
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Edição n° 01/2019 – Janeiro a Março de 2019. 

Participação na 40ª Reunião Ordinária do CNOMP 

O Ouvidor Nacional, Dr. Erick Venâncio, e a Membro Colaboradora da Ouvidoria Nacional, Dra. Rose Meire 

Cyrillo, participaram da 40ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Ouvidores do Ministério Público 

(CNOMP), realizada no dia 8 de fevereiro, na sede da Procuradoria Geral de Justiça Militar, em Brasília/DF. 

Na reunião foram expostos e debatidos, dentre outros assuntos, o tema “A atuação das Ouvidorias na escuta 

das vítimas de organizações criminosas”, além da proposta de cooperação técnica entre UNICEF e CNOMP. 

 

Prorrogado o prazo para envio de artigos do segundo volume da Revista da 

Ouvidoria Nacional do MP (Revon) 

Foi prorrogado o prazo, até o dia 30 de abril, para o envio de artigos para compor o volume II da Revista da 

Ouvidoria Nacional do Ministério Público (Revon), que terá como tema a relação das ouvidorias do 

Ministério Público com a tutela dos direitos fundamentais. 

Poderão submeter artigos qualquer cidadão e representantes dos órgãos do Sistema de Justiça, integrantes 

da sociedade civil organizada com atuação pertinente ao tema da revista, professores universitários e 

demais interessados. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ouvidor Nacional do Ministério Público e Senado Federal 

A membro colaboradora da Ouvidoria Nacional 

do Ministério Público, Dra. Rose Meire Cyrillo, 

reforçou a integração com outras instituições e, 

em compromissos realizados no Senado 

Federal, entregou um exemplar do primeiro 

volume da Revista da Ouvidoria Nacional do MP 

(Revon) para o Presidente do Senado Federal, 

Davi Alcolumbre, na presença do também 

Senador Lucas Barreto. 

 

Ouvidor Nacional e o Dia do Ouvidor 

No dia 16 de março, é celebrado, em todo o 

Brasil, o Dia do Ouvidor. Para comemorar essa 

importante data, o Ouvidor Nacional, Dr. Erick 

Venâncio, gravou uma entrevista ao programa 

Cidadania, da TV Senado, onde ressaltou o 

relevante papel das ouvidorias para a 

sociedade: “as ouvidorias possuem uma 

matéria-prima que é ouro: a informação; temos 

que saber tratar e tabular essa informação para 

utilizá-la a fim de sempre melhorar o serviço 

público”.  

A gravação marcou ainda o encontro com o 

Ouvidor do Senado Federal, o Senador Márcio 

Bittar. O programa foi ao ar no dia 25 de março 

e poderá ser assistido em sua íntegra no Portal 

TV Senado. 

 

Gravação do Programa Cidadania. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ouvidoria Nacional reúne-se com representantes do CNOMP 

O Ouvidor Nacional, Dr. Erick Venâncio, e a 

Membro Colaboradora, Dra. Rose Meire Cyrillo 

reuniram-se, no dia 20 de março, com os 

representantes da Diretoria do CNOMP:  a então 

Presidente, Dra. Rita de Cassia Maia Baptista e o 

Vice-Presidente da Região Norte, Dr. Héverton 

Alves de Aguiar.  

Na pauta, foram tratadas questões relativas ao 

Diagnóstico das Ouvidorias do Ministério Público 

brasileiro, ao encaminhamento dos relatórios 

estatísticos e à proposta do Programa de 

Certificação das Ouvidorias do MP brasileiro. 

 

Reunião com a Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 

A Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público (ONMP), representada pelo 

Ouvidor Nacional, Dr. Erick Venâncio, e 

pela membro colaboradora, Dra. Rose 

Meire Cyrillo, reuniu-se com o Ouvidor-

Geral do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, Ronaldo Vieira Bento, no dia 26 de 

março, para debater assuntos comuns, 

como tratamento de dados em ouvidoria, 

acesso à informação e parcerias futuras. 

O Ouvidor-Geral Ronaldo Vieira Bento 

recebeu também um exemplar do Volume 

I da Revista da Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público (Revon). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Apresentação de Proposta de alteração da Política Nacional de Incentivo à 

Autocomposição no MP 

O Conselheiro e Ouvidor Nacional, Dr. Erick Venâncio, 

apresentou na 4ª sessão ordinária de 2019, realizada em 

26 de março, proposta de alteração da Resolução CNMP nº 

118 de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Incentivo à Autocomposição no Ministério Público.  

A proposta, elaborada em parceria com o CNOMP,  

modifica a redação do inciso VII do artigo 7º da norma, ao 

sugerir a inserção de um representante da Ouvidoria como 

membro nos Núcleos Permanentes de Incentivo à 

Autocomposição criados, dado o papel das ouvidorias na 

construção de soluções que tornem a atuação ministerial 

mais resolutiva. 

 

Apresentação de Proposta do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público 

Na mesma sessão, o Ouvidor apresentou ainda a proposta de resolução que institui o Regimento Interno 

da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. A norma é um importante fator de institucionalização e 

estabilidade para a unidade, além de subsidiar uma correta e suficiente compreensão sobre o papel e a 

responsabilidade da ouvidoria como instância de diálogo e construção do conhecimento dentro do CNMP. 

 

Elaboração do Plano Diretor da Ouvidoria Nacional do Ministério Público 

No primeiro trimestre de 2019, a Ouvidoria Nacional do Ministério Público, com 

o apoio da Secretaria de Gestão Estratégica (SGE), iniciou a elaboração de seu 

primeiro Plano Diretor, um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão 

dos  recursos  e  processos   táticos.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Participação na 41ª Reunião Ordinária do CNOMP 

 

A Ouvidoria Nacional, representada por sua membro colaboradora, Dra. Rose Meire Cyrillo, participou da 41ª 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), marcada pela eleição 

e posse da nova diretoria para o anuênio 2019/2020. A reunião ocorreu no dia 29 de março, em São Luís/MA. 

Comenda Ordem do Mérito CNOMP 

Após a 41ª Reunião Ordinária, ocorreu a cerimônia de outorga da Comenda "Ordem do Mérito do CNOMP". 

Dentre os que receberam as honrarias, estavam a membro colaboradora da Ouvidoria Nacional e ex-Ouvidora 

do Ministério Público 

do Distrito Federal e 

Territórios, Dra. Rose 

Meire Cyrillo, e o 

Ouvidor Nacional, Dr. 

Erick Venâncio, que 

realizou o discurso de 

agradecimento em 

nome de todos os 

homenageados. 

 


