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RESUMO 

 

A pesquisa objetiva analisar o papel do Ministério Público sob a ótica da Governança 

Pública em estudos de casos sobre as práticas do MP, em artigos, teses e dissertações. Nesse 

sentido, discorreu-se sobre a missão e as funções do MP junto à sociedade dentro de um 

Estado Democrático de Direito permeado por práticas da boa governança. Para isso, lançou-se 

mão de estudo exploratório qualitativo, orientado pelo estudo bibliográfico e documental e 

pela coleta de dados por meio de Revisão Sistemática de Literatura, com detalhamento em 

dois níveis de teste de relevância para seleções de produções científicas, coletadas na base 

Scielo e Banco de Teses e Dissertações da Capes, no período de 2006 a 2016. Como 

resultado, conclui-se que a literatura existente sobre as práticas da governança no âmbito do 

MP é relativamente escassa, porém, nos estudos encontrados e analisados, foram detectadas 

algumas práticas da boa governança, bem como, entraves que impedem uma melhor atuação 

do órgão. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the role of the Public Prosecution Service 

from the point of view of Public Governance in case studies on PM practices in articles, 

theses and dissertations. In this sense, the MP's mission and functions were discussed with 

society within a Democratic State of Law permeated by practices of good governance. For 

this, a qualitative exploratory study was carried out, guided by the bibliographical and 

documentary study and the data collection through Systematic Review of Literature, with 

details in two levels of relevance test for selections of scientific productions, collected in the 

Scielo database and Bank of Thesis and Dissertation of Capes, from 2006 to 2016. As a 

result, it is concluded that the existing literature on governance practices within the MP is 

relatively scarce, however, in the studies found and analyzed, some practices of good 

governance, as well as impediments to better. 
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INTRODUÇÃO 

O Estado, ao longo de sua evolução, assumiu várias formas de representatividade, 

supra entendido, do Estado antigo ao Estado moderno, sendo que o Estado moderno também 

assumiu diversas formas, que vão do Estado absolutista ao Estado Democrático de Direito. 

Bobbio (1987, p.54), afirma que o “Estado é como um sistema complexo, considerado em si 

mesmo e nas relações com os demais sistemas contíguos”. Diante desse contexto, encontra-se 

em diversas literaturas autores que divergem sobre a formação e o real papel do Estado na 

sociedade.  

O presente trabalho ater-se-á a questões relevantes ao processo básico de fluidez no 

Estado Democrático de Direito, que está em constante evolução e dialoga com as instituições 

que representam a sociedade, em especial o Ministério Público, perpassando pelo processo de 

uma boa governança. Neste sentido, convém ressaltar o pensamento de Durkheim (1999), que 

defendia a teoria do funcionalismo ao fazer uma analogia da sociedade com um organismo 

biológico. Para o autor, cada órgão exerce funções específicas na sociedade e o seu mau 

funcionamento pode ocasionar desequilíbrio da própria sociedade. 

Nessa tessitura organizacional, ressalta-se que o Ministério Público, perante o Poder 

Judiciário e a Defensoria Pública, é condição sine qua non  para a defesa da ordem jurídica e 

dos interesses da sociedade no Estado Democrático de Direito. É esse entrelaçamento 

institucional, na visão de Durkheim, que dá harmonia e vitalidade ao próprio Estado. 

O interesse em estudar o tema partiu da importância que o Ministério Público tem 

perante o Estado e a sociedade, levando-se em consideração princípios da boa governança, 

como transparência e controle social que perpassam o âmbito da Instituição Ministerial, 

mormente, porque, embora o termo governança date de idades remotas, o conceito e a 

importância que atualmente lhe são atribuídos foram construídos nas últimas três décadas, 

inicialmente nas organizações privadas (BRASIL, 2014, p. 15).  

O tema governança, explicitando novas tendências de administração pública e de 

gestão de políticas públicas pode ser mensurado pelo crescente destaque que a literatura vem 

dedicando nos últimos anos ao assunto (MATIAS-PEREIRA, 2010, P. 112). Assim, a 

pesquisa orienta-se pela seguinte questão: em que medida os estudos de uma década 

demonstram o papel do Ministério Público, especialmente no que se refere aos princípios de 

governança, como transparência e controle? 

Tem-se como objetivo geral: analisar o papel do Ministério Público sob a ótica da 

Governança Pública expostos em estudos de casos sobre as práticas do MP, em artigos, teses 

e dissertações. 
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Quanto aos objetivos específicos, definiu-se: a) estudar sobre a relação do Estado 

Democrático de Direito com a figura do Ministério Público e a sociedade; b) averiguar a 

relação de governança pública com o papel do Ministério Público com enfoque nos princípios 

de transparência e controle social; c) analisar o que dizem os estudos científicos nos últimos 

dez anos em relação às práticas da boa governança na gestão do Ministério Público, 

especialmente em relação a transparência e controle.   

A relevância da pesquisa se justifica mediante a importância que o Ministério Público 

tem perante a sociedade, principalmente num país com dimensões continentais, como o 

Brasil, com uma população tão carente de recursos econômicos e de políticas públicas. 

O presente trabalho está estruturado em quatro seções. Na primeira seção, apresenta-se 

o referencial teórico, na segunda seção, trata-se da metodologia da pesquisa, na terceira seção, 

demonstram-se a descrição e a análise dos resultados da pesquisa e na quarta seção são 

apresentadas as considerações finais.  

 

1. Estado Democrático de Direito e a sua relação permeada pela figura do 

Ministério Público  

No decorrer da história, o Estado vem passando por constantes transformações e essas 

transformações são o reflexo da participação do povo nesse contexto histórico evolutivo. No 

Brasil, para instruir o Estado Democrático de Direito foi promulgada a Constituição da 

República Federativa do Brasil, que já em seu preâmbulo sacramenta o dever do Estado com a 

sociedade assegurando o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias 

(BRASIL, 1988). 

O Estado Democrático de Direito, pautado em sua Constituição Federal (BRASIL, 

1988), obriga-se a resguardar os interesses da sociedade e do bem-estar de todos, dando 

sentido ao real significado à democracia, onde nenhum cidadão ou presidente está acima da 

lei. Notadamente, percebe-se que o povo é o titular do seu poder soberano (princípio da 

soberania popular), como sacramenta o parágrafo único do Art. 1º da Carta Magna, onde está 

expresso que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  

Essa mesma Constituição que sacramenta o dever do Estado, também consagra a 

missão do MP em seu artigo 127, quando diz: “O Ministério Público, é instituição 
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permanente, essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

E para o cumprimento dessa missão, a Carta Magna, em seu artigo 129, preconiza as 

funções do Ministério Público da seguinte forma: “São funções institucionais do Ministério 

Público: 

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  

II – zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 

as medidas necessárias a sua garantia;  

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos;  

IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;  

V – defender juridicamente os direitos e interesses das populações indígenas;  

VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 

forma da lei complementar respectiva;  

VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar mencionada no artigo anterior;  

VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 

processuais;  

IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 

com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria 

jurídica de entidades públicas”. (BRASIL, 1988, p. 82) 

 

A exemplo do Estado, o Ministério Público também passou por um extraordinário 

processo de mudanças, com a promulgação da Constituição de 1988, o Parquet4 ganhou 

maior relevância no cenário nacional e internacional, não só por ter se tornado “o grande 

defensor da lei”, mas do ordenamento jurídico como um todo. Hoje, com tantas mazelas 

sociais, ausência ou redução de investimentos em políticas públicas e principalmente pelos 

desvios de recursos públicos, a atuação do Ministério Público, mais do que nunca, tornou-se 

essencial no permeio da relação do próprio Estado com a sociedade civil. 

E para que haja uma maior efetividade nas ações do Ministério Público, a participação 

popular é de fundamental relevância, seja por meio de ferramentas, como as representações 

junto ao Órgão fiscalizador, quanto pelo próprio ato de fiscalizar as ações dos membros do 

Parquet.  Mudar o Status quo, se apropriando de ferramentas que a legislação lhe concede é a 

personificação do legítimo Estado Democrático de Direito. 

                                                           
4Expressão usada com referência ao Ministério Público, provém da tradição francesa (MAZZILLI, 1991) 
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Para Matias-Pereira (2010), os diversos fenômenos que ocorrem no mundo, entre eles 

a recente crise econômica e financeira mundial, está exigindo dos governantes a adoção de 

ações inovadoras na gestão do setor público. Ainda, segundo Matias-Pereira (2010, p.131), a 

boa governança pública, nesse contexto, assume uma importância cada vez maior no que se 

refere às questões que envolvem as relações complexas que existem entre o Estado, o setor 

privado e o terceiro setor.  

Diante dessa complexidade, percebe-se que a incorporação das novas técnicas de 

gestão é essencial para a mensuração do quanto o Estado está comprometido com a sociedade 

e o quanto os governantes estão dispostos, por exemplo, a implementar novas políticas 

públicas. 

 

2. A Governança Pública e a Relação com o Papel do Ministério Público 

Com as grandes transformações que vêm ocorrendo ao longo dos anos no cenário 

nacional e internacional gerando incertezas e instabilidades com consequências em diversos 

ramos, vários países vêm implementando ações no sentido de amenizar os impactos dessas 

transformações, principalmente nos cenários econômico e social, com o Brasil não podia ser 

diferente.  

Durante a década de 1990, por exemplo, chegaram ao Brasil as propostas da Nova 

Administração Pública – NAP, defendidas por: Mezza; Moratta e Groschupf (2016). Segundo 

esses autores, essas propostas se resumem à aplicação de princípios e práticas do mundo 

empresarial nos organismos públicos. 

Esses princípios, que envolvem, entre eles, uma gestão participativa e transparente 

implica, segundo Meza; Moratta e Groschupf (2016) em transformações na Administração 

Pública Brasileira que tem como escopo promover a boa governança no sentido de fortalecer 

as relações com a sociedade civil, melhorando a cidadania e consequentemente a democracia. 

Sobre boa governança, vale ressaltar o que diz o Acordo de Cotonou, que é um acordo 

de cooperação comercial, técnico-financeira e diálogo político entre a União Europeia e os 

países da África, Caribe e Pacífico, em seu artigo 9°, que define a “Boa Governança” como 

sendo a “gestão transparente e responsável dos recursos humanos, naturais, econômicos e 

financeiros, tendo em vista um desenvolvimento sustentável e equitativo” (UNIÃO 

EUROPEIA, 2000, p.16). 

Para Faraco; Niwa e Vicentin (2016) o apelo do povo pelo atendimento de seus 

anseios econômicos, políticos e sociais, além de efetivas políticas públicas, obrigou a 
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Administração Pública a rever suas leis, objetivando maior controle sobre suas instituições e 

administrados, bem como, a promoção de uma gestão transparente e democrática.  

Segundo Bliacherlene, Ribeiro e Funari (2013), a democracia participativa, eficaz e 

transparente pressupõe a atuação do cidadão em todo o processo de escolhas, execução e 

controle das políticas públicas. Para esses autores o gestor deve pensar estrategicamente, 

porém, agir democraticamente. 

Bresser-Pereira (2001) comunga do mesmo pensamento, afirmando que a governança 

é um processo dinâmico, por meio do qual se dá o desenvolvimento político, em que, a vida 

pública é organizada e gerida pelo estado e governo, mas com a participação da sociedade. 

Faraco; Niwa e Vicentin (2016) consideram que o fortalecimento do controle social está 

integrado ao conceito de cidadania, bem como de democracia e participação dos cidadãos, no 

intuito de combater a corrupção e a improbidade administrativa. 

Sobre o combate a corrupção e a improbidade administrativa, vale ressaltar o que diz o 

inciso III do artigo 127 da CF, que, entre outras missões no Ministério Público, ressalta o 

seguinte: “Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. (BRASIL, 

1988).  

Salienta-se, que a ação civil pública não é uma prerrogativa do Ministério Público, 

pois isso fica claro no § 1º do artigo 129, da CF, quando diz: “A legitimação do Ministério 

Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas 

hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei”. (BRASIL, 1988). Não obstante, 

apesar do ingresso da ação civil pública ser estendida a terceiros, é o MP que possui maiores 

condições de acesso ao poder judiciário. 

Depreende-se que o Ministério Público é um importante órgão no combate a corrupção 

e na fiscalização da aplicabilidade da lei, mas para uma maior efetividade em suas ações é 

essencial que o próprio órgão se aproxime da população e estimule ao cidadão a assumir uma 

postura proativa, seja denunciando atos de corrupção, fiscalizando ou exigindo da 

administração pública maior transparência em seus atos, pois, segundo Figueiredo e 

Santos(2013), uma sociedade participativa consciente da atuação dos seus representados 

desempenha, de forma mais satisfatória, o exercício da democracia quando tem o livre arbítrio 

de opinar e fiscalizar os gastos públicos. 

  Inferese-se, que ao adotar uma postura proativa, a população terá um maior controle 

sobre as ações do governo e consequentemente sobre a gestão dos recursos, o que vai ao 

encontro do que se apregoa em diversas literaturas sobre a boa governança. 
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2.1. Transparência e Controle Social: fatores essenciais da boa governança 

A Constituição brasileira preconiza o direito dos cidadãos à transparência pública, 

quando em seu artigo 5°, XXXIII, apresenta: “[...] todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 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, p.14).  

O acesso do cidadão à transparência fica ainda mais claro no artigo 37, quando afirma 

que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência." (BRASIL, 1988, P.36). Além da Constituição Federal, 

outras leis asseguram caminhos para uma boa governança: 

No âmbito jurídico diversas leis foram editadas e contribuem para a adoção 

da Governança Pública, dentre elas: a Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 

o Decreto nº. 200, de 25 de fevereiro de 1967, a Lei de responsabilidade 

Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, Lei nº 

6021, de 22 de janeiro de 2007, além da Lei nº. 12.527, de 18 de novembro 

de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei nº. 12.741, de 08 de dezembro 

de 2012 (Lei da Transparência Fiscal). Outro importante fator instituído pela 

Constituição de 1988 é a elaboração do Plano Plurianual (PPA), que 

fortalece o planejamento público (MEZA; MORATTA; GROSCHUPF, 

2016, p.180). 

As leis são claras, as entidades públicas têm o dever de prestar contas de seus atos 

junto à sociedade.  As práticas de transparência são fundamentais para o fortalecimento da 

democracia e consequentemente de uma gestão mais eficiente. Sobre isto, Bliacherlene; 

Ribeiro e Funari (2013) dissertam que ao expandir o conceito da publicidade, até que se 

chegue a efetiva transparência da administração pública, e incluindo nele efetiva participação 

popular, busca-se um meio democrático para se atingir a eficiência. 

Para se atingir a eficiência é imprescindível que, além de fatores como a transparência, 

outros mecanismos devem ser levados em consideração como um ato de complementariedade, 

o controle social, entre outros. Sobre isto, Faraco; Niwa e Vicentin (2016), afirmam que o 

controle social está intimamente relacionado com o conceito de transparência, pois, sem esta 

relação não há como avaliar e fiscalizar as instituições e seus atos administrativos. 

Nos últimos anos, o Brasil tem avançado consideravelmente em relação ao controle à 

corrupção, seja pela força da lei e pela participação popular, quanto por meio de instituições 

fiscalizadoras. Neste sentido, é notória a atuação de Instituições de controle, como a 

Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, ambos, 
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atuando de forma independente e ao mesmo tempo, integrada, buscando dar respostas ao povo 

brasileiro, que cada vez mais está atento a fiscalização dos gastos, principalmente em políticas 

públicas.  

Não obstante, apesar do empenho dessas instituições de controle, diante do contexto 

de crises que o país atravessa, parte da população, de uma forma geral, vêm esboçando 

insatisfação. Dados coletados pelo Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil), produzido pela 

Escola de Direito de São Paulo da  FGV – Fundação Getúlio Vargas, revelaram drástica 

queda, no ano de 2017, na confiança da população brasileira em praticamente todas as 

instituições avaliadas na comparação com o relatório de 2016. 

A pesquisa demonstrou que as instituições que mais tiveram queda no seu grau de 

confiança foram: o Governo Federal, que passou de 29% para 6%, o Ministério Público, de 

50% para 28% e as Grandes Empresas de 43% para 29%. Segundo a pesquisa, o cenário de 

baixa confiança nessas instituições é o reflexo da insatisfação da população brasileira com os 

recentes acontecimentos de corrupção e da falta de respostas satisfatórias às suas demandas. 

Para a CGU, a participação do cidadão é essencial no controle social dos gastos 

públicos, essa participação efetiva da população poderá garantir uma correta aplicação dos 

recursos. Segundo o site do governo brasileiro, dados do Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União, mostram que no ano de 2016, o portal da 

transparência do governo federal recebeu número recorde de acessos, chegando a mais de 

21,6 milhões. O número é 32,5% maior que os 16 milhões de visitas de 2015. Isso mostra, que 

o interesse da população no controle social da gestão pública vem aumentando 

significativamente. 

E o que dizer quando um órgão fiscalizador passa a ser questionado em relação à 

aplicabilidade da lei de transparência dentro da própria instituição? Moncau; Michener, 

Barros et al. (2015) realizaram uma pesquisa, na qual a pergunta geral era: os órgãos do 

Ministério Público brasileiro estão cumprindo a Lei n°. 12.527 de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação)? Por meio dessa pesquisa os autores buscaram averiguar, se o Ministério 

Público, como defensor do cumprimento das leis, conseguia estabelecer um exemplo a ser 

seguido no que concerne ao cumprimento da LAI – Lei de Acesso à Informação, lei, que 

inclusive, o CNPM – Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou no âmbito do 

Ministério Público, no ano de 2012, por meio da Resolução n°. 89/2012.  

Salienta-se, que essa pesquisa foi desenvolvida pelo Programa de Transparência 

Pública da FGV, Coordenado pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

– ABAPE e pelo Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da Escola de Direito do Rio de 
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Janeiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV DIREITO RIO) e que adotou uma análise da 

transparência passiva (informações não disponibilizadas previamente pelo poder público). 

A pesquisa demonstrou que, dos 193 pedidos de acessos à informação feitos a 29 

diferentes órgãos do Ministério Público do Brasil, sendo eles: os 26 Ministérios Públicos dos 

Estados e três órgãos do Ministério Público da União – O Ministério Público Federal, o 

Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 99 

foram respondidos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 51,30%, e, dentre os pedidos 

enviados, 53 respostas (27,46%) foram avaliadas como precisas. 

A pesquisa apontou que um em cada dois pedidos de acesso à informação enviado aos 

diversos órgãos do Ministério Público não foi respondido e apenas um em cada quatro 

pedidos foi respondido com um grau mínimo de precisão. As perguntas enviadas a esses 

órgãos eram relacionadas aos seguintes temas: remuneração de servidores públicos e 

nepotismo, orçamento, promoção e atuação de membros do MP. 

Infere-se, neste contexto, sobre a importância para os órgãos públicos, como o MP, o 

desenvolvimento de práticas de governança, especialmente transparência e controle, por 

entender que estes princípios atendam as necessidades da população, que cada vez mais está 

consciente de seus direitos e deseja-se inserir no processo de gestão como complementaridade 

ao exercício de cidadania. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

3.1 Abordagem da pesquisa 

Para atender aos objetivos propostos, optou-se por utilizar pesquisa exploratória com 

base no estudo de levantamento sistemático de referencial. Gil (2002, p.41) afirma que a 

pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Neste sentido, buscou-se lançar 

mão de pesquisa bibliográfica. Este tipo de pesquisa tem como finalidade colocar o 

pesquisador em contato direto, contudo o que foi escrito ou filmado sobre determinado 

assunto (LAKATOS, 2003, p.183).  

A principal vantagem desta pesquisa reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente (GIL, 2008, p.50), neste sentido, utilizou-se os seguintes materiais bibliográficos: 

livros, artigos e dissertações. 

Para dar embasamento teórico ao presente trabalho, selecionou-se autores que tratam 

sobre o campo da “governança pública”, especialmente vinculada a “transparência” e 



10 
 

 

“controle social”, que dentre os autores destacam-se: Meza; Moratta e Groschupf (2016), 

Faraco; Nina e Vicentin (2016), Bresser-Pereira (2001), Bliacherlene; Ribeiro e 

Funari(2013),Moncau; Michener; Barros et al.(2015).  Sobre “Estado e Sociedade” como: 

Bobbio(1987),  Durkheim(1999) e sobre o “Ministério Público” como: Mazzilli (1999).  

Para as pesquisas sobre transparência no MP, bem como sobre índices de insatisfação 

da população em relação às instituições representativas mediante o atual cenário de crises no 

Brasil, citou-se dados da CGU – Controladoria-Geral da União e da FGV – Fundação Getúlio 

Vargas.Outro movimento bibliográfico foi o estudo documental relacionado a legislação, 

como a Constituição Federal (BRASIL,1988) e o Acordo de Cotonou (EU, 2000).  

No campo de coleta de dados, optou-se pela revisão sistemática da literatura, no 

período de 2006 a 2016, a conferir uma década de estudo sobre o tema, identificando-se 

artigos científicos na base de indexação Scielo e Diretório de Teses e Dissertações da CAPES, 

os quais, os autores se detalham, a seguir: Silveira (2006), SeraFuruiti (2009), Cortês (2010), 

Cunto, et al. (2014). 

 

3.2.  Método de coleta de dados 

O método utilizado para a coleta de dados se deu por meio de revisão sistemática de 

literatura. Trata-se de um tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa 

identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis (GALVÃO; 

PEREIRA, 2014, p.183). Para Sousa e Ribeiro (2008), é uma revisão planejada que utiliza-se 

de métodos sistemáticos visando uma avaliação crítica aos estudos científicos relevantes 

previamente selecionados.  

Sendo assim, com o intuito de responder aos questionamentos sobre a atuação do 

Ministério Público sob a ótica da governança pública contidas na literatura brasileira, lançou-

se mão das seguintes bases de dados eletrônicas de artigos indexados da base Scielo e 

Diretório de Teses e Dissertações da CAPES.  

O processo de seleção do material para a pesquisa se deu por meio do Teste de 

Relevância (TR), nos níveis I e II. No nível I constou-se: a) a definição das bases de dados; b) 

definição do período de publicação dos estudos – de 2006 a 2016; c) definição dos 

descritores:  “Ministério Público”, “Governança Pública”,“atuação do Ministério Público” e 

“estudo de caso”. Em seguida, ao encontrar um numero maior de 30 mil resultados, filtrou-se 

por meio de cruzamento de descritores com os operadores boleanos “and” e “or”. 

A partir do resultado de 120 produtos (tese, dissertações e artigos), passou-se para o 

nível II no TR, com a leitura dos resumos, orientado por meio das seguintes questões: 1- O 
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material pesquisado tem a ver com o papel do Ministério Publico ou Governança Publica? 2- 

A publicação do estudo estava no período de 2006 a 2016? Resultando-se em 22 produtos. 

No segundo momento (do nível II), após a seleção dos estudos por meio da análise dos 

resumos, passou-se a dar ênfase às introduções, a fim de identificar se tais materiais tratavam-

se de estudos de casos, bem como, se havia interação com o objeto de estudo, concluiu-se que 

apenas 04 (quatro estudos se enquadravam dentro dessa proposta). 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 O papel do Ministério Público a partir dos estudos analisados 

Com os resultados da revisão sistemática de literatura, após os Testes de Relevâncias 

nos níveis I e II, constatou-se que os estudos selecionados se organizam em diversas áreas de 

atuação do MP, como meio ambiente e educação, nas quais o MP se coloca desde o título da 

obra, como se pode observar no quadro a seguir: 

Quadro 1 – Descrição dos estudos selecionados, por ano, titulo e autor, 2006-2016. 
Ano Tipo de 

estudo 
Título do estudo selecionado Autor(es) 

2006 Dissertação Direito à Educação e o Ministério Público: uma análise 

da atuação de duas promotorias de justiça da infância e 

juventude do interior paulista 

SILVEIRA, Adriana 

Aparecida Dragone 

2009 Dissertação A Atuação do Ministério Público no Licenciamento 

Ambiental de Empreendimentos de Geração de Energia 

SERA FURUITI, 

Naoka 

2010 Dissertação O Ministério Público e a defesa do direito à Educação: 

um estudo de caso sobre a atuação dos promotores de 

justiça da Grande São Paulo 

CÔRTES, Lara 

Barbosa Quadros 

2014 Artigo 

Científico 

Institucionalização da Nova Gestão Pública no 

Ministério Público do RN 

CUNTO, Jean Marcel, 

et al. 

Fonte: Scielo (2017); Capes (2017). Elaboração própria. 

Nota-se que, dos estudos descritos no quadro, o quarto, publicado em 2014,  é o que 

faz uma menção  direta em seu título, em relação a própria gestão do Ministério Público. 

Com a Constituição Federal de 1988, as funções do MP foram ampliadas, e, a partir de 

então, o Parquet passou atuar em diversas áreas, que vão da defesa do Meio Ambiente aos 

Direitos da Criança e do Adolescente. A seguir, algumas das ações do MP nas áreas da 

Infância e Juventude, Meio Ambiente e Educação extraídas dos trabalhos selecionados: 

 

a) Título 1: Direito à Educação e o Ministério Público: uma análise da atuação de 

duas promotorias de justiça da infância e juventude do interior paulista. 

Objetivo do estudo: Analisar a atuação do Ministério Público, com vistas à garantia 

do direito à educação, por ser uma instituição com funções atribuídas pela CF/88, de fiscalizar 
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a aplicação da legislação e de defender os interesses da sociedade, utilizando-se de recursos 

judiciais e extrajudiciais. 

Esta Dissertação da autora, Adriana Aparecida Dragone Silveira, apresentada no ano 

de 2006 à Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre, discute a atuação do 

MP, por meio de duas Promotorias da Infância e Juventude dos Municípios de Rio Claro e 

Ribeirão Preto, ambos do Estado de São Paulo, após a implantação do Fundef para a garantia 

de direito à educação, no período de 1997 a 2004. 

O estudo apresentou em seu referencial teórico diversos elementos constitucionais que 

garantem o acesso à educação a todos os cidadãos como forma de acesso a cidadania e ao 

respeito aos direitos humanos, ressaltando a importância do ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente na garantia do direito a educação básica e de permanência no ensino obrigatório.  

Para dar ênfase ao estudo, a autora discorreu sobre a importância do MP na 

fiscalização dessas leis para a garantia, na prática, do acesso a uma educação digna. Por meio 

de coletas de dados e análise, a autora pondera que o diálogo do MP com a sociedade e de 

trabalho em conjunto com a sociedade é tão importante quanto a cobrança do Parquet junto 

ao poder executivo para que a sociedade tenha acesso aos seus serviços, como à educação 

infantil, por exemplo. 

O estudo reconhece o MP como sendo um organismo importante de acesso à justiça e 

de fortalecimento da democracia, pois tem o poder sacramentado na CF de garantir, a todos, 

os direitos definidos na própria lei, além disso,dispõe de mecanismos essenciais para provocar 

o poder público a cumprir a lei, dentre eles, a ACP - Ação Civil Pública e o TAC – Termo de 

Ajustamento de Conduta. 

O estudo revela que houve um aumento significativo nos dois municípios estudados 

em relação a demanda por vagas na educação infantil, principalmente em creches, o que 

ensejou intervenções do Parquet junto ao poder público municipal por meio de ações civis 

públicas. Ressalta-se que nos dois municípios, a participação do cidadão foi de fundamental 

relevância.A expansão da educação infantil, demandada ao Ministério Público por meio das 

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, principalmente de Ribeirão Preto, evidenciam 

a pressão social sobre os municípios para o cumprimento de seus deveres. 

O estudo ressaltou a dificuldade do MP em acionar o Estado judicialmente para exigir 

a qualidade na educação, isso restou evidente, quando o 5º PJ de Rio Claro destacou como 

melhor opção a via extrajudicial.  Foi destacado, ainda,que os promotores dos dois municípios 

indicaram a importância do trabalho coletivo dos entes envolvidos, como professores e pais 

na efetividade das ações promovidas pelo MP, além disso, o estudo apontou sobre a 
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importância da realização de audiências públicas promovidas pelo MP, a fim de discutir as 

demandas educacionais junto à sociedade e organismos representativos, além de possibilitar a 

divulgação das funções e dos trabalhos desenvolvidos pelo MP. 

Na atuação das duas promotorias pesquisadas é possível constatar que a prática mais 

constante de diálogo com a comunidade, assim como outras características, estão relacionadas 

ao perfil de cada promotor de justiça e que a demanda da sociedade civil torna a atuação do 

MP mais efetiva e frequente, ressalta-se que os conselhos e representantes de associações 

necessitam entender quais são as funções do MP e as suas possibilidades de atuação, pois 

muitas demandas levadas ao MP, na verdade, são demandas que cabem à Defensoria Pública. 

O estudo destacou que a existência da garantia legal ao direito à educação e de 

mecanismos para a sua defesa não são suficientes para que ela se efetive com qualidade para 

todos, sendo necessário transformar/conscientizar em políticas públicas os direitos já 

reconhecidos constitucionalmente, exigindo-se dos governantes, seja por meio judicial ou pela 

cobrança da sociedade civil organizada a sua realização, tendo o MP um importante papel 

neste contexto.Por fim, a pesquisa apontou que dados educacionais indicam que muito ainda 

deve ser feito para o alcance do que a lei garante. 

 

b) Título 2: A Atuação do Ministério Público no Licenciamento Ambiental de 

Empreendimentos de Geração de Energia. 

Objetivo do estudo: Analisar como o MP brasileiro tem exercido a função inovadora 

que lhe foi atribuída pela CF de 1988, para zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública ao direito constitucional do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Dissertação apresentada em 2009 por Naoka Sera Furuiti para a obtenção do título de 

Mestre em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo. Ressalta-se que a autora 

delimitou a pesquisa ao Estado de São Paulo (período da pesquisa: de 2001 a 2006). 

Sendo a proteção do meio ambiente uma das funções do MP, conforme reza o 

Parágrafo III do Art. 129 da CF/2008, e, a garantia de direito a um meio ambiente equilibrado, 

de uso comum a todos e especialmente impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo (Art. 225, CF/2008), a autora da referida dissertação em sua análise e 

conclusões sobre sua pesquisa, ressalta entre outros fatores essenciais, o seguinte: 

No processo de licenciamento ambiental conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo – SMA,o estudo indica que estão previstos os seguintes momentos 

para a manifestação dos membros do MP: a) – nas audiências públicas; b) – nos plenários do  
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Consema – Conselho Estadual de Meio Ambiente (como conselheiro e com direito a voto); c) 

– nas câmaras técnicas daquele Conselho. Porém, foi verificado que a participação nessas 

esferas administrativas, a participação do MP/SP é relativamente pouco representativa. 

Se a representação do MPE/SP dentro do âmbito administrativo é comedida, o estudo 

salienta que a representatividade dessa instituição no acompanhamento de processos de 

licenciamento por meio da instauração de inquéritos civis ou pela propositura de ações civis 

públicas é reconhecida pelos próprios membros e também pela Administração Pública. 

O estudo enfatiza que a atuação do MP visa a evitar o risco de que interesses políticos 

acabem afetando o exercício do órgão administrativo no seu dever de proteger o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. O estudo aponta que o MPE/SP conta com um número 

limitado de assistentes técnicos para atender a todas as promotorias de meio ambiente do 

Estado e, portanto, limitada também será a multidisciplinariedade da equipe técnica 

ministerial envolvida na avaliação desses trabalhos. 

No estudo de caso, verificou-se que o licenciamento da UTE – Usina Termoéletrica 

Santa Branca foi suspenso em dois momentos por intervenções promovidas pelo MPE/SP, 

sendo que na última a licença ambiental foi cancelada e o processo acabou sendo arquivado. 

A principal irregularidade apontada pelo MPE/SP foi o impedimento existente na legislação 

municipal para a implantação de uma usina termelétrica no local. 

Em relação ao licenciamento ambiental do mesmo projeto, o estudo apontou a falta de 

sintonia entre a atuação dos dois órgãos do MPE/SP (o CAO – Centro de Apoio Operacional 

do MP de São Paulo e a promotoria de justiça). O estudo ressaltou que ao final, as alegações 

de irregularidades apresentadas pelo MPE/SP foram consideradas improcedentes pelo 

Judiciário.Para o estudo, o cancelamento de licenças emitidas afeta a segurança jurídica e 

compromete a presunção de legitimidade dos atos administrativos, razão pela qual deveria 

ocorrer, segundo a autora, em situações realmente excepcionais. 

O estudo aponta que as intervenções do MP no processo de licenciamento ambiental 

de empreendimentos de geração de energia elétrica podem refletir sobre direitos sociais e os 

próprios interesses que aquela instituição pretende tutelar. Assim sendo, ao invés de uma 

abordagem estritamente legalista, pautada em uma atuação formalmente correta, a atuação do 

MP precisaria considerar o intricado mecanismo sistêmico no qual se insere, por meio de uma 

postura efetivamente equacionadora dos problemas ambientais. 

O estudo constatou, também, que a estrutura do MPE/SP privilegia a independência 

funcional de cada promotor e que a adoção de uma postura institucional unificada por parte do 

MP dentro das diferentes etapas do licenciamento ambiental poderia contribuir para 
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equacionar parte desses conflitos e por fim, que a estrutura pela qual o MPE/SP exerce a 

fiscalização sobre o licenciamento ambiental conduzido pela SMA pode acabar por exacerbar 

as tensões existentes e por criar contradições por vezes críticas, favorecendo a perpetuação 

dos conflitos. 

 

c) Título 3: O Ministério Público e a Defesa do Direito à Educação: Um estudo de 

Caso sobre a  Atuação dos Promotores de Justiça da Grande São Paulo. 

Objetivo do estudo: Identificar e compreender como o Ministério Público está 

organizado e como atua na defesa do direito à educação. 

Dissertação apresentada por Lara Barbosa Quadros Côrtes, no ano de 2010, à Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas para a obtenção do título de Mestre. 

A CF de 1988, colocou como uma das funções institucionais do MP, a defesa dos 

direitos fundamentais, entre eles, a educação, neste sentido, a pesquisadora resolveu estudar a 

atuação do MP na defesa do direito à educação, por meio de estudo de caso no MP de 

municípios da Grande São Paulo, sendo assim, após os dados levantados, a pesquisadora 

chegou a seguintes conclusões: 

A atuação dos promotores de justiça do MP do Estado de São Paulo na defesa do 

direito à educação não é guiada por um projeto institucional especificamente delineado por 

área, e, que atuação dos promotores de justiça nessa área varia principalmente de acordo com 

suas motivações pessoais. Embora a atuação dos promotores de justiça do MP de São Paulo 

não seja guiada por uma política institucional específica para a área do direito à educação, 

vem-se pautando as discussões no Supremo Tribunal Federal na defesa desse direito. 

Para o estudo, os integrantes do MP do Estado de São Paulo, quando não conseguem 

resolver questões mais complexas referentes ao direito à educação por meio da utilização de 

outros recursos de que dispõe, procuram o Poder Judiciário em busca de respostas para esses 

problemas, por outro lado, a falta de uma política institucional clara, específica e bem 

delineada, além de dificultar o controle das atividades da instituição, pode comprometer o 

grau de efetividade da sua atuação na área. 

A pesquisadora pondera como ponto a ser explorado em futuras pesquisas a 

dificuldade de controle social sobre uma instituição que tem legitimidade para representar a 

coletividade em juízo, na medida em que seus dados não são organizados de forma 

sistemática, nem muito menos disponibilizados com transparência.  
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d) Título 4: Institucionalização da Nova Gestão Pública no Ministério Público do Rio 

Grande do Norte. 

Objetivo do estudo: Avaliar o processo de institucionalização das práticas da Nova 

Gestão Pública – NGP no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, assim como 

verificar os fatores favoráveis ou a resistência para consolidação desse processo. 

Artigo (ano de 2014), extraído da Revista Eletrônica Mestrado em Administração da 

Universidade Potiguar (CUNTO, Jean Marcel, et al.). 

Os autores deste estudo de caso, ao analisarem os dados estudados na gestão pública 

no MP do Rio Grande do Norte detectaram em relação aos principais registros institucionais 

alinhados às perspectivas da Nova Gestão Pública presentes no MPRN, o seguinte: 

Adesão ao Programa GesPública; realização de Planejamento Estratégico: implantação 

de Plano de Cargos e Carreira e Remuneração para os servidores do MPRN; modernização da 

Arquitetura Organizacional; implantação de escritório de projetos; concurso Melhores Ideias; 

pesquisa de Imagem e Satisfação; implantação de Portal de Comunicação com a Sociedade; 

implantação de instrumentos de Planejamento Tático Operacional; elaboração de Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação; implantação de Procedimento Meritocrático para 

Provimento de Cargos em Comissão; implantação de Plano de Capacitação Continuada; 

normatização de Procedimentos para Concessão de Gratificações; implantação de Avaliação 

de Desempenho dos Servidores; estruturação e Fortalecimento das Promotorias de Justiça; 

gestão do Clima e Cultura Organizacional; implantação de Mecanismos de Transparência e 

Prestação de Contas. 

No que tange aos fatores que contribuem para o processo de institucionalização das 

práticas da NGP vários aspectos favoráveis foram citados, como: apoio da Administração 

Superior, a profissionalização dos integrantes do MPRN e a adoção de ferramentas gerenciais 

e de aperfeiçoamento funcional, já, em relação aos fatores que dificultam o processo de 

institucionalização da NGP foram evidenciadas: resistência às mudanças, questões culturais, 

falta de planejamento, questões políticas, questões administrativas e gerenciais. 

A pressão da sociedade por melhores resultados, bem como o apoio da Administração 

Superior, segundo os autores do estudo, foram os fatores citados que levaram o MPRN a 

incorporar as diretrizes da NGP. 

Em resumo, os autores observaram que o processo de mudança iniciado no MPRN tem 

suas origens tanto externas, quanto internas. Em relação a influência interna, os autores 

indicam que decorre do próprio processo de evolução da gestão pública brasileira, nesse 
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contexto, os autores destacam a necessidade de atender os anseios da sociedade, bem como o 

alinhamento aos modelos e arranjos institucionais já consolidados na Administração Pública. 

Na dimensão interna, os autores indicam o investimento na profissionalização dos 

gestores, o envolvimento da Administração Superior, a adoção de novas ferramentas 

gerenciais. Por fim, os autores concluem que o MPRN se encontra de acordo com as 

concepções teóricas que alicerçaram o estudo, em um estágio de pré-institucionalização das 

diretrizes da NGP. 

Os estudos acima expostos mostram a atuação do Ministério Público em diversas 

áreas. Nesses estudos foram apontados alguns entraves na gestão do MP, que refletem 

diretamente nas suas práticas perante a sociedade. Em contrapartida, boas práticas de 

governança sinalizam que o órgão está se adaptando a NGP. 

 

4.2 Princípios de controle e transparência e o papel do MP nos estudos 

selecionados 

O primeiro estudo tratou sobre a defesa dos direitos da criança e do adolescente ao 

acesso à educação nos Municípios paulistas de Rio Claro e Ribeirão Preto. É cediço que a 

realidade vivida pelas crianças e adolescentes deste país diverge da retórica proferida por 

muitos, mesmo estando os seus direitos expressos na Carta Magna e no ECA- Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 Diariamente, casos sobre negligência aos direitos desses menores são presenciados 

nas pequenas e grandes cidades, a imprensa também mostra essa realidade. Um dos maiores 

problemas que as crianças e adolescentes vivenciam todos os anos é a dificuldade de ingressar 

e de se manter na sala de aula e isso inclui vários fatores. No estudo ficou claro que a ação 

ministerial aliada a participação popular é de fundamental relevância no processo de garantia 

de direitos, além disso, os mecanismos que o MP dispõe são essenciais para a efetividade 

desses direitos, como o inquérito civil público, a ação civil pública e o Termo de Ajustamento 

de Conduta, além da realização de audiências públicas.  

O estudo ponderou que muito há de se fazer para se atingir o mínimo necessário na 

seara da infância e juventude, porém restou claro que através da conscientização de todos e da 

integração dos próprios órgãos representativos junto a sociedade, como o MPde SP que agiu 

nessa direção provocando a participação popular, cuja importância ficou tão visível neste 

estudo é de fundamental importância para a efetividade dos direitos consagrados na CF.   

O segundo estudo tratou sobre a atuação do MP no processo de licenciamento 

ambiental de empreendimentos de geração de energia no interior paulista. Proteger o meio 
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ambiente é um dever constitucional do Parquet, para isso, vale-se de três âmbitos do direito: o 

administrativo, o civil e o penal. No caso em tela, foi verificado que a participação do 

MPE/SP nas esferas administrativas, que levam ao licenciamento ambiental é pouco 

representativa, por outro lado, a exemplo do primeiro estudo, o MP utilizou-se de vários 

mecanismos eficazes, como o inquérito civil público, a ação civil pública. 

O estudo denotou a falta de sintonia entre o Centro de Apoio Operacional do MP de 

São Paulo e a promotoria de Justiça, além de outras conclusões críticas que denotam a falta de 

uma gestão mais participativa e eficiente, que vá ao encontro com a real missão do MP. 

Ressalta-se, que o estudo trouxe à tona uma reflexão importante. Diante dos possíveis 

avanços econômicos que um empreendimento energético como esse estudado de Santa Branca 

no interior paulista possa trazer para um determinado município e diante do eminente impacto 

social e ambiental que poderá causar, como deve agir o MP? 

O terceiro estudo tratou sobre o Ministério Público e a defesa à educação na grande 

São Paulo. A educação é direito social fundamental, consagrado pela CF de 1988 em seu art. 

6º, sendo assim, o MP deve atuar na defesa desse direito, o que não ficou muito claro neste 

estudo, na visão deste pesquisador. 

Uma das constatações relevantes, evidenciadas nesse estudo de 2010, foi, segundo a 

autora, o fato de a atuação dos promotores de justiça variar, principalmente, de acordo com as 

suas motivações pessoais, ato não condizente, na percepção deste pesquisador, com a real 

missão do Parquet. O estudo deixa um hiato a respeito da atuação do Órgão na área da saúde, 

nos municípios estudados pressupondo que as práticas da gestão de uma boa governança não 

são bem delineadas, e, portanto, não usuais, o que pode ensejar em serviços não satisfatórios 

diante das demandas da sociedade.  

No quarto e último estudo, que tem por objetivo avaliar o processo de 

institucionalização das práticas da Nova Gestão Pública no MPE/RN restou evidente que o 

Órgão Ministerial potiguar incorporou diretrizes da NGP motivado por fatores internos e 

externos. Ressalta-se que os fatores externos foram além do querer se alinhar aos modelos e 

arranjos institucionais consolidados na Administração Públicas, mas, principalmente por 

causa do anseio popular.  

Nos quatro estudos analisados os princípios da boa governança como transparência e 

controle foram detectados, isso fica bem evidente no quarto estudo que trata sobre a 

institucionalização da nova gestão pública no MP do Rio grande do Norte, que entre outras 

práticas de governança implantou o Portal de Comunicação com a Sociedade e 

tambémimplantou Mecanismos de Transparência e Prestação de Contas. Nos outros estudos 
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esses princípios não foram explicitamente tratados, mas ficou evidente que algumas práticas 

denotam a esses princípios, principalmente, quando os membros do Parquet utilizam alguns 

mecanismos de provocação, como as audiências públicas, inquéritos civis, além da incitação 

direta da população a uma participação mais efetiva nas questões que envolvam a 

coletividade.  

 

4.3 As práticas expostas sobre o MP e os Princípios da boa Governança 

Com a CF de 1988 restou evidente a amplitude da dimensão das atribuições do MP, 

que entre outras destacam-se: a defesa do Meio Ambiente, da Educação, da Infância e 

Juventude. Esses temas foram abordados neste trabalho por meio de estudos de casos nas 

dissertações e artigo aqui apresentados. Os estudos expostos partiram de uma revisão 

sistemática da literatura pertinente, objetivando identificar as práticas da boa governança no 

âmbito do MP.  

Cada trabalho tem as suas especificidades, ambos demonstraram o papel do MP em 

diversas áreas de atuação, após a análise de cada um, este pesquisador conclui o seguinte: 

Os quatro estudos de casos, ainda que de forma indireta, detectaram práticas da boa 

governança sobre dois prismas: no âmbito interno do MP e no âmbito externo do Órgão, 

ressalta-se que no âmbito externo, mesmo que de forma indireta, houve de certa forma, a 

provocação do Órgão Ministerial. Ressalta-se que a ênfase será dada no âmbito interno que é 

a proposta do estudo. 

A prática mais usual de governança destacada pelos estudos foi a interação dos 

membros do Parquet com a população, numa clara evidência da necessidade de aproximação 

do Órgão com a sociedade, num contexto participativo e democrático. Outro ponto de 

interação se deu por meio da iniciativa do MP em querer estreitar as relações com o Poder 

Judiciário (trabalho de nº. 3) com o intuito de agilizar questões resolutivas.  

Essa busca de interação entre o MP e outros órgãos, bem como a incitação à 

participação é fundamental para a efetividade de diversas ações, entre elas, o combate à 

corrupção e a fiscalização das políticas públicas, essa integração, aliada a boa vontade dos 

atores envolvidos é que dá sentido ao pensamento do sociólogo Durkheim sobre 

funcionalismo da sociedade, tratado na introdutória deste trabalho.  

Neste sentido, vale ressaltar que a realização de audiências públicas, citadas, 

principalmente nos (trabalhos de nº. 1 e 2) é essencial para a aproximação do MP com a 

sociedade, bem como, para o norteamento das ações do Parquet em diversas áreas e em 
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complementariedade ao Plano Geral de Atuação adotado pelo Órgão Ministerial em diversos 

estados brasileiros como parte de sua política institucional.  

Tão importante quanto a interação organizacional e a participação popular é o uso dos 

mecanismos de que dispõe o MP para a efetividade de algumas ações, seja na área judicial, 

quanto na extrajudicial. Essa prática foi detectada, principalmente nos (trabalhos de nº. 1 e 3), 

que constataram a utilização de ação civil pública, por exemplo, a fim de garantir acesso à 

educação na área da infância e juventude e na proteção do meio ambiente. No (trabalho de nº. 

1) foi ressaltada que muitas vezes, a via extrajudicial, é a melhor saída, principalmente pela 

celeridade na resolubilidade de alguns casos. 

Dos trabalhos analisados, o que mais constatou práticas da boa governança no âmbito 

do MP foi o (trabalho de nº. 4), que entre outras práticas destacam-se: Adesão ao Programa 

GesPública (Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização), Pesquisa de Imagem 

e Satisfação, Implantação de Portal de Comunicação com a Sociedade, Implantação de Plano 

de Capacitação Continuada, Implantação de Avaliação de Desempenho dos Servidores, 

Estruturação e Fortalecimento das Promotorias de Justiça, Gestão do Clima Organizacional e 

Implantação de Mecanismos de Transparência e Prestação de Contas. 

Essas práticas adotadas, principalmente pelo Ministério Público potiguar, demonstram 

a intenção do Parquet em assumir uma postura condizente com a sua missão, se ajustando a 

uma nova ordem dos cenários nacional e internacional, que em função, principalmente da 

globalização, vêm incorporando novas técnicas de gestão.  

Não obstante, os trabalhos ressaltam que diversas práticas do MP vão de encontro com 

o que prega a boa governança pública, isto ficou evidente em todos os trabalhos, seja por 

meio da necessidade de se buscar outras alternativas para uma resposta rápida à sociedade, 

quanto por uma maior conscientização de alguns membros sobre a finalidade social do órgão 

de atuação. Neste sentido, o (trabalho de nº. 2) apontou um maior número dessas práticas, que 

dentre elas valem salientar: pouca representatividade do Ministério Público nas esferas 

administrativas (câmaras técnicas) no processo de licenciamento ambiental; equipe técnica 

limitada e a falta de sintonia entre a atuação dos próprios órgãos do MP (Centro de Apoio 

Operacional e as Promotorias de Justiça). 

Diante do que foi exposto, não resta dúvidas de que ainda há muito a se fazer para o 

alcance de uma boa governança nas práticas do MP, porém, há de ressaltar que boas práticas 

já estão sendo aplicadas em diversas áreas de atuação, essas práticas podem se refletir a curto 

e a médio prazos numa gestão mais democrática, mais transparente e mais eficiente. O 
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Ministério Público por ser um órgão fiscalizador, deve servir de exemplo para outros órgãos 

de atuação e para a sociedade como um todo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pressuposto deste trabalho era o de averiguar, por meio da revisão sistemática de 

literatura, em que medida os estudos de uma década demonstram o papel do Ministério 

Público, especialmente no que se refere aos princípios da governança pública, como controle 

e transparência. Diante da análise dos estudos selecionados restou comprovado, que o MP já 

vem adotando em sua gestão algumas práticas da boa governança, notadamente ao que se 

concerne aos princípios de transparência e controle, seja por meio da Instalação de Portal de 

Comunicação com a Sociedade, quanto pela Implantação de Mecanismos de Transparência e 

Prestação de Contas como foi salientado no quarto estudo exposto neste trabalho. 

Não obstante, em pesquisa desenvolvida pelo Programa de Transparência da Fundação 

Getúlio Vargas, exposta no referencial teórico deste trabalho, demonstrou que o órgão 

fiscalizador deixou a desejar no que concerne a aplicação do princípio da transparência 

passiva. A pesquisa apontou, que dos 193 pedidos de acessos à informação feitos ao 

Ministério Público, somente 99 foram respondidos, o que corresponde a uma taxa de 51,30%. 

Esse percentual não condiz com a imagem de um órgão, que na sua essência, tem o dever de 

cobrar de outras instituições princípios como a transparência. 

Baseado em tudo o que foi narrado conclui-se que a atuação do Ministério Público é 

condição sine qua non para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, e como tal, 

deve servir de modelo para outras instituições, e, para uma melhor atuação, o MP deverá 

incorporar em sua gestão mais práticas da boa governança, bem como, fiscalizar a sua própria 

política institucional para saber se todas as unidades do MP estão cumprindo, a risca, o que 

lhe foi incumbido.   

A sistematização dos estudos apresentados neste trabalho favorece uma reflexão 

acerca da atuação do Ministério Público permeado por práticas da boa governança, todavia, 

não se tem a pretensão de considerá-lo um estudo conclusivo, mas assegura-se que pode servir 

de subsídios para novas reflexões. Sendo assim, diante de tudo o que foi exposto neste 

trabalho, cabe asseverar o pensamento de Minayo (2002), que, magistralmente enfatiza o ciclo 

de uma pesquisa afirmando que toda pesquisa produz conhecimentos afirmativos e 

consequentemente desperta mais questionamentos para uma posterior investigação, pois, 

seguramente, o ciclo nunca se fecha. 
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