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Excelentíssimo Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público  

  

  

Apresento a Vossa Excelência, no uso da atribuição conferida pelo artigo 
147, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, com 
observância das disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
Proposta de Resolução para revogar a Resolução nº 64, de 1º de dezembro de 2010, 
que dispõe sobre a implantação das Ouvidorias no Ministério Público dos Estados, da 
União e no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, devido a sua 
assimilação por norma mais recente. 

Encaminho, em anexo, a justificação e o texto sugestivo da Resolução, 
requerendo a Vossa Excelência que determine as providências necessárias à tramitação 
desta Proposição, na forma do art. 147 e seguintes do RI/CNMP.  

 Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021.  

 

 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 

Conselheiro 
Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência  
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JUSTIFICAÇÃO 

 

No exercício de suas atribuições, o Conselho Nacional do Ministério 
Público expediu mais de 200 (duzentas) resoluções e mais de 70 (setenta) 
recomendações acerca das mais diversas matérias, além de enunciados e súmulas 
oriundos de sua jurisprudência.  

Muitos destes atos normativos, embora independentes, versam sobre 
temas que se relacionam e se sobrepõem, sendo preciso considerável esforço 
interpretativo para saber quais dispositivos estão efetivamente vigentes e quais foram 
tacitamente revogados. 

Em razão disso, a Comissão de Acompanhamento Legislativo e 
Jurisprudência - CALJ propôs o projeto “Consolidação das normas do CNMP” em seu 
plano de gestão para o ano de 2020, com a finalidade de aperfeiçoar a atividade 
nomogenética deste órgão de controle e extirpar eventuais excessos regulatórios. 

Com vistas à consecução dos objetivos propostos, foi instituído Grupo de 
Trabalho junto à presente Comissão por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 256, de 13 de 
dezembro de 2019, composto por Conselheiros, Membros Auxiliares e 
servidores incumbidos de avaliar sugestões e entregar relatórios que servirão de base 
para a apresentação de propostas de consolidação a serem votadas em Plenário. 

Como resultado desse trabalho, observou-se a existência de resolução 
cujos dispositivos tiveram seus efeitos exauridos ou foram revogados tacitamente por 
norma posterior. 

Trata-se da Resolução nº 64, de 1º de dezembro de 2010, que “Determina 
a implantação das Ouvidorias no Ministério Público dos Estados, da União e no âmbito 
do Conselho Nacional do Ministério Público”. 

Como a própria descrição da norma diz, referida resolução determinou a 
implantação das Ouvidorias em todo o Ministério Público brasileiro e no CNMP no ano 
de 2010, de forma que se encontram exaurido os efeitos quanto à essa determinação. 

A Resolução nº 64, disciplinava, ainda que de forma sucinta, a finalidade 
e a competência das Ouvidorias. 

Ocorre que, em 22 de maio de 2013, foi publicada a Resolução nº 95 que 
dispôs sobre as atribuições das Ouvidorias. 

Percebe-se, então, que regulamento posterior (Resolução nº 95/2013), 
mais amplo e completo, disciplinou a matéria concernente às atribuições das 
Ouvidorias, devendo o regulamento anterior (Resolução nº 64/2010) ser revogado 
expressamente, evitando-se dúvidas quanto à normativa vigente e o excesso 
regulatório.  

Para facilitar a constatação da sobreposição das normas, apresento o 
quadro comparativo a seguir: 
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Resolução nº 64 Resolução nº 95 

 
Art. 1º Esta Resolução regulamenta as 
atribuições das ouvidorias do Ministério 
Público brasileiro. 

Art. 1º As Ouvidorias constituem um canal 
direto e desburocratizado estabelecido entre 
os cidadãos e a instituição, com o objetivo de 
manter e aprimorar o padrão de excelência 
nos serviços e atividades realizadas pelo 
Ministério Público. 

Art. 2º As Ouvidorias do Ministério Público 
representam um canal direto e 
desburocratizado dos cidadãos, servidores e 
membros com a instituição, com o objetivo 
de dar efetividade, manter e aprimorar um 
padrão de excelência nos serviços e 
atividades públicos. 

 Art. 3º A função de Ouvidor do Ministério 
Público será exercida por membro em 
atividade e com mais de 10 anos de efetivo 
exercício, preferencialmente em caráter de 
exclusividade, de acordo com o disposto nos 
regulamentos e leis em vigor.  

§ 1º O Ouvidor do Ministério Público será 
eleito pelo órgão colegiado próprio, para 
mandato de 2 anos, admitida uma 
recondução, aplicando-se, no que couber, as 
normas pertinentes à eleição do Corregedor-
Geral do Ministério Público.  

§ 2º O Ouvidor do Ministério Público será 
substituído em suas faltas e impedimentos 
pelo Ouvidor do Ministério Público 
Substituto, designado pelo Conselho Superior 
ou órgão equivalente. 

Art. 2º As Ouvidorias são competentes para 
receber reclamações, críticas, comentários, 
elogios, pedidos de providências, sugestões e 
quaisquer outros expedientes que lhes sejam 
encaminhados, exclusivamente acerca dos 
serviços e das atividades desenvolvidas pelo 
Ministério Público e, se for o caso, 
representar diretamente ao Conselho 
Nacional do Ministério Público, além de 
outras atribuições estabelecidas nos 
respectivos atos constitutivos. 

Art. 4º. Compete às Ouvidorias do Ministério 
Público: 

I - receber reclamações e representações de 
qualquer interessado contra membros ou 
órgãos do Ministério Público, inclusive contra 
seus serviços auxiliares, podendo representar 
diretamente ao Conselho Nacional do 
Ministério Público, no que couber, nos 
termos do art. 130-A, §5º, da Constituição 
Federal; 

II - receber elogios, críticas, representações, 
reclamações, pedidos de informações, 
sugestões e outros expedientes de qualquer 
natureza que lhes sejam encaminhados 
acerca dos serviços e das atividades 
desenvolvidas pelo Ministério Público, 
comunicando ao interessado as providências 
adotadas; 
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III - promover articulação e parcerias com 
outros organismos públicos e privados, 
visando ao atendimento das demandas 
recebidas e aperfeiçoamento dos serviços 
prestados; 

IV -sugerir aos órgãos da Administração 
Superior do Ministério Público e ao Conselho 
Nacional do Ministério Público a adoção de 
medidas administrativas tendentes ao 
aperfeiçoamento das atividades 
desenvolvidas, com base em informações, 
sugestões, reclamações, representações, 
críticas, elogios e outros expedientes de 
qualquer natureza; 

V - encaminhar, se pertinente, às instituições 
competentes elogios, críticas, 
representações, reclamações, pedidos de 
informações e sugestões que lhes sejam 
dirigidos acerca dos serviços e das atividades 
desempenhadas por instituições alheias ao 
Ministério Público; 

VI – apresentar e dar publicidade aos dados 
estatísticos acerca das manifestações 
recebidas e das providências adotadas; 

VII – encaminhar relatório estatístico 
trimestral e analítico semestral das atividades 
desenvolvidas pela ouvidoria aos respectivos 
órgãos colegiados superiores, Corregedoria e 
Procuradoria-Geral; 

VIII – encaminhar, preferencialmente por 
meio eletrônico, relatório estatístico 
trimestral e analítico semestral das atividades 
desenvolvidas ao Conselho Nacional do 
Ministério Público, com os indicadores 
mínimos constantes no anexo desta 
Resolução. 

IX – divulgar o seu papel institucional à 
sociedade. 

 Art. 5º. A Ouvidoria terá estrutura material, 
tecnológica e de pessoal permanente e 
adequada ao cumprimento de suas 
finalidades e será localizada em espaço físico 
de fácil acesso à população.  

Parágrafo único. Por ato próprio e de acordo 
com sua estrutura, cada ouvidoria poderá 
determinar seus critérios de atendimento 
presencial ao cidadão, dando ampla 
divulgação ao público.  
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Art. 6º. As manifestações dirigidas à 
Ouvidoria não possuem limitação temática e 
poderão ser feitas pessoalmente ou por meio 
dos canais de comunicação eletrônicos, 
postais, telefônicos ou outros de qualquer 
natureza.  

Parágrafo único. Diante do poder-dever da 
administração pública em controlar a 
legalidade e moralidade dos seus atos, as 
informações que, apesar de anônimas, 
interessarem ao Ministério Público, serão 
registradas e será dado conhecimento ao 
órgão respectivo, quando dotadas de 
plausibilidade. 

Art. 7º Os órgãos do Ministério Público, por 
meio de seus membros e servidores, 
prestarão, prioritariamente, as informações e 
os esclarecimentos solicitados pela ouvidoria 
para atendimento das demandas recebidas 
no prazo de até 30 dias. 

Art. 3º O Ministério Público dos Estados e da 
União que ainda não instituíram por lei suas 
ouvidorias deverão, por ato próprio, criá-las 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Art. 4º. O Conselho Nacional do Ministério 
Público, por ato próprio, implantará, no prazo 
estabelecido no artigo anterior, sua 
Ouvidoria e promoverá a integração de todas 
as Ouvidorias ministeriais visando a 
implementação de um sistema nacional que 
viabilize a obtenção de informações 
necessárias ao atendimento das demandas 
do Ministério Público. 

Art. 9º. O Conselho Nacional do Ministério 
Público, por ato próprio, promoverá a 
integração de todas as Ouvidorias do 
Ministério Público, visando a implementação 
de um sistema nacional que viabilize a 
obtenção de informações necessárias ao 
atendimento das demandas do Ministério 
Público. 

 Art. 10. Aplicam-se as disposições da 
presente Resolução às Ouvidorias do 
Ministério Público, salvo se houver 
disposição legal em sentido contrário. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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Dessa forma, por reputar de sobremaneira relevância a revogação 
expressa da Resolução nº 64, de 1º de dezembro de 2010, submeto a presente 
proposição ao egrégio Plenário, para que, após a devida distribuição e instrução, 
delibere a respeito do tema ora apresentado, nos termos dos arts. 148 a 151 do RICNMP.  

Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 
Conselheiro 

Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência  
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO nº __, DE ___DE _________ DE 2021. 

 

Revoga a Resolução nº 64, de 1º de dezembro de 2010, que 
determina a implantação das Ouvidorias no Ministério 
Público dos Estados, da União e no âmbito do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 
atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e pelos 
artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão 
Plenária tomada na __ª Sessão Ordinária, realizada em ___ de _____________ de 
______;  

CONSIDERANDO a necessidade constante de aperfeiçoamento das 
regulamentações editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício do 
seu poder normativo; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 95/98, notadamente 
no Capítulo III, que versa sobre a consolidação das leis e de outros atos normativos;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 64, de 1º de dezembro de 2010 
determina a implantação das Ouvidorias no Ministério Público dos Estados, da União e 
no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e que a posterior Resolução nº 
95, de 22 de maio de 2013 disciplina de forma pormenorizada matéria referente às 
ouvidorias;  

RESOLVE:  

 

Art. 1º Fica revogada a Resolução nº 64, de 1º de dezembro de 2010. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Brasília, ___ de _________ de 2021. 

 


