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A Ouvidoria Nacional do Ministério Público é o “órgão de comunicação direta e simplificada 

entre o Conselho Nacional do Ministério Público e a sociedade, e tem por objetivo principal o 

aperfeiçoamento e o esclarecimento, aos cidadãos, das atividades realizadas pelo Conselho e pelo 

Ministério Público”, conforme dispõe o art. 33, do RICNMP. 

Com efeito, durante todo o ano de 2020 buscamos desenvolver diversos projetos e ações, 

logrando, com apoio da Presidência e do Plenário desta Corte de Controle, a instituição da Rede de 

Ouvidorias do Ministério Público brasileiro (Portaria CNMP-PRESI 39, de 11 de março de 2020), a 

aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional (Resolução CNMP 212, de 11 de maio de 

2020), além de ampliação dos canais de comunicação ao cidadão com a Ouvidoria Nacional 

(WhatsApp e redes sociais), o que resultou no aumento substancial do quantitativo de demandas 

recebidas por este Órgão comparativamente a período anterior, conforme quadro abaixo: 
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Releva notar, ainda, outras medidas como a cessão do software denominado “Sistema 

Cidadão”, do MPF para o CNMP, atualmente em vias de implementação para o tratamento das 

demandas que aportam na Ouvidoria Nacional, bem como a celebração de Acordo de Cooperação 

Técnica com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos visando aperfeiçoar o fluxo 

do encaminhamento de denúncias recebidas pelos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos, tudo objetivando aperfeiçoar o padrão de excelência dos serviços prestados aos 

cidadãos. 

Além disso, por meio da Portaria CNMP-PRESI n⁰ 77, de 21 de maio de 2020, foi instituída a 

Ouvidoria das Mulheres no âmbito da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, colimando 

estabelecer um canal especializado de recebimento e encaminhamento às autoridades 

competentes das demandas relacionadas à violência contra a mulher.  

De fato, apesar do parco tempo de existência, o canal da Ouvidoria das Mulheres densificou 

sua importância no cenário nacional, recebendo no ano de 2020 639 (seiscentas e trinta e nove) 

denúncias por meio de seus múltiplos canais de atendimento, contribuindo decisivamente para o 

enfrentamento da violência contra a mulher, cujos índices, lamentavelmente, aumentaram 

substancialmente neste período pandêmico no país.  

Por outro lado, com a implantação da Rede de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro, 

coordenada pela Ouvidoria Nacional, deu-se início ao trabalho de compilar informações sobre a 

eficiência e a qualidade do atendimento prestado ao público nas unidades e ramos do Ministério 

Público, nos termos do comando emergente do art. 16, da Resolução CNMP 205/2019, assim como 

foi aprovado o Regimento Interno da Rede de Ouvidorias e elaborado o “Diagnóstico da Pandemia 

de Coronavírus”, visando conferir máxima transparência à atuação do Ministério Público brasileiro, 

objetivando, ainda, servir de fonte de subsídio para o aperfeiçoamento da atuação do Ministério 

Público na prevenção e combate à Covid-19, outrossim, promovendo a divulgação das boas práticas 

adotadas nesse período excepcional. 
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De ver-se que, além das ações realizadas, outras ações já estão em fase de execução ou em 

sede de planejamento, podendo ser assim descritas: 

 

AÇÕES REALIZADAS: 

1 – Aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional do Ministério Público 

(RESOLUÇÃO CNMP Nº 212, DE 11 DE MAIO DE 2020); 

2 – Instituição da Rede de Ouvidorias do Ministério Público (PORTARIA CNMP-PRESI Nº 39, 

DE 11 DE MAIO DE 2020); 

3 – Aprovação do Regimento Interno da Rede de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro; 

4 – Ampliação dos canais de comunicação com o cidadão: TELEFONE (61 3315-9468);  

WHATSAPP’S [ONMP (61 3366-9229) E OUVIDORIA DAS MULHERES (61 3315-9476)]; FORMULÁRIO 

ELETRÔNICO DA OUVIDORIA; INSTAGRAM (@cnmpoficial), FACEBOOK (@cnmpoficial) E TWITTER 

(@cnmp_oficial); E-MAIL’S [ONMP (ouvidoria@cnmp.mp.br) E OUVIDORIA DAS MULHERES 

(ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br)];  

6 – Realização de 3 (três) encontros com Ouvidores do Ministério Público brasileiro, visando, 

dentre outros objetivos, fortalecer o intercâmbio de informações, compartilhar boas práticas e 

trabalhar em parceria, através da Rede de Ouvidorias do Ministério Público; 

7 – Ampliação da Ação Ouvidoria Nacional Itinerante para o trato de questões institucionais, 

com o propósito de estreitar o relacionamento da Ouvidoria Nacional do Ministério Público com os 

Ouvidores e com os Procuradores-Gerais. No ano de 2020, foram realizadas visitas institucionais nos 

estados de São Paulo, Maranhão, Goiás, Pará, Amapá e Paraíba, observando que o projeto ficou 

suspenso de abril a setembro em virtude da pandemia decorrente da Covid-19;   
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8 – Criação da Ouvidoria das Mulheres no âmbito da Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público como canal especializado de recebimento e encaminhamento das demandas relacionadas 

à violência doméstica e familiar contra a mulher, às autoridades competentes (Portaria CNMP-PRESI 

Nº 77, DE 21 de maio de 2020); 

9 – Participação da Ouvidoria Nacional do Ministério Público na Implementação da Ouvidoria 

das Mulheres no Ministério Público do Estado do Pará e Amapá; 

10 – Adesão do Conselho Nacional do Ministério Público, por interveniência da Ouvidoria 

Nacional, à Rede Nacional de Ouvidorias do Consumidor (RENACON), coordenada e implementada 

pela Ouvidoria-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 

11 – Estabelecimento de parcerias entre a Ouvidoria Nacional do Ministério Público (através 

da Ouvidoria das Mulheres), o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados 

brasileiros, para adesão à campanha “Sinal Vermelho para a violência doméstica, com o fim de 

construir fluxos de encaminhamento, por intermédio das redes de apoio, que permitam aos 

cidadãos receberem uma resposta ágil e efetiva; 

12 – Acordo de cooperação técnica celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério 

Público, com a interveniência da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, e o Ministério Público 

Federal, visando a cessão do “Sistema Cidadão”; 

13 – Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério 

Público (com a interveniência da ONMP), o Ministério da Mulher, da família e dos Direitos Humanos, 

o Conselho Nacional de Procuradores-Geral dos Estados e da União e o Conselho Nacional de 

Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, para o recebimento, encaminhamento e 

processamento de denúncias relativas a violações de direitos humanos (que aportam através dos 

canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos); 

14 – Elaboração do Plano Diretor da Ouvidoria Nacional do Ministério Público (2020/2021). 
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15 – Celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional do Ministério 

Público (por interveniência da ONMP), e o Superior Tribunal de Justiça para o fortalecimento e a 

disseminação de mecanismos de participação, controle e avaliação social de políticas e serviços 

prestados pelos órgãos convenentes; 

16 – Celebração de Memorando de Entendimento entre o Conselho Nacional do Ministério 

Público (com interveniência da ONMP) e o fundo das nações unidas para a infância no Brasil 

(UNICEF); 

Dentro deste contexto de integração e participação social, firma-se o compromisso de 

buscar, com a efetivação das ações planejadaS para o ano de 2021 a missão precípua de servir como 

porta de entrada do cidadão aos serviços prestados pelo CNMP e Ministério Público brasileiro, de 

sorte a fortalecer a democracia participativa e a escuta qualificada do cidadão, sempre tendo como 

norte o lema “Ouvir é servir”. 

 

DADOS ESTATÍSTICOS DO PERÍODO: 

Durante o ano de 2020, a Ouvidoria Nacional do Ministério Público por seus canais de 

atendimento recebeu 3799 (três mil setecentas e noventa e nove) demandas, número que 

representou uma elevação de aproximadamente 60% no número de manifestações apresentadas.  

O canal mais utilizado pelo cidadão manifestante foi o formulário eletrônico, com 63,6% do 

total de manifestações encaminhadas no período. 

Também merece destaque o quantitativo de manifestações recebidas no canal especializado 

da Ouvidoria Nacional para o recebimento de denúncias de violência contra a mulher – Ouvidoria 

das Mulheres. Criado em maio de 2020, em seus primeiros meses de operação, foram recebidas 639 

(seiscentas e trinta e nove manifestações), o que representa mais de 16,8% do total demandas 
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encaminhadas à Ouvidoria Nacional do Ministério Público no período, demonstrando a pertinência 

do canal como ferramenta para o combate à violência contra as mulheres. 

O quadro abaixo detalha em números canais mais utilizados pelo cidadão manifestante para 

a apresentação de manifestações de ouvidoria, vejamos: 

 

 

Ao destacarmos as manifestações formuladas mediante o Formulário Eletrônico da 

Ouvidoria Nacional, em que é possível melhor sistematizar e classificar as manifestações de acordo 

com as categorias estabelecidas na Resolução CNMP nº 95/2013, observamos que a Ouvidoria 

Nacional recebeu, no ano de 2021, 2416 (duas mil quatrocentas e dezesseis) manifestações de 

Ouvidoria. Desse total, 1088 (mil e oitenta e oito) foram classificadas como representação e outras 

623 (seiscentas e vinte e três) como reclamação. Foram formulados, ainda, 366 (trezentos e 
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sessenta e seis) pedidos de informação, além do recebimento de 248 (duzentas e quarenta e oito) 

sugestões, 63 (sessenta e três) críticas e 28 (vinte e oito) elogios.  

 

Nesse contexto, Ouvidoria Nacional do Ministério Público buscou a efetivação das ações 

planejadas e consignadas em seu plano diretor, sempre apontando para sua missão precípua de 

servir como porta de entrada do cidadão aos serviços prestados pelo CNMP e Ministério Público 

brasileiro, de sorte a fortalecer a democracia participativa e a escuta qualificada do cidadão, sempre 

tendo como norte o lema “Ouvir é servir”. 

Brasília, janeiro de 2021 

 

 

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto 
Ouvidor Nacional do Ministério 

Público 
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