
FICHA TÉCNICA

Projeto MP Comunidade

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO ESTRATÉGIA INICIATIVA ESTRATÉGICA

Aperfeiçoar a atuação
funcional.

Promover a melhoria e
garantir o monitoramento da
eficácia e da efetividade da

atuação finalística do MP/BA. 

Elaborar projetos para criação de
espaços institucionais mais
próximos das comunidades.

GESTÃO DO PROJETO

Projeto estratégico por adesão: NÃO

EMENTA DO PROJETO

O Programa MP Comunidade consiste em um conjunto de medidas articuladas a serem

desenvolvidas  pelas  diversas  áreas  de  atuação  do  Ministério  Público  com  vistas  ao

desenvolvimento de ações itinerantes, tendo por objetivos: 

I - Aproximar a instituição dos cidadãos;

II - Oferecer serviços das áreas de atuação do Ministério Público do Estado da Bahia à

população; 

III - Atender a população, orientando acerca dos seus direitos e deveres; 

IV - Trabalhar preventivamente, por meio da atuação extrajudicial; 

V - Acompanhar a execução de políticas públicas e dos programas governamentais e não

governamentais de apoio à comunidade.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O novo paradigma absorvido pelos legisladores da Constituição Federal de 1988 propiciou

uma nova roupagem à questão dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Contemplar

esses direitos implica, portanto, em obrigações por parte do Poder Público para possibilitar

o bem-estar e a justiça social, visando garantir à sociedade, sobretudo para suas parcelas

menos favorecidas, o seu pleno desenvolvimento.

A Constituição vigente proporcionou também a consolidação do Ministério Público como

instituição guardiã dos direitos fundamentais assegurados ao ser humano.



Considerando que o Ministério Público tem como um de seus papéis institucionais a tutela

dos interesses difusos e coletivos – e considerando ainda que muitas violações aos direitos

humanos, aos direitos sociais e individuais indisponíveis não chegam ao conhecimento das

autoridades  –  o  Ministério  Público  da  Bahia  resolveu  instituir  o  Programa  MP

COMUNIDADE. 

Através  desse  Programa,  Promotores  de  Justiça  e  equipe  interdisciplinar  de  servidores

realizarão  atendimentos,  prestarão  orientação  jurídica,  promoverão  palestras  e  reuniões

públicas diretamente nas comunidades, através do deslocamento de sua estrutura em uma

unidade móvel da instituição. 

Com efeito, esse tipo de ação, aperfeiçoará uma intensa aproximação do Ministério Público

com as populações de bairros periféricos da capital, municípios do interior do Estado e, até

mesmo, distritos de zonas rurais por meio da unidade móvel do MPBA.

Na prática, a presença do Ministério Público nessas comunidades significará o acesso a

uma gama de direitos que parte considerável do grande público sequer tem conhecimento.

Na unidade móvel do MPBA serão realizados atendimentos por diversas áreas institucionais

aos cidadãos, como:

 Medidas para promover a defesa da cidadania, como por exemplo, questões ligadas

a direito de família (reconhecimentos e investigações de paternidade; exames de

compatibilidade  genética-DNA;  alimentos;  guarda,  dentre  outros);  violência

doméstica e direitos da mulher; combate à discriminação racial e de gênero;

 Procedimentos para efetivação dos Registros públicos (abertura de registro, inclusive

tardio; retificações);

 Medidas para combater os abusos praticados contra crianças e adolescentes; 

 Ações que garantam o acesso à educação e saúde de qualidade;

 Medidas para promoção da defesa social e segurança pública;

  Ações para promover a defesa do consumidor;

 Medidas para promover a preservação do meio ambiente;



 Recebimento de representações para promover a probidade na gestão pública.

Cumpre referir, ademais, que o deslocamento da unidade móvel do MPBA será precedido

por intenso trabalho de mobilização social junto a autoridades e órgãos locais e à sociedade

civil organizada. Nesse sentido, serão acionados órgãos das mais diversas naturezas, como

secretarias  municipais,  Conselhos  Tutelares,  CRAS,  CREAS,  Polícias  Militar  e  Civil,

associações de bairros, lideranças comunitárias, etc. 

Sendo assim, através do Programa MP Comunidade, o Ministério Público do Estado da

Bahia estará presente, realizando atendimentos, fomentando políticas públicas, cobrando o

respeito à cidadania e lutando pelo bem-estar social.


