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CF/88 - Art. 127. “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”
Funções institucionais essenciais do Ministério Público:
a) persecução penal
b) ouvidoria popular
c) defesa dos interesses difusos e coletivos
d) defesa da constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos
e) representação interventiva
f) defesa dos direitos e interesses das populações indígenas
g) controle externo da atividade policial
CEAF/SP – ESCOLA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Escola de governo que possui a função precípua de produzir e difundir
conhecimentos de interesse do Ministério Público por meio do desenvolvimento de
atividades de ensino, pesquisa e extensão

 Ministério Público demandista x Ministério Público resolutivo
• reflexiva – exigindo conhecimento prévio da problemática
sobre a qual a instituição vai atuar;
• proativa – referente às intervenções antecipatórias de crise;
• resolutiva – relativa à busca de maior efetividade, seja em
soluções diretas para os problemas que chegam ao seu
conhecimento, seja na melhoria da qualidade do trabalho de
intervenção processual, na produção de provas e teses
jurídicas.
 Produção e apropriação de conhecimento científico interdisciplinar

 Objetivo da proposta de cooperação é produzir e/ou
organizar o conhecimento científico interdisciplinar
sobre temas específicos, de modo a fornecer
subsídios técnico-científicos para a atuação do MPSP
em relação a esses temas, contribuindo para o
aumento da efetividade dessa atuação
 Pesquisa científica aplicada

Diretrizes do trabalho com pesquisa aplicada
 unidade entre teoria e prática, em atuação reflexiva e resolutiva
 interdisciplinaridade como elemento do método
 realização das pesquisas em cooperação com universidades e
centros de pesquisa de excelência, incumbidos da coordenação das
atividades
 participação necessária e efetiva dos agentes públicos do MPSP em
todas as etapas da pesquisa
 definição de temas e objetos de pesquisa com base nas prioridades
institucionais definidas nos Planos e Programas de atuação do MPSP
 veiculação do conhecimento produzido e/ou organizado por meio de
instrumentos técnico-científicos, trabalhos acadêmicos e textos de
divulgação
 necessidade de financiamento externo

Itinerário procedimental para o trabalho de cooperação
1. definição da temática da pesquisa;
2. identificação e engajamento de agentes públicos do MPSP (grupo interno);
3. formulação de proposta de pesquisa à universidade e/ou centro de
pesquisa;
4. elaboração conjunta (MPSP e universidade) de projeto de pesquisa;
5. realização conjunta das etapas de desenvolvimento da pesquisa;
6. realização conjunta de atividades de formação, capacitação, discussão e
análise;
7. elaboração conjunta dos produtos da pesquisa e divulgação desses
produtos;
8. realização conjunta de atividades de formação e capacitação a partir dos
produtos;
9. utilização dos produtos da pesquisa na atuação do MPSP.

Tema(s) da pesquisa Universidade(s)
envolvida(s)
Arborização urbana
USP
•
•

Áreas de preservação
permanente em topos
de morro
Crianças e
adolescentes que
fazem uso de álcool e
outras drogas,
serviços de
acolhimento
institucional de
crianças e
adolescentes
Gestão democrática
da educação

USP

•

PUC/SP

•

•

USP

•

Instrumento(s) técnico-científico(s) almejado(s)
Parâmetros para análise da arborização urbana para pequenos,
médios e grandes municípios
Diretrizes para arborização urbana dos municípios de Campinas,
Jundiaí e Paulínia
Instrumento técnico-científico que auxilie o Ministério Público no
enfrentamento da temática “Áreas de preservação permanente
em topos de morro”
Subsídios e tecnologias para a atuação do MPSP no tocante à
ativação e sustentação de redes intersetoriais de proteção
integral de crianças e adolescentes com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas
Protocolo de orientação para visitas aos serviços de acolhimento
institucional para crianças e adolescentes, juntamente com as
redes intersetoriais, em torno da defesa do direito à convivência
familiar e comunitária

Instrumento técnico-científico que auxilie o Ministério Público na
promoção da gestão democrática nas escolas públicas

Tema(s) da pesquisa
Estudo de impacto de
vizinhança, participação
popular na elaboração de
legislação urbanística,
zonas especiais de
interesse social e
planejamento
habitacional

Universidade(s)
envolvida(s)
USP
•

•

•

•

Pessoa idosa em
situação de violência

USP

•

Instituições de longa
permanência para idosos

USP

•

Regularização fundiária
do Vale do Ribeira

UNESP

•

Instrumento(s) técnico-científico(s) almejado(s)
Parâmetros formais e materiais para verificação da ocorrência
de participação popular nos processos legislativos e
administrativos vinculados à temática
Instrumento técnico-científico que auxilie o Ministério Público
no enfrentamento da temática “regularização fundiária e
política habitacional”
Instrumento técnico-científico que auxilie o Ministério Público
no enfrentamento da temática “zonas especiais de interesse
social”
Instrumento técnico-científico que auxilie o Ministério Público
no enfrentamento da temática “estudos de impacto de
vizinhança”
Protocolo metodológico para implantação da Rede de
Proteção à Pessoa Idosa em Situação de Violência
Parâmetros mínimos de atendimento exigidos para as
Instituições de Longa Permanência para Idosos públicas e
privadas
Instrumento técnico-científico que auxilie o Ministério Público
no enfrentamento da temática “regularização fundiária do Vale
do Ribeira”

Tema(s) da
pesquisa
Compensação de
reserva legal
Resíduos sólidos

Universidade(s)
envolvida(s)
USP
•
UNICAMP e
UNESP

•
•
•

•

Segurança alimentar
e nutricional

UNICAMP e
UNESP

•
•

Financiamento da
educação infantil
pública

USP

•

Instrumento(s) técnico-científico(s) almejado(s)
Protocolo metodológico para avaliação de propostas de
compensação de reserva legal
Diagnóstico georreferenciado sobre a produção, circulação e
destinação de resíduos sólidos no território pesquisado
Diagnóstico comparativo georreferenciado sobre as diferentes
legislações existentes nos municípios do território pesquisado
Parâmetros metodológicos para avaliação da sustentabilidade
na gestão dos resíduos sólidos a nível municipal por meio de
indicadores com representação gráfica e discursiva
Diagnóstico analisando a sustentabilidade na gestão dos
resíduos sólidos nos municípios do território pesquisado com
base nos parâmetros metodológicos construídos
Orientação contemplando conceitos básicos de segurança
alimentar e nutricional e dados relevantes sobre a temática
Diretrizes para atuação do MPSP na efetivação do direito
humano à alimentação adequada
Instrumento técnico científico que auxilie o Ministério Público
no enfrentamento dos problemas relacionados ao tema do
financiamento da educação infantil

Conquistas
a) formação e capacitação dos agentes públicos do MPSP
b) inserção das temáticas do MPSP na agenda acadêmica
c) formação de equipes interdisciplinares vinculadas à universidade
para colaboração com o MPSP
Dificuldades
a) ausência de financiamento interno
b) dificuldades de organização interna
c) diferenças entre a temporalidade dos problemas sociais e a
temporalidade da reflexão científica
 Experiência mutuamente construtiva e necessária

PESQUISA APLICADA EM COOPERAÇÃO
universidades e escolas institucionais de
Ministério Público
José Roberto Porto de Andrade Júnior
joserobertopajr@hotmail.com
joseporto@mpsp.mp.br

