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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 227/2020–PGJ-CGMP, DE 24 DE JUNHO DE 2020 

 

 Avisa que a atuação do membro do Ministério 
Público, deve ser comprometida com a efetiva 
observância dos direitos assegurados à 
população. (EMENTA ELABORADA) 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e a CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 19, I, d, e XII, c 

e artigo 42, IX e XI, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, 

  

CONSIDERANDO a edição da Recomendação Conjunta PRESI-CN n° 02, de 19 de junho de 

2020, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que recomenda aos ramos e às 

unidades do Ministério Público brasileiro critérios de atuação na fiscalização de políticas 

públicas; 

  

CONSIDERANDO que o seu Capítulo II recomenda aos membros do Ministério Público 

brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja respeitada a 

autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade 

formal e material, prevendo, ainda, que diante da falta de consenso científico em questão 

fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma 

dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção 

de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas; 

  

CONSIDERANDO que é finalidade institucional do Ministério Público o resguardo da ordem 

jurídica e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, objetivos dos quais não 

pode transigir em face do comando advindo do art. 127 caput da Constituição Federal; 

  

CONSIDERANDO que a Constituição da República inclui dentre as funções institucionais do 

Ministério Público a de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias à sua garantia (Art. 129, II); 

  

CONSIDERANDO que o Ministério Público, enquanto instituição permanente de defesa da 

cidadania, é órgão de controle da Administração Pública, tendo o dever, dentre outras 

funções, de zelar pela implementação e serviços públicos de qualidade; 
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CONSIDERANDO que o controle da atuação ou omissão do Estado em relação a políticas 

públicas, é forma de salvaguardar a realização dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal; 

  

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal reconhece possível, ao Poder Judiciário, 

determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas 

públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos 

estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-

jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a 

eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional 

(RE n° 410715 AgR-SP); 

  

CONSIDERANDO que a Resolução n° 164, de 28 de março de 2017, também do CNMP, 

disciplina a expedição de recomendação pelo Ministério Público brasileiro, identificando-a 

como instrumento necessário para o exercício de sua função institucional (art. 27, parágrafo 

único, IV, da Lei n° 8.625/93); 

  

CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público atua de forma isenta, imparcial e 

objetiva com base na Constituição Federal e na legislação e, ainda, na jurisprudência 

consolidada e nos entendimentos uniformes da boa doutrina; 

  

CONSIDERANDO que o Ministério Público atua sobre os baldrames da autonomia 

institucional e da independência funcional, de acordo com o seu planejamento estratégico; 

  

CONSIDERANDO que a divisão funcional do poder assenta a prerrogativa do Poder 

Executivo para o exercício de sua discricionariedade sempre com o escopo de melhor atender 

aos interesses públicos, e que não pode ser exercida ou deixar de ser exercida para a adoção 

de comportamentos incompossíveis com o dever de boa administração ou discrepantes dos 

princípios jurídicos magnos do ordenamento pátrio, e, portanto, nenhuma política pública pode 

se desviar dessa métrica, validando a sua sindicância judicial e extrajudicial mediante a 

propulsão do Ministério Público; 

  

CONSIDERANDO que as escolhas administrativas não são absolutamente incontroláveis, 

podendo-se aferir o mérito delas quando aviltem o ordenamento jurídico, formado em especial 
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pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da propriedade, da 

razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, os de prevenção e precaução, a impor medidas 

antecipatórias para alforria de riscos nos estados de certeza ou incerteza científica; 

  

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado de São Paulo, em vista da pandemia 

derivada do novo coronavírus (COVID-19), expediu diversas recomendações ao Poder 

Público para a consecução de medidas e adoção de políticas públicas voltadas a salvaguardar 

direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida e à saúde, e que o Supremo Tribunal Federal 

decidiu que as políticas públicas, neste contexto, não podem aniquilar estes direitos, sob pena 

de erro grosseiro, de acordo com os princípios de precaução e prevenção; 

  

AVISAM que a atuação do membro do Ministério Público, pautada na independência funcional 

e na autonomia institucional, lastreada na Constituição, nos princípios jurídicos e na 

legislação, deve ser comprometida com a efetiva observância dos direitos assegurados à 

população, notadamente em face de ações ou omissões do poder público, de qualquer 

natureza, que não atendam aos parâmetros normativos. 
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