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

diretamente, nos termos desta Constituição”. O artigo 1º da Constituição descreve o sistema

político adotado pelo Brasil: a democracia semidireta ou representativa. Esse modelo dá ao

cidadão a possibilidade de intervir indiretamente nas tomadas de decisão e no controle do

exercício do Poder. A Constituição de 88 também ampliou o papel do Ministério Público,

tornando este, um instrumento de garantia da democracia representativa e do controle social.

Para entender mais sobre o Ministério Público e como ele atua em conjunto com os cidadãos

para defesa da democracia, entrevistamos a servidora pública com atuação na Ouvidoria do

Ministério Público de Pernambuco, Janaina Sieber , e idem, a chefe de gabinete da Ouvidoria.

Raíssa Monteiro.

De início, é importante esclarecer o que é controle social. Controle social nada mais é

que a atuação da sociedade, de forma individual ou coletiva, para manutenção da democracia.

Assim, encaixa-se o papel do Ministério Público no controle social como um tipo de

mecanismo social. “Quando a população traz as suas denúncias de irregularidades e

ilegalidades para Ministério Público ela está aí fazendo o seu papel de controle social e

Ministério Público vai atuar como advogado dos direitos e interesses dessa sociedade”,

explicou Janaína. “O ministério público é uma ferramenta de atuação do controle que a

sociedade utiliza para exercer esse papel”, complementou Raíssa.

Com novas atribuições a respeito de controle social e cidadania a partir da

Constituição de 88, o Ministério Público se caracteriza como um órgão bastante antigo. Tal

Constituição conferiu ao Ministério Público a atuação da defesa dos direitos coletivos e

difusos. Os direitos coletivos são aqueles na área de habitação e urbanismo, meio ambiente,

saúde, consumidor, patrimônio público e combate à sonegação fiscal. Não são direitos que

atingem as pessoas de forma individual, são direitos que atingem uma coletividade. “Como

por exemplo, se uma fábrica estiver poluindo um rio, ou a falta de medicamentos em um

determinado hospital, aí o Ministério Público vai lá e atua na área de saúde”, explicou Raíssa.



Em certo momento, Janaína explicou sobre como o Ministério Público, na verdade,

fazia um papel de advogado. Assim como existe advocacia pública, para os que não podem

pagar por uma defesa, existe o Ministério Público, que seria advogado da sociedade no geral,

não de forma individual. “O Ministério Público não vai defender Maria, João ou José. O

Ministério Público vai defender os direitos coletivos e difusos. Existem algumas áreas

específicas do Ministério que atuam nos direitos individuais, mas são restrições e

peculiaridades. Exemplo, uma criança, idoso ou deficiente que esteja em condição de

vulnerabilidade e sofrendo algum dano por conta dessa condição. Nesses casos, não importa

se crime foi individual, pois é uma forma de defender a sociedade da criminalidade, então o

Ministério Público é o autor de todas as ações penais públicas”.

Raíssa também destacou que é preciso que a sociedade aja em conjunto com o

Ministério Público, através de denúncias, para que o papel do Ministério possa ser feito.

“Qualquer instituição pública por mais forte seja, ela não pode estar em todos os lugares ao

mesmo tempo. Se você quer otimizar a atuação do Ministério Público a melhor forma

exercendo o controle social. Por que é o cidadão é que está em todos os espaços e ele deve

trazer as irregularidades ao Ministério, quando as detecta.”

As denúncias ao Ministério Público podem ser feitas através do site

(www.mppe.mp.br), pelo WhatsApp (81) 99679-0221, pelo página oficial do Ministério

Público de Pernambuco no Facebook, pelo telefone (81) 3182-7000, pessoalmente, nas

Promotorias de Justiça, na Ouvidoria do Ministério Público, ou entregando um documento

através do protocolo.

Outra ferramenta, criada em agosto de 2019, que também possibilita o cidadão a fazer

denúncias ao Ministério Público é a Audivia, uma plataforma digital, desenvolvida pelo

laboratório de informática do Ministério Público de Pernambuco, o MPLabs, em parceria com

o ecossistema de inovação do Porto Digital, que permite ao cidadão entrar em contato com o

Ministério Público através de uma assistente virtual. “Hoje em dia todo mundo anda com

celular, então essa ferramenta ela possibilita que você procure o Ministério Público no

momento em que o fato está ocorrendo. Se você chegar na farmácia do estado não tiver a

http://www.mppe.mp.br


medicação que você precisa, você pode pegar seu celular ir lá tirar uma foto e mandar para a

gente pela Audivia. Pode mandar um documento, um vídeo, uma foto para a gente ir no

momento que fato está ocorrendo. Isso é um diferencial que a gente tem hoje.” explicou

Raíssa.

Para acessar a Audivia, basta entrar no portal do MPPE (www.mppe.mp.br). Ao entrar

no portal, a ferramenta abre, no canto inferior direito, uma caixa de diálogo com a pergunta

"Olá, posso ajudar?"

Janaína destaca que, mesmo com todas as formas de se entrar em contato com o

Ministério Público para fazer denúncias, ainda é necessário que a população entenda sobre as

funções do Ministério Público. “Essa ferramenta (a Audivia) é crucial, mas isso volta a

questão de que é preciso uma população que seja educada e que entenda as atribuições do

Ministério Público, entenda no que a gente pode e no que não pode atuar, o que é relevante

dizer o que não é relevante, e isso é um trabalho de formiguinha.” A servidora pública

explicou que existem várias iniciativas como o Ministério Público nas ruas, que leva o

promotor de Justiça a um contato direto com a população, e o projeto escola MPPE, que tem

entre seus objetivos principais contribuir para a redução das tensões entre aluno e professor e

diminuição das taxas de evasão escolar na rede pública de ensino. “A gente desenvolve essas

iniciativas ao longo do tempo, para aproximar as crianças, a sociedade, as escolas e as

organizações, para que pouco a pouco eles começam a compreender nosso papel. Isso não tem

fórmula mirabolante, é um trabalho comunicação pública constante e contínua. O Ministério

Público é uma instituição relativamente nova, e com essa visibilidade e esse leque enorme de

atribuições, é algo novo para a população, então as pessoas tendem realmente a confundir o

papel da gente com de outras constituições”. De acordo com ela, o que acontece bastante é

que a população traz o que eles chamam de “demandas equivocadas”. “As pessoas nos

procuram querendo que o Ministério faça advocacia individual, que é o trabalho da

Defensoria Pública. Por outro lado, existe uma gama enorme de demandas que a gente

poderia resolver, sendo que essas demandas não chegam a nós porque os cidadãos não

conhecem as atribuições do Ministério Público, e realmente não é algo fácil pois é um leque

muito abrangente”, completou.



Para que o cidadão possa fiscalizar os órgão públicos, é necessário que haja

transparência dos órgãos públicos. “A transparência é um pré requisito fundamental para que

o cidadão possa fazer o controle social. Se a instituição não deixa você ter acesso aos dados é

inviável que de fato aconteça controle social.” Comentou Janaína. Raíssa também destacou a

importância do Portal da Transparência, instrumento criado no ano de 2004, pela

Controladoria Geral da União, para que os cidadãos possam praticar o controle social. Com a

entrada da Lei de Acesso da Informação, em 2012, o cidadão também pode solicitar as

informações que não estão disponíveis no Portal. “Caso tenha dados que não estão dispostos

no portal transparência, mas população queira ter acesso, é preciso fazer uma manifestação no

SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, que é um serviço previsto na Lei de Acesso à

Informação. A ouvidoria do MPPE é responsável por esse serviço.”

Janaína vê no jornalismo, uma forma de ajudar o Ministério Público a ter mais

visibilidade, mesmo que o jornalismo, assim como a população ainda tenha que aprender

sobre as atribuições do Ministério. “O Ministério Público ganha muita visibilidade através do

trabalho de imprensa. Mas é bem verdade que a própria imprensa também tá nessa carruagem

de compreender melhor o Ministério público. Muitas vezes o Ministério é colocado na

matéria de uma maneira equivocada. Isso também é um processo de aprendizado da própria

imprensa. Mas com certeza até pela credibilidade que a imprensa ainda tem, quanto mais as

nossas ações forem divulgadas, mais conhecimento a população tem da nossa instituição e do

papel dela.”


