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I – Do Poder Absoluto ao Direito de Participação 

Desde a Revolução Francesa a ideia da origem divina do poder político veio abaixo. Até então diversas 

revoltas contra o poder absoluto já haviam ocorrido, entretanto a origem do poder do soberano era 

apresentada aos súditos como celestial. O iluminismo veio questionar esse mito, localizando na 

comunidade humana a verdadeira origem do poder político, simbolizada pelo contrato social. Os homens, 

através da razão deveriam abdicar de parte da sua liberdade para o Estado, para ter a garantia de sua 

sobrevivência enquanto sociedade humana. Estava semeado o caminho para a modernidade. Inúmeros 

conceitos  ganham um novo conteúdo a partir deste momento, nesta seara o Estado constitucional vem 

sendo mantido como viga mestra deste edifício moderno. Temas como democracia, cidadania, direitos 

humanos balizam–se nessa matriz. Nesse sentido, a doutrina jurídica de Direito Político e Direito 

Constitucional reconhece como Constituição social a Carta Política Maior adotada pelo Brasil desde 

outubro de 1988.Três princípios Políticos - jurídicos transparecem nesse modelo, os quais apontam para a 

adoção das chamadas Novas Categorias de Direitos Fundamentais. Em primeiro lugar, o Princípio da 

limitação racional do poder que nos direciona aos Direitos Fundamentais de Defesa. Em segundo lugar, o 

Princípio da socialização que conduz aos Direitos Fundamentais Prestacionais. Em terceiro lugar, o 

Princípio da democratização que leva aos Direitos Fundamentais de Participação - nova categoria que se 

caracteriza pela garantia de acesso, direto ou indireto nas instâncias decisórias dos Órgãos e entidades 

públicas ou que detêm parcela de Poder de Estado. Os Direitos Fundamentais de Participação  

compreendem além do sufrágio popular nas eleições parlamentares ou do executivo e das decisões diretas 

(plebiscitos, referendo e iniciativa popular), o reconhecimento do direito de participação, tanto na esfera do 

Poder Judiciário (Tribunal do Júri Popular), como no Poder Executivo(Conselhos Federal, Estadual e 

Municipal), audiências públicas em processo de licenciamento ambiental (consultas à população) e  

quaisquer outras instituições que exerçam o poder público. 

2. Da Autonomia do Ministério Público à extensão do Direito de Participação aos seus Servidores 

O Ministério Público é um órgão que responde a uma função essencial da justiça, e tem entre suas 

características ser um órgão independente e autônomo. Nos dias de hoje, não está ligado a nenhum dos três 

poderes da República. Assim foi definido no ordenamento jurídico brasileiro, segundo a Constituição 



Federal de 1946 e, novamente, pela Constituição Federal de 1988. Em outros momentos  da nossa história 

não foi assim, o Ministério Público esteve amarrado ora ao Poder Executivo, ora ao Poder Judiciário. O 

Parquet tem o dever de defender os interesses da sociedade, não existe para defender nenhum Poder nem 

Governante e sim para defender interesses individuais indisponíveis, coletivos, difusos, a democracia, a 

instituição democrática do País. O Ministério Público Brasileiro ocupa a posição de Órgão auxiliar do 

Estado que serve aos fins deste e, portanto, não somente fiscaliza o cumprimento desses fins – de acordo 

com as determinações contidas no próprio texto constitucional – mas sobretudo, há de cumprir tais fins 

estatais, isto é, a realização do princípio da democratização e, assim, assegurar, inclusive e sobretudo em 

seu interior, o Direito Fundamental de Participação. Com o crescimento institucional do Ministério 

Público, necessário para poder atender a sua missão constitucional, após a Constituição de 1988, dotou-se 

o órgão de uma estrutura própria de pessoal. Além de promotores e procuradores, foram criados outros 

cargos e funções em sua estrutura funcional, adquirindo um perfil mais pluralizado profissionalmente. Na 

sua atual estrutura, portanto, a instituição  é formada por um grupo humano constituído, por Procuradores, 

Promotores e Servidores que compõem os quadros do Ministério Público, ou seja, servidores efetivos do 

quadro efetivo. Apesar dessa situação, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público deixou lacuna 

quanto à possibilidade do exercício pleno da democracia participativa quando não contemplou a garantia 

do direito de voto para eleição do titular ao cargo de Procurador-Geral de Justiça a todos os integrantes da 

instituição distribuídos em diversas funções e estratégicas áreas do conhecimento. O direito de voto para 

servidores do quadro efetivo do Ministério Público nas eleições para Procurador Geral de Justiça, insere-se 

no contexto da efetivação do Princípio de Democratização. Não obstante, esta situação de exclusão dos 

servidores foi repassada a nível estadual quando os Deputados Estaduais ao elaborarem as Constituições 

Estaduais e a Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos Estaduais permitiram a permanência do texto do 

Artigo 128, parágrafo 3º, da Constituição Federal, sem a devida adaptação e com a mesma lacuna 

silenciando mais uma vez o voto dos servidores na Lei. Assim persiste um grande prejuízo ao direito 

sagrado do voto do cidadão servidor. Servidores que não têm o direito de votar, tendo na prática, cassada a 

cidadania como se estes  não tivessem capacidade de análise. Isto revela uma política institucional interna 

com viés excludente, preconceituoso e antidemocrático. Votar é prática de cidadania e a sua promoção é 

um dos objetivos do Ministério Público. Dessa forma, a Instituição, para ter coerência, precisa dar o 

exemplo, assegurando o regime democrático no seu interior.  

 3. Da Democratização de Espaços Decisórios no Ministério Público  

Seguindo a tese da maior democratização dos espaços decisórios no Ministério Público e na sequência da 

habilitação do Ministério Público como agente da vontade política transformadora — como instituição 

catártica, universalizante, não-corporativa e praticante  dos valores universais da democracia, é preciso 

mudar paradigmas internos e  garantir maior interação com os órgãos da sociedade civil que compõem a 

base de sustentação do projeto democrático. Nesse compasso, além da extensão do direito de voto ao cargo 

de Procurador Geral de Justiça aos servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, cabe apontar outras 

medidas fundamentais e necessária para aprofundamento do modelo democrático. Em primeiro lugar, a 

garantia de assento ao órgão de classe da categoria dos servidores do MP, com voz e voto, nas instâncias 

colegiadas internas, nas sessões nas quais assuntos relacionados a direitos e interesses dos servidores sejam 

apreciados a exemplo do Colégio de Procuradores. Em segundo lugar, a possibilidade de exercício, por 

servidor efetivo do MP, com ao menos 10 anos de casa e formação superior em administração ou 

equivalente e pós graduação em gestão pública, no cargo de maior hierarquia institucional no âmbito 

administrativo, no caso do MPPE, correspondente ao cargo de Secretário Geral. Em terceiro lugar, a 

possibilidade da ocupação de vaga reservada ao MP em Conselhos Setoriais, a exemplo de Conselho 

Municipal de Saúde, por servidor da Instituição, neste caso, médico ou outro profissional de nível superior 

da área de saúde, com experiência de trabalho mínima de 10 anos na área de saúde pública, bem como pós-

graduação nessa temática. Em quarto lugar, a possibilidade do cargo de Ouvidor do MP ser ocupado por 

pessoa idônea, com mais de 35 anos de idade, eleita em votação popular, para a composição de uma lista 

tríplice a ser submetida ao Colégio de Procuradores que teria a prerrogativa de escolher entre os 

integrantes dessa lista. Defendemos que essas proposições, sem prejuízo das PECs que tramitam no 

Congresso Nacional sejam objetos de PECs Estaduais, bem como sugestões de alteração das Leis 



Orgânicas Estaduais. Tudo isso articulado pelos Sindicatos de Servidores dos Ministérios Públicos 

Estaduais, com apoio de outros sindicatos e entidades da sociedade civil organizada, da FENAMP, 

ANSEMP e FórumMP, além dos membros do MP e entidades comprometidos com a construção de um 

novo Ministério Público, verdadeiramente democrático.  

4. Conclusões: da necessidade de Democracia para a superação da precarização do trabalho no MP 

A atual realidade institucional do Parquet Brasileiro, ao contrário da afirmação dos princípios 

democráticos, conforme prevê a nossa Constituição Federal, entre os quais, a garantia do acesso a funções 

e cargos por meio do concurso público,  tem sido no sentido de introdução no seu interior, de formas de 

trabalho precarizado :   criação excessiva de cargos comissionados, MP residente(estagiários de pós-

graduação), estímulo ao trabalho “voluntário”, terceirização. Essas medidas aprofundam o fosso já 

existente nos MPs entre a categoria de servidores “membros” e dos servidores “não membros”, criando um 

contexto favorável à ultra exploração do trabalho e como consequência gerando todos os males já 

suficientes estudados pelos cientistas sociais. A essa configuração de MP, opomos a tese de sua 

democratização, segundo a ótica dos servidores. No nosso entendimento, esse é o único caminho a ser 

trilhado para a consolidação  e fortalecimento do Parquet como órgão defensor da cidadania pois, do 

contrário, estaremos a um passo do descrédito social , com o risco de retrocesso real de grande parte das 

prerrogativas e garantias constitucionais, com grande prejuízo à sociedade brasileira. Destacamos como 

conclusões que sirvam como um guia para ação, que: 

1. O Princípio da socialização leva ao Direito de Participação; 

2. O Direito de Participação deve ser estendido nos MPs; 

3.  O Direito de voto dos servidores deve ser garantido nas eleições a PGJ; 

4.  As entidades classistas de servidores devem ter assento nos órgãos 

colegiados; 

5.  O maior cargo administrativo no MP pode ser ocupado por servidores 

do seu quadro efetivo; 

6.  As Vagas do MP em Conselhos Setoriais de Políticas Públicas podem ser 

ocupadas por servidores do seu quadro efetivo; 

7. O cargo de Ouvidor pode ser ocupado por cidadão externo ao MP; 

8. Sejam propostas PECs Estaduais e Alterações nas Leis Orgânicas dos 

MPs Estaduais, em campanhas promovidas pelos sindicatos locais e 

entidades nacionais; 

9.  A superação da precarização do trabalho no Parquet pode ser alcançada 

pela via da maior democratização do MP; 

10.  A maior democratização do MP é o único caminho viável para fortalecer 

a luta contra o retrocesso e pela permanência de prerrogativas e 

garantidas da Instituição, conquista da sociedade brasileira. 

 


