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SINDSEMP/BA – Sindicato dos Servidores do Ministério Público do 

Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 

10.538.748/0001-04, com sede na Avenida Joana Angélica, nº 450, Nazaré, 

Salvador/BA, CEP 40050-001, neste ato representado por sua Diretora 

Presidente, Sra. Erica Oliveira de Souza, por seu advogado infra firmado, 

constituído nos termos da Procuração em anexo, com endereço profissional na 

Avenida Otávio Santos, nº 207, Sala 202, Bairro Recreio, Vitória da Conquista – 

Bahia, vem, perante Vossa Excelência, expor o presente REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, o que faz nos seguintes termos: 

 

Contexto Fático 

Sabe-se que a estrutura administrativa do Ministério Público da Bahia, 

especialmente no contexto do interior do estado, é formada por 237 

Promotorias, sendo que, desse quantitativo total, 29 representam Promotorias 

Regionais, e, o restante são Promotorias vinculadas (208) dispostas em 

pequenas Comarcas interioranas. 

Para compor o quadro funcional dessa estrutura administrativa o 

MP/BA dispõe hoje de servidores efetivos distribuídos nos cargos de assistentes 

técnicos, analistas, motoristas, e, recentemente, foram nomeados 500 assessores 

de promotoria, com o intuito de dar suporte ao trabalho dos promotores de 

Justiça. 

Ocorre que, o quantitativo de servidores não tem sido suficiente para 

atender à demanda de trabalho que provém dessas unidades instaladas no 

interior do estado, principalmente das Promotorias vinculadas que funcionam 

em Comarcas de pequeno porte. 



Tal cenário tem causado prejuízos ao serviço, e, de modo especial, aos 

servidores que atuam nas Promotorias Regionais, pois, constantemente são 

requisitados a acompanharem os Promotores em deslocamento para as 

unidades vinculadas e que estão com vacância de servidor, e, desse modo, além 

de dar conta dos trabalhos da sua unidade de origem têm que se desdobrar 

para atenderem à demanda produzida por essas Promotorias que não dispõem 

de estrutura pessoal para exercício das suas atividades próprias. 

Um exemplo prático disso é o que vem ocorrendo no âmbito da 

Promotoria Regional de Itaberaba, que dispõe de um quadro de 06 (seis) 

servidores, todos assistentes técnico-administrativos, distribuídos, desde o ano 

de 2005, na proporção de um para cada Promotoria, no entanto, esse 

quantitativo não vem sendo suficiente para suprir os trabalhos demandados 

por aquela regional, principalmente se levarmos em consideração  que, com o 

fechamento de algumas Comarcas do interior do estado, promovido pelo 

Tribunal de Justiça da Bahia, a demanda dessa unidade regional cresceu em 

torno de 38% (trinta e oito por cento), vez que a Comarca de Boa Vista do 

Tupim foi incorporada à Itaberaba, e, com isso, a população atendida subiu de 

65 mil para 85 mil potenciais demandantes. 

Como se não bastasse esse aumento considerável da demanda daquela 

Promotoria Regional, pelos motivos acima expostos, os servidores que ali 

trabalham ainda têm que dar conta do trabalho de promotorias vinculadas, 

como acontece com a do município de Utinga, vinculada a Regional de 

Itaberaba, que envolve os municípios de Utinga, Bonito e Wagner, três cidades 

que juntas envolvem uma população de cerca de 46 mil habitantes/potenciais 

demandantes/usuários. 

Essa Promotoria de Justiça (Utinga) teve servidor efetivo lotado até o 

dia 07/08/2014 (vide Portaria nº 497 – MP/BA), e, desde então, o MP/BA, mesmo 

com toda mudança e crescente demanda, vem contando apenas com a 

colaboração de servidores lotadas na sede da regional de Itaberaba para dar um 

apoio mínimo aos Promotores que ali atuam. Mesmo assim, não há notícia de 

qualquer “movimentação” oficial (até o dia 07/08/2020) no sentido da nomeação 

de um servidor para a vaga, o que promove uma situação insustentável, 

sobretudo no sentido de não ter condições estruturais administrativas, 

especialmente de material humano, para dar conta das demandas oriundas 

dessa Promotoria vinculada à Regional, que dista quase 150 quilômetros da 

sede. 



O prejuízo ao serviço diante do contexto fático em tela fica evidenciado 

à medida que a ausência de servidores disponíveis para o serviço implica, 

inevitavelmente, na interrupção da sua execução, ou, pelo menos, no seu atraso, 

o que repercute uma situação inadmissível, principalmente considerando que o 

Ministério Público, além da sua natureza jurídica de fiscal da lei, representa, 

para a maioria dos seus usuários, a única porta de acesso à Justiça. 

Noutro plano, o prejuízo ao servidor que é submetido a essa “sobre- 

jornada” é tão claro e evidente quanto os danos causados ao serviço, pois a sua 

carga de trabalho é elevada de forma considerável, aumentando assim a 

cobrança e a reponsabilidade sobre seus ombros em torno do cumprimento e 

andamento de procedimentos que, muitas vezes, já estão tramitando em atraso 

nessas promotorias desprovidas de servidor próprio. É muito comum, por 

exemplo, que o servidor tenha que desprender parte do tempo na sua unidade 

de origem para executar atividades provenientes das Promotorias em que o seu 

superior imediato (Promotor de Justiça Substituto) também atua. 

Além disso, sabe-se que a dinâmica de trabalho nas unidades de 

pequeno porte coloca o servidor como principal elo de ligação entre o cidadão 

demandante do serviço e o Órgão Ministerial, e, como reflexo dessa malfadada 

estrutura de trabalho, os servidores, de um modo geral, acabam por absorver os 

diversos tipos de problemas apresentados como demanda do serviço, 

implicando assim num elevado nível de estresse dentro do ambiente de 

trabalho e uma sensível redução da sua qualidade de vida. 

Somado a isso tudo, o servidor ainda tem que se submeter a tal contexto 

sem qualquer adicional ou gratificação salarial, percebendo apenas diárias para 

custear despesas com transporte e alimentação, o que perpetua um flagrante 

absurdo, pois sabe-se que a contraprestação salarial deve ser diretamente 

proporcional à demanda de trabalho executada pelo servidor. 

Antes de adentrar aos fundamentos jurídicos que lastreiam o pleito em 

exposição, é cediço abordar que, por meio do último concurso público realizado 

para provimento de vagas no âmbito do Ministério Público da Bahia, foram 

aprovados, dentro do número vagas, um total de 211 candidatos, tendo sido 

nomeados apenas uma parte, e, sendo assim, há uma disponibilidade para 

nomeação, o que já amenizaria a situação ora reclamada. 

 



Dos Fundamentos Jurídicos  

Conforme relatado alhures, a situação em comento tem o potencial de 

causar sérios danos ao serviço prestado pelo Ministério Público aos cidadãos de 

um modo geral, especialmente nos municípios de pequeno porte onde, na 

maioria das vezes, o MP constitui a única via de acesso à justiça, principalmente 

para aqueles que são hipossuficientes do ponto de vista social. 

Sob esse aspecto, façamos uma análise do quanto disposto no Art. 127 

da Constituição Federal: 

 

  Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. (grifamos) 

 

O dispositivo constitucional acima transcrito dispõe sobre a finalidade 

geral do Ministério Público, e, de modo específico, o MP/BA ratifica esse 

mandamento ao dispor que a sua missão é “defender a sociedade e o regime 

democrático para garantia da cidadania plena” (disponível em 

https://www.mpba.mp.br//sites/default/files/oquee/files/assets/basic-

html/page6.html). 

Ocorre que, o cenário da atual estrutura administrativa do Parquet 

Baiano, especialmente sob o ponto de vista da disponibilidade de material 

humano para dar cumprimento a essa missão institucional, vai na contramão 

do quanto disposto pela Constituição Federal e até mesmo na própria expressão 

missionária do Órgão, vez que, conforme exaustivamente demonstrado nesta 

Peça, a ausência de servidores suficientes para desempenho das atividades 

impede uma perfeita prestação dos serviços, e, por conseguinte, deixa de dar 

cumprimento à missão de proteger os interesses sociais e promover a cidadania 

plena. 

Noutro plano, esse abandono da estrutura administrativa, face ao 

contexto em análise, implica também no descumprimento de outro Princípio 

Constitucional, qual seja o da Eficiência, estampado no Art. 37, CFRB, que 

implementou o modelo de administração pública gerencial voltada para um 

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/oquee/files/assets/basic-html/page6.html
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/oquee/files/assets/basic-html/page6.html


controle de resultados na atuação estatal. Nesse sentido, economicidade, 

redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento 

funcional são valores encarecidos pelo referido princípio. 

Observa-se, de maneira inconteste, à luz do conceito acima exposto, que 

a atual estrutura administrativa do MP/BA fere de morte o citado Princípio da 

Eficiência, vez que as unidades de promotoria instaladas no interior do estado 

não dispõem de estrutura pessoal suficiente para dar cumprimento aos 

requisitos de rapidez, produtividade e rendimento funcional, conforme 

mandamentos do multicitado princípio constitucional. 

Em outra dimensão, como também já exposto anteriormente, o servidor 

pertencente ao quadro funcional do MP/BA, especialmente aqueles que 

trabalham nas unidades regionais, estão sofrendo diretamente os efeitos dessa 

deficiência administrativa, implicando, de igual modo, no descumprimento de 

preceitos constitucionais e legais, senão vejamos: 

O primeiro impacto sofrido pelo servidor está no aumento excessivo da 

sua carga de trabalho e na extrapolação da jornada sem a devida remuneração, 

nesse sentido, pois, para atender à demanda produzida pela sua unidade de 

lotação, somada àquela produzida pelas promotorias vinculadas onde é 

chamado a atuar, é claro que ele precisará dispor de mais tempo para conseguir 

dar cumprimento aos despachos de andamento dos procedimentos, até mesmo 

porque, se não cumprir com essas exigências, corre o risco de responder 

disciplinarmente. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional tem-se que o trabalho é um 

direito social, previsto pelo Art. 6º da Constituição Federal, e, nesse sentido, a 

doutrina de Caio Gasparini (2004:9) ensina que há duas correntes sobre o 

entendimento de Direitos Sociais, e, que, a primeira posição traz a ideia de que 

tais direitos tratam-se de ações positivas por parte do Estado, tendo o 

indivíduo legitimidade de exigir-lhe fornecimento de condições adequadas 

para seu pleno desenvolvimento. De outro lado, o segundo entendimento 

doutrinário adiciona ao entendimento da primeira corrente a hipossuficiência 

do indivíduo. 

O conceito doutrinário ora exposto, que interpreta o Art. 6º da nossa Lei 

Maior, se enquadra perfeitamente no objeto do requerimento administrativo em 

tela, visto que, conforme amplamente demonstrado até aqui, o Ministério 

Público da Bahia, enquanto Administração Pública que presenta o Estado, não 



está empreendendo as ações necessárias à plena execução do trabalho (que é 

um direito social) dos servidores pertencentes ao seu quadro funcional, e, estes, 

por sua vez, têm todo o direito de exigir o implemento de condições adequadas 

ao perfeito exercício das suas atividades, como o faz, neste momento, o 

Sindicato Requerente, na defesa dos interesses dos seus filiados. 

Sob outro ponto de vista, é possível arguir ainda que a situação a que 

estão expostos os servidores do Ministério Público da Bahia, de modo especial 

aqueles que atuam no interior do estado, face ao contexto em exposição, lhe fere 

a dignidade, sob a dimensão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

que tem valor absoluto e possui a sua fonte ética intrinsecamente ligada a 

valores econômicos e sociais. 

Por fim, cabe fazer uma observação importante: 

Sabe-se que recentemente foi editada, pelo Governo Federal, A Lei 

Complementar nº 173/2020, que instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, o Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus, estabelecendo uma série de restrições e proibições para a 

Administração Pública, de um modo geral, principalmente do ponto de vista 

econômico-financeiro, e, dentre essas, está a proibição de empreender novas 

contratações que impliquem em aumento de despesa com pessoal. 

Entretanto, a fim de se evitar qualquer insurgência contra o pleito em 

análise, nesse sentido, cabe chamar a atenção para a ressalva constante do Art. 

8º, IV da referida Lei Complementar, que abaixo transcrevemos: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela 

calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 

ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

(...) 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, 

ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção 

e de assessoramento que não acarretem aumento de 

despesa, as reposições decorrentes de vacâncias 

de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações 



temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da 

Constituição Federal, as contratações de temporários para 

prestação de serviço militar e as contratações de alunos de 

órgãos de formação de militares; (grifamos) 

 

Desse modo, além de restar claro e evidente os prejuízos causados ao 

serviço e ao servidor, o que reclama urgente providência, resta perfeitamente 

demonstrado, também, que não há qualquer impedimento para o deferimento 

do quanto aqui requerido, devendo-se considerar, sobretudo, que a procedência 

deste pedido perfaz uma evidente obrigação para o Ministério Público do 

Estado da Bahia. 

 

Conclusão 

Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência que acolha os 

argumentos e fundamentos ora expostos e se digne tomar todas as providências 

necessárias à nomeação de servidores para os cargos em vacância nas 

Promotorias instaladas no interior do estado, deferindo assim o pleito do 

Requerente, por ser medida de legal que ora se impõe, diante do contexto 

delineado. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Salvador – Bahia, 22 de setembro de 2020. 

 

Moabe Souza Meira 

OAB/BA nº 53.070 


