de  procedimentos

sistemáticos e objetivos para descreverem o conteúdo da mensagem analisada. 

Logo,  busca-se  uma  análise  de  um  fenômeno  em  sua  profundidade,

classificando  as  respostas  em  temas  ou  categorias  que  contribuem  para  a

compreensão do discurso. 

Essa fase, de acordo com Bardin (2011),  é a de pré-análise dos dados e

serve para a sistematização de ideias iniciais para dar condições ao pesquisador de

definir indicadores de interpretação dos dados reunidos. A primeira coisa a se fazer

nessa etapa é a leitura flutuante do material coletado, um primeiro contato para que

se conheçam os dados obtidos até então. 

Esse procedimento de repartição se faz:

(…) do geral para o particular: determinam-se em primeiro lugar as
rubricas de classificação e tenta-se em seguida arrumar o todo; ou
inversamente: partimos dos elementos particulares e reagrupamo-los
progressivamente por aproximação de elementos contíguos, para o
final deste procedimento atribuirmos um título à categoria (BARDIN,
2011, p. 68). 

Após,  o  pesquisador  selecionará  seu  corpus de  análise  e  partirá  para  a

formulação das hipóteses e objetivos, oportunizada pela leitura inicial dos dados e

por fim a elaboração de indicadores, para que o material possa ser interpretado. 

Bardin (2011) adverte que para se chegar aos indicadores é preciso obedecer

às  regras  de  homogeneidade  (não  misturar  elementos  diferentes),  exaustividade

(esgotar  a  totalidade  do  “texto”),  exclusividade  (um  elemento  não  pode  ser
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classificado em duas categorias diferentes) e pertinência (adaptadas ao conteúdo e

ao objetivo). 

Abaixo,  apresentamos diversos quadros montados a  partir  da  análise  das

respostas  aos  questionários,  de  forma  compilada.  Ao  estabelecer  indicadores

retirados  das  respostas  contidas  nos  questionários,  foi  possível  selecionar  sete

ângulos: 1) o que a DCOM deve divulgar; 2) o que a DCOM não deve divulgar; 3) a

limitação encontrada pelo promotor  para divulgar  alguma ação da promotoria;  4)

quais as diferenças entre a divulgação realizada via DCOM e via DOE; 5) pontos

positivos na divulgação por meio da DCOM; 6) pontos negativos na divulgação por

meio da DCOM e 7) como melhorar a divulgação da DCOM. Acompanhe adiante:

Quadro 8 – Assuntos que o MP deve divulgar 

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Não divulga pela especificidade da promotoria e má entendimentos por 
defender os interesses das pessoas encarceradas 

NÃO DIVULGA PELA
ESPECIFIDADE DA

PROMOTORIA 

Impacto coletivo e efeitos sobre direitos sociais 

DIREITOS

Informar a sociedade de algo que pode lhe interessar ou que tome 
conhecimento sobre realidade que desconhece, para que fiscalize o poder
público assim como o poder público se sentir responsável e cobrado pela 
sociedade 

Feitos de interesse público não abrangido por sigilo legal 

Resultados concretos (obtidos em feitos judiciais ou ACPS, como TACs, 
liminares ou sentenças e recomendações) 

ATOS CONCRETOS E
RESULTADOS

Resultados concretos + orientações de direitos 

Atos como ACPs, TACs e Recomendações 

Fatos bem instruídos para possibilitar aos membros esclarecimentos à 
imprensa 

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Os  promotores  se  mostram  mais  preocupados  em  fazerem  divulgação

jornalística de atos do MP relacionados aos direitos e que tenham interesse público

no sentido de prestar uma informação que seja útil no cotidiano da população, mas,

sobretudo, de atos que sejam concretos, junto com os resultados obtidos da atuação
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da instituição e que vão impactar diretamente e positivamente a realidade de alguma

localidade ou grupo social. 

Depreende-se que os promotores possuem a acertada visão de que não

basta  apenas  a  obtenção  de  um  direito,  por  meio  do  trabalho  efetuado  pelo

Ministério Público, já que direito não conhecido é direito não exercido.

Quadro 9 – Assuntos que o MP não deve divulgar 

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Sigilosos e que não estejam minimamente instruídos 

SIGILOSOS + INVESTIGAÇÃO

Sigilosos

Investigação 

Sigilosos (não atrapalhar investigações) e individuais (ferir direitos 
fundamentais de terceiros) 

SIGILOSOS + DIREITOS
INDIVIDUAIS

Aqueles em que o prejuízo à intimidade dos investigados possa ser maior 
de que o direito da população em ser informada 

Os que não dizem respeito à atuação do MP ATUAÇÃO QUE NÃO SEJA DO
MP

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Houve um consenso de que atos sob sigilo são algo que não podem, por

questões legais, e nem devem ser divulgados. Isso porque a publicidade de um ato

fere  o  direito  de  intimidade  de  terceiros  (o  que  requer  sigilo),  como  casos  de

violência sexual contra incapazes, pedido de reconhecimento de paternidade e de

pensão alimentícia, de divórcio e de crianças, adolescentes e idosos em situação de

risco, de quebra de sigilo bancário e entre outros. 

Além disso, há também os próprios procedimentos preparatórios de um caso

que exigem esse sigilo, nem tanto para a proteção das partes envolvidas em si, mas

por causa do conteúdo da informação que não pode vir a conhecimento público para

não prejudicar o andamento das investigações. 
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Quadro 10 – Limitação encontrada para divulgar 

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Carência de jornalista com formação jurídica 

NÃO FORMAÇÃO JURÍDICA
DO ASSESSOR DE

IMPRENSA E DO REPÓRTER

Necessidade de divulgar muito rápido frente ao público-alvo não ser 
bacharel em Direito (informações são passadas de forma genérica, sem 
explicar implicações judiciais e extrajudiciais) 

Falta de um profissional de assessoria de imprensa no local FALTA ASSESSOR NA
COMARCA

Inicialmente limitação decorria da falta de cultura interna comunicacional, 
com a chegada de uma assessora a Mossoró, a cultura começou a ser 
ampliada e o entendimento sobre fatos que deviam ser divulgados e 
passavam batidos +  demandas individuais da promotoria + falta de tempo
para despachar feitos coletivos 

FALTA AO PROMOTOR A
CULTURA DE DIVULGAR POR

MEIO DA COMUNICAÇÃO

Não há dificuldades

NENHUMA
Não há limitações (acesso ao DOE e assessoria de imprensa) 

Prejuízo à intimidade dos investigados 

DIREITOS INDIVIDUAIS
Maioria dos casos da promotoria serem de sigilo legal

Fonte: elaborado pela pesquisadora

A questão do sigilo também foi apontada como causa limitante de muitas

promotorias  que  tratam  especificamente  de  tutelas  que  devem  resguardar  a

intimidade do cidadão (idosos, crianças, adolescentes, etc), como já mencionado, ou

de natureza investigatória de crimes, como as de patrimônio público que redundam

em operações  junto  às  polícias  civil  e  militar  (no  caso  dos  Ministérios  Públicos

Federais, em conjunto com a Polícia Federal), hipóteses em que o sigilo legal deve

prevalecer sobre o princípio da publicidade. 

Outros fatores apontados foram a deficiência de conhecimento jurídico do

assessor  de  imprensa  e  do  repórter  que vai  cobrir  a  matéria  (de  modo que os

promotores ficam com receio de a matéria sair com erros cometidos pela própria

DCOM ou pelos veículos de imprensa) e a ausência de assessor de imprensa na

Comarca – embora quatro pesquisados tenham dito que não há dificuldade em fazer

divulgação dos atos do MP, já que têm à disposição o DOE e a DCOM (em Natal). 
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Quadro 11 – Observa diferença na divulgação feita via DOE e via DCOM?

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Sim, DCOM usa linguagem menos técnica e acessível ao público  

SIM:

 DCOM MAIS ABRANGENTE/

 DOE OBRIGAÇÃO LEGAL

Sim, DOE alcance menor e DCOM o alcance é mais abrangente (real e efetivo)

DOE atende Constituição Federal e Diretoria traz esclarecimentos acerca da 
atuação do órgão ou pontos que precisam de maior destaque para a atividade 
desenvolvida 

Sim, no DOE o alcance efetivo é menor 

DOE tem cunho formal e reflexos jurídicos

Sim 

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Outro consenso encontrado nas respostas ao questionário foi a natureza e a

abrangência  das publicações feitas  no DOE (linguagem técnica  jurídica,  alcance

restrito) das divulgações realizadas pela DCOM (alcance mais amplo com linguagem

mais acessível). 

Todos  os  promotores  indicaram o  entendimento  sobre  a  amplitude  que  a

publicidade  de  feitos  alcança  ao  ser  realizada  por  meio  de  textos  jornalísticos,

publicados no site e replicados por veículos de comunicação. 
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Quadro 12 – Pontos positivos na divulgação via DCOM

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Maior proximidade da informação com a sociedade

APROXIMA MP DA
SOCIEDADE

Comunicação direta com público-alvo e linguagem acessível (mais 
explicada) 

Transformação de linguagem técnica em jornalística facilita compreensão 
do público + escolhas dos meios de comunicação de acordo com o tipo de
feito que se quer divulgar é fundamental para atingir os fins pretendidos

TEXTOS MAIS CLAROS 

+ 

ORIENTAÇÃO AO
PROMOTOR

Informação chega fidedigna sem edições produzidas por forças ocultas 
que teimam em querer usar o MP 

O maior esclarecimento e apontamento do foco que se quer dar à atuação
(seja para aprimorar um ponto específico ou para desviar o foco de outra 
investigação sigilosa) e despersonalização da informação, bem como sua 
coletivização e orientação ao promotor de quais informações devem ser 
prestadas à imprensa quando procurado

Maior alcance social das notícias divulgadas na página do MP e através 
de releases 

EDUCAÇÃO SOBRE
DIREITOS

Informação mais ampla que educa a população sobre seus direitos

Fortalecimento da imagem do Ministério Público junto à população, 
aumentando a credibilidade da instituição e facilitando, com isso, o acesso
aos promotores de justiça e o exercício do direito à cidadania FORTALECIMENTO

INSTITUCIONAL/ EXERCÍCIO
CIDADANIA

Visibilidade ao MP e passa confiança à população 

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Como positivo, os promotores elencaram a aproximação com a sociedade, a

linguagem mais clara para a população, a possibilidade de educar o cidadão quanto

a seus direitos (cidadania) e o fortalecimento da imagem da instituição. 

Trata-se, portanto, de uma síntese que se confunde com a própria razão de

existir da instituição que é a promoção da Justiça. A justiça só irá ocorrer com a

ciência de direitos que pode possibilitar o seu acesso. 
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Quadro 13 – Pontos negativos na divulgação via DCOM

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Limitação no texto, face à formação não jurídica do jornalista (emprego de 
termos imprecisos quando a matéria não passa pelo crivo do promotor)

LIMITAÇÕES DE TEXTO
(ESPAÇO E IMPRECISÃO) 

Eventuais equívocos podem causa muitos danos, pois a retificação é pouco
eficiente e o impacto na divulgação dos feitos via assessoria de imprensa é 
muito maior, mas pode ser superado através do alto nível dos profissionais 
envolvidos 

Notícia ser incompleta 

A divulgação de  atuações sem a  prévia  comunicação ao membro  pode
trazer problemas relacionados ao grau de publicidade que se queria dar a
determinado assunto 

MATÉRIAS QUE NÃO DEVEM
SER DIVULGADAS

A imprensa pode reproduzir as informações com distorção

 

DISTORÇÕES NA IMPRENSA 

Despreparo de repórteres da imprensa para tratar de algumas temáticas, 
correndo risco de abordagem preconceituosa ou vexatória para 
adolescentes e crianças + criar expectativa na sociedade de que a 
resolução de um problema, cujo fim está muito longe 

Sem observações/ nenhuma (abre portas para veiculação em diferentes 
mídias) 

NENHUM

Abuso (resposta não entendida)

Fonte: elaborado pela pesquisadora

A deficiência  do  conhecimento  jurídico  do  assessor  de  imprensa  e  do

repórter  que cobre  o  MP é  considerada fator  negativo  decorrente  da divulgação

realizada  pela  DCOM,  assim como erro  ao  publicizar  algo  que  não  deveria  ser

divulgado  naquele  momento,  como  já  mencionado  no  quadro  sobre  a  limitação

encontrada para acessar a Diretoria de Comunicação.

Essa  antecipação  equivocada  foi  atribuída  quando  os  assessores  de

imprensa da DCOM retiram uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado, que

obedece a uma obrigatoriedade legal e preparam uma matéria para divulgação no

site do MPRN sem acionar o promotor de Justiça responsável, que algumas vezes

não quer que o  feito seja noticiado pela DCOM para não ganhar uma notoriedade

que naquele momento é indesejada. 
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Quadro 14 – Como melhorar a divulgação via DCOM

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTES DAS RESPOSTAS

Melhores textos e melhor relacionamento com as empresas de 
comunicação e mídias alternativas

MELHORES TEXTOS,
PLURALIDADE NA

DIVULGAÇÃO PARA MÍDIAS
ALTERNATIVAS E

TRADICIONAIS, AMPLA
COBERTURA DAS

COMARCAS

Deveria produzir matérias mais rápidas e primar para que todas as regiões
do Estado possam divulgar suas ações + envio das matérias para os 
principais jornais do estado 

Maior detalhamento da notícia, sem deixá-la cansativa, além de utilização 
de termos técnicos 

Poderia haver uma atuação proativa, pesquisando notícias ou 
repercussão negativa em face do MP na imprensa, para logo em seguida 
alertar o membro do MP diretamente afetado (e que talvez nem tenha 
conhecimento do caso) para elaborar alguma estratégia defensiva 

MELHORAR
RELACIONAMENTO COM

PROMOTORES E DAR
FEEDBACK

Feedback sobre a repercussão da divulgação 

Falta maior interação entre DCOM e promotores (especialmente os do 
interior) 

Trabalhar a cultura da divulgação dentro do MPRN e dar enfoque maior a 
atuações de naturezas preventivas e sociais do que mais a ações de 
natureza repressiva

Intensificar o contato da assessoria de imprensa com os órgãos de 
execução, criando mecanismos institucionais de diálogo 

Considera satisfatória SATISFATÓRIA

Não sei opinar SEM OPINIÃO

Fonte: elaborado pela pesquisadora

 Entre as sugestões dadas para a melhoria do serviço prestado pela DCOM,

destacam-se três  tipos  de categorias  finais  identificadas:  1)  melhorar  o  texto;  2)

aproximar  a  DCOM das  promotorias  e  3)  tornar  a  divulgação  plural  nas  mídias

alternativas e tradicionais. 

Essas mudanças apontadas como necessárias talvez possam se concretizar

com a presença do MPRN mais  forte  nas mídias sociais,  e  nesse sentido  seria

preciso uma reformulação sobre o uso feito hoje pela DCOM. 

O MPRN possui uma fanpage no Facebook, um perfil no Twitter, um perfil no
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Periscope  e  uma  página  no  Youtube.  Esse  último  é  utilizado  apenas  para  a

publicação  de  vídeos  de  transmissões  relativas  a  algum  evento  público  ou  de

sessões do Colégio de Procuradores. 

Quanto ao Facebook e ao Twitter, servem mais para replicar as postagens de

matérias  realizadas  no  site.  Eventualmente,  no  Twitter  há  postagens  exclusivas

quando  ocorre  algo  de  destaque  (evento,  sessão  de  julgamento  de  uma  ação

importante,  entre  outros).  O Periscope é  usado somente  para  a  transmissão de

coletivas ou eventos de destaque. 

Portanto,  seria  conveniente  rever  esse  uso,  para  aproveitar  melhor  as

funcionalidades que as redes sociais permitem, como a interação com a população. 

Sobre a aproximação da DCOM às Promotorias, convém refletir sobre qual

seria  o modo mais adequado para construir  um relacionamento permanente que

vislumbre a geração de mais pautas. Investir na comunicação interna, elaborando,

talvez,  canais  específicos  com  as  unidades  ministeriais  (tanto  administrativas

quando  as  de  execução,  as  chamadas  Promotorias  de  Justiça)  talvez  seja  um

caminho. 

5.4 APROFUNDANDO A BUSCA PELA COMPREENSÃO

O  quadro  de  temas  extraídos  nas  respostas  dos  promotores  aos

questionários  serviu  de  base  para  a  segunda  etapa  da  pesquisa:  a  entrevista

presencial e individual. 

Na entrevista, se lida, conforme atesta Bardin (2011, p. 93), “com uma fala

relativamente espontânea, com um discurso falado que uma pessoa – o entrevistado

– orquestra mais ou menos à sua vontade”, de modo que é possível alcançar uma

variedade de impressões e percepções a partir  do que revelam os entrevistados.

Como  assinalado  anteriormente,  ao  material  coletado  foi  aplicada  a  técnica  de

Análise de Conteúdo, orientada por Bardin (2011).

Foram entrevistados 12 promotores de Justiça, da Comarca de Mossoró/RN,

entre os dias 01 e 07 de junho de 2016. Para as entrevistas, seguiu-se um roteiro

semiestruturado  de  perguntas,  disponível  no  Apêndice  B  deste  trabalho.  Para

posterior análise do material coletado foi utilizado o recurso da gravação das falas

em formato de áudio, que transcritos resultaram em 31 páginas de textos.
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Na  entrevista  foram  examinadas  questões  relativas  à  baixa  procura  dos

promotores de Justiça em acessar a DCOM e às dificuldades perante a divulgação

de um ato do MPRN diante da necessidade de sigilo. 

Após as duas etapas da pesquisa junto aos promotores de Justiça, pôde-se

perceber que os promotores de Justiça têm muito  claro em mente que utilizar a

DCOM para fazer a divulgação dos atos do MPRN dá ampliação e mais efetividade

ao princípio constitucional da publicidade a que a instituição, como órgão público,

está submetida. 

Na  entrevista  houve  um  retorno  às  questões  relativas  à  linguagem  e  à

efetividade de divulgação dos atos feitos exclusivamente via Diário Oficial, que foram

de certo modo abordadas sem muita profundidade no questionário. 

Observou-se que nove promotores de Justiça que participaram das duas

etapas continuaram mostrando coerência em suas respostas e reconhecendo que o

DOE não esgota o cumprimento do princípio da publicidade. Acompanhe uma fala

que ilustra esse pensamento. 

É importante que o Ministério Público faça através do Diário Oficial,
mas que também tenha a capacidade de se comunicar através de
uma  linguagem  que  não  seja  uma  linguagem  fechada,  uma
linguagem muito técnica e que a população em geral possa perceber,
possa compreender o que está acontecendo (ENTREVISTADO 09).

Numa escala de 0 a 10, para a importância do trabalho realizado pela DCOM

quatro promotores conferiram nota 09 e oito concederam nota 10. A nota não foi

baseada  em  um  critério  específico  como  número  de  matérias  divulgadas,

assertividade  na  divulgação  ou  impacto  dessa  divulgação  nos  veículos  de

comunicação.  Buscou-se  extrair  uma  percepção  rápida,  geral  e  intuitiva  dos

entrevistados sobre a atuação da diretoria. 

Os que conferiram a menor nota mencionada argumentaram que nem sempre

as divulgações realizadas foram no momento acertado,  levando a algum tipo de

problema para a condução de um caso na Promotoria  (problema já  relatado na

análise das respostas aos questionários). 

E,  mesmo  alguns  dos  que  classificaram  com  a  nota  10  ressaltaram  as

ressalvas de a comunicação de um fato ter que ser no momento correto, via DCOM

ou que em algumas situações o próprio Procurador-Geral de Justiça (PGJ) ou os

membros  deveriam  passar  essas  informações  –  em  entrevistas  coletivas  sobre
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operações deflagradas, por exemplo. 

Quando questionados sobre a quem pertence a informação sobre os atos do

MP, houve quatro tipos de respostas:  1)  à sociedade em sua forma plena;  2)  à

sociedade com exceções; 3) ao MP e à sociedade e 4) que não é propriedade, a

informação precisa ser dimensionada em cada caso. 

As respostas 1 e 3 seguem a lógica primeira de que o serviço prestado pelo

Ministério  Público  se  destina  à  população.  Obviamente,  tudo  aquilo  que  se  faz

dentro da instituição possui a obrigatoriedade de ser conhecido pela sociedade, a

detentora em última instância dessas informações. 

Os promotores que apontaram as respostas 2 e 4 levaram em consideração a

questão do sigilo legal, o que seria o cenário de exceção ao não pertencimento da

informação pela sociedade, até que a informação possa ser divulgada. 

Para a pergunta “Se um assunto não requer sigilo (seja por investigação ou

por proteção à intimidade do envolvido) o promotor pode se negar a falar com a

imprensa  ou  passar  informações  para  a  imprensa  via  DCOM?”,  as  respostas

basicamente se dividiram em dois tipos: 1) não pode ou 2) pode, mas não deve. 

“(…) digamos assim, não há nenhum dispositivo legal que o obrigue a passar

essa  informação.  Há  um  dispositivo  de  ordem  moral  e  ética”,  comentou  o

Entrevistado  10.  Assim,  quem  indicou  que  pode,  mas  não  deve,  observou  a

inexistência legal  para que o representante ministerial  conceda entrevista para a

imprensa, porém, ressaltou a natureza pública da atuação e que, em face disso, o

recomendável  é  nunca  se  negar  a  menos  que  tenha  um motivo  respaldado  no

trabalho – o processo ainda não tem informações suficientes, está no início de uma

investigação,  por  exemplo  –  ou  que  repasse  as  informações  via  assessoria  de

imprensa ou dê acesso aos autos do processo. Resta, como mensagem final, que a

informação se puder, deve ser transmitida para o requerente da imprensa. 

“Isso é uma obrigação, o promotor de Justiça tem obrigação de comunicar à

população o que tá (sic) fazendo”, falou o Entrevistado 11, destacando que isso tem

que ser feito com cuidado para que não prejudique uma investigação. Nesse mesmo

sentido,  outros  colaboradores da pesquisa  afirmaram achar  que o  promotor  não

pode  se  negar,  mas  que  esse  momento  de  pautar  a  imprensa  tem  que  ser

estratégico e deve ser definido pelo promotor de Justiça. 

 Como  melhor  linguagem  para  o  MP  se  comunicar  com  a  sociedade
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apontaram a não jurídica e a aquela utilizada na mídia. 

Sem o juridiquês. Por exemplo, chegar para uma pessoa ou para um
repórter, que vai divulgar isso (...) 'o Ministério Público está buscando
uma solução extrajudicial e o termo de ajustamento vai ser firmado'.
A pessoa não vai entender o que é uma solução extrajudicial e talvez
não  entenda  o  que  é  um  ajustamento  de  conduta.  Agora,  se  eu
chegar e disser 'olhe, nós temos um processo na promotoria, que a
gente  tá  investigando  qual  o  problema  e  vamos  assinar  um
documento com o Município fazendo um acordo para que ele cumpra
e faça uma solução num prazo X'.  Então a informação está muito
mais acessível, no sentido de a pessoa entender o que eu quis dizer,
sem utilizar um juridiquês, né (sic)? (ENTREVISTADO 06). 

Um dos promotores se ateve a um aspecto que é importante ser frisado, o de

que a formação de Direito é por si só muito cerrada em si: 

Eu lembro que na universidade que eu estudava em Fortaleza e a
única faculdade que não entrava em greve era a de Direito. E ela
ficava afastada das outras faculdades.  Tudo bem que lá  era uma
realidade  do Direito.  Mas  o  Direito  gera  todo um poder.  O poder
judiciário é só uma faculdade que gera esse poder. Então a gente
tem uma cultura muito de se fechar. Isso se reflete certamente lá na
frente, desde a formação isso vai se refletir e isso é um dos motivos
porque  não  há  tanto  essa  sensibilidade  de  publicar  informação
porque tudo é seu, tá no seu inquérito, na sua promotoria, tá tudo
fechado. É um cultura. E uma linguagem própria, então isso é muito
forte na instituição. E olhe que eu acho o Ministério Público de certa
forma mais arejado, mais em contato com a sociedade do que por
exemplo o Poder Judiciário  e outras instituições (ENTREVISTADO
01). 

Convém, após essa reflexão do entrevistado 01, apresentar a suposição de

Sabadell (2010) sobre a sociologia jurídica38 de que o Judiciário se ancora em uma

dupla seletividade na sua atuação. 

A primeira na aplicação da lei, circunstância em que há maior probabilidade

de  punição  aos  mais  fracos  ao  mesmo  tempo  que  os  integrantes  das  classes

superiores são beneficiados. A segunda diz respeito à interpretação da lei, quando o

magistrado está propenso a adotar  as  margens de discricionaridade39 consoante

38 A sociologia  jurídica  ou  “sociologia  do  Direito  procura  compreender  as  íntimas  relações  que
possam existir entre o ordenamento jurídico, as práticas judiciais, as demandas da sociedade por
justiça e as intermediações que a política faz no campo da prática jurídica”, BRANDÃO (2003, p.
11).

39 Liberdade  conferida  a  administradores  públicos  para  agirem  segundo  o  que  julgarem  mais
conveniente e oportuno, dentre uma série de comportamentos possíveis,  para satisfazer uma
necessidade pública específica na lei. 
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com suas opções políticas e ideológicas (SABADELL, 2010, p. 232). 

A  pesquisadora  ressalta  que  apesar  da  carência  de  estudos  sobre  a

observação sociológica do Ministério  Público,  de modo que não se pode ter  um

cenário  completo  sobre os integrantes  da instituição segundo alguns parâmetros

(origem social, mentalidades e modo de atuação), pode-se pressupor que “(...) não

deve haver grandes diferenças sociais e ideológicas entre os promotores e os juízes,

já  que  o  modo  de  recrutamento  e  a  qualificação  exigida  são  extremamente

semelhantes” (SABEDELL, 2010, p. 233). 

Em vista disso, Dos Santos (2013, p. 26), aponta a relevância da disciplina de

Sociologia do Direito, para quem está diretamente relacionada à “manutenção de

visão acerca das relações sociais,  evitando o distanciamento dos procedimentos

operacionais do Direito”. Em resumo, denota o autor, “a área jurídica jamais deve

perder de vista as características das formações o meio social em que faz sentido

sua presença” (DOS SANTOS, 2013, p. 26-27).

E este sentido perde-se quando a linguagem do Direito se torna uma barreira

de  acesso  à  Justiça,  como  já  abordado  neste  trabalho,  pensamento  também

compartilhado por Sabadell: “(...) a inferioridade cultural dificulta a comunicação com

os advogados e os juízes, criando ulteriores desvantagens” (2010, p. 245).  

Natural, portanto, que os promotores tenham ciência desse fato, tanto que

indicaram como melhor canal ou instrumento para uma divulgação que aproxime o

Ministério Público da população a internet. Entendendo-se por “a mídia mesmo em

geral.  Acho  que  (…)  incluindo  aí  as  novas  mídias,  redes  sociais,  todos  esses

aspectos, todas essas linhas aí de ação têm que ser usadas” (ENTREVISTADO 02). 

Embora alguns tenham declarado não conhecer o termo, mostraram ter uma

compreensão acerca de Comunicação Pública bem apropriada, o que pode ter sido

oportunizado pela condução da própria entrevista, uma vez que em suma, trata-se

de buscar pistas para melhorar essa comunicação pública realizada pelo Ministério

Público. Seguem três respostas interessantes:

É muito assim intuitivo né? É uma maneira de a gente estabelecer
uma ponte  de  informações  entre  o  poder  público  e  a  população,
(ENTREVISTADO 08).

Não  tenho  nenhum conhecimento  sobre  Comunicação  Pública.  O
que eu vejo é o resumo do que nós falamos até aqui, é uma forma de
prestar  informação  para  a  sociedade  e  que  essa  informação,  ela
possa  ser  transmitida  de  maneira  clara  e  de  maneira  fidedigna,
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(ENTREVISTADO 09). 

Acho  que  voltado  ao  Ministério  Público  é  essa  ideia  de  agente
político.  Os  agentes  políticos  têm  a  obrigação  de  fazer  essa
comunicação  à  população,  dos  seus  atos,  porque  são  agentes
públicos  que  lidam  com  matérias  sensíveis  à  população,
(ENTREVISTADO 11). 

O assessor de imprensa, nesse contexto, foi  colocado como o tradutor de

uma linguagem hermética jurídica para uma linguagem de mais fácil compreensão,

como gestor de crises e o profissional responsável por orientar os promotores em

como  se  comportar  perante  a  mídia  –  além  de  tido  como  fundamental:  “há

necessidade  por  causa  disso,  porque  ele  é  um  profissional  específico  da  área

específica”, Entrevistado 10. 

Sobre o risco de as divulgações do MP incorrerem em promoção pessoal uma

sugestão interessante foi a de que a Administração Superior (Procuradoria-Geral de

Justiça) junto com a DCOM estabeleçam normas para disciplinar o que se deve ou

não divulgar  e  como essa divulgação deve ser  feita  (pode aparecer  o  nome do

promotor de Justiça? Essa é uma reflexão a ser realizada). 

Como exemplo, foi questionado se um livro lançado por um promotor ou uma

palestra proferida pelo membro é assunto para o portal do MP e as respostas foram

desencontradas. 

Os entrevistados apresentaram dificuldade em apontar  uma conclusão por

achar complicado distinguir e delimitar a divulgação institucional de uma promoção

pessoal. Dois deles afirmaram jamais terem ponderado sobre esse aspecto. 

Nunca pensei sobre isso, acho que nunca demandei esse tipo de
coisa.  A questão  é  se  houver  excesso,  se  o  cara  está  fazendo
promoção  pessoal,  se  tem  alguma  pretensão  eleitoral,  campanha
para algum cargo, conselhos, essas coisas. Pode haver excessos,
mas em princípio as coisas são meio misturadas, (ENTREVISTADO
03). 

No geral, os promotores indicaram que o norte deveria ser sempre o interesse

institucional e a relação com a atuação do promotor: “o que separa o critério mesmo

seria o do proveito institucional. Esse proveito institucional é interessante? Se não

tiver  essa  relevância  institucional  no  caso  concreto,  não  tem  como  informar”,

(ENTREVISTADO 02). 

Para, talvez, a questão mais relevante desta pesquisa, a que se refere ao por

que há um grande volume de informações no Ministério Público, mas os promotores
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pouco procuram a DCOM para a divulgação desses dados para a sociedade, os

promotores elencaram as seguintes causas: 1) falta de cultura do promotor (não

lembra de comunicar os fatos à DCOM); 2) desconhecimento sobre o que pode ser

notícia de interesse para a população; 3) excesso de trabalho; 4) receio de incorrer

em  promoção  pessoal;  5)  distanciamento  da  DCOM  e  5)  maior  volume  da

Promotoria  em  que  trabalha  ser  de  matérias  que  envolvam  sigilo  (seja  de

investigação ou para proteção à intimidade). 

Algumas falas selecionadas resumem as causas apontadas:

A falta de cultura, a falta de sensibilidade, a falta de conhecimento da
temática,  o  despertamento  (sic)  para  a  importância,
(ENTREVISTADO 05).

Acho  que  a  questão  é  sobretudo  cultural.  Cultural  e  institucional.
Cultural  porque  o  promotor  não  tem  a  cultura  de  demandar  e
institucional no aspecto porque às vezes o promotor de justiça, eu
não sei, aí cabe a vocês fazerem um mea culpa, será que está tendo
essa tentativa de chegar perto do promotor que está lá no interior, na
tromba do elefante?, (ENTREVISTADO 01)

Acho  que  por  dois  motivos,  o  primeiro  talvez  seja  por  medo  de
receber crítica sobre a pessoalização da informação e aí os colegas
ficam retraídos para fazerem divulgação, já que há confusão sobre o
que é pessoal e o que é institucional e o outro motivo talvez diga
respeito  à  investigação,  casos que  ainda  não  são  concretos  para
serem divulgados, (ENTREVISTADO 07). 

Foi incluída uma questão sobre como observam a exposição do Ministério

Público na Operação Lava Jato na mídia nacional, diante de toda a crise política,

moral e ética que o país atravessa. Quase a unanimidade considera que o Ministério

Público está atuando de forma discreta, sem buscar holofotes ou protagonismo e

que se houve algum excesso, os benefícios decorridos da operação serão maiores

que os prejuízos para a sociedade.

Apenas  um  promotor  avaliou  que  o  MP  saiu  com  a  imagem  um  pouco

arranhada porque acompanhando pela imprensa nacional, tem-se uma ideia de que

houve seletividade na condução das investigações. 

Esse ponto foi parcialmente abordado por outro promotor que alertou que o

MP só tem aparecido na mídia já com uma ação concreta, como pedido de prisão,

sem anunciar o que está fazendo. Assim, pode dar a impressão de que o Ministério

Público está agindo em relação a alguns políticos, mas em relação a outros não,

quando na verdade ainda não se sabe o que está em andamento. 



97

Seguem  alguns  quadros  ilustrativos  sobre  as  respostas  dadas  a  outras

questões: 

Quadro 15 – Como o MP atende ao princípio constitucional da publicidade?

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Através do DOE CUMPRE EM PARTES

Através da assessoria de imprensa (DCOM)

DÁ MAIS EFICIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA

PUBLICIDADE

Outros (relatórios para o CNMP, audiências públicas, 

portal da transparência).

OUTROS INSTRUMENTOS DE

TRANSPARÊNCIA E DIÁLOGO

Fonte: elaborado pela pesquisadora

O atendimento estrito ao princípio da publicidade, conforme expressa a lei, é

feito através das publicações de portarias no Diário Oficial  do Estado, essa foi  a

resposta padrão dos promotores.  Não obstante,  quando indagados se  apenas o

DOE é suficiente para esse cumprimento, assentiram que o cumprimento é parcial,

uma  vez  que  se  pode  fazer  uso  da  comunicação  para  dar  maior  eficiência  à

publicidade – o que indicou coerência ao que foi respondido na ocasião do envio dos

questionários online. 

Interessante  perceber  também  que  a  DCOM,  junto  com  outros  canais

apareceram  como  indicativos  de  ferramentas  acessórias  para  conferir  mais

transparência e diálogo entre o MPRN e a população: 

Hoje ele é atendido de que forma, o DOE é uma forma e, também,
sobretudo o  nosso site  (...)  como tivemos melhor  estruturado nos
últimos  anos  o  setor  de  assessoria,  passamos  também a  ter  um
aspecto não só passivo. Ou seja,  colocar no site e deixar que as
pessoas  vejam.  Eu  percebo  um  aspecto  ativo  no  sentido  de  um
contato, uma intermediação com o pessoal da imprensa, eu percebo
dessa forma. Mas, em termos de receptáculos que pudessem atrair
seriam o  DOE e o  site.  E  também a  assessoria  de  imprensa  no
sentido de fazer um contato,  uma ponte com o pessoal da mídia.
Seriam essas as formas.  Eu vejo o DOE para a população leiga,
digamos assim, não tem muita valia não. O DOE é mais uma questão
para trazer um aspecto de legitimidade no sentido de 'ó,  foi  dado
publicidade para  garantir  esses respaldo do mínimo que foi  feito'.
Mas se pensarmos em termos de eficiência  e  de alcance para a
população, não, é insuficiente (ENTREVISTADO 1).
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Quadro 16 – Relação da Lei da Transparência, direito à informação e o princípio da
publicidade

RESPOSTAS DIVERSAS SÍNTESE DAS RESPOSTAS

Regulamenta a transparência

BASE DO ESTADO DEMOCRÁTICO

Instrumentaliza  o  acesso  à  informação  (marco

regulatório)

Publicidade é a regra

Direito à informação geral

Empodera o cidadão

Processo de amadurecimento institucional

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Na reflexão dos promotores, essa relação é a base do estado democrático de

Direito,  sendo a Lei  de Transparência um instrumento a mais que vem somar a

vários outros que se destinam à transparência dentro do serviço público. No entanto,

quando  buscam  a  DCOM  não  têm  em  mente  a  aplicação  da  lei  específica,

consideram muitas vezes que ela se liga à parte de informações gerenciais: 

Em verdade essa lei chegou tarde, né? (...) a lei veio apenas para
regulamentar  o  que  seria  essa  publicidade,  o  que  seria  essa
transparência. E há documento que necessita de sigilo, claro. Mas,
antes dessa legislação, por exemplo, havia uma dificuldade imensa
da população ter acesso a documentos públicos. O exemplo claro é
contas  públicas.  Havia  uma  dificuldade  imensa  da  população  ter
acesso a uma conta pública.  Até hoje ainda existe,  há uma certa
dificuldade, até mesmo para o Ministério Público há dificuldade de ter
acesso  a  contas  públicas,  aí  você  imagine.  Então,  assim,  essa
legislação, ela é fundamental  para o exercício da democracia,
principalmente no  tocante ao acesso à  informação da gestão
pública. Então,  essa  legislação  hoje  é  um  dos  principais
instrumentos  de  trabalho  do  Ministério  Público.  (ENTREVISTADO
11). 

Outro entrevistado considerou que mesmo com todos esses instrumentos, os

órgãos públicos deixam a desejar na prestação de informações públicas: 

Vejo essa situação posta de uma maneira favorável.  É importante
que  existam esses  marcos  regulatórios,  o  direito  à  informação,  a
transparência, a publicidade dos atos de órgãos e agentes públicos,
é fundamental porque com tudo isso a gente ainda vê que não se
está  atendendo  a  uma  situação  que  seria  ideal  de  realmente  da
informação  plena,  da  informação  completa,  a  gente  sabe  que  a
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informação  é  um  referencial  para  a  vida  das  pessoas,  né?  E  a
informação só vem através da comunicação. Claro que é importante,
indispensável esse marco, mas precisam que as pessoas entendam,
se sensibilizem que a gente pode extrapolar tudo isso, além desses
marcos, ir além deles. (ENTREVISTADO 05)

Quadro 17 –  A sociedade é bem informada sobre os atos do Ministério Público?

RESPOSTA OBJETIVA EXPLICAÇÃO SÍNTESE

Não

Mídia não entende o MP MÍDIA DESINFORMADA

População não sabe o que é o MP

POPULAÇÃO DESINFORMADAProblema educacional

Sobre a função do MP

Sim Sobre atos do MP INFORMADA APENAS
SOBRE ATOS

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Os que responderam que a sociedade é bem informada reforçaram que é

estritamente em relação a alguns feitos, os que são divulgados. Porém, a maior

parte das respostas apontaram o desconhecimento da população e da imprensa

sobre feitos, mas também sobre o papel do MP e explicaram os motivos: 

Eu acho que faltaria um maior diálogo mais da mídia com o MP. Acho
que a  mídia  não compreende muito bem o trabalho do Ministério
Público. Eu sei que a qualificação do próprio jornalista que cobre o
Ministério  Público  teria  que  ser  melhor  qualificada.  Não  há  uma
especialização,  não  há  um  jornalista  que  esteja  em  diálogo
específico (setorista). Tem jornalista que cobre política, criminal. Isso
aí  ajudaria  bastante  a  entender  melhor  e  a  explorar  melhor  o
Ministério Público (ENTREVISTADO 2).

Não acho que é suficientemente informada. Já é bem melhor do que
antes. Mas eu não atribuo a essa insuficiência de informações à falta
de publicidade. Aí já é um fator relacionado com problemas que nós
temos de educação mesmo. Nós temos um problema de educação
que impede a população como um todo, a população como um todo
ela não compreende o papel do Ministério Público, por que que não
compreende? Porque a nossa educação não é suficiente para isso.
De certo modo, nós podemos dizer que a população, nem os três
poderes tradicionais da República são realmente compreendidos, por
grande parcela da população. Às vezes a população não sabe que o
executivo  não  pode  agir  de  tal  forma,  porque  tal  forma  precisa
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necessariamente  da  participação  do  legislativo,  enfim
(ENTREVISTADO 09).

Quadro 18 – Grande volume de informações x DCOM pouco demandada 

EXPLICAÇÃO SÍNTESE

Receio de fazer promoção pessoal

DCOM PRECISA ORIENTAR E

BUSCAR CONTATO

Promotor não vê como obrigação (falta cultura)

Promotor não tem visão jornalística

Pouco contato da DCOM

Área de atuação requer sigilo SIGILO

Informações preliminares (nada concreto ainda) MOMENTO CERTO

Sobrecarga de trabalho SEM TEMPO

Fonte: elaborado pela pesquisadora

Uma  vez  que  as  questões  de  sigilo  legal  são  ponto  pacífico  sobre  a

impossibilidade de divulgação. Porém, o indicativo que se chegou após a análise das

respostas é que a questão cultural, de fugir da formação do operador de Direito a

preocupação com a divulgação jornalística sobre os reflexos da atuação de seu ofício,

somada com a necessidade de um canal que aproxime a DCOM dos promotores de

Justiça se mostra como preponderante para explicar a realidade de baixa procura da

unidade: 

Quando eu trabalhava no interior eu publicava a minha portaria e não
ia atrás da DCOM para publicar a matéria. Aí às vezes tem o perfil de
você não querer divulgar porque acha que pode ser uma promoção
pessoal indevida. Por exemplo, eu e doutora Y fizemos um júri de
repercussão, que daria visibilidade positiva para o Ministério Público
e não acionamos a DCOM. Aí talvez você tinha que fazer a matéria,
encaminhar para Natal. Não é rotina do promotor. E (há) o fato de o
colega (pode) estar com muito trabalho, ou achar que era promoção
pessoal. (ENTREVISTADO 06).

Foi pouco demandada [a pesquisadora] porque o promotor de Justiça
não  vê  isso  como  obrigação.  E  os  órgãos  de  controle  interno  e
externo do Ministério Público também não cobram isso do promotor
de Justiça. O promotor de Justiça é um agente político. Como agente
político ele tem a obrigação institucional  de divulgar  seus atos.  O
promotor de Justiça é para estar em rádio, o promotor de Justiça é
para estar em jornal, em televisão e isso não tem nada a ver com
promoção pessoal não (ENTREVISTADO 11).

Eu posso falar em dois aspectos. Um é uma mera opinião, um mero
achismo,  que é  genérico  e  penso também que tem uma questão
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nossa. E eu sou profissional da área jurídica. Como profissional da
área  jurídica  eu  não  tenho  uma  visão  adequada  em  relação  ao
interrelacionamento com a assessoria de imprensa. Não sei se os
outros colegas têm, mas acredito que na área jurídica como isso não
faz parte da nossa formação, talvez isso afete. (...)E o outro aspecto,
que não é achismo, corresponde à realidade com o que eu trabalho.
Em regra, eu trabalho com sigilo e não com a publicidade, então isso
faz com que eu venha demandar pouco. Nós falamos muito no sigilo
no  interesse  das  investigações.  Mas  na  verdade,  em  termos
numéricos, a maior parte dos casos envolvendo sigilo diz respeito à
intimidade das pessoas envolvidas (ENTREVISTADO 09). 

Alguns  dados  podem ilustrar  essa  falta  de  cultura  de  os  promotores  de

Justiça procurarem a DCOM para a divulgação. No mês de maio de 2016 foram

publicadas  55  matérias  no  site  do  Ministério  Público  do  Rio  Grande  do  Norte

(www.mprn.mp.br), sendo 33 relativas a atos praticados pela Comarca de Natal, pela

Administração Superior ou a conteúdo de caráter institucional (como campanhas e

eventos) e 22 a atos praticados pelas Comarcas do interior. 

Fora  da  Capital,  há  117  Promotorias  de  Justiça.  Mesmo  se  essas  22

matérias publicadas fossem relativas a 22 promotorias, que não é o caso pois mais

de uma promotoria teve mais de uma notícia divulgada no site,  encontramos um

déficit de 95 Promotorias de Justiça que não fizeram qualquer divulgação no mês de

referência. 

Mesmo  para  Natal,  onde  há  81  Promotorias  de  Justiça,  a  marca  de  33

também é baixa, uma vez que nesse universo a quase totalidade das matérias são

institucionais,  de  campanhas,  de  eventos,  de  resultados  de  ações  judiciais

impetradas pelo próprio Procurador-Geral de Justiça (PGJ), entre outras – em que já

há mais consciência em recorrer à DCOM para promover informações. 

Para  continuar  o  comparativo,  em  maio  de  2015  foram  publicadas  39

matérias, sendo 22 sobre atos feitos na Comarca de Natal ou pela Administração

Superior  e  sete  sobre  atos  do  interior.  Em  maio  de  2013  foram  publicadas  25

matérias,  das  quais  11  com  informações  de  comarcas  interioranas  e  15  com

informações sobre Natal e a atos institucionais. 

Em abril  de  2016,  a  quantidade de matérias  oriundas das Comarcas do

interior  foi  maior:  23 de um universo total  de 35 publicações – ainda assim, um

número  distante  quando  rememora-se  a  existência  de  117  unidades  ministeriais

espalhadas pelo Estado e fora da Capital. 
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Baseando-se estritamente no universo numérico de Promotorias de Justiça

do  MPRN  teríamos  por  mês  pelo  menos  198  matérias  relativas  à  atuação  dos

membros – isso porque  nos parece impossível que não haja, em cada unidade

dessas,  ao  menos  uma  informação  importante  decorrente  do  trabalho

desempenhado a ser divulgada por mês. 

Convém destacar que a preocupação não é meramente numérica, já que o

interesse  é  divulgar  informação  com  qualidade  e  fazer  jus  ao  princípio  da

comunicação social, de forma clara e útil para a sociedade, porém, é importante ter

em mente que mais promotorias de Justiça poderiam fazer mais divulgações sobre

seus feitos, acessando mais a DCOM. 

 

5.5 DO QUE FOI COMPREENDIDO

A análise feita  do material  coletado com as entrevistas e os questionários

revelam  o  comportamento  dos  promotores  em  relação  à  comunicação.

Compreendem a necessidade de transmitir mais informações aos cidadãos, acham

que o promotor  deve colaborar  com a imprensa,  mas,  em contrapartida,  poucos

admitiram que demandam o setor de maneira insuficiente. 

Assumem que falta uma cultura dentro da instituição que melhore esse fluxo

de informações entre representantes ministeriais e os assessores de comunicação

lotados na DCOM. 

Por  outro  lado,  em  que  pese  a  ausência  dessa  cultura  própria,  três

promotores  disseram  que  a  utilização  da  DCOM  pode,  não  apenas  informar  a

população, mas também servir de instrumento importante na sua própria atuação: 

Em outras vezes, procuramos dar divulgação para ter mais acesso
ao público que se quer atingir ou mobilizar, é o caso de advertência
sobre construções irregulares. Isso vai ajudar a chegar até aquela
comunidade mais rapidamente, (ENTREVISTADO 07).

Teve um caso lá que entramos com uma ação contra um abrigo de
Mossoró, publicamos no site e terminou que uma grande empresa de
jornal  ficou  interessada  e  aquilo  foi  para  a  televisão.  Não  era  o
interesse de uma criança,  era de uma coletividade.  Ou seja tinha
todos os elementos para publicizar  mesmo, não era uma questão
que afetava o interesse individual da pessoa e aquilo pra gente foi
um instrumento de pressão mesmo. Chama a sociedade para ver
‘olha  a  Prefeitura  está  tratando  as  crianças  assim’.  Nesse  caso,
fizemos  audiência  pública,  que  ao  mesmo  tempo  é  para  passar
informação para  a sociedade e que haja  cobrança maior  sobre o
ombro do gestor, (ENTREVISTADO 01).
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(...)  até  estrategicamente  é  melhor  para  a  minha  Promotoria  a
publicização,  porque  faz  com  que  um  problema  existente  na
sociedade  seja  trazido  ao  público,  não  é,  e  faça  com  que  a
população adira à reivindicação do Ministério  Público e cobre dos
gestores a solução do caso, (ENTREVISTADO 06)

Essa é uma pista cara,  portanto,  a ser  trilhada para também levar  até os

promotores de Justiça esse entendimento, essa percepção de que a DCOM pode

ser  essa  aliada  na  conquista  da  efetivação  de  direitos  da  população,  função

primordial ao Ministério Público. 

Um caminho vislumbrado é estruturar um treinamento para os promotores que

chegam  à  instituição.  Dos  11  promotores  que  responderam  ao  questionário  na

primeira  fase  da  pesquisa,  apenas  três  deles  tiveram  orientações  no  tocante  à

comunicação de seus atos pela DCOM e de como lidar com a imprensa. E, mesmo

assim, parece ter sido algo insuficiente ou realizado pela Corregedoria da instituição

ou pelo diretor da Comunicação à época com foco muito mais em como se portar e

atender à imprensa (espécie de media training). 

Por insuficiente,  se quer dizer,  há carência de levar  até os promotores de

Justiça o entendimento de que podem e devem aliar  o atendimento ao princípio

constitucional  da  publicidade no  DOE às divulgações  via  DCOM,  para  dar  mais

efetividade a esse cumprimento, fazendo uso da assessoria de imprensa. 

Um curso que abarcasse media training, mas também incluísse esse viés de

sensibilização,  talvez  ajudasse  a  fazer  com  que  os  promotores  de  Justiça,  em

especial os situados no interior, buscassem mais a DCOM, em conformidade com

uma verdadeira política de comunicação, inexistente no Ministério Público do Rio

Grande do Norte. 

Além  disso,  poderiam  ser  organizados  eventos  periódicos,  por  região,

voltados  aos  promotores,  como  espécie  de  atualização,  afinal  o  campo  da

comunicação está passando por sucessivas mudanças na velocidade que os novos

meios se desenvolvem, a partir da internet. Serviria para atualizá-los sobre as mídias

sociais,  por  exemplo,  de  como  se  comportarem  na  rede,  afinal  cada  membro

representa o Ministério Público. 

A queixa  frequente,  disparada em relação à  DCOM,  é  do distanciamento.

Porém, o baixo aproveitamento da estrutura da DCOM disponibilizada em Mossoró

quando  a  pesquisadora  esteve  lotada  na  unidade,  foi  justamente  o  cerne  que



104

motivou essa pesquisa. 

Portanto, acredita-se que o aumento desse volume de informações para a

DCOM publicizar para a população não depende exclusivamente de uma presença

ou de uma estrutura física, mas do estabelecimento de uma cultura. E para isso

podem ser criadas ferramentas de aproximação da DCOM com os promotores, no

que  se  refere  à  manutenção  e  acompanhamento  constante  dos  membros,  em

especial os do interior, já que são a maioria. 

Os  entrevistados  também  fizeram  colaborações  para  que  a  DCOM  tente

provocar os promotores a gerarem mais pautas, informando mais e melhor, assim, a

população.  Nesse sentido,  as  sugestões puderam ser  agrupadas em seis  ideias

principais:

 A DCOM buscar mais contato com os promotores, especialmente os

que estão no interior;

 A DCOM filtrar informações que podem se tornar matérias a partir do

Diário Oficial do Estado (DOE);

 A  Administração  Superior  sensibilizar  os  promotores  para  que

compreendam  o  ato  de  acessar  a  DCOM  como  uma  cultura  da

instituição como órgão público; 

 Envolver  outras  unidades  da  instituição  para  gerar  mais  pautas

(Ouvidoria, Centros de Apoio Operacionais às Promotorias de Justiça,

resgatar a Escola do MP);

 A Administração Superior determinar como obrigação a divulgação de

atos também via DCOM; 

 Abrir  o  MP para  a  população  (como  exemplo,  resgatar  ciclos  de

palestras). 

A partir dessas sugestões foi, sobretudo interessante, ter a percepção de que

não se pode deixar simplesmente a cargo do promotor de Justiça realizar a seleção

daquilo que tem interesse público e que pode se tornar uma notícia. Essa atividade,

como indicou o Entrevistado 02, necessita ser compartilhada: “não é simplesmente

'você  tem algo  para  me  informar?',  você  está  colocando  a  responsabilidade  da

seleção da informação para o promotor. Essa seleção dessa informação deve ser

dividida mais a responsabilidade com o jornalista.”  
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Depreende-se que a DCOM precisa ser mais proativa. Mas, a despeito de um

protagonismo  a  ser  exercido  pela  unidade  ministerial,  é  preciso  para  isso  a

implementação  de  uma  política  de  comunicação  chancelada  pela  administração

superior que dê mais força a essa atuação mais incisiva da Diretoria, sancionando a

importância da adesão dos membros.

Assim, fica claro, desde já é preciso estabelecer um canal de contato mais

frequente com os promotores, para buscar saber e conhecer sua atuação e assim

distinguir, junto com o membro, quais assuntos podem ser notícia de interesse para

a sociedade.

Uma necessidade de melhor capacitação também poderia ser um caminho,

através  do  desenvolvimento  de  cursos,  por  meio  do  Centro  de  Estudos  e

Aperfeiçoamento Funcional  (Ceaf),  do próprio  MPRN, voltados para a equipe da

DCOM no que tange o conhecimento jurídico. Por mais que os profissionais estejam

habituados com a linguagem própria do Direito, não é raro, que cometam equívocos

ao transpor informações de uma peça jurídica para um texto jornalístico. 

Quanto à sugestão de filtrar as portarias que são publicadas no Diário Oficial

e  fazer  matérias,  convém informar  que  é  algo  que já  faz  parte  do  cotidiano da

DCOM. Para além do que é permitido divulgar em termos legais a uma assessoria

de imprensa inserida num ambiente jurídico, como o é o Ministério Público, há na

comunicação social, no exercício do jornalismo, um conceito que norteia a seleção

de notícias que vão ser divulgadas pelos veículos de comunicação. 

Chama-se critério de noticiabilidade. Embora seu estudo original tenha sido

aplicado às redações da imprensa, as assessorias de imprensa também o utilizam

como guia para ter mais chances de que a mídia se interesse pelo assunto pautado. 

Conforme ensina Wolf (2005, p. 196), caracteriza-se como noticiabilidade: 

(...) o conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais
os  aparatos  de  informação  enfrentam  a  tarefa  de  escolher
cotidianamente,  de  um  número  imprevisível  e  indefinido  de
acontecimentos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de
notícias (WOLF, 2005, p.196)

De uma forma complexa, esse critério se destina à seleção de eventos que

serão publicizados como notícias ou não. Segundo Wolf (2005, p.195), a construção

da noticiabilidade segue um complicado número de requisitos, tanto da perspectiva

da estrutura de trabalho dos aparados quanto da perspectiva do profissionalismo
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dos jornalistas envolvidos nessa seleção dos fatos. 

Tais requisitos são os valores/notícia, ainda conforme o autor, oriundos de um

reconhecimento implícito do jornalista que seleciona as notícias ou de avaliações

baseadas em:

 Critérios  substantivos:  grau  e  nível  hierárquico  dos  indivíduos

envolvidos no acontecimento noticiável; impacto sobre a nação e sobre

o  interesse  nacional;  quantidade  de  pessoas  que  o  acontecimento

envolve;  relevância  e  significatividade do acontecimento  em relação

aos desenvolvimentos futuros de uma determinada situação; 

 Critérios  relativos  ao  produto:  disponibilidade  do

material/acessibilidade  dada  ao  jornalista;  características  específicas

do produto informativo/se é algo novo, interessante, fora do habitual;

balanceamento/composição equilibrada de tipos de fatos no noticiário; 

 Critérios  relativos  ao  meio:  bom  material  visual;  frequência;

formato/limites de espaço e tempo de um produto informativo; 

 Critérios relativos ao público: notícias que permitem identificação por

parte do cidadão; notícias de serviço; notícias leves que não oprimem o

receptor das mensagens; 

 Critérios  relativos  à  concorrência:  fragmentação  da  notícia;  fato

noticiado porque se espera que a concorrência o faça também; 

A priori, tudo o que for produzido dentro do Ministério Público não necessitaria

passar por esses filtros,  dado o seu caráter de órgão público e, portanto, sendo

obrigatório prestar contas à população. Assim, qualquer feito alcança a importância

da noticiabilidade, no âmbito da instituição. 

Porém, restando todos os feitos que podem ser divulgados após passarem

pela peneira do sigilo legal, pode-se encontrar um paralelo com os critérios para se

elencar um valor-notícia que confirmam a importância da divulgação via assessoria

de imprensa de um Ministério Público. 

Sem dúvida, os critérios substantivos e relativos aos públicos se encaixam

perfeitamente  no  caso.  A saber,  muitos  feitos  do  Ministério  Público  possuem  a

natureza de envolver uma quantidade grande de parcela da sociedade, se não, de

toda a sociedade constituída de cidadãos detentores de direitos, sendo ao mesmo
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tempo informações úteis que prestam serviço público. 

A atuação do órgão ministerial  também apresenta  a  capacidade  de gerar

consequências para as pessoas no futuro, a partir de desdobramentos de ordem

judiciais, por exemplo, além de em outros casos atrair empatia, quando assegura

direitos  a  quem  nem  mesmo  sabia  possuí-los.  Ou  seja,  as  decisões  possuem

influência direta na vida dos cidadãos. 

Assim, um dos cuidados tomados na DCOM quando filtra as informações no

DOE é  não  fazer  matérias  sobre  um inquérito  civil  que  ainda  está  em fase  de

investigação: o procedimento ainda é muito inicial e sabe-se que ao sair algo na

imprensa  a  imagem  do  investigado  ganha,  automaticamente,  a  chancela  de

condenado pela opinião pública. 

Além de ter poucos elementos nessa fase, algumas vezes a inquérito pode

ser frustrado (não haver comprovação sobre a culpabilidade do investigado) e assim

é encerrado. Outra questão é criar expectativa de direitos que podem não ocorrer. 

É conveniente ter em mente que o trabalho executado pela DCOM do MPRN

se classifica como um jornalismo construído pelas fontes, conforme trata Sant’Anna

(2009, p. 46-47), partindo de uma hipótese que “(...) no Brasil, as estratégias das

fontes já ultrapassaram as técnicas tradicionais de sensibilização do  mainstream

média40 (...) e passam a atuar em bases mais agressivas de difusão direta à opinião

pública”.

O autor considera que há dois ganhos advindos a partir dessa técnica. Um

seria  a  garantia  da  transmissão  de  informações  no  espaço  público,  sem  a

necessidade  do  crivo  dos  gatekeepers41 da  imprensa  –  que  justamente  vão  se

basear nos critérios de noticiabilidade para selecionar o que será divulgado. O outro

seria o exercício de pressão nessa mesma imprensa, para que insira o conteúdo

pautado na sua agenda. 

“Um tema insistentemente divulgado pelas mídias das fontes tende a não ser

ignorado pelos mass media, principalmente em se tratando de assuntos socialmente

sensíveis”, reforça Sant’Anna (2009, p. 47). E no caso do Ministério Público há uma

tendência maior de aproveitamento pela mídia das matérias divulgadas pela DCOM,

40  Grande mídia. 

41  É o selecionador da notícia que funciona como um portão, deixando passar aquilo que possui valor/notícia.
O conceito foi elaborado por Kurt Lewin,  num estudo realizado em 1947 (WOLF, 2005, p. 184). 
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pois, como já visto, têm amplo caráter coletivo social. 

Retomando  as  sugestões  sobre  o  papel  da  Administração  Superior  na

sensibilização  ou  até  determinação  para  os  promotores  fazerem  comunicação

pública,  assim  como  envolver  mais  unidades  além das  próprias  Promotorias  de

Justiça,  isso  pode  ser  oportunizado  através  da  adoção  de  uma  política  de

comunicação social que não existe no Ministério Público potiguar. 

Após tudo o que foi analisado, chega-se ao quadro que serve de norte a este

trabalho e confirma a importância de se estabelecer uma política de comunicação

social. Apresentamos, então um quadro que sintetiza e referencia o material teórico

da pesquisa, relacionando o princípio constitucional da eficiência com as funções da

comunicação pública:  

Quadro 19 - Referencial teórico do trabalho

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICÊNCIA

(características)*

FUNÇÕES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Efetividade do bem comum Social (integração social)

Imparcialidade Política  (democratização do poder)

Neutralidade Direito à informação (base de cidadania)

Transparência Ética (instrumento a serviço da verdade)

Aproximação da população Educativa (orientação aos cidadãos)

Eficácia Pesquisa (mapeamento dos interesses sociais)

Desburocratização Assessoria estratégica 

Busca pela qualidade

Ajustamento organizacional (integração interna)

Imagem e credibilidade (expressão de identidade)

Expressão de cultura (base de lançamento de valores)

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base em Moraes* (2014, p. 348-352) e Torquato, 2010, p-128-129.

O princípio  constitucional  busca  empregar  algo  legítimo  ao bem comum,

característica que harmoniza com a função social da comunicação, em especial a
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pública, que é promover a integração da sociedade. 

A  comunicação  pública  tem  como  uma  de  suas  incumbências  a

democratização do poder. Isso é algo que só se faz por meio da imparcialidade, que

por  sua  vez  se  liga  à  neutralidade  da  Administração  Pública  em  transmitir

informações sem distinção, de maneira transparente. 

Em outras  palavras,  isso  quer  dizer  ética  na  condução  da  comunicação

pública, valorizando-a como um instrumento a serviço da verdade, em respeito ao

direito  de  todos os  cidadãos de receberem informações fidedignas – a base da

cidadania – e que servem de orientação e de ferramenta educativa. 

No que importa em caráter mais estratégico, a comunicação pública pode

atuar  para  desburocratizar  a  gestão  pública  e  gerar  mais  eficácia,  identificando

interesses sociais e disseminando informações úteis, de um modo mais claro.

Ajustamento  organização,  ocasionando  integração  interna,  expressão  de

identidade e de cultura. Tais funções da comunicação pública significam busca de

qualidade, uma característica da eficiência. 

Convém relembrar que o princípio em tela, o mais moderno na principiologia

constitucional,  expressa  que  os  órgãos  públicos  não  devem se  deter  apenas  à

legalidade. É mister, dentro do que a legalidade permite, ir além, alcançando novos

patamares,  gerando  mais  eficiência  no  serviço  público  por  meio  de  resultados

positivos.  E isso pode ser  conquistado com a comunicação pública,  pois  é  uma

ferramenta capaz de empregar mais eficiência ao princípio da publicidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  base  no  diagnóstico  exposto  nesta  pesquisa,  sugerimos  a  seguir

algumas linhas de ação. O primeiro e mais caro passo será a administração superior

juntamente com a DCOM estabelecer uma política de comunicação, nos moldes do

que preconiza o Conselho Nacional do Ministério Público. Outros passos também

deverão ser contemplados, tais como: 

 Investir em canais de comunicação interna que proporcionem um relaciona-

mento mais estreito entre DCOM e promotores de Justiça; 

 Proporcionar  cursos  voltados  aos  recém-ingressos  promotores  de  Justiça

(promotores substitutos), sob uma perspectiva além do media trainnig e des-

tacando  a  interdisciplinaridade  da  comunicação  pública  com os  princípios

constitucionais, o direito à informação e a Lei de Transparência; 

 Proporcionar eventos e capacitações periódicas com promotores de Justiça

sob a temática da comunicação social; 

 Proporcionar cursos básicos sobre Direito para os integrantes da DCOM;

 DCOM criar um manual de redação para uniformizar condutas e a redação de

matérias, de modo que os textos publicados no site tenham ainda mais fácil

compreensão e consigam se distanciar mais da linguagem jurídica; 

 Estabelecer uma portaria, juntamente com a Corregedoria, atentando para a

importância da divulgação de feitos do MPRN para a população via DCOM; 

 Rever a utilização das mídias e redes sociais para um melhor aproveitamento

das ferramentas; 

O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou recentemente uma Política

de Comunicação Social do Ministério Público. Parte das recomendações trazidas por

esta pesquisa já na qualificação, ocorrida em 27 de julho de 2016, está contida no

documento anuído pelo CNMP em 09 de agosto de 2016, assim como diversos dos

pontos  discutidos  nos  capítulos  teóricos  ou  na  aplicação  do  questionário  e  na
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realização das entrevistas com os promotores de Justiça da Comarca de Mossoró. 

O órgão, responsável pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar

do  Ministério  Público  no  Brasil  e  de  seus  membros,  emitiu  a  recomendação

(documento em anexo) após discussões  do Comitê de Políticas de Comunicação

(CPCom). 

O texto regulamenta princípios e diretrizes que devem nortear a comunicação

social da instituição, incluindo a divulgação da atividade-fim, a comunicação interna,

e a estruturação do setor de comunicação (encontra-se no anexo deste trabalho). 

A  consolidação  de  regras  de  comunicação  social  pelo  CNMP  reforça  a

importância de divulgação do papel institucional do Ministério Público e do trabalho

desenvolvido por seus membros e servidores, foco desta pesquisa. 

Outro  viés  que  se  destaca,  após  essa  iniciativa  do  CNMP,  é  que  ao

implementar  uma  política  de  comunicação,  o  Ministério  Público  amplia  o

conhecimento da sociedade sobre a instituição com a possibilidade de criar novos

canais  de  comunicação pelos  quais  as  demandas sociais  podem chegar  até  as

unidades ministeriais. 

O  documento  apresenta  as  diretrizes  da  maneira  como  deve  se  dar  a

divulgação do trabalho ministerial, compatibilizando-a com o princípio da publicidade

e o direito de acesso à informação com os direitos constitucionais do investigado e

com  o  regular  desenvolvimento  das  investigações  pelos  membros  do  Ministério

Público. Mais uma consonância com a presente pesquisa. 

O CNMP orienta que a comunicação social  do Ministério  Público deve se

pautar  pelos  princípios  da  impessoalidade,  publicidade,  transparência,

economicidade,  respeito  aos  direitos  fundamentais,  verdade,  unidade,  visão

estratégica, sustentabilidade, acessibilidade, simplicidade, integração e diversidade

regional.

Destaca-se no parágrafo único do artigo 2º que diz “a comunicação social tem

o  dever  constitucional  de  promover  a  transparência  e  de  garantir  o  direito

coletivo  à  informação.  Essa  visão  deve  orientar  as  escolhas  estratégicas  e

operacionais  da  instituição”.  A base  teórica  da  presente  pesquisa  foi  construída

tendo os princípios constitucionais, o direito à informação e a Lei de Transparência

como norte. 

O  artigo  terceiro  trata  da  necessidade  de  o  MP  estabelecer  canais  de
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comunicação que estimulem o debate e a participação de cidadãos e de integrantes

da instituição. Sob esse aspecto, os próprios promotores de Justiça sugeriram que a

instituição promova eventos para aproximar a sociedade e o MPRN. 

O artigo 4º da recomendação estabelece que a divulgação de informação ao

cidadão  será  completa,  precisa,  acessível  e  de  qualidade,  respeitadas  as

especificidades dos diferentes públicos, os direitos fundamentais e as questões de

acessibilidade para pessoas com deficiência, ressalvado o sigilo legal. Para isso, o

presente estudo atentou para importância da transformação da linguagem jurídica

para a linguagem jornalística, de mais fácil entendimento para os cidadãos. 

O artigo 8º, por sua vez, aponta que as mídias digitais atuam com a mesma

importância que as demais mídias e devem ser regidas pelos mesmos princípios.

Reforça-se, aqui, novamente, que rever o uso dos perfis que o MPRN possui nas

redes sociais foi outra recomendação dada ao final da presente pesquisa. 

Ainda em relação às mídias sociais, o parágrafo único do artigo 9º orienta que

membros e servidores devem estar atentos ao postar informações relacionadas à

atuação do órgão, principalmente as de caráter sigiloso, que envolvam segurança ou

interesse público. Esse aspecto também foi mencionado na pesquisa. 

De  acordo  com o  artigo  13,  as  informações  e  o  momento  de  divulgá-las

devem ser responsavelmente avaliados, conforme o interesse público, os direitos

fundamentais, a segurança institucional e o sigilo legal, quando existir, assim como

os  riscos  de  eventual  comprometimento  da  investigação.  A  divulgação  para  a

imprensa  deve  considerar,  também,  os  critérios  de  interesse  jornalístico,  a

atualidade e a universalidade.

Denota-se  que  um capítulo  inteiro  do  documento,  o  terceiro,  dedica-se  à

comunicação  interna  –  assunto  que  teve  atenção  nas  recomendações  desta

pesquisa  ao  MPRN.  Em  especial,  a  diretriz  I  do  artigo  24º,  versando  que  a

comunicação social  com o público interno deve seguir  fluxo de informações que

objetive promover a sinergia e a integração de membros, servidores, estagiários e

prestadores de serviço, buscando o comprometimento de todos com o trabalho da

instituição.

Por  fim,  selecionamos  o  artigo  30  sobre  a  orientação  aos  setores  de

comunicação dos MP’s de promoverem treinamentos para capacitar promotores e

procuradores para o  relacionamento com a imprensa,  inclusive em situações de
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crise. 

A recomendação do CNMP aos Ministérios Públicos é meramente orientativa,

sem obrigatoriedade de implantação.  No entanto,  espera-se que o MPRN possa

estudar a adoção das sugestões desta pesquisa que se dedicou à sua realidade

específica e que terminou sendo ratificada indiretamente pelo CNMP ao aprovar e

emitir o documento que institui a política de comunicação social do Ministério Público

Brasileiro.

Na presente pesquisa executada em torno da percepção dos promotores de

Justiça da Comarca de Mossoró,  do Ministério  Público do Rio Grande do Norte,

sobre a Comunicação Pública e o Direito  à  Informação extraem-se as seguintes

considerações que vão ao encontro dos objetivos propostos:

a)  Destacadamente  os  promotores  de  Justiça  apontaram  que  todas  as

matérias relativas aos direitos devem ser divulgadas para a população através da

DCOM,  com ressalva  para  aquelas  que  ainda  estejam em investigação  ou  que

interfiram no direito à intimidade de cidadãos, entre outros casos previstos pelo sigilo

legal; 

b) Os promotores de Justiça participantes da pesquisa se mostraram cientes

sobre a relação intrínseca entre o princípio da publicidade e o direito à informação,

apesar de tal fato não impactar de uma forma consciente na tomada de decisão para

procurar a DCOM. Quanto à Lei de Transparência, os pesquisados consideram estar

mais relacionada ao acesso de documentos e informações sobre o funcionamento

administrativo da instituição do que com a divulgação de feitos via DCOM;

c) Ao investigar os fatores de resistência para os promotores da Comarca de

Mossoró divulgarem informações via DCOM, chegou-se aos seguintes elementos:

ausência de cultura de divulgação entre os promotores; distanciamento da DCOM;

receio de erros na transformação do texto  jurídico para a linguagem jornalística;

excesso de trabalho e receio de incorrer em pessoalidade. 

 Ao final,  a pesquisa atinge um ponto no qual é possível entender que os

promotores de Justiça pesquisados se dividem basicamente em dois grupos no que

se refere a solicitar demandas à DCOM. 

Um,  em  função  da  natureza  das  matérias  trabalhadas  na  Promotoria  de

Justiça  pela  qual  respondem,  quase  nunca  procuram  a  unidade  para  publicizar

matérias.  O outro  grupo recorre  à DCOM com um pouco mais de frequência  e,
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inclusive, fazem do serviço de comunicação pública um aliado, pois a opinião pública

e  a  sociedade  podem  ajudar  a  pressionar  gestores  públicos  para  concretizar

políticas públicas que assegurem direitos dos cidadãos, até então negligenciados. 

Em ambos os casos, porém, foi ressaltado nos dois momentos da pesquisa

que o interessante é sempre comunicar alguma realização concreta, que vá gerar

efeitos concretos na vida da população. 

Cumpre  destacar,  por  último,  que  todos  confirmaram a  ausência  de  uma

cultura dentro da instituição, da qual  dependeria não só o estímulo em utilizar a

DCOM para publicizar seus feitos e suas conquistas em prol da população, mas

ainda manter na mente que a comunicação social também faz parte do trabalho do

promotor de Justiça.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA O PROMOTOR

1)  Em que  ano  ingressou  no  Ministério  Público  do  Rio  Grande  do  Norte  como
promotor de Justiça?

2) Passou por um curso de formação?

3) Se sim, houve orientação no tocante à publicização de feitos via assessoria de
imprensa/Diretoria de Comunicação?

4) Caso tenha ocorrido, como foi  essa orientação no tocante à publicização dos
feitos via assessoria de imprensa/Diretoria de Comunicação?

5) Caso não tenha ocorrido, como procede em relação à divulgação dos feitos?

6) Quais os feitos que devem ser divulgados via assessoria de imprensa para a
população?

7) Quais os feitos que não devem ser divulgados via assessoria de imprensa para a
população?

8) Quais as limitações para que se consiga divulgar os feitos da promotoria em que
está?

9) Observa diferença da publicização dos feitos via Diário Oficial do Estado (DOE) e
via Diretoria de Comunicação?

10) O que de positivo há na divulgação dos feitos via assessoria de imprensa?

11) O que de negativo há na divulgação dos feitos via assessoria de imprensa?

12) O que pode ser melhorado na divulgação dos feitos do MPRN via assessoria de
imprensa?
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA

Roteiro semiestruturado entrevista presencial promotores de Justiça

1)  Como você acha que o  princípio  constitucional  da  publicidade é  atendido no
âmbito do Ministério Público? Apenas o DOE cumpre esse papel? (relação com o
princípio da eficiência e da legalidade)

2) Como você observa a relação entre a Lei de Acesso à Informação, o Direito à
Informação e o princípio constitucional da publicidade?

3) A quem pertence a informação sobre os atos do Ministério Público?

4) Qual seria a melhor linguagem para o público do MP?

5)  Se  um  assunto  não  requer  sigilo  (seja  por  investigação  ou  por  proteção  à
intimidade do envolvido) o promotor pode se negar a falar com a imprensa ou passar
informações para a imprensa via DCOM?

6)  Qual  o  limite  entre  a  pessoalidade  e  a  divulgação  de  uma  informação
institucional? (exemplo: promotor dar uma palestra ou lançar um livro, deve ser algo
divulgado pela DCOM?/ relação com princípio da impessoalidade)

7) Que importância, de 0 a 10, você confere às divulgações dos feitos do MP via
assessoria de imprensa?

8) Você acha que a sociedade é bem informada quanto aos atos do MPRN?

9) Há um grande volume de informações dentro do MP,  mas a DCOM é pouco
demandada, porque você acha que isso ocorre?

10) Como poderia melhorar as divulgações dos atos da sua promotoria?

11) O que você entende por Comunicação Pública?

12) Qual o papel do assessor de imprensa dentro do MP?

13) Estamos vivendo um período de crise política, moral e ética no país que tem
afetado as instituições. Como você observa a participação do Ministério Público na
Operação Lava Jato a partir  do que a mídia expõe? Há excessos ou busca por
holofotes?
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ANEXO – RECOMENDAÇÃO DO CNMP

Estabelece a política de comunicação social do Ministério Público Brasileiro 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições
conferidas pelo artigo 130-A, §2°, II, da Constituição Federal e, com fundamento no
art. 147, IV, do Regimento Interno, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público brasileiro instituiu o Fórum Nacional de
Gestão, com o objetivo de promover o debate, o estudo, a análise, a discussão, a
harmonização, a articulação e a implementação de melhores práticas de gestão para
suporte à atividade-fim do Ministério Público brasileiro;

CONSIDERANDO a criação do Comitê de Políticas de Comunicação, composto por
profissionais de comunicação indicados pelas trinta unidades do Ministério Público, e
a sua integração ao Fórum Nacional de Gestão;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  formulação  de  uma  política  nacional  de
comunicação social coordenada cora o Planejamento Estratégico Nacional;

CONSIDERANDO a atuação  reguladora  e  integradora  do  Conselho  Nacional  do
Ministério Público, além do papel fiscalizador atribuído pelo texto constitucional;

CONSIDERANDO os processos comunicacionais como vias de abertura do 
Ministério Público à sociedade e como essenciais na promoção de transparência e 
participação;

RESOLVE, respeitada a independência funcional dos membros e a autonomia da 
Instituição, expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO, sem caráter vinculativo:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.  1°  Fica  instituída  a  Política  Nacional  de  Comunicação  Social  do  Ministério
Público  brasileiro,  a  fim  de  regulamentar  a  comunicação  social  da  instituição  e
garantir o seu alinhamento aos princípios constitucionais da Administração Pública e
ao Planejamento Estratégico Nacional.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Art. 2° A comunicação social do Ministério Público orienta-se pelos seguintes 
princípios:
I - impessoalidade;
II - publicidade;
III - transparência;
IV - economicidade;
V - respeito aos direitos fundamentais;
VI - verdade;
VII - unidade;
VIII - visão estratégica;
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IX - sustentabilidade;
X - acessibilidade;
XI - simplicidade;
XII - integração;
XIII - diversidade regional;1

Parágrafo único. A comunicação social tem o dever constitucional de promover a
transparência e de garantir o direito coletivo à informação. Essa visão deve orientar
as escolhas estratégicas e operacionais da instituição.

Art. 3° O Ministério Público deve estabelecer canais de comunicação que estimulem 
o debate e a participação de cidadãos e de integrantes da instituição.

Art. 4º A divulgação de informações ao cidadão será completa, precisa, acessível e
de  qualidade,  respeitadas  as  especificidades  dos  diferentes  públicos,  os  direitos
fundamentais  e  as  questões  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência,
ressalvado o sigilo legal.

Art. 5° A comunicação, no âmbito do Ministério Público, é uma atividade institucional
e  deve  ser  orientada  por  critérios  profissionais,  como  parte  integrante  das
atividades  ministeriais  tanto  no  campo  finalístico  quanto  na  gestão,  de
responsabilidade de todos os seus integrantes.

Art.  6º  Todos  os  instrumentos  de  comunicação  criados  no  âmbito  da  instituição
devem ter tratamento institucional, evitando o personalismo.

Art.  7°. A comunicação institucional deverá  ser elaborada  e divulgada pelo setor
responsável  pela  comunicação  social,  a  fim  de  manter  a  unidade  e  o  caráter
impessoal. 

Art. 8º. As mídias digitais atuam com a mesma importância que as demais mídias e
devem ser regidas pelos mesmos princípios.

Art.  9° Membros e servidores devem orientar-se pela política de comunicação ao
tratarem de assuntos de sua atribuição, considerando as diretrizes de conveniência,
meios e formas de divulgação.

Parágrafo único. Membros e servidores, ao utilizarem-se das mídias sociais, devem
estar  atentos  ao  postar  informações  relacionadas  à  atuação  do  órgão,
principalmente as de caráter sigiloso, que envolvam segurança ou interesse público.
As postagens realizadas em contas pessoais são de responsabilidade dos usuários
proprietários das contas.

Art.  10.  Cabe  ao  setor  de  Comunicação  o  atendimento  a  jornalistas,
independentemente do veículo ao qual  pertença,  e  deverá ser  realizado cm
prontidão pela instituição. 

Art.  11. A escolha dos veículos de comunicação institucionais deve ser orientada
pelo interesse público.
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Art.  12.  Os veículos  de  comunicação devem ter  acesso às  informações de
interesse público.

CAPITULO II
DA DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM

Art. 13. As informações e o momento de divulgá-las devem ser responsavelmente
avaliados,  conforme  o  interesse  público,  os  direitos  fundamentais,  a  segurança
institucional  e o sigilo legal, quando existir, assim como os riscos de eventual
comprometimento da investigação,  quando se tratar  de ato  investigativo.  A
divulgação  para  a  imprensa  deve  considerar  também,  os  critérios  de  interesse
jornalístico, a atualidade e a universalidade. 

Art.  14 O momento adequado à divulgação de informações é aquele em que se
oferece uma denúncia; em que se ajuíza ação com alcance nacional, regional ou
local; em que se obtenha liminar ou antecipação da tutela; ou, ainda, que possui
efeito  paradigmático  ou que funcione pedagogicamente  como exemplo  Ministério
Público a fim de não prejudicar os andamentos das ações, deverá se aguardar
o  eventual  recebimento  da  denúncia;  ou  a  concessão  de  liminar;  ou  o
cumprimento efetivo da decisão de natureza cautelar, ou ainda, a antecipação
dos efeitos da tutela jurisdicional.

Art.  15.  Na divulgação de denúncias oferecidas ou ações ajuizadas,  o Ministério
Público é parte no processo, acusando ou demandando fundamentadamente, em
defesa do interesse público. Em todos os casos, deve-se evitar que a manifestação
do  Ministério  Público  seja  apresentada  como  decisão  ou  signifique  condenação
antecipada dos envolvidos.

Art. 16. Ressalvadas as hipóteses de sigilo, todas as decisões judiciais concedidas e
ações movidas pelo Ministério Público devem ser divulgadas, esclarecendo se são 
liminares, passíveis de recurso ou definitivas.

Art.  17.  A  divulgação  de  termos  de  ajuste  de  conduta,  acordos  judiciais  e
recomendações  é  indicada  no  caso  de  amplo  alcance,  impacto  social  ou  valor
exemplar.

Art.  18.  Quando  se  tratarem  de  informações  constantes  de  procedimentos
investigatórios, a sua divulgação só se dará após a conclusão das investigações,
salvo quando o interesse público ou as finalidades da investigação demandarem a
divulgação antecipada de informações.

Parágrafo  único.  Quando  o  assunto  for  de  conhecimento  público,  caberá  à
comunicação  divulgar  apenas  a  atuação  do  Ministério  Público,  sem  adiantar
posições ainda não consolidadas.

Art.  19.  Os  responsáveis  pela  divulgação  institucional  -  membros  do  Ministério
Público e profissionais de comunicação social -  devem garantir  que as regras de
sigilo sejam rigorosamente respeitadas.

Art. 20. Entrevistas coletivas são recomendadas em momentos de grande interesse
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público e jornalístico, com o cuidado de não expor o porta-voz da instituição a uma
situação  de  desgaste,  tampouco  prejudicar  o  andamento  de  investigações  ou
processos.

Art.  21.  Notas  oficiais  devem  ser  utilizadas  com  parcimônia  quando  a  posição
institucional  precisar  ser  reforçada.  No  caso  de  correção  de  dados  publicados,
recomenda-se  resposta  da  área  de  comunicação,  após  consulta  ao  órgão
responsável.

Art. 22.A elaboração de campanhas e peças de comunicação deve seguir as 
seguintes diretrizes:

I - evitar o uso da linguagem jurídica, tomando os conteúdos acessíveis para os 
cidadãos;
II - respeitar os direitos autorais;
III - atentar-se para o uso de imagens a fim de evitar preconceitos sociais e afronta à
dignidade
humana, em especial de crianças, adolescentes e idosos;
IV – respeitar a aplicação da logomarca da instituição e manual de identidade 
visual,
quando houver.

CAPÍTULO III
DA COMUNICAÇÃO INTERNA

Art.  23.  A  comunicação  interna  busca  promover  a  integração  institucional,
facilitar  o  acesso  às  informações  e  obter  o  envolvimento  e  a  eficácia
necessários à consecução dos objetivos de gestão. A circulação de informação
interna deve ser tratada com o mesmo cuidado com que a instituição se dirige aos
públicos externos.

Art.  24.  A comunicação  social  com  o  público  interno  deve  seguir  as  seguintes
diretrizes:

I - fluxo de informações, com o objetivo de promover a sinergia e a integração de
membros,
servidores, estagiários e prestadores de serviço, buscando o comprometimento de
todos com o trabalho da Instituição.
II  -  transparência,  difundindo-se  prontamente  as  informações  de  interesse  dos
públicos internos nos veículos institucionais.
III - boas práticas organizacionais, buscando a humanização dos conteúdos e a 
aproximação com o público-alvo.

CAPÍTULO IV
DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art.  25.  O  setor  de  comunicação  social  deve  estar  previsto  no  organograma
institucional,  com  estrutura,  orçamento  próprio  e  pessoal  especializado,
preferencialmente  composto  por  servidores  do  quadro,  por  se  tratar  de
instrumento  para  viabilização  de  uma  política  de  comunicação  consistente  e
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permanente, que guarde coerência com os princípios da instituição.

Art. 26. As atividades de comunicação em meios ou veículos externos só devem ser
intermediadas  pelo  setor  responsável  pela  comunicação  institucional  quando
tratarem de assuntos institucionais.

Art. 27. O setor de comunicação deve contar com estrutura que atenda a todas as
demandas  da  instituição  com  profissionais  especializados,  inclusive  na
especialidade fotógrafo, além do apoio administrativo necessário para o seu
relacionamento formal com a instituição. 

Art.  28.  Fornecedores  externos  podem  ser  contratados  para  serviços
complementares à estrutura de comunicação da instituição, desde que atenda os
critérios de legalidade e economicidade.

Art. 29. A área de comunicação deve criar estratégias de comunicação e elaborar
indicadores que possibilitem acompanhar e avaliar os objetivos definidos e,
assim, aperfeiçoar a atuação do Ministério Público.

Art.  30.  O  setor  de  comunicação  deve  promover  treinamentos  para  capacitar
promotores e procuradores para o relacionamento com a imprensa, inclusive em
situações de crise.

Art. 31. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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