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2011 2012 2013 2014 2015

Criação:
O CNMP é 
criado através 
da EC nº 
45/2004, 
instalando-se 
em Junho/2005.

Maturidade:
O Mapa Estratégico Nacional, 
lançado em 2011, demonstra à 
sociedade quais são os principais 
desafios contemporâneos que 
devem ser superados pelo 
Ministério Público brasileiro para 
cumprir seu papel constitucional, o 
de agente de transformação social.

Conhecimento:
Banco Nacional de Projetos, 
do Fórum Nacional de Gestão 
e do Prêmio CNMP.

Ação Nacional:
O CNMP desdobrou os 
Resultados Institucionais em 
18 Ações Nacionais a serem 
priorizadas pelo Ministério 
Público brasileiro e 
trabalhadas a partir de 
projetos  nacionais que serão 
replicados nas unidades.

Transformação Social:
A Ação Nacional pretende enfrentar esses
desafios que serão superados com os
esforços de todos, através de ações
integradas que unam o Ministério Público
brasileiro na formulação e execução de
estratégias comuns.

2005

Inovação:
Lançado o 
Planejamento 
Estratégico 
Nacional.

5/NOV









“O Planejamento só é realmente importante quanto visa um 
crescimento que possa se traduzir em melhor qualidade de vida 

coletiva, em transformação social e retorno para a sociedade e só 
é legítimo quando procura incorporar todos os envolvidos no 

processo de planejar”.





Instituição reconhecida como transformadora da realidade social e essencial à
preservação da ordem jurídica e da democracia.







Para onde queremos ir!



Para onde queremos ir!





O MÉTODO É UMA 
SEQUÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA SE 

ATINGIR UMA META





“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o 
que não se define, não se define o que não se entende, 

não há sucesso no que não se gerencia.”

WILLIAM EDWARDS DEMING



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica



• Apresentação da Dinâmica

Objetivos:

• Estimular Boas Práticas;

• Construir Projetos Nacionais;

• Contribuir para a Integração do MP brasileiro;

• Multiplicar a Estratégia;

• Ser a “Instituição reconhecida como transformadora da realidade 
social e essencial à preservação da ordem jurídica e da democracia”.

Como caminhar!



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

Dinâmica:

 Nomeação de relator e secretário para o registro do grupo e das
conclusões;

 Discussão sobre a efetivação do(s) programa(s) da área
temática;

 Preenchimento dos formulários.



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

MESA 1

MESA 3

MESA 2

MESA 4



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

MESA 1 (Vermelho)
EIXO NORMATIZAÇÃO.

Dinâmica:

• Facilitador : LÍVIA AVANCE 
• Relator
• Secretário



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

MESA 2 (Amarelo)
EIXO CAPACITAÇÃO).

Dinâmica:

• Facilitador : VLADIMIR DA MATA 
• Relator
• Secretário



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

MESA 3 (Azul)
EIXO COMUNICAÇÃO.

Dinâmica:

• Facilitador : CLÁUDIA LEANDRA 
• Relator
• Secretário



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

MESA 4 (Verde)
EIXOS OPERACIONALIZAÇÃO E INTEROPERABILIDADE.

Dinâmica:

• Facilitador : LUCIANA CHAMOUN 
• Relator
• Secretário



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica

Ficha de Projetos e Iniciativas

Toda caminhada 
precisa de um 1º 
passo.



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica

Ficha de Detalhamento de Indicadores

Toda caminhada 
precisa de um 1º 
passo.



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica

Ficha de Projetos (Analítica)

Toda caminhada 
precisa de um 1º 
passo.



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica



• Divisão dos Grupos
(Mesas Temáticas)

• Oficina de Trabalho
(Metas & Indicadores)

• Plenária de Apresentação e Votação
(Metas & Indicadores)

• Assinatura do Acordo de Resultados

• Apresentação da Dinâmica

Devemos dar 
passos constantes 
e firmes.













Rogério Carneiro Paes
rogerioc@cnmp.mp.br
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DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Nome do Projeto 

Integração e Aprimoramento das Ouvidorias do Ministério Público 
 

Coordenador(a) 

Luciana Almada de Magalhães Farias Chamoun (Membro-Auxiliar Ouvidoria) 
Mauro Henrique Renner (Ouvidor MP/RS) 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Estreitar a comunicação direta do Conselho Nacional do Ministério Público com o cidadão através da 
padronização e integração dos procedimentos realizados pelas Ouvidorias dos diversos ramos do Ministério 
Público brasileiro e do aprimoramento dos serviços e das atividades realizadas pelo Ministério Público. 

Objetivos específicos (diagnóstico, análise dos dados, divulgação) 

Eixo 1 - Normatização 
Revisar a Resolução nº 95/2013 com vistas alcançar maior nível de padronização na atuação das 
Ouvidorias do Ministério Público. 
 

Eixo 2 – Capacitação 
Elaborar manual de boas práticas das Ouvidorias (Fase 1) e promover ação permanente de capacitação 
para os Membros e Servidores do Ministério Público e Sociedade em geral (Fase 2). 
 

Eixo 3 – Comunicação 
Avaliar e selecionar instrumentos para intensificar os canais de comunicação das Ouvidorias do Ministério 
Público brasileiro. 
 

Eixo 4 – Operacionalização 
Implementar instrumentos de gestão que possam melhorar a atuação das Ouvidorias do Ministério Público 
brasileiro. 
 

Eixo 5 – Interoperabilidade 
Implementar a interoperabilidade entre os sistemas de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro. 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO 

Eixo 1 (NORMATIZAÇÃO) 
Revisão da Resolução nº 95/2013 com vistas alcançar maior nível de padronização na 
atuação das Ouvidorias do Ministério Público. 

Atividade Prazo Responsável 

Coletar sugestões das Ouvidorias do Ministério Público brasileiro 29/02/2016 
Ruth Lies Scholte Carvalho 

(Ouvidora MP/MG) 

Compilar sugestões das Ouvidorias do Ministério Público brasileiro 31/03/2016 
Ruth Lies Scholte Carvalho 

(Ouvidora MP/MG) 

Elaborar MINUTA DE PROPOSTA DE ALTERAÇÄO da Resolução 
95/2013. 

30/04/2016 Mesa de Normatização sob 
coordenação de Ruth Lies 
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PONTOS DE ATENÇÃO: 

I. Inserir anexo referido no artigo 4º; 
II. Detalhamento por assunto (Concurso Público; Consumidor; 

Educação/Idoso/Pessoas com deficiência/Saúde/Infância e 
Juventude; Improbidade administrativa; Atuação de membro 
ou servidor (elogio, reclamação, denúncia); Demanda alheia 
ao Ministério Público; Administração e funcionamento do 
Ministério Público; LAI/Remuneração de membros ou 
servidores; Meio ambiente e urbanismo; Crimes/Execução 
Penal; Outros) 

III. Análise Estatística: Quanto ao destinatário alvo (unidade 
interna ou órgão externo); Tipo de manifestação (denúncia, 
crítica, reclamação, pedido de informação, providência, 
sugestão, dúvida, elogio); Forma de contato (presencial, 
virtual, impressa, telefone, etc); Estágio das solicitações 
(arquivada por ser impertinente, em análise pela Ouvidoria, 
encaminhada para o órgão/setor competente, pendente de 
análise, finalizada); Tipo de manifestante (Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica) 

IV. Proposta de relatório estatístico trimestral 

Scholte Carvalho (Ouvidora 
MP/MG) 

Apresentar MINUTA DE PROPOSTA DE ALTERAÇÄO da Resolução 
95/2013 ao plenário do CNMP. 

 
30/04/2016 

Ruth Lies Scholte Carvalho 
(Ouvidora MP/MG) 

 

INDICADORES 

Nº de Ouvidorias que enviaram sugestões à MINUTA DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO da Resolução 95/2013 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO 

Eixo 2 (CAPACITAÇÃO) 
Elaborar manual de boas práticas das Ouvidorias (Fase 1) e promover ação permanente 
de capacitação para os agentes das Ouvidorias e atendimento ao cidadão (Fase 2). 

Atividade Prazo Responsável 

Elaborar manual de boas práticas das Ouvidorias (Fase 1) 
 

Definir os parâmetros para o Questionário de levantamento de dados 10/11/2015 
Kenia Maria Evangelista 

(MP/MG) 

Elaborar Questionário de levantamento de dados 13/11/2015 
Kenia Maria Evangelista 

(MP/MG) 

Aplicar Questionário de levantamento dos dados em cada Ouvidoria 26/11/2015 Mônica da Silva (MP/PR) 

Compilar os Questionários de levantamento dos dados preenchidos 31/01/2016 
Kenia Maria Evangelista 

(MP/MG) 

Elaborar Minuta do Manual 30/04/2016 
Roberto Fleury de Souza 
Bertagni (Ouvidor MP/SP) 

Revisar Minuta do Manual 15/05/2016 
Roberto Fleury de Souza 
Bertagni (Ouvidor MP/SP) 

Aprovar Manual de boas práticas das Ouvidorias 31/05/2016 
Roberto Fleury de Souza 
Bertagni (Ouvidor MP/SP) 
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Promover ação permanente de capacitação para os agentes das Ouvidorias e de atendimento ao cidadão 
(Fase 2) 

 
PONTOS DE ATENÇÃO: 

I. Após conclusão da Fase 1, o Grupo Executivo Temático 
desenvolverá o Plano de Trabalho para a ação de 
capacitação. 

31/08/2016  

 

INDICADORES (Fase 1) 

Nº de Unidades que preencheram o questionário de levantamento de dados 

INDICADORES (Fase 2) 

Nº de ações de capacitação realizadas (Computo local e nacional) 

Nº de Unidades do Ministério Público que realizaram ações de capacitação 

Nº (e percentual) de pessoas capacitadas 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO 

Eixo 3 (COMUNICAÇÃO) 
Avaliar e selecionar instrumentos para intensificar os canais de comunicação das 
Ouvidorias do Ministério Público brasileiro. 

Atividade Prazo Responsável 

Disponibilizar e atualizar os relatórios já produzidos pela Ouvidoria 
nos respectivos sites, que deverão ser atualizados periodicamente, 
de preferência logo que encaminhados ao CNMP. 
 

29/02/2016 Mateus Salomão Leal (MPF) 

Definir os campos básicos a serem adotados nos formulários 
eletrônicos disponibilizados pelas Ouvidorias, inclusive 
esclarecimentos sobre a proteção dos dados pessoais do 
manifestante. 
 

30/04/2016 Mateus Salomão Leal (MPF) 

Link visível e chamativo (na forma de logomarca), direcionando para 
o site da Ouvidoria da respectiva Unidade (e do CNMP em segunda 
tela). 
 

30/06/2016 Mateus Salomão Leal (MPF) 

Desenvolver ações de divulgação da Ouvidoria para o público interno 
- endomarketing. 
 

31/03/2016 Mateus Salomão Leal (MPF) 

Estimular a participação da Ouvidoria em Projetos Itinerantes das 
Unidades Ministeriais e convênios com órgão públicos, para 
divulgação do papel da Ouvidoria e da atuação institucional do MP 
relacionadas a ações de cidadania, inclusive considerando a 
economicidade dessas ações conjuntas. 
 

Imediato 
Antonio Cesar Cioffi de 
Moura (Ouvidor MP/PR) 

Desenvolvimento de ação de marketing nacional para divulgação do 
papel das Ouvidorias dos MPs (no mesmo formato de outros projetos 
do CNMP, como o "João Cidadão" e o "Conte até 10"). 
 

31/08/2016 Luciana Almada (CNMP) 
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PONTOS DE ATENÇÃO: 

I. Discussão e reavaliação das páginas virtuais das Ouvidorias 
dos Ministérios Públicos e do CNMP abrangendo:  

• atualizar e manter atualizados os dados já divulgados;  
• divulgar os relatórios de atendimento produzidos pelas 

Ouvidorias;  
• definir os campos básicos nos formulários eletrônicos 

disponibilizados pelas ouvidorias;  
• aprimorar a visibilidade do Serviço de Informação ao Cidadão 

na página da Ouvidoria.  
 

II. Selecionar instrumentos para intensificar os canais de 
comunicação das Ouvidorias do Ministério Público: 

• Verificar como responder as demandas nas mídias sociais 
(facebook), criando uma política de uso com “netiqueta”. 

• Estabelecer um compromisso de cada Unidade Ministerial 
para divulgar “pílulas” em seus sítios, com a possibilidade de 
adicionar o link para a ouvidoria do CNMP; 

• Como fazer um estreitamento entre as Ouvidorias e as 
Assessorias de Comunicação 

 

  

 

INDICADORES 

Nº de Ouvidorias que implantaram link visível (da Ouvidoria) nos respectivos sites institucionais 

Nº de Ouvidorias que implementaram Ações de Endomarketing 

Nº de Ouvidorias que a participaram dos Projetos Itinerantes das Unidades Ministeriais 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO 

Eixo 4 (OPERACIONALIZAÇÃO) 
Implementar instrumentos de gestão que possam melhorar a atuação das Ouvidorias do 
Ministério Público brasileiro. 

Atividade Prazo Responsável 

Criar um Fórum Digital de discussão para compartilhamento de 
informações 
 

Imediato Luciana (CNMP) 

Fomentar a autocomposição de conflitos (inserir tema como capítulo 
específico do curso de formação). 
 

Imediato Luciana (CNMP) 

Instituir e unificar pesquisa de satisfação com atendimento da 
Ouvidoria (métrica unificada), integrando o relatório trimestral 
direcionado CNMP. 
 

30/04/2016 Luciana Almada (CNMP) 

 
PONTOS DE ATENÇÃO: 

I. Implementar questionário de avaliação de desempenho das 
Ouvidorias do Ministério Público, disponibilizando pesquisa 
de satisfação nas respectivas Ouvidorias.  

II. Implementar instrumentos que possam melhorar a atuação 
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das Ouvidorias. 
III. Promover a capacitação para utilização das ferramentas 

criadas em prol da interoperabilidade (transversal com 
capacitação). 
 

 

 

INDICADORES 

Nº de Ouvidorias que participam do Fórum Digital de discussão 

Nº de Ouvidorias que implantaram a métrica unificada da pesquisa de satisfação 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO 

Eixo 5 (INTEROPERABILIDADE) 
Implementar a interoperabilidade entre os sistemas de Ouvidorias do Ministério Público 
brasileiro. 

Atividade Prazo Responsável 

Definir o escopo de um sistema (banco de dados) para as Ouvidorias 
 

30/04/2016 
Maria Cristina Mendonça 

(Ouvidora MP/SE) 

Proposta de inserção do anexo “Ouvidoria” na Resolução CNMP 74 Imediato Luciana Almada (CNMP) 

 

INDICADORES 

Nº de Ouvidorias que participaram da construção do escopo do sistema 

Nº de Ouvidorias que enviaram sugestões ao anexo “Ouvidoria” na Resolução CNMP 74 

 

1º PONTO DE CONTROLE: 15/02/2016 
 

2º PONTO DE CONTROLE: 15/04/2016 
 

3º PONTO DE CONTROLE: 15/06/2016 
 


