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O presente trabalho apresenta resultados parciais de experiência em desenvolvimento que investiga 

se o Ministério Público é órgão vocacionado a ampliar a participação social na gestão pública de 

municípios de pequeno porte. A atuação ancora-se em aportes teóricos sobre democracia deliberativa, 

direito administrativo constitucional, accountability, responsividade e Ministério Público resolutivo, 

a fim de aferir se o Parquet é capaz de incluir a comunidade nas instituições político-deliberativas de 

pequenos municípios. A Constituição Federal de 1988 assegura a participação democrática no ciclo 

das políticas públicas, notadamente por meio de Conselhos de Políticas Públicas, audiências públicas 

e transparência administrativa. Porém, há fatores que dificultam a efetiva presença e utilização dos 

mencionados instrumentos democráticos pelos cidadãos. Algumas causas desse déficit são o baixo 

nível de organização e de formação política da sociedade civil; a participação popular simbólica; a 

criação de colegiados participativos apenas para receber recursos financeiros; a cultura de sigilo 

estatal e de prestação de contas meramente formal; as posturas corporativistas, patrimonialistas e 

clientelistas das instituições estatais; e a descrença do cidadão na melhoria da qualidade do gasto 

público. Nesse cenário, muitos membros do Ministério Público adotam uma postura demandista, que 

transfere responsabilidade ao Poder Judiciário, por meio de ações judiciais; outros, sob o rótulo de 

resolutivos, arvoram-se na condição de tutores da massa de descamisados para constranger o Poder 

Executivo a realizar políticas públicas sem qualquer lastro democrático. Em ambos os modelos, 

promotores de justiça substituem o gestor e compelem a própria sociedade a suportar o ônus da 

decisão tomada por órgão técnico e de controle externo que não ouviu a comunidade, não 

diagnosticou os problemas sociais e tampouco identificou as pautas prioritárias da localidade afetada. 

Ocorre que a legitimidade da atuação do Ministério Público, principalmente quando visa a 

implementação de políticas públicas, está condicionada à inclusão da sociedade civil na deliberação 

estatal. Sob essa premissa, o presente trabalho apresenta resultado prático de atuação da Promotoria 

de Justiça da Comarca de Mossâmedes, Estado de Goiás, que buscou aliar pesquisa empírica e atuação 

resolutiva para sanar o problema do déficit de participação social na gestão pública do Município de 

Mossâmedes, cidade com população estimada de 4.377 pessoas em 2018. A experiência orienta-se 

pela estratégia metodológica de pesquisa-ação, incorporada durante as aulas do mestrado profissional 

do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, 

combinada com a atuação prática, desenvolvida em ciclos de atuação, por intermédio de diagnósticos, 

planejamentos, ações e avaliações, para pesquisar e, ao mesmo tempo, tentar alterar o status quo dos 

instrumentos de participação social na gestão estatal. No presente trabalho, serão apresentados os 

resultados parciais obtidos no campo dos Conselhos de Políticas Públicas, que apresentou resultados 

positivos quanto à ação de melhoria da infraestrutura física dos referidos colegiados e atualmente se 

encontra na fase de execução das melhorias quanto à composição dos Conselhos, para, logo em 

seguida, promover capacitações a todos os conselheiros de políticas públicas do Município. 
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