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QUINZE ANOS DE TRABALHO EM BUSCA DE MAIS JUSTIÇA, 
CIDADANIA E DEMOCRACIA 

O título do livro coletivo reúne três dos principais valores que 
marcaram a trajetória e os objetivos do Movimento do Ministério Público 
Democrático (MPD) – Justiça, Cidadania e Democracia. 

A capa traz Roma, cujo Direito é a própria origem do Direito 
brasileiro. Nela vemos também la bocca della veritá (a boca da verdade), 
verdade que deve ser sempre buscada na distribuição do Direito e da Justiça. 

O Movimento do Ministério Público Democrático foi formalmente 
constituído em agosto de 1991, sob a forma jurídica de uma associação civil 
sem fins econômicos. Seu nascimento foi um sonho acalentado por 
inúmeros integrantes do Ministério Público brasileiro que ao longo de 
décadas idealizavam uma instituição estatal menos autoritária e burocrática. 

Almejavam não só democratizar o ambiente interno, mas também as 
formas de composição de seus órgãos superiores. Queriam um Ministério 
Público comprometido com os anseios do povo e que fosse independente em 
relação aos outros Poderes, em especial do Executivo. Queriam mais 
transparência e que o MP, e a própria Justiça, fossem mais acessíveis a todos. 

Desde o início dos anos 80, membros do Ministério Público paulista 
pleiteavam que a defesa da legalidade democrática fosse atribuição 
constitucional da Instituição e, com a instalação da Assembleia Nacional 
Constituinte em 1985 para a elaboração da minuta de uma nova 
Constituição Federal, os combativos membros do Ministério Público do 
Brasil se deslocaram para Brasília para ajudar a escrever um novo Capítulo 
de atribuições do Ministério Público na futura ordem constitucional. 

A Constituição Federal promulgada em outubro de 1988 estabeleceu 
novas e revolucionárias atribuições para o Ministério Público brasileiro, 
correspondendo ao sonho de muitos membros da instituição, que para isso 
lutaram bravamente. 

Restava, contudo, a interminável tarefa da mudança cultural, que é 
fazer com que os membros do Ministério Público deixem de atuar apenas 
burocraticamente nos processos judiciais individuais. Sua prioridade 
deveria passar a ser a atuação no plano coletivo com ações civis públicas de 
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largo alcance, conscientizando-se da importância política do regime 
democrático na construção de um país, mais justo e igualitário. 

Nessa época, integrantes do Ministério Público de Portugal 
convidaram alguns membros do Ministério Público paulista para participarem 
de um Congresso da Medel – Magistrados Europeus pela Democracia e 
Liberdades. Desse encontro surgiu a ideia de formalizar a organização de 
um movimento democrático no Brasil, que congregasse promotores e 
procuradores com o objetivo de modificar velhas práticas que ligavam 
umbilicalmente o Ministério Público ao Poder Executivo estadual e federal. 

A Medel surgiu em 1985 reunindo as Associações Democráticas 
europeias, como a Magistratura Democratica da Itália (fundada na década 
de 60), o Sindicato do MP de Portugal (fundado em 1976, no pós-
salazarismo), a Associación Jueces para la Democracia da Espanha 
(fundada na década de 80), o Syndicat de la Magistrature da França 
(também fundado na década de 80), entre outras organizações, cujo traço 
comum era o objetivo de distribuir justiça com uma visão mais sensível do 
ser humano e mais conectada aos anseios sociais. 

No início da década de 90, esses promotores e procuradores 
predominantemente paulistas, já em companhia de outros colegas, 
conseguiram criar um movimento inspirado nos novos princípios 
constitucionais brasileiros e também nos ideais dos magistrados e 
promotores europeus. 

As diretrizes do estatuto social da nova entidade tiveram como 
parâmetro os princípios adotados pela Medel, com as necessárias 
adaptações à realidade brasileira e às vocações daquele pequeno grupo 
fundador. Outros membros do Ministério Público de outros estados 
brasileiros e também integrantes do MP Federal foram convidados a 
integrar a nova entidade denominada Movimento do Ministério Público 
Democrático. 

Em 2005, na cidade de Barcelona, foi fundada a Federação de 
Associações de Juízes para a Democracia da América Latina e Caribe, 
integrada pelas associações brasileiras – o MPD e a Associação Juízes para 
a Democracia e pelas associações democráticas de magistrados da 
Argentina, El Salvador, Equador e Peru (todas elas fundadas depois e por 
influência das brasileiras) e pelos colegas bolivianos, em vias de fundar sua 
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associação. A sede permanente é em Buenos Aires e o MPD foi eleito para 
integrar a primeira diretoria da entidade, ocupando a secretária-geral, ao 
lado da Associação Juízes para a Democracia do Brasil. 

O MPD não tem e nunca teve por objetivo empreender lutas 
corporativas de cunho sindical, mas sim, a defesa da independência e 
autonomia do Ministério Público e de seus integrantes em relação aos entes 
públicos e privados. 

No estatuto do Movimento, por exemplo, há uma cláusula que 
impede que associados eleitos para exercer a direção da entidade, exerçam, 
concomitantemente, cargo público de confiança ou em comissão dentro do 
Ministério Público ou fora dele. Apenas os associados eleitos para 
exercerem cargo de diretoria é que não poderão aceitar nomeação para 
cargo de confiança. 

Embora não houvesse consenso entre os associados na questão de 
candidaturas de seus militantes para ocupar cargos na administração 
superior do Ministério Público, o fato é que alguns dos associados do MPD 
candidataram-se e foram eleitos, passando a administrar a instituição estatal 
paulista de forma mais democrática a partir de 1996, modificando 
notadamente seus rumos políticos e sua relação com os meios de 
comunicação social. 

Em outros estados também houve essa movimentação. Os associados 
do MPD passaram a conquistar espaços internos dentro da administração 
superior, fato inimaginável por aqueles que lutaram pela democratização até 
final da década de 80. 

No início da militância houve muita resistência, pois os fundadores 
do Movimento passaram a ser alvo não só de olhares de desprezo e pouco 
caso por parte de muitos de seus colegas, como também de inúmeras 
sindicâncias administrativas visando intimidá-los. Implicava-se muito com 
a denominação de movimento democrático por assim induzir-se que na 
Instituição houvesse promotores e procuradores não democráticos. A 
despeito de tudo isso, prosseguiu-se na luta pela democratização interna do 
Ministério Público. 

Hoje, as resistências culturais cederam em boa medida, sendo nítido 
que a partir de 2000/2001, quando o MPD intensificou suas ações de 
comunicação estratégica, marcando presença na TV, consolidando e 



9 
 

aprimorando a edição de seu boletim, que hoje é uma revista. O Movimento 
aumentou o número de inscritos e de participantes nos eventos, incluindo 
aqueles com pouco tempo de carreira. Hoje, o número de associados 
ultrapassa 300, em 22 estados da federação, sendo mais de 70% do estado 
de São Paulo. 

O MPD mantém laços estreitos com a Associação Juízes para a 
Democracia (AJD) e com o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública 
(Ibap), ambas organizações formadas também por juristas/servidores 
públicos de convicção democrática. A associação AJD nasceu pouco antes 
do MPD e foi criada a partir dos mesmos princípios adotados pela Medel. 

O compromisso do MPD é o de respeito absoluto e incondicional aos 
valores político- jurídicos próprios de um Estado Democrático de Direito. O 
Movimento promove os direitos humanos e sensibiliza os integrantes do 
Ministério Público para que sejam, de fato, defensores da sociedade, e 
também para que estes compreendam seus pleitos e carências, 
aproximando-se mais da população e diminuindo a distância existente entre 
o serviço público e os cidadãos. 

Na sua trajetória de quinze anos, o Movimento registra a realização 
de quatro congressos e a priorização de ações e projetos voltados para a 
educação popular de direitos, entre os quais se destaca o projeto Promotoras 
Legais Populares. Há diversas outras parcerias com entidades da sociedade 
civil, como o projeto Orientadores Jurídicos Populares com o Centro de 
Direitos Humanos e Educação Popular (CDHEP) do Campo Limpo, o 
projeto Adotei um Sorriso, com a fundação Abrinq e o projeto Casajur com 
a Educafro. O MPD também integra o Comitê Paulista pela Cultura da Paz 
(Compaz) da Assembleia Legislativa do Estado, participa do projeto 2022 
do Brasil que temos para o Brasil que queremos com o PNBE, de cursos em 
parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de projetos 
em fase de formatação com a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, 
tendo por foco os Cics, e com a Apeoesp, visando a capacitação de 
professores da rede pública de ensino. 

Desde o ano de 1995, o Movimento engajou-se no projeto 
Promotoras Legais Populares, iniciativa que simboliza a prioridade na 
educação popular de direitos, uma iniciativa do movimento feminista 
paulistano encabeçada pela União de Mulheres em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Advocacia Pública (Ibap). 
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Esse projeto vitorioso já completou 11 anos e durante esse tempo 
expandiu-se para outras cidades paulistas: São José dos Campos, Campinas, 
Taubaté, Suzano, Campos de Jordão, Rio Claro, Sorocaba, Itapeva, Mogi 
das Cruzes. Seu objetivo é a capacitação de mulheres que exercem a 
liderança em suas comunidades e transmitir, por intermédio de palestras e 
oficinas, informações e noções básicas da história das mulheres, tratados de 
direitos humanos, introdução ao estudo do Direito, composição do Estado 
Democrático de Direito, Constituição Federal e leis específicas sobre saúde, 
previdência social e acidentes do trabalho, educação, consumidor, criança e 
adolescente; idosos, deficientes físicos, mentais e sensoriais, direito do 
trabalho e meio ambiente, etc. 

O MPD contribui na coordenação do projeto e seus associados 
lecionam matérias de suas especialidades tais como tribunal do júri e crime 
de aborto, processo penal, ECA, sistema único de saúde, planejamento 
familiar e outros temas. Nessa caminhada de mão dupla, aprendemos mais 
do que ensinamos, pois as questões práticas levantadas pelas alunas são 
inusitadas para aqueles que lidam apenas com a teoria. A barreira da 
linguagem se apresenta logo no início da aula quando ao cumprimentar as 
alunas, as promotoras e promotores de justiça, acostumados com o padrão 
masculino do mundo jurídico, as saúdam com um sonoro: “Bom dia 
senhoRES!”. 

A preocupação dos associados com a comunicação social levou o 
Movimento a, desde o início, utilizar-se de um pequeno comunicado mensal 
que à época denominou-se Etcetera e que servia para informar os 
associados sobre as principais atividades da entidade. Era digitado e 
postado pelo correio. Mais tarde, no ano de 1995, lançou-se um boletim 
informativo impresso em preto e branco, o qual, no ano de 2001, tornou-se 
colorido. Finalmente, no ano de 2004, o boletim foi substituído pela revista 
temática bimestral MPDialógico, que tem tiragem de 5 mil exemplares e 
distribuição gratuita não só para associados mas também para os integrantes 
do Ministério Público do Brasil, além de outras pessoas e instituições. 

No ano de 2000, iniciaram-se as tratativas para a realização de um 
programa televisivo que fizesse o Movimento discutir temas jurídicos com 
visão social, linguagem acessível e interatividade com a população leiga. 
Celebrou-se convênio com a Universidade Metodista de São Paulo, em São 
Bernardo do Campo, que iniciou a produção dos primeiros programas 
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Trocando Ideias, que foi ao ar pela TV Comunitária da cidade de São Paulo, 
durante o mês julho de 2001, com meia hora de duração. Em agosto de 
2002, passou a ser veiculado em rede nacional pela TV Justiça. 

Após alguns anos, o convênio com a Universidade foi encerrado e o 
programa passou a ser produzido nos estúdios da Acesp – Associação dos 
Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Hoje, é levado ao ar nas 
noites de domingo das 22h30 às 23h30, pela TV Comunitária de São Paulo 
e pela TV Justiça em rede nacional, nas terças às 20h, nas sextas às 10h30 e 
aos sábados às 10h. 

Esses empreendimentos propiciaram novos contatos do MPD com 
diversos segmentos sociais e aos poucos foi construída uma rede de 
entidades que têm em comum o propósito de radicalizar o regime 
democrático no seio da sociedade brasileira. Surge desses contatos, por 
exemplo, a coluna “Dicionário da Cidadania” no semanário “Correio da 
Cidadania” e o curso de capacitação “Orientadores Jurídicos Populares”, 
mantido em parceria com o Centro de Direitos Humanos e Educação 
Popular (CDHEP) de Campo Limpo, em Parelheiros, na região sul da 
capital paulista. 

No momento atual, o MPD participa da primeira diretoria da 
Federação das Associações dos Juízes para a Democracia da América 
Latina e Caribe, pretendendo levar a bandeira de um Ministério Público 
altivo em todos os países latino-americanos, onde é preciso assegurar a 
inamovibilidade de seus integrantes nos mesmos moldes constitucionais 
brasileiros. 

Oxalá as novas gerações de membros dos Ministérios Públicos 
venham a participar ativamente das ações empreendidas pelo Movimento 
do Ministério Público Democrático, fazendo com que o sonho de ontem se 
torne realidade no presente e no futuro. O regime democrático é um direito 
dos povos e o Ministério Público deve tornar-se seu defensor intransigente, 
começando pelo efetivo controle dos atos policiais, combatendo os abusos 
do poder do Estado e esmerando-se nas investigações das ações criminosas 
praticadas por quadrilhas organizadas. 

Para marcar a passagem do tempo decidimos compor este livro 
registrando um pouco dos ideais da entidade com visão multidisciplinar da 
justiça, jamais esquecendo nessa caminhada a importância – para o bem e o 
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para o mal – dos meios de comunicação social. Nossos agradecimentos aos 
companheiros dessa longa jornada que dedicaram parte de suas vidas à 
construção de um Ministério Público efetivamente compromissado com o 
regime democrático e com a humanização no trato para com seus próprios 
integrantes e para com toda a população. 

Aos colaboradores desta edição e, em especial os amigos de sempre 
Cláudio Júlio Tognolli, Maria Tereza Sadek, Roberto Romano, Dalmo de 
Abreu Dallari, bem como a todos os associados que contribuíram para a 
realização deste livro, o nosso muito obrigado. 

Antonio Visconti 
Inês do Amaral Buschel  

Roberto Livianu 
Agosto de 2006 
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