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Detalhamento do estudo 

OBEJTIVO DA PESQUISA 

Essa pesquisa tem como principal objetivo conhecer como o Ministério 
Público e o Conselho Nacional do Ministério Público são percebidos 
pelo público. 
 
- Objetivos específicos 

 Conhecer os conceitos associados às duas instituições 
 Avaliar o grau de conhecimento do público a respeito dessas 

instituições 
 Avaliar como as mensagens usadas pelo MP e CNMP com seus 

públicos são percebidas 
 Detectar pontos fortes e pontos a serem melhorados em ambas  

as instituições   
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 Homens e mulheres com idade entre 16 e 55 anos  

 Desde trabalhadores de nível básico a operadores de direito, estudantes universitários, donas de 

casa e chefes de família  

 Classes B, C e D 

 nas cidades de Brasília, São Paulo, Curitiba, Salvador, Belém, Uberlândia e Sobral  

PERFIL E AMOSTRA 

 Foram realizados 21 grupos distribuídos de acordo com a tabela amostral abaixo: 

 
Perfil Classe Idade  SP Brasília Curitiba Salvador Belém Uberlândia Sobral Total 

 trabalhadores de nível básico e médio  BC 25 a 40 1 1 1 1 1 1 1 7 

 donas de casa e chefes de família CD 41 a 55 1 1 1 1 1 1 1 7 

 estudantes universitários e operadores 
de direito 

BC 16 a 29 1 1 1 1 1 1 1 7 

  TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 21 

Detalhamento do estudo 
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DATA DE REALIZAÇÃO DOS GRUPOS: 

Detalhamento do estudo 

PRAÇA 
GRUPOS 

REALIZADOS EM:  

Brasília 09 e 10/ 03 

São Paulo 15 e 16/03 

Uberlândia 21 e 22/03 

Sobral 21 e 22/03 

Salvador 22/03 

Belém 22 e 23/03 

Curitiba 22 e 23/03 

  TOTAL 21 
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 Algumas alterações foram feitas na amostra do edital, todas sob análise e aprovação do CNMP:  

 Com relação ao grupo 1, foi retirada a classe A da amostra, uma vez que o perfil de trabalhadores de nível 

básico e médio não condizem com esse perfil de classe 

 As atividades consideradas em “trabalhador de nível básico” e “trabalhador do nível médio” foram: 

Observações sobre a amostra: 

Detalhamento do estudo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

CONHECIMENTO SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO  

O conhecimento do Ministério Público acontece 
principalmente por meio de casos de enorme impacto e 

comoção na população  

Isabela Nardoni Eloá Pimentel 

I. Principais associações 
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Resultados 

  Esses casos de grande impacto podem ser considerados como 

as primeiras referências significativas da população com relação 

ao MP. Por envolverem polêmicas e comoção pública despertam 

a curiosidade das pessoas 

 

  Soma-se a isso, a forte atuação dos meios de comunicação na 

divulgação desses casos. São nessas situações que se ouve 

falar do Ministério Público com mais ênfase, em especial, sobre 

O TRABALHO DOS PROMOTORES PARA CONDENAR O 

RÉU.  



Greve dos bombeiros no Rio de Janeiro e  dos  

policiais militares na Bahia  

Percepção da intervenção do MP garantindo para a 

 população os serviços essenciais. 
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  Outros exemplos de casos também aparecem como referência ao 

MP, envolvendo problemas com os serviços públicos e que também 
recebem atenção significativa dos meios de comunicação. Esses não 
têm impacto tão grande quanto os de crimes hediondos, mas fazem 
parte do dia a dia das notícias consumidas:  

Desvio de verbas da merenda escolar 

 “O MP investiga as causas para punir os culpados” 

Resultados 



 
 “punem os criminosos” 
 “combatem a corrupção” 

 “defendem os direitos da população” 
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Resultados 

 Por isso quando se fala em MP as associações mais frequentes são: 



“Não só quando nós reclamamos, se ele vê uma má administração com dinheiro público ele vai lá fazer 
a investigação e vai apurar os culpados”  ele = MP 

Resultados 

“O objetivo do Ministério Público é combater a corrupção, seja qual for” 

“É a representação da coletividade para resolver o problema” 

“Teoricamente é um órgão que recebe denúncia, faz denúncia, fiscaliza” 

“Se eu sei de alguma coisa e eu denunciar, o Ministério Público vai investigar” 

“Policiais que maltratam pessoas, sempre vai para o MP” 

“Se não tivesse ele pra colocar o freio, as pessoas fariam o que quisessem” 
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Resultados 

 

 

 

ADVOGADOS – são os defensores “...que se usa quando a pessoa não 

tem dinheiro para pagar um advogado particular” 

PROMOTORES – responsáveis pela acusação, e investigação dos 

casos. “Ele está lá para defender o Estado. Acusa o réu defendendo a 

sociedade”. 

JUÍZES – julgam os casos, e estão acima dos demais. “...a última palavra 

é sua”.  
 

II. Conhecimento sobre os membros do MP:  

Profissões associadas ao MP 
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Em todos os grupos essas profissões foram citadas e 

relacionadas diretamente como: pessoas que trabalham no 

Ministério público em favor da sociedade. 



Resultados 

 

 

-O conhecimento de sua existência é pequeno quando comparado ao do 

Promotor, em São Paulo  não foi citado espontaneamente, e nas demais cidades 

apareceu mais entre os estudantes universitários e operadores de direito. 

 

-Sua função não é claramente percebida. Somente conseguem associar a 

assuntos de instâncias maiores, sendo considerados a mais alta hierarquia dentro 

do MP.   

   

  

 

A função de PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

  É a menos conhecida, foi somente citada espontaneamente em Uberlândia. E 

mesmo quando estimulados não conseguiram opinar a respeito.   

II. Conhecimento sobre os membros do MP:  

Profissões associadas ao MP 
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Quanto  à função de PROCURADOR DE JUSTIÇA: 



Resultados 
 Outras associações: 

 

assistente social 

desembargadores 

oficial de justiça 

psicólogos estagiários 

profissionais 

 de administração  

de empresas 

delegados 

ministros 

conciliadores 

defensores 

profissionais  

de informática 

Principalmente por 
classes C e D 

 As associações realizadas indicam que as pessoas não têm um 

conhecimento elevado sobre o órgão, porém demonstram que não 

estão totalmente distantes do assunto   14 

(Apareceram em menor quantidade do que as 3 principais já mencionadas, não 

demonstrando diferenças significativas entre as cidades da amostra)    



Resultados 

Formação 

 
 Profissionais com curso 

superior em Direito 

 

Que tenham sido selecionados 

mediante concurso público (“pra 

passar nesses concursos tem que 

ser um bom profissional” / “quem 

tem cargo de confiança sempre vai 

favorecer alguém a pedido de quem 

o colocou”) 

 

Que tenham experiência 

relacionada a área de atuação 

Características pessoais 

 
Honestas 

Incorruptíveis 

Éticas 

Com postura séria 

Idôneas 

Competentes 

Coerentes 

Imparciais 

Íntegras 

Com senso de organização 

 

15 

Características consideradas necessárias para se exercer uma função no 
Ministério Público:   
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Resultados 

Percepções a respeito do MP após apresentação dos estímulos: 

I. Novas associações 

 
Após a apresentação dos conceitos surgiram novas percepções: 

Competência 

Ordem  

Conjunto de autoridades 

Abrange TODO o 

Brasil 

“Pode interferir em tudo 

relacionado ao poder 

público” 
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Resultados 

Percepções a respeito do MP após apresentação dos estímulos: 

II. Avaliação da receptividade 

Receptividade positiva 

Grande 
abrangência de 

funções 

Ressaltam a 
importância do 

órgão 

Sensação de que 
possui mais poder 
que outros órgãos 
governamentais 
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Resultados 

III. A importância do MP 

 
Todos os grupos analisados consideram que esse órgão possui grande 

importância para o país. 

Essa importância se dá através da percepção dos seguintes atributos, 

organizados por ordem de relevância: 

 

 
1º - Manutenção, execução e melhor aplicação das leis 

2º - Autonomia perante os três poderes (“É como se fosse o presidente”) 

3º - Criado para fazer valer a constituição 

4º - Cuida do direito dos idosos, crianças e adolescentes 

5º - Cuida do dinheiro público 

6º - Zela pela transparência nas eleições, agindo contra possíveis fraudes 

e também contra abusos de candidatos 

7º - Cuida do direito dos índios e de todos os cidadãos    
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Resultados 

São ainda considerados atributos que revelam a importância do MP: 

 

 Fiscalização: “Tem que existir esse ministério senão fica tudo a “Deus dará” 

 Todos os outros órgãos estão submetidos a fiscalização do MP  

   (“é tudo o que é necessário em termos de leis”) 

 Interferem no poder da polícia 

 Eles podem procurar o que está errado, não precisa ninguém denunciar 

 Cuida de tudo o que é público 

 Fiscaliza os outros poderes 

 Tem grande poder de resolução   
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Resultados 

IV. A confiança no MP 

 Pode ser percebida através de três comportamentos diferentes: 

 

Não confiam Confiam com 
ressalvas 

Confiam 

Em São Paulo, Belém e Curitiba: 

Trabalhadores de nível básico e 

médio / donas de casa e chefes de 

família 

 

Em Salvador: 

Trabalhadores de nível básico e 

médio / estudantes universitários e 

operadores de direito 

 

Em Sobral e Brasília: 

Donas de casa e chefes de família 

 

 Em São Paulo e Curitiba: 

Estudantes universitários e 

operadores de direito. 

 

Em Sobral e Brasília: 

Trabalhadores de nível básico e 

médio 

Os 3 Grupos de Uberlândia 

 

Em Sobral e Belém:  

Estudantes universitários e 

operadores de direito 

 

 Em Salvador e Brasília: 

Donas de casa e chefes de família 
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Resultados 

Não confiam 

   “Num órgão de grande importância relacionado à justiça os membros 

são nomeados através de indicação, deveriam ser por eleições diretas” 

 

   Mantém distanciamento da população e não informam direito como o 

cidadão pode fazer uma denúncia 

 

 Como ele não se manifesta em alguns cargos 

    Percepção de omissão em casos ocorridos em pequenas cidades 

 

   Acreditam que o MP dirige sua atenção apenas aos casos que estão na mídia, 

enquanto outros “eles vão passar a mão” 

 

   Acreditam que na sua região existam acordos políticos com o MP, fazendo com que ele 

não se manifeste em alguns casos (Sobral) 

Confiam 

 Alguns já utilizaram o MP, principalmente em casos de 

doença e disseram estar bem satisfeitos 

 

 “Demora um pouco, mas eles não te deixam na mão” 
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Resultados 

Confiam com 
ressalvas 

   Confiam nos promotores “porque para acusar eles são bons”. 

   “Promotores são concursados, isso traz seriedade”. 

   “Casos que aparecem na mídia sempre são bem resolvidos”. 

   “Em crimes hediondos eles realmente cumprem sua função”.  

Porém:   

“Muitas coisas investigadas param no meio do caminho”. 

Acreditam que os casos que não estejam na mídia sejam deixados de lado. 

“Quando se trata de corrupção quase não se vê solução”. 

“Falta coerência”. 

Acreditam que receba grandes influências políticas. 

“Falta rigidez quando o assunto é corrupção”. 

“A sociedade vê pessoas cometendo atrocidades e não sofrerem punição”.  

Acreditam que dentro do órgão pode existir muitas pessoas corruptas.   
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Resultados 

V. Avaliação da atuação 

 

Confiam 
Confiam com 

ressalvas 
Não confiam 

INSATISFATÓRIA 

 

• Fraca (deveria ser mais atuante) 

• Lento 

• “Não funciona, se funcionasse 

educação, saúde, a questão 

eleitoral já estaria melhor” 

• “Não conseguem dar conta da 

demanda: incompetência” 

• “Deixam de fazer muita coisa” 

• Falta de informação sobre o órgão 

para a população 

 

MUITO BOA, ÓTIMA 

SATISFATÓRIA 

 

• Atendimento exemplar 

• “Eu nunca ouvi falar de alguém 

que saiu do MP decepcionado” 

• Falta agilidade por causa dos 

processos burocráticos e porque 

não dão conta da grande demanda 

• Pouca divulgação para a 

população 

• “Tem que ter paciência” 

 

 

REGULAR / SATISFATÓRIA / 

RAZOÁVEL 

 

• São presentes 

• Alguma coisa é feita, 

principalmente nos casos de crimes 

hediondos 

• Falta divulgação 

• Falta agilidade com os processos 

• Poderia ter menos influência 

política 

• “Nem sempre o MP vai de acordo 

com as provas. O caso do Bruno, 

goleiro, é muito claro, não tem 

corpo, não tem morte, não tem 

homicídio, falta coerência”. 

 



Resultados 

VI. Como e quando utilizar o MP 

No geral, as pessoas acreditam que é possível fazer uma 

denúncia ao Ministério Público. Porém consideram uma tarefa 

difícil pelos seguintes motivos: 

 

 
Demora de atendimento – associam à burocracia que existe na grande 

maioria dos serviços públicos, e à grande demanda de denúncias que são 

levadas até lá 

Falta de divulgação de como proceder 

Estão em locais de difícil acesso para a população mais carente 

Acreditam que não podem contatar o MP sem que haja um 

mediador 
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Resultados 

  

 

Trabalhadores de nível básico e médio / donas de 

casa e chefes de família  

 casos que envolvem saúde: principalmente   
para conseguir internação em UTI, quando falta 
médico e remédio nos hospitais e denúncias de 
maus tratos a pacientes; 

 “em casos muito sérios”; 

 questões trabalhistas; 

 denúncias de maus tratos a idosos; 

 defesa do consumidor; 

 

 

Estudantes universitários e 

operadores de direito 

 acreditam que seja para 
denunciar alguma 
irregularidade 

 acreditam  que precisam 
ter um advogado para 
intermediar o contato. 

Poucas pessoas sabem quando podem levar uma denúncia ao 

Ministério Público (mesmo depois da apresentação dos estímulos).  

 

Percebe-se também que pessoas de classes mais baixas acabam tendo um 

maior conhecimento em função da utilização de mais serviços do MP quando 

comparado a outros níveis sociais.  25 



Resultados 

VII. Áreas em que o MP deve priorizar suas ações 

 (por ordem de importância): 

1. Saúde 

2. Educação 

3. Segurança 

4. Combate a corrupção 

5. Meio Ambiente 

6. Infância e Juventude 

7. Eleições 

8. Área criminal 

16. Racismo 

17. Abuso de poder 

18. Índios 

19. Infraestrutura 

20. Fazer cumprir as leis 

21. Fronteiras 

 

9. Facilitar o acesso da 

sociedade ao MP 

10. Fiscalizar a política 

11. Atuar na política 

12. Idosos 

13. Fiscalização do serviço 

público 

14. Direitos humanos 

15. Combate às drogas 

 

“Educação é a base de tudo” 

“Acho que o problema está relacionado à educação, inclusive à questão da  
gente nunca procurar nossos direitos” 
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Resultados 

VIII. MP  
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Serviços prestados: 
 

 A satisfação das pessoas que já utilizaram 
 Todos os que utilizaram disseram ter 
conseguido o que precisavam 

 
 

Atuação dos promotores: 
 

 É o ponto mais forte, sempre que citados 
a sua eficiência é ressaltada 
 A grande maioria considera seu trabalho 
idôneo 
 
 

 

Serviços prestados: 
  
 A demora no atendimento 
 
 

 
 

Falta de divulgação da MP  
a respeito do seu trabalho 

 
 Impacto negativo 
 Gera distanciamento entre o MP e a 
sociedade, isso traz a sensação de 
abandono e descaso  
“Eles preferem que a gente não procure 
por eles, dá menos trabalho” 

Pontos a serem  melhorados   Pontos fortes 



Resultados 

IX. A imagem do MP perante a sociedade 
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Considerada positiva, mas não consolidada 

   Positiva porque apesar das ressalvas, o MP é considerado um órgão 

confiável. Não surge em nenhum momento algo concreto contrário a 

essa percepção 

 

 “De todos os órgãos públicos, o MP é um dos poucos  

que ainda transmite credibilidade” 

 

  Imagem não consolidada devido a falta de informação e de 

conhecimento sobre o MP   

 

  A informação transmitida pelos meios de comunicação não alcança a 

abrangência da atuação do MP 

 



 Divulgação e atendimento itinerante (exemplo: bibliotecas móveis) 

 “Sair a campo, colocar pesquisadores na rua, conversando boca a boca e 

mostrando o direito da pessoa, o que esse órgão faz e distribuir panfletos” 

 Propagandas na TV e rádio em horários estratégicos, iguais aos programas 

eleitorais, mas investindo em uma linguagem popular 

 Nas escolas 

 Desenvolver projetos pontuais 

 Inserir uma disciplina de direito básico no currículo para alunos de todas as 

idades, mas com foco principal no ensino médio 

 Nas igrejas 

 Colocar cartazes em postos de saúde e delegacias; 

 Divulgar nas televisões do metrô 

 Divulgar um número de telefone como disque-denúncia 

 Divulgar o site do MP 

Sugestão do público para a divulgação do MP 

Resultados 



O Conselho Nacional do Ministério Público 

Resultados 

I. O conhecimento do CNMP e de sua função: 

Percebemos que o conhecimento a respeito do CNMP acontece da 

seguinte maneira:  

Já  

ouviram 
falar 

Já ouviram falar 
superficialmente 

Nunca ouviram falar 
A grande maioria das cidades e 

principalmente o público de classe CD  

A maior parte dos estudantes universitários e 

operadores de direito das cidades de Salvador 

e Belém 

A maior parte dos estudantes universitários e 

operadores de direito da cidade de Brasília 
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 A função exercida pelo CNMP é percebida da seguinte maneira: 

Percebem  o CNMP como “órgão fiscalizador do trabalho dos procuradores do MP... 

eles fiscalizam se o trabalho está sendo devidamente feito” 

Ouve uma menção em que se relacionou o CNMP com o Conselho Nacional de Justiça  

 Imaginam que sua função seja fiscalizar as ações do MP. “seria uma reunião de cúpula 

para discutir questões acerca das atribuições do MP e investigação e análise da 

atuação dos promotores” (Salvador)  

A maior parte dos estudantes universitários e 

operadores de direito da cidade de Brasília 

A maior parte dos estudantes universitários e operadores 

de direito das cidades de Salvador e Belém 
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Resultados 
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 A função exercida pelo CNMP é percebida da seguinte maneira: 

A grande maioria das cidades e 

principalmente o público de classe CD  

 Em sua maior parte sequer conseguem atribuir alguma função ao 

CNMP. Os poucos que o fazem relacionam, pelo nome, à “apuração de 

casos mais graves” e também com à punição de juízes 

 

 Ouve uma menção em que se relacionou o CNMP com o Conselho 

Nacional de Justiça, formando a idéia de que poderia ser um órgão que 

“verifica a efetividade das ações do MP” (Curitiba)   

Resultados 
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II. Percepção a respeito do CNMP após a apresentação dos 

estímulos 

 

Em todos os grupos existe a percepção da importância da existência 

de um órgão como esse, mas também surge uma desconfiança 

generalizada sobre sua real eficácia   

Avaliação da receptividade 

Quantidade significativa de informações 

Informações consideradas de grande importância 

Percepção de ausência de divulgação e de atuação 

Resultados 

 Antes do estímulo o CNMP praticamente não era percebido na vida das pessoas 
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 Importância X  Confiança   

  A importância ficou clara para o público, principalmente por se tratar de um 

órgão fiscalizador do MP. Para eles o CNMP “é, na teoria, uma garantia a mais”  

Fiscalizador do 
Ministério 
Público  

Defende o 
cidadão contra 

os abusos 

Combate à 
injustiça 

Dá credibilidade 
ao MP 

Cobra o  MP a 
realização de 
suas funções 

“(...) tem onde correr se o MP fizer algo de errado” “É passar a peneira de novo” 

Resultados 
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  A falta de confiança no CNMP aparece quando avaliam os conceitos como 

resultado da percepção de três fatores. “Na prática é tudo o que envolve 

política é muito falho.”:  

Falta de 
confiança 

A desconfiança aumenta 
ao saber que seus 

membros são escolhidos 
por indicação. “a pessoa 

sempre vai favorecer 
quem o indicou” 

A confiança não se 
consolida por falta de 

conhecimento e 
divulgação. “Se eu não 

conheço não tenho como 
confiar” 

 “Tudo o que envolve 
política não traz 

confiança, pois a maioria 
dos órgãos públicos já se 

mostrou corruptível”. 

Resultados 
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A utilização do CNMP pela sociedade:  

 A grande maioria dos grupos tem a percepção de que é possível levar uma 

denúncia ao CNMP, por se tratar de um órgão público e que deveria estar à 

disposição de todos 

 

 Todos acreditam que é difícil conseguir utilizá-lo, pois não existe nenhum 

tipo de divulgação a respeito do órgão, e dessa maneira as pessoas não 

sabem por onde começar 

 

 E acreditam que podem procurá-lo para fazer alguma denúncia sobre o MP 

 

 Obs: No grupo de trabalhadores de nível básico e médio em São Paulo, as 

pessoas se mostraram um tanto reticentes em levar uma denúncia sobre o MP 

ao CNMP, pois existe medo de represálias, de que algo aconteça com sua 

família, pois não confiam na segurança que o Estado oferece   

Resultados 
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Em que áreas o CNMP deve priorizar suas ações? 

Resultados 

1º - Divulgar o seu papel na sociedade 
2º - Zelar por mais transparência dos órgãos públicos 
3º - Combater a corrupção 
4º - Qualidade dos serviços de saúde e segurança 
5º - Educação 
6º - Meio ambiente 
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III. Avaliação da atuação e da imagem do CNMP 

 
Falta de informação 

 A grande maioria tem dificuldades 
para avaliar a atuação 
 
 Os poucos que têm algum conhecimento 
 não percebem nenhuma atuação 
 
 Em São Paulo a avaliação é ruim, pois 

consideram a falta de divulgação uma 
falha e também não percebem melhoria 
nos serviços públicos que deveriam ser 
acompanhados 

Atuação: Imagem: 
 Não existe uma imagem formada pelo 

público 

 

 Se não houver um trabalho de 

divulgação a tendência será sempre 

associar aos demais serviços públicos. 

Percebe-se que isso não é positivo pois 

a sociedade não acredita na eficiência e 

na idoneidade de outros órgãos 

Resultados 



Resultados 

IV. CNMP  
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A percepção de ser um órgão 
que fiscaliza o MP 

que também possui função 
de fiscalizar, logo,  
é muito positiva. 

A falta de divulgação 
transmite a sensação de que 

nada é feito 

Pontos a serem  melhorados   Pontos fortes 



Resultados 

1º TELEVISÃO 

 Telejornais 

 - Jornal Nacional (Globo) 

 - Brasil Urgente (Band) 

 - Jornal da Record 

 - Fantástico 

 - Bom Dia Brasil (Globo) 

 - Jornais locais 
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2º JORNAL IMPRESSO E INTERNET 

 Redes Sociais 

 - Facebook 

 - Twiter 

 - Gazeta On-line 

 Sites políticos 

 

Os meios de comunicação mais utilizados   

3º RÁDIO: 

 - CBN 

 - Hora do Brasil 

 - Voz do Brasil 

4º REVISTA: 

   - Época 



 Nas escolas:  

 Desenvolver projetos pontuais 

 Inserir uma disciplina de direito básico no currículo para alunos de todas as 

idades, mas com foco principal no ensino médio 

 Atividades semelhantes ao “Ação Global” 

 Divulgar para advogados para que eles possam indicar aos clientes 

 Divulgar um número de telefone para a população poder fazer denúncias 

 Colocar pessoas famosas para fazer as propagandas na TV mostrando 

exemplos práticos 

 Colocar cartazes nas promotorias, tribunais e delegacias. Obs. Alguns 

acreditam que não se deve divulgar o CNMP para a massa, deve ser um 

conhecimento restrito de quem já chegou até o MP e que pode precisar 

denunciá-lo 

 E-mails  

 Nas igrejas 

 Colocar cartazes em postos de saúde e delegacias 

 Divulgar nas televisões do metrô 

Sugestão do público para a divulgação do CNMP 

Resultados 



 

 

 

 

 O MP é um órgão bastante respeitado. Os grupos entendem sua importância 

mesmo tendo a percepção de que as informações disponíveis sobre o MP são 

fragmentadas 

 Quando utilizam os serviços prestados, o grau de satisfação é alto, gerando mais 

confiança na atuação do órgão 

 A confiança parcial ou a desconfiança surgem, principalmente, pela percepção de 

que há pouca divulgação de informações por parte do próprio MP, passando uma 

imagem de que a exposição do MP acontece somente nos casos com ampla 

divulgação dos meios de comunicação 

 Tendo em vista os resultados apresentados recomenda-se que o MP realize um 

maior número de ações de divulgação nos meios de comunicação já conhecidos e 

que essas ações sejam contínuas, a fim de consolidar a imagem positiva existente 

e reforçar sua atuação junto à sociedade 

Conclusões e Recomendações  

Ministério Público 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 O CNMP é um órgão desconhecido pela grande maioria e, portanto, não tem uma 

imagem formada junto à sociedade  

 Após a apresentação do estímulo que trazia um breve descritivo do que é o CNMP, 

onde atua e o que faz, o órgão foi avaliado como de grande importância em 

função de sua atuação fiscalizadora sobre o Ministério Público. Porém, pela falta 

de mais informações, são reticentes quanto a real efetividade da atuação do 

CNMP   

 Recomendamos que seja realizado um trabalho gradativo para construção da 

imagem do CNMP através de ações de divulgação nos meios de comunicação, 

priorizando os mais utilizados (telejornais, mídia impressa e internet)   
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