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Trata-se de proposta de Resolução apresentada pelo então Conselheiro 

Nacional do Ministério Público e Ouvidor Nacional ERICK VENÂNCIO LIMA 

DO NASCIMENTO, que visa a dispor sobre a Política Nacional de Atendimento 

ao Público no âmbito do Ministério Público.  

Em sua justificativa, o preclaro proponente sustenta que a Constituição 

Federal estabelece diversos comandos que determinam, direta ou indiretamente, 

o atendimento ao público para que direitos fundamentais e serviços públicos 

sejam devidamente efetivados.   

À luz dessa premissa constitucional, narra que diversas instituições 

públicas brasileiras têm editado normas que tratam especificamente da 

qualificação do atendimento ao público. À guisa de exemplo, cita a Lei nº 

13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do 

usuário dos serviços públicos da administração pública, e o Decreto nº 

9.094/2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos 
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usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e 

da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços 

ao Usuário.  

No tocante ao Ministério Público brasileiro, o proponente destaca que, 

muito embora este Conselho Nacional tenha editado atos normativos relativos ao 

tema, como, por exemplo, a Resolução nº 88/2012, que dispõe sobre o 

atendimento ao público e aos advogados, a Resolução nº 64/2010, que dispõe 

sobre a implementação das Ouvidorias, e a Resolução nº 82/2012, que dispõe 

sobre a realização de audiências públicas; inexiste um marco regulatório único 

que trate adequadamente de normas relativas ao atendimento ao público ou, 

quiçá, que disponha sobre uma Política Nacional de Atendimento ao Público.   

A fim de suprir essa lacuna, o autor sugere a aprovação da presente 

proposta de resolução, que tem o desiderato de consolidar, no âmbito do 

Ministério Público brasileiro, uma política nacional e permanente de 

aperfeiçoamento das estratégias, dos mecanismos e dos sistemas de atendimento 

ao público.  

Sobre a importância do tema para o aperfeiçoamento e fortalecimento 

do Ministério Público, o eminente proponente chama à atenção ao art. 32, inciso 

II, e ao art. 43, inciso XIII, ambos da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público), que evidenciam ser o atendimento ao público uma função 

do Parquet brasileiro.  

Por fim, esclarece que a presente proposição foi desenvolvida a partir 

de uma parceria entre a Ouvidoria Nacional deste CNMP e o Conselho Nacional 

de Ouvidores do Ministério Público (CNOMP).  

Distribuídos aleatoriamente, vieram-me os autos.  
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Em observância ao art. 149, do Regimento Interno deste CNMP, os 

demais Conselheiros Nacionais foram notificados para que, querendo, 

apresentassem emendas.  

Da mesma forma, foram notificadas as chefias das unidades do 

Ministério Público da União e dos Estados bem como os presidentes de 

Associações do Ministério Público, para que, no mesmo prazo, apresentassem 

eventuais contribuições.  

Manifestaram-se nos autos o Ministério Público do Trabalho (fls. 

18/99), o Ministério Público do Estado de Alagoas (fl. 199), o Ministério Público 

do Estado da Bahia (fl. 201 e fls. 240/245), o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina (fl. 205), o Ministério Público Militar (fls. 208/209), o Ministério Público 

do Estado do Pará (fl. 211), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (fls. 

216/2017), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fls. 222/223), o 

Ministério Público do Estado do Paraná (fls. 227/238), o Ministério Público do 

Estado do Acre (fl. 249), o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

(fls. 251/252), a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (fls. 254/256), 

o Ministério Público do Estado de Sergipe (fls. 261/262), o Ministério Público do 

Estado de Goiás (fls. 265/268), o Ministério Público do Estado do Maranhão (fls. 

272/284), o Ministério Público do Estado de Rondônia (fls. 288/289), o Ministério 

Público do Estado do Amazonas (fls. 294/297), o Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte (fl. 300) e o Ministério Público Federal (fls. 337/350).     

O Ministério Público Federal, por intermédio de sua Ouvidoria, sugere 

a inclusão de inciso ao art. 2º, com a seguinte redação:   
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“a adoção de medidas que protejam a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, por meio da preservação do sigilo dos 
dados pessoais dos manifestantes”.  
  

Sugere, também, a inclusão de dois novos incisos ao artigo 8º, com as 

seguintes redações, respectivamente:   

  

“a criação de salas de atendimento ao cidadão, de setores específicos 
para triagem, encaminhamento e atendimento ao cidadão, com 
estrutura adequada para a recepção de pessoas portadoras de 
necessidades especiais” e “a implementação e a manutenção de 
estrutura mínima da ouvidoria”.  
  

Afora isso, destaca algumas iniciativas já implementadas no âmbito 

daquela unidade ministerial que se harmonizam com a proposta em exame, tais 

como: a) elaboração, editoração e distribuição da Carta de Serviços ao Cidadão – 

MPF, em conjunto com a Ouvidoria do MPF e a SECOM, em formato físico e 

eletrônico; b) cursos de treinamento e capacitação na modalidade à distância para 

servidores atendentes das Salas de Atendimento ao Cidadão realizados em 2016 

e 2017; e c) projeto da URA – Unidade Remota Audível, que possibilitará o 

atendimento telefônico na Central de Atendimento ao Cidadão da PGR por meio 

de informações gerais e mensagens gravadas como previsto no art. 12 da 

mencionada proposta, ainda pendente de autorização dos setores técnicos do 

MPF.    

O Ministério Público Militar propõe o estabelecimento de um prazo 

para a implementação da Resolução, a fim de viabilizar a implementação das 

medidas administrativas previstas na proposta pelas unidades ministeriais.  
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Em relação ao art. 9º, §1º, o MPM propõe que a marcação de audiência 

nele referida seja a regra, aplicando-se o procedimento previsto no citado artigo 

apenas no caso de investigado ou réu preso, quando seu representante poderá 

ser atendido tão logo seja possível. Assevera que a marcação prévia de audiência, 

não caracteriza nenhuma ofensa às prerrogativas da advocacia, na medida em 

que a garantia de atendimento a advogados independentemente de horário 

previamente marcado, prevista no Estatuto da Advocacia, restringe-se às 

audiências com magistrados (art. 7º, VIII).  

O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, fez os seguintes 

apontamentos:   

  

“a) a proposta de Resolução apresentada pelo Ouvidor-Geral desse e. 
Conselho está relacionada à transparência ativa e é coordenada, nos 
ramos e unidades, pela Ouvidoria de cada Órgão; b) o principal 
documento decorrente desta atuação é a Carta de Serviços ao Cidadão, 
prevista no âmbito do Poder Executivo Federal pelo Decreto nº 
9.094/2017 e também objeto de cumprimento, embora não vinculante, 
em ramos e unidades do Ministério Público; c) a Proposta tangencia 
assuntos do Portal da Transparência, ferramenta de transparência 
passiva, mas este é objeto de resoluções próprias desse e. CNMP e 
avaliado por sua Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 
(CCAF); d) não se verifica, neste momento inicial, alterações de revelo 
no Portal da Transparência, apenas eventuais modificações pontuais 
decorrentes, conforme mencionado, da adoção da Carta de Serviços ao 
Cidadão no âmbito dos trabalhos da Ouvidoria; e) a participação da 
Ouvidoria na condução do processo de elaboração do documento 
acima, bem como na apresentação de considerações, é relevante, diante 
da experiência de outros ramos e unidades do Ministério Público”.  
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O Ministério Público do Estado do Amazonas recomenda a inclusão de 

texto que preveja a garantia de acesso e atendimento das pessoas em situação de 

rua no Ministério Público brasileiro, em observância à Recomendação CNMP nº 

53/2017.  

Recomenda, ainda, a inclusão de seção no capítulo III que disponha 

sobre o atendimento especial as pessoas com deficiência, especificando 

mecanismos de melhorias nos atendimentos, como por exemplo, a capacitação 

dos servidores para recebimento de questionamentos provenientes de pessoas 

com diversas formas de deficiência, seja esta física, intelectual, visual ou auditiva, 

nos termos do que preconiza o Manual de Atendimento à Sociedade do CNMP.  

O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Centro de 

Apoio às Promotorias de Defesa do Consumidor, sugere a inclusão do princípio 

da eficiência no rol de princípios relacionados no art. 4º.  

Em segundo lugar, sugere a substituição da expressão “e em local e 

horários adequados” pela expressão “no local de sua atuação, respeitados os 

horários de atendimento do órgão”, na redação do art. 9º. Sustenta, nesse ponto, 

que o atendimento regular ao público deve ser prestado no horário de 

funcionamento da sede do MP/Promotoria/Fórum, e as urgências devem ser 

tratadas em regime de plantão.  

Sugere, ainda, a inclusão de parágrafo na “Seção III – Do Atendimento 

Telefônico” com a seguinte redação: “O atendimento telefônico contará com 

opção de atendimento aos portadores de deficiência”, a fim de atender às 

diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Ainda em relação à “Seção III – Do Atendimento Telefônico”, propõe o 

acréscimo da seguinte redação na parte final do parágrafo 2º, do art. 12: “O 
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atendimento deverá ser prestado em horário e em tempo máximo a ser 

estabelecido pelos Ministérios Públicos”; e a inclusão de parágrafo ao art. 12, com 

a seguinte redação: “Durante o atendimento telefônico e demais formas de 

atendimento deverá ser assegurado o sigilo das informações pessoais do cidadão 

e seu anonimato, caso assim opte”.  

Em outra vertente, o Parquet baiano destaca a imperiosa necessidade 

de a proposta de resolução contemplar, de forma expressa, dispositivos que 

façam alusão à salvaguarda das garantias asseguradas às crianças e aos 

adolescentes nos atendimentos a eles dispensados, notadamente aos direitos 

previstos na Resolução nº 169 do CONANDA. Nesse sentido, sugere a inclusão 

do seguinte “considerando”:  

 
“Considerando o disposto na Lei 8.069/90 e a necessidade de conferir 
eficácia às garantias da Lei 13.431/2017, inclusive em oitivas de crianças 
e adolescentes, vítimas ou testemunhas, realizadas no âmbito das 
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude;”  
  

Nessa mesma linha de raciocínio, recomenda a inclusão de §8º no art. 

9º, com a seguinte redação:   

 
“§8º Os atendimentos que demandem a oitiva de crianças e 
adolescentes, vítimas ou testemunhas, deverão observar as garantias e 
protocolos previstos na Lei 13.431/2017”.  
  

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo adere às sugestões 

apresentadas pelas demais unidades ministeriais, notadamente a proposta de 

alteração das expressões em língua inglesa para termos na língua portuguesa, no 

intuito de simplificar e facilitar a leitura pelo cidadão. Ademais, sugere a 
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utilização da expressão “pessoa com deficiência” em substituição a expressão 

“pessoa portadora de deficiência”.  

O Ministério Público do Estado de Goiás propõe o acréscimo dos 

seguintes parágrafos ao artigo 12:  

  

“§ Ao final de cada atendimento, deverá ser realizada a pesquisa de 
satisfação das demandas de atividades-meio e das atividades-fim, com 
os indicadores a ser definidos em regulamento próprio de cada 
Ministério Público.  
§ Incube a cada Ministério Público disponibilizar treinamentos, 
consultas, equipamentos e materiais necessários para a fiel execução 
deste artigo, independentemente de vínculo trabalhista dos atendentes.  
§ Quanto às solicitações e reclamações não solucionadas por estes 
canais de atendimentos, as Ouvidorias deverão analisar, sugerir e 
adotar medidas necessárias para este efetivo cumprimento.  
§ Quanto aos atendimentos prioritários e de vulneráveis, deverão ser 
criados, no âmbito dos MPs, dados estatísticos com a finalidade de 
subsidiar o Plano Geral de Atuação e a criação de novas promotorias 
de execução, em razão destas peculiaridades.”  
  

O Ministério Público do Estado do Paraná sugere, de início, a 

substituição da expressão “pessoa portadora de deficiência” por “pessoa com 

deficiência”.  

Em relação ao art. 2º, inciso IV, sugere seja explicitado, no texto da 

resolução, o conceito de “sala de atendimento ao cidadão”, haja vista que tal 

expressão estaria relacionada a uma iniciativa do MPF, prevista na Portaria 

PGR/MPF nº 412, de 5 de julho de 2013.  

Ainda em relação ao artigo 2º, recomenda a inclusão dos seguintes 

incisos:  
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“XI – Necessidade de manter permanente fomento à organização e 
realização de reuniões/audiências públicas;   
XII – Criação e aprimoramento de mecanismos acessíveis ao cidadão, 
de consulta aos andamentos e movimentações dos seus pleitos;   
XIII – Disponibilização ao público de ferramentas para avaliação do 
atendimento recebido na instituição;   
XIV – Definição e normatização de fluxos e protocolos internos, para 
encaminhamento dos atendimentos realizados nos diversos setores e 
canais de atendimento da mesma Comarca;   
XV – Avaliação dos dados diagnósticos públicos e internos à 
instituição, com foco em regiões de maior demanda por acesso à justiça 
e serviços ligados à oferta de políticas públicas, com vistas a ampliar a 
acessibilidade da população à entidade ministerial”.  
  

Especificamente no que tange ao inciso XIV, sustenta que sua inclusão 

justifica-se em face da necessidade de estabelecimento de formas de atendimento 

integradas entre os canais de recepção da população, sejam quais forem 

(ouvidorias, salas de atendimento, serviços de triagem, promotorias, centros de 

apoio, entre outros), e as demais unidades internas que darão acompanhamento 

às demandas captadas, de forma a estruturar cada setor/unidade/órgão interno 

para prover agilidade e eficácia na resolução de demandas, desde a recepção do 

cidadão que procura o Ministério Público, à conclusão das diligências e resposta 

final.   

Propõe, também, que o §1º do art. 9º seja destinado a reforçar a 

necessidade de observância à Lei Federal nº 10.048/2000, que dispõe sobre o 

atendimento prioritário a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, 

pessoas com crianças de colo e os obesos, renumerando-se os demais parágrafos. 

Para tanto, propõe a seguinte redação:   
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“§1º Deverão ser respeitadas as prioridades de atendimento previstas 
na legislação (pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, 
pessoas com crianças de colo, obesos – Lei Federal 10.048/2000)”.  
  

O Parquet paranaense também sugere a subdivisão da seção “Do 

Atendimento nas Ouvidorias e demais Setores de Atendimento ao Público” em 

duas seções, sendo uma destinada exclusivamente ao atendimento nas 

ouvidorias e outra para as demais modalidades de atendimento, com o 

deslocamento do art. 11 para a seção especificamente relacionada às demais 

modalidades de atendimento. Sugere, ainda, a inclusão de um parágrafo único 

ao citado artigo, com a seguinte redação:   

  

“Parágrafo único. As demandas acolhidas deverão ser recepcionadas, 
registradas e, quando necessário, encaminhadas imediatamente à 
Promotoria de Justiça com atribuição específica na matéria para adoção 
das providências cabíveis ou, quando o caso permitir, mediante 
agendamento”.  
  

Ainda em relação à seção sugerida – “Das demais modalidades de 

atendimento” –, recomenda a inclusão de um novo artigo, prevendo atendimento 

descentralizado e itinerante, com a seguinte redação:   

  

“Art. Sem prejuízo da criação de setores especializados na recepção e 
atendimento, as unidades poderão planejar meios de atendimento 
presencial descentralizado e/ou itinerante para identificação e recepção 
de demandas, problemas, reclamações, opiniões, sugestões e pedidos 
de providencias da sociedade civil, de entidades organizadas e do 
público em geral, observadas as diretrizes da Resolução nº 82/2012.  
§1º O atendimento descentralizado será realizado pelo Promotor de 
Justiça e equipe, com a finalidade de atender e orientar a população em 
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suas demandas, tanto de natureza individual, como coletivas, 
observadas as atribuições e mediante cronograma previamente 
divulgados.  
§2º Poderão ser realizados atendimentos ao público também em 
período noturno.  
§3º Deverão ser observados, para definição dos locais de atendimento, 
os indicadores de vulnerabilidade social e econômica das Comarcas 
e/ou demanda identificada;  
§4º Os locais de atendimento à população podem ser definidos de 
acordo com planejamento, disponibilidade de espaço físico (seja 
através do poder público ou através de representantes comunitários), 
e pode contar com parceria para mobilização e divulgação do trabalho 
junto à comunidade;  
§5º Deverá haver capacitação/sensibilização dos Membros e servidores 
que atuarão nos locais/Comarcas onde ocorra o atendimento 
descentralizado. §6º A instituição deverá prover recursos para 
assegurar a qualidade e segurança no atendimento descentralizado.”  
  

Por fim, o MPPR sugere a inclusão de artigo que preveja a integração 

do Ministério Público em projetos e mutirões de atendimento ao público 

eventualmente promovidos em parceria com os Poderes Judiciário e Executivo. 

Propõe, nesse ponto, a seguinte redação:  

  

“Art. Sem prejuízo dos atendimentos realizados no âmbito 
institucional, poderá haver atuação interinstitucional junto aos serviços 
de conciliação/mediação e atendimento dos Poderes Judiciário e 
Executivo.”  
  

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro propõe a inclusão de 

um capítulo específico que disponha sobre o atendimento a crianças e 

adolescentes e a pessoas carentes ou com transtorno mental que buscam 
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atendimento presencial junto ao Ministério Público, com o intuito de padronizar 

o atendimento a esses públicos, em razão de suas peculiaridades.  

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul recomenda nova 

redação ao art. 14, a fim de possibilitar que o atendimento via postal possa ser 

realizado por qualquer das unidades do Ministério Público e não exclusivamente 

pela Ouvidoria como proposto na redação original. Segundo o Parquet gaúcho, 

limitar o atendimento via postal à Ouvidoria, além de prejudicar a celeridade na 

resolução da demanda, acarretará sobrecarga de trabalho para a estrutura 

daquela Órgão.  Apresenta, para tanto, a seguinte proposta redação:  

  

“Art. 14 O atendimento ao público pelo Ministério Público também 
deverá ser feito por via postal e por urnas, de forma a garantir o amplo 
acesso às pessoas que preferem ou somente podem se manifestar por 
estes meios.  
§1º O atendimento via postal será realizado por qualquer Unidade do 
Ministério Público, que será responsável por cadastrá-lo 
adequadamente no sistema próprio e adotar as medidas cabíveis para 
resolução.  
§2º As sedes administrativas do Ministério Público que funcionem em 
locais distintos da Ouvidoria, deverão disponibilizar urnas para o 
recebimento de manifestações.”  
  

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina sugere a alteração 

das expressões em língua inglesa para termos na língua portuguesa, no intuito 

de simplificar e facilitar a leitura pelo cidadão.  

O Ministério Público do Estado do Maranhão recomenda a correção do 

ano da Lei 10.741, substituindo-se “2001” por “2003”, assim como o acréscimo de 
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acento agudo na palavra “qualificá-lo” (art. 7º, inciso VI) e na palavra “cadastrá-

lo” (art. 14, §1º).   

Noutra senda, propõe a inclusão de artigo na “Seção II”, com a seguinte 

redação:   

 
“No atendimento presencial nas Ouvidorias e demais setores de 
atendimento ao público, deverá ser garantido o ingresso de pessoas 
com vestimentas tradicionais e de cultura indígena, bem como aquelas 
cujo nível socioeconômico não permita adequação aos trajes 
incompatíveis com a moralidade e a austeridade dos órgãos públicos, 
observado o disposto no inciso II, Artigo 4º da Portaria CNMP-PRESI 
Nº 272, de 15 de agosto de 2013;”  
  

 Propõe, ainda, a inclusão de parágrafo ao art. 12, nos seguintes termos:  

 “§ As unidades do Ministério Público deverão criar protocolo 
específico versando sobre o atendimento presencial de crianças, 
adolescentes, pessoas carentes ou com transtorno mental”.  
  

Por fim, o MPMA sugere a correção da concordância verbal da 

expressão “pesquisa de satisfação com os indicadores a ser definido” por 

“pesquisa de satisfação com os indicadores a serem definidos”.  

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho sugere, em 

primeiro lugar, o aprimoramento da redação do artigo 9º caput e §6º, retirando-

se do final do dispositivo o trecho “sem prejuízo do disposto no §1º deste artigo”, 

mediante a substituição pelo trecho “salvo em casos urgentes, conforme previsto 

no §3º deste artigo”. Sustenta que a proposta substituição, além de privilegiar e 

garantir o atendimento ao público pelo membro do Ministério Público, garante 

que agentes ministeriais possam organizar, com planejamento e de maneira 
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otimizada, o atendimento presencial daqueles que o procuram, mediante fixação 

de dias e horários na semana reservados para essa finalidade específica, 

preservando-se o atendimento mais imediato em situações de urgência.  

Os Ministérios Públicos dos Estados de Alagoas, Pará, Acre, Sergipe, 

Rondônia e Rio Grande do Norte informaram não terem sugestões a apresentar.   

Decorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à 

proposição pelos demais Conselheiros Nacionais.  

É o relatório.  
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V O T O  

  

  

  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE: Conforme relatado, 

cuida-se de proposta de resolução que visa a dispor sobre a Política Nacional de 

Atendimento ao Público no âmbito do Ministério Público.  

Na espécie, verifico que a proposta de resolução sob análise, ao prever 

mecanismos tendentes a aprimorar os padrões de desempenho e qualidade no 

atendimento ao público, constitui um importante mecanismo para a efetividade 

de direitos fundamentais e, por conseguinte, para o aprimoramento da atividade 

ministerial.  

Demais disso, a presente proposição se harmoniza sobremaneira com 

a missão deste Conselho Nacional, consistente em fortalecer, fiscalizar e 

aprimorar o Parquet brasileiro, zelando pela unidade e pela autonomia funcional 

e administrativa, para uma atuação sustentável e socialmente efetiva.  

Com efeito, o atendimento ao público é um forte canal de 

fortalecimento da legitimação social do Ministério Público, na medida em que 

permite um diálogo mais direto com a sociedade para o recebimento de 

propostas, reclamações, dúvidas ou mesmo solicitações de providências quanto 

à atuação do Poder Público. Demais disso, o atendimento ao público é essencial 
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para a efetividade ao princípio democrático, esculpido no artigo 1º da 

Constituição Federal, que tem a cidadania como um dos seus fundamentos.   

Portanto, quanto ao tema de fundo, tenho que a proposta é 

conveniente e oportuna.  

No que diz respeito ao texto propriamente dito da proposta, merecem 

acolhimento algumas emendas apresentadas pelos Ministérios Públicos ouvidos 

na instrução do presente feito, uma vez que pertinentes ao aprimoramento da 

proposta e às finalidades da Política Nacional de Atendimento ao Público que 

pretende ver criada.  

Com alguns ajustes de redação, as emendas sugeridas que, a meu ver,  

merecem ser acolhidas, podem ser assim sintetizadas:  

  

1. Inclusão de “considerando”, que contemple a necessidade de 

observância dos direitos e garantias da criança e do adolescente no atendimento 

ao público;  

2. Alteração do considerando n. 4, para correção do ano da Lei 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso);  

3. Alteração do considerando n. 5, bem como do art. 8º, inciso III, 

para substituição da expressão “pessoas portadoras de necessidades especiais” 

por “pessoas com deficiência”, nos termos da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência);  

4. Alteração do art. 2º, inciso VIII, para substituição da expressão 

“pelos inputs” por “pelas avaliações consolidadas”, bem como para substituição 
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da expressão “sala de atendimento ao cidadão” por “setores de atendimento ao 

cidadão”, a fim de se evitar confusão com a Portaria PGR/MPF nº 412, de 5 de 

julho de 2013, que institui a Sala de Atendimento ao Cidadão no âmbito do 

Ministério Público Federal;  

5. Alteração do art. 2º, para inclusão dos seguintes incisos:  

“XI - a adoção de medidas que protejam a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, por meio da preservação do sigilo dos dados pessoais 
dos manifestantes;  

XII - a necessidade de manter permanente fomento à organização e realização 
de reuniões/audiências públicas;  

XIII - a criação e aprimoramento de mecanismos acessíveis ao cidadão, de 
consulta aos andamentos e movimentações dos seus pleitos;  

XIV - a disponibilização ao público de ferramentas para avaliação do 
atendimento recebido na instituição;  

XV - a definição e normatização de fluxos e protocolos internos de 
atendimento;  

XVI - o monitoramento e a avaliação de dados públicos oficiais sobre regiões 
com maior número de demandas por acesso à justiça e políticas públicas, com 
vistas a ampliar a acessibilidade da população à entidade ministerial”  

  

6. Alteração do art. 4º, para inclusão do princípio da eficiência no 
rol de princípios nele relacionados.  

7. Alteração do art. 7º, inciso VI, e do art. 14, §1º, para inclusão de 

acento agudo nas palavras “qualifica-lo” e “cadastrá-lo”, respectivamente;  

8. Alteração do art. 9º, para substituição da expressão “e em local 

e horários adequados” por “no local de sua atuação, respeitados os horários de 

atendimento do órgão”;  
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9. Alteração do art. 9º, mediante a inclusão de parágrafo que 

disponha sobre o atendimento prioritário a pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida (idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 

obeso), nos termos da Lei 10.048/2000 (Lei de Atendimento Prioritário) e da Lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).  

10. Alteração do art. 9º, §6º, para substituição da expressão “sem 

prejuízo do disposto no §1º deste artigo” por “salvo em casos urgentes, conforme 

previsto no §3º deste artigo”;   

11. Alteração do art. 9º, para inclusão de parágrafo que preveja a 

garantia de atendimento às pessoas que estejam fazendo uso de vestimentas 

tradicionais e de cultura indígena, bem como às pessoas em situação de rua;  

12. Alteração do art. 9º, para inclusão de parágrafo que preveja a 

necessidade de observância das garantias e protocolos previstos na Lei 

13.431/2017 no atendimento de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas;  

13. Alteração do art. 11, para inclusão de parágrafo que preveja a 

possibilidade de as unidades ministeriais criarem e implementarem meios de 

atendimento presencial descentralizado e/ou itinerante;  

14. Alteração do art. 12, para inserção da expressão Central de 

Atendimento antes da expressão “Call Center”, devendo esta última entre 

parênteses;  

15. Alteração do art. 12, §3º, para correção da concordância verbal 

da expressão “pesquisa de satisfação com os indicadores a ser definido”, 
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substituindo-a por “pesquisa de satisfação com os indicadores a serem 

definidos”;  

16. Alteração do art. 14, §1º, com a reformulação de sua redação, no 

sentido de possibilitar que o atendimento via postal possa ser realizado por 

qualquer das unidades do Ministério Público e não exclusivamente pela 

Ouvidoria;  

17. Alteração do art. 17º, para o estabelecimento de prazo de 90 

(noventa) dias, para o início da vigência da Resolução, a fim de viabilizar a 

implementação de eventuais medidas administrativas previstas na proposta 

pelas unidades ministeriais  

 

Em outra vertente, verifico que algumas sugestões apresentadas já 

estão contempladas na proposta de texto original, a saber:  

  

1. A alteração do art. 8º, proposta pelo MPF, para inclusão de dois 

incisos para dispor sobre a criação de setores específicos para triagem, 

encaminhamento e atendimento ao cidadão e a implementação e manutenção de 

estrutura mínima das ouvidorias já está contemplada na proposta original, 

notadamente no inciso III do citado dispositivo;  

2. A alteração do art. 12, proposta pelo MPGO, no sentido de serem 

incluídos parágrafos que prevejam diretrizes para a pesquisa de satisfação, a 

capacitação de servidores e a avaliação de dados relativos aos atendimentos ao 

público já está contemplada na proposta original, especialmente no art. 2º, 

incisos I, VII, VIII;  
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3. A alteração do art. 12, proposta pelo MPBA, com vistas à 

inclusão de parágrafo no sentido de que o atendimento deverá assegurar o sigilo 

das informações do cidadão e seu anonimato, será contemplada na alteração n. 

3, tendo em vista que, na alteração do art. 2º, será incluído inciso que preveja 

que, na implementação da Política  

Nacional de Atendimento ao Público, será observada a “a adoção de 

medidas que protejam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, por 

meio da preservação do sigilo dos dados pessoais dos manifestantes”;  

  

Por fim, tenho que algumas outras sugestões apresentadas não 

merecem ser acolhidas, pelas razões que passo a expor:  

  

1. A alteração da Seção III “Do Atendimento Telefônico”, proposta 

pelo MPBA, no sentido de que seja incluído um dispositivo que preveja que o 

atendimento telefônico deverá ser prestado em horário e tempo máximo a ser 

estabelecido pelos Ministérios Públicos, não me parece oportuna e conveniente, 

na medida em que o atendimento ao público deve levar em consideração as 

particularidades de cada cidadão. Sendo assim, não entrevejo como possível, 

tampouco adequada a mensuração, quiçá, a limitação de tempo para cada 

atendimento.   

2. A alteração do art. 9º, §1º, proposta pelo MPM, no sentido de que 

a marcação de dia e horário para o atendimento a advogados de qualquer uma 

das partes ou de terceiros interessados seja a regra, também não me parece 

oportuna e conveniente, tendo em vista que a proposta original encontra-se em 
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plena conformidade com a Resolução nº 88, de 28 de agosto de 2012, deste 

CNMP, que dispõe sobre o atendimento ao público e aos advogados por parte 

dos membros do Ministério Público. Aliás, a redação sugerida na proposta 

original reproduz o texto do citado ato normativo, o qual se encontra em vigor 

desde 25.09.2012 (data de sua publicação).  

  

Por fim, acolho integralmente o voto apresentado, na sessão eletrônica, 

pelo Conselheiro SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA. Eis o seu teor: 

  

“Louvando a redação proposta pelo Exmo. Conselheiro Luciano Nunes 
Maia Freire, mas com o objetivo de aprimorar ainda mais o texto da 
proposição, proponho a inclusão do inciso XVII ao artigo 2º, do inciso 
VII ao artigo 8º e do § 11º ao artigo 9º, de forma a consignar 
expressamente a obrigação de os atendimentos ao público serem 
registrados por escrito ou qualquer outro meio hábil a conferir 
transparência e publicidade à atividade ministerial. Tais emendas 
aditivas se justificam, uma vez que o registro de atendimento ao 
público é essencial para conferência de maior segurança jurídica à 
atividade, além de possibilitar a prestação de contas à sociedade e à 
Corregedoria e a reflexão formalizada acerca da existência de 
providências ministeriais cabíveis em resposta à demanda. Ainda 
sugiro que, quando o atendimento não estiver vinculado a 
procedimento instaurado ou a atribuições específicas de determinada 
Unidade, seja possível o estabelecimento de organização interna no 
sentido de buscar-se a divisão equânime dos atendimentos, com 
acréscimo de § 12º no artigo 9º. Com essas considerações, sugere-se a 
seguinte redação aos supracitados artigos da resolução: Art. 2º Na 
implementação da Política Nacional descrita no artigo 1º, com vista à 
boa qualidade e eficiência dos serviços a serem prestados, à 
disseminação da cultura do cidadão como foco central do governo, ao 
fortalecimento da cidadania, ao estímulo à participação social, serão 
observados: (...) XVII - o registro dos atendimentos ao público, por 
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escrito ou qualquer outro meio hábil a conferir transparência e 
publicidade a atividade ministerial; (...) Art. 8º Compete às unidades e 
ramos do Ministério Público brasileiro, no âmbito de suas atuações: (...) 
VII - o registro, por escrito ou qualquer outro meio hábil, dos 
atendimentos ao público. (...) Art. 9º O membro do Ministério Público, 
no exercício de suas funções, deve prestar atendimento ao público, 
sempre que solicitado, no local de sua atuação, respeitados os horários 
de atendimento do órgão, com a finalidade de avaliar as demandas que 
lhe sejam dirigidas. (...) § 11º O atendimento presencial deve ser 
registrado por escrito ou qualquer outro meio hábil a conferir 
transparência e publicidade à atividade realizada; § 12º Quando o 
atendimento não estiver vinculado a procedimento instaurado ou a 
atribuições específicas de determinada unidade administrativa, poderá 
ser estabelecida organização interna a fim de se buscar a divisão 
equânime dos atendimentos entre os membros lotados na localidade. 
(...). Por fim, sugiro também que as expressões em inglês constantes dos 
“considerandos” também sejam substituídos para a língua portuguesa, 
tal qual ocorreu no corpo dos dispositivos da resolução. Isso posto, 
concluo pela aprovação da Resolução, com as emendas ora propostas. 
C O N C L U S Ã O Ante todo o exposto, meu voto é no sentido de 
APROVAÇÃO da proposição nos termos do voto do Conselheiro 
Relator, com as emendas ora acrescidas. É como voto.” 
 

Feita essa sistematização, ressalto que, quanto à técnica legislativa, há 

alguns reparos a serem feitos, como por exemplo substituir os vocábulos 

“artigos” 1  por sua forma abreviada “art.” e “parágrafo” 2  pelo sinal “§”, 

consoante as normas de boa técnica legislativa constantes da Lei Complementar 

n° 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 

dos atos normativos.  

                                              
1 Vide artigos 10 e 11 da proposta de resolução.  
2 Vide parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 12, e parágrafos 1º e 2º do art. 14, da proposta de resolução.  
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Afora essas singelas considerações, constato que a proposição atende 

ao rito regimental previsto para a espécie normativa sugerida, bem como aos 

requisitos formais vazados nos artigos 147 a 151 do Regimento Interno deste 

Conselho Nacional, que dispõem sobre as proposições passíveis de serem 

editadas por este Órgão de Controle.   

Ante o exposto, manifesto-me pela APROVAÇÃO da presente 

proposta de resolução, com a adoção das emendas aditivas e ajustes da técnica 

legislativa ora mencionados.  

Por oportuno, considero extremamente louvável a iniciativa do 

eminente Conselheiro proponente de sugerir a regulamentação de tema tão caro 

para a democracia brasileira, pelo que o parabenizo em nome de todos aqueles 

que confiam no trabalho deste CNMP e do Ministério Público brasileiro.  

É como voto, Senhores Conselheiros.  

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019.  

   

 

  

assinado eletronicamente  
LUCIANO NUNES MAIA FREIRE  

Conselheiro Nacional Relator  
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SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 

  

Dispõe sobre a Política Nacional de Atendimento 
ao Público no âmbito do Ministério Público e dá 
outras providências.  

   

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 
competência prevista no art.130-A, § 2º, inciso I, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, e com fundamento no artigo 147 e seguintes do seu 
Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na 19ª 
Sessão Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2019, e, ainda;  

Considerando que o artigo 127 da Constituição Federal estabelece que o 
Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis.  

Considerando que o acesso à Justiça é direito fundamental assegurado na 
Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos, XXXIII, XXXIV e XXXV, e artigo 
37, § 3º, incisos I, II e III, abrangendo também o acesso ao Ministério Público para 
o devido desempenho de suas funções e atividades;  

Considerando que o atendimento ao público é norma prevista como função do 
Ministério Público no artigo 32, inciso II, e como dever funcional artigo 43, inciso 
XIII, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;    

Considerando o disposto nas Leis 10.048/2000, 10.098/2000 e 10.741/2003 no 
tocante às condições de acessibilidade e atendimento prestado às pessoas com 
deficiência, prioridades e indivíduos com mobilidade reduzida;    

Considerando o disposto na Lei 8.069/90 e na Lei 13.431/2017, no que concerne 
aos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente;  

Considerando as Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que 
disciplinam temas relacionados ao atendimento ao público, como a Resolução nº 
88, de 28 de agosto de 2012, que dispõe sobre o atendimento ao público e aos 
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advogados por parte dos membros do Ministério Público, a Resolução nº 64, de 
1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre a implementação de Ouvidorias, as 
Resoluções nº 95/2013 e 153/2016 que dispõem sobre as atribuições das 
ouvidorias dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, bem como a 
Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a realização de 
audiências públicas pelo Ministério Público;  

Considerando o teor do Decreto Federal nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que 
dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços 
públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em 
documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário;  

Considerando que o novo paradigma sobre o qual se avança na prestação de 
serviços públicos tem como pilares fundamentais a satisfação de necessidades e 
novas demandas para os cidadãos, a redução de custos (racionalização e 
simplificação administrativa, melhoria do gasto público) e a incorporação de 
concepções que busquem situar o cidadão no centro das ações que são 
desenvolvidas pelas instituições públicas;  

Considerando a importância de criar nas organizações públicas a cultura de 
ouvir o cidadão, de ampliar os espaços de diálogo com os mais diversos públicos, 
de dar tratamento adequado às demandas que ingressam pelos canais da 
Ouvidoria, de implementar medidores de desempenho quantitativos e 
qualitativos, de modo a possibilitar a tomada de decisões a partir de respostas 
dos cidadãos e a elaboração de estratégias e planos de atuação fundamentados 
nessas manifestações;  

Considerando ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e 
o aprimoramento das práticas já adotadas pelo Ministério Público no tocante ao 
atendimento ao público;  

Considerando a necessidade de adotar no âmbito do Ministério Público, políticas 
que proporcionem o desenvolvimento e aprimoramento de competências 
individuais, e que promovam a valorização do membro e do servidor que atuam 
diretamente na prestação de atendimento ao público;  

Considerando a necessidade de se consolidar, no âmbito do Ministério Público 
brasileiro, uma política nacional e permanente de aperfeiçoamento das 
estratégias, dos mecanismos e dos sistemas de atendimento ao público;  
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 RESOLVE:  

 

CAPÍTULO I  
DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ÂMBITO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO  

  

Art. 1º Fica instituída a POLÍTICA NACIONAL DE ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, com o 
objetivo de assegurar a máxima efetividade do princípio de acesso à Justiça na 
defesa dos direitos e interesses que envolvem as atuações e deveres da 
Instituição.  

Parágrafo único. Ao Ministério Público brasileiro incumbe implementar ações e 
adotar mecanismos que visem à melhoria contínua dos serviços de atendimento 
ao público, com ênfase na integração das plataformas tecnológicas e presenciais, 
bem como com princípios e objetivos claros para cada modelo de atendimento.  

Art. 2º Na implementação da Política Nacional descrita no artigo 1º, com vista à 
boa qualidade e eficiência dos serviços a serem prestados, à disseminação da 
cultura do cidadão como foco central do governo, ao fortalecimento da 
cidadania, ao estímulo à participação social, serão observados:  

I - a capacitação contínua de membros, servidores e demais colaboradores da 
instituição que atuem diretamente no atendimento ao público;  

II - a estruturação de serviços específicos para triagem, encaminhamento e 
atendimento ao cidadão em cada unidade;  

III  - o desenvolvimento, a normatização e a implementação da Carta de Serviços 
ao Cidadão;  

IV  - a normatização e o fortalecimento das ouvidorias e das salas de atendimento 
ao cidadão;  

V - a adoção da estratégia de multicanais de atendimento, com a integração da 
base de dados dos sistemas informatizados e demais ferramentas de TI;  
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VI - o estabelecimento de diretrizes, metas e compromissos de atendimento, com 
os respectivos sistemas de medição de desempenho correlatos;  

VII - o desenvolvimento de indicadores de desempenho que sirvam de 
parâmetro para o aperfeiçoamento da atuação da instituição;  

VIII - o acompanhamento estatístico específico que considere os indicadores de 
desempenho, bem como o resultado da atuação institucional pontuada pelas 
avaliações consolidadas nos sistemas de ouvidoria e setores de atendimento ao 
cidadão;  

IX  - a revisão periódica e o aperfeiçoamento da Política Nacional e dos seus 
respectivos programas;  

X - a valorização de modelos de gestão compartilhada que priorizem a 
acessibilidade às informações e contribuam para elevar o padrão e a qualidade 
do atendimento ao público e conferir maior transparência na prestação de 
serviços.  

XI  - a adoção de medidas que protejam a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, por meio da preservação do sigilo dos dados pessoais dos 
manifestantes;  

XII - a necessidade de manter permanente fomento à organização e realização 
de reuniões/audiências públicas;  

XIII - a criação e aprimoramento de mecanismos acessíveis ao cidadão, de 
consulta aos andamentos e movimentações dos seus pleitos;  

XIV - a disponibilização ao público de ferramentas para avaliação do 
atendimento recebido na instituição;  

XV - a definição e normatização de fluxos e protocolos internos de atendimento;  

XVI - o monitoramento e a avaliação de dados públicos oficiais sobre regiões 
com maior número de demandas por acesso à justiça e políticas públicas, com 
vistas a ampliar a acessibilidade da população à entidade ministerial; 

XVII  - o registro dos atendimentos ao público, por escrito ou qualquer outro 
meio hábil a conferir transparência e publicidade a atividade ministerial. 
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Art. 3º O Conselho Nacional do Ministério Público, junto com as demais 
unidades e ramos dos Ministérios Públicos, promoverá a organização e a 
implementação gradativa dos mecanismos mencionados no parágrafo único do 
art. 1º.  

Art. 4º A Política Nacional de Atendimento ao Público do Ministério Público 
brasileiro é fundada nos princípios da democracia, da dignidade, da igualdade, 
da efetividade, da eficiência, da informação, da transparência, da urbanidade, 
da cordialidade, da boa-fé, da racionalidade, da responsabilidade, da 
padronização, simplificação e facilitação de procedimentos, da gratuidade, da 
informalidade e da colaboração institucional.   

  

CAPÍTULO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

  

Art. 5º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público fomentar e 
implementar gradualmente, com a participação de todas as unidades e ramos do 
Ministério Público, programas e ações relacionadas à consolidação de padrões 
de excelência no atendimento ao público    

Art. 6º O Conselho Nacional do Ministério Público tem, entre outras funções, o 
objetivo de avaliar, debater e propor medidas administrativas, reformas 
normativas e projetos que incentivem a ampliação dos canais de atendimento 
dos mais diversos públicos, bem como a melhoria desses serviços no âmbito do 
Ministério Público.  

Art. 7º Para consecução dos objetivos supracitados, o CNMP poderá:  

I - propor e promover a realização de seminários, congressos e outros eventos;  

II - promover a articulação e integração com outros projetos e políticas nesta 
temática, desenvolvidos pelos Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo e por 
outras instituições públicas ou privadas;  

III  - mapear as boas práticas nesta temática e incentivar a sua difusão;  
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IV  - realizar pesquisas sobre metodologias e inovações gerenciais que visem a 
superação dos condicionamentos burocráticos que afastam o protagonismo do 
cidadão, agente legitimador dos serviços prestados pelo Estado;  

V - criar a Carta de Serviços ao Cidadão;  

VI  - promover debates sobre o atendimento prestado ao público no âmbito do 
Ministério Público, considerando o seu diagnóstico atual, com o objetivo de 
qualificá-lo de maneira ampla e permanente, envolvendo ações que, dentre 
outras finalidades, promovam a concretização de:  

a) serviços de atendimento humanizado, desburocratizado e eficiente;  

b) comunicação direta e transparente com o público, com promoção e facilitação 
de acesso às informações;  

c) cultura de avaliação qualitativa de serviços, por meio da implementação de 
indicadores de desempenho;  

d) valorização e capacitação contínua das equipes técnicas de atendimento ao 
público;   

e) estruturas físicas e sistemas tecnológicos adequados aos seus fins; e  

f) boas práticas integrativas entre os órgãos de atendimento ao público.  

Art. 8º Compete às unidades e ramos do Ministério Público brasileiro, no âmbito 
de suas atuações:  

I - a definição de princípios, diretrizes e procedimentos gerais que devem ser 
seguidos na prestação do atendimento ao público;  

II - a implementação, a manutenção e o aperfeiçoamento de ações e programas 
voltados ao cumprimento da Política Nacional de Atendimento ao Público e seus 
objetivos;  

III  - a implantação de setores específicos para triagem, encaminhamento e 
atendimento ao Cidadão, com estrutura adequada para a recepção de pessoas 
portadoras de necessidades especiais  
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III  - a promoção da capacitação, treinamento e atualização permanente de 
membros, servidores e colaboradores no tocante aos princípios, ferramentas e 
boas práticas de atendimento ao público;  

IV  - a realização de convênios e parcerias para atender aos fins desta Resolução; 

V - a inclusão, no curso de ingresso e vitaliciamento na carreira do Ministério 
Público e de ambientação de servidores, da temática tratada na presente 
Resolução;  

VI - o incentivo e a garantia da participação da ouvidoria nos eventos que tenham 
temas e assuntos relacionados com a sua atividade principal de atendimento ao 
público; e  

VII - o registro, por escrito ou qualquer outro meio hábil, dos atendimentos ao 
público. 

 
CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO  
 

Seção I 
Do Atendimento Presencial pelo Membro do Ministério Público  

 

Art. 9º O membro do Ministério Público, no exercício de suas funções, deve 
prestar atendimento ao público, sempre que solicitado, no local de sua atuação, 
respeitados os horários de atendimento do órgão, com a finalidade de avaliar as 
demandas que lhe sejam dirigidas.  

§1º O disposto no caput deste artigo inclui o atendimento ao advogado de 
qualquer uma das partes ou de terceiros interessados, independentemente de 
horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de 
chegada.  

§2º Se, justificadamente, não for possível atender aos advogados e partes no 
momento da solicitação, o membro do Ministério Público agendará dia e horário 
para o atendimento, com a necessária brevidade.  
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§3º Em casos urgentes com evidente risco de perecimento de direito, garante-se 
o atendimento, inclusive em regime de plantão, quando for o caso.  

§4º No caso de atendimento de pessoas investigadas criminalmente ou de réus 
em processos penais, o membro do Ministério Público poderá adotar cautelas 
adicionais que se façam necessárias à preservação da livre atuação do Ministério 
Público e da sua integridade e de seus auxiliares, inclusive solicitar a presença 
de defensor público ou do advogado da parte.  

§5º Além do disposto no § 4º deste artigo, o atendimento ao público em geral 
poderá ser suspenso em razão de fundada ameaça à integridade física do 
membro do Ministério Público que decorra de sua atuação funcional, desde que 
motivada a excepcionalidade da medida, não se admitindo justificativas 
abstratas, como em razão de cargo ou natureza do atendimento.  

§6º Para eficiência dos serviços da Instituição e fluidez e organização do acesso 
da população ao órgão ministerial, o membro do Ministério Público poderá 
designar um ou mais dias da semana para atendimento ao público, salvo em 
casos urgentes, conforme previsto no §3º deste artigo.  

§7º O atendimento presencial realizado por membro do Ministério Público 
poderá, em casos necessários e para garantir maior eficiência, ser auxiliado por 
servidores e estagiários.  

§8º As unidades do Ministério Público estão obrigadas a dispensar atendimento 
prioritário às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (idoso, 
gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso), nos termos da Lei 
10.048/2000 e da Lei 13.146/2015.  

§9º Deverá ser garantido o atendimento às pessoas em situação de rua, bem como 
às pessoas que estejam fazendo uso de vestimentas tradicionais e de cultura 
indígena, observado, quanto às primeiras, no que couber, o disposto na 
Recomendação nº 53, de 28 de março de 2017, deste CNMP.  

§10º Os atendimentos que demandem a oitiva de crianças e adolescentes, vítimas 
ou testemunhas, deverão observar as garantias e protocolos previstos na Lei 
13.431/2017.  
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§ 11º O atendimento presencial deve ser registrado por escrito ou qualquer outro 
meio hábil a conferir transparência e publicidade à atividade realizada;  

§ 12º Quando o atendimento não estiver vinculado a procedimento instaurado 
ou a atribuições específicas de determinada unidade administrativa, poderá ser 
estabelecida organização interna a fim de se buscar a divisão equânime dos 
atendimentos entre os membros lotados na localidade. 

  

Seção II  
Do Atendimento Presencial nas Ouvidorias e demais Setores de Atendimento 

ao Público 
  

Art. 10 O atendimento presencial na Ouvidoria será feito de acordo com o 
disposto nos regulamentos e leis em vigor em cada Unidade, os quais devem 
observar as disposições gerais da presente Resolução e demais Resoluções do 
CNMP.  

Art. 11 Nas Unidades de médio e grande porte, será incentivada a criação de 
Setores de Triagem, Encaminhamento e Atendimento ao Cidadão, a fim de que 
seja realizado um primeiro atendimento ao público, por servidor capacitado com 
as habilidades técnicas e procedimentais necessárias, antes de encaminhamento 
ao órgão de execução competente.  

§1º O atendimento feito nas dependências da Ouvidoria ou de setores de 
atendimento não substitui e nem impede que o cidadão tenha acesso ao membro 
do Ministério Público, respeitadas as respectivas atribuições e o disposto no art. 
9°.  

§2º Sem prejuízo da criação de Setores de Triagem, Encaminhamento e 
Atendimento ao Cidadão, as Unidades do Ministério Público poderão criar e 
implementar meios de atendimento presencial descentralizado e/ou itinerante 
para identificação e recepção de demandas, problemas, reclamações, opiniões, 
sugestões e pedidos de providências da sociedade civil, de entidades organizadas 
e do público em geral, observadas, no que couber, as diretrizes da Resolução 
CNMP nº 82, de 29 de fevereiro de 2012.  
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Seção III 
Do Atendimento Telefônico  

  

Art. 12 O atendimento telefônico ao público poderá ser operacionalizado através 
de serviços de Central de Atendimento (Call Center), 0800 ou através da 
utilização de código de acesso telefônico de fácil memorização no formato 
tridigito (127).  

§1º O atendente, para exercer suas funções, deve ser capacitado com as 
habilidades técnicas e procedimentais necessárias para realizar o adequado 
atendimento ao cidadão, em linguagem clara.  

§2º Sempre que possível, os atendimentos telefônicos devem ser gravados, com 
fornecimento do número de protocolo ao cidadão no encerramento do 
atendimento.  

§3º Ao final de cada atendimento, deverá ser realizada pesquisa de satisfação 
com os indicadores a serem definidos em regulamento próprio de cada 
Ministério Público.  

  

Seção IV  
Do Atendimento Eletrônico  

  

Art. 13 As unidades do Ministério Público deverão investir na implementação 
de canais de atendimento eletrônico ao público, como portais, dispositivos 
(totens) de autoatendimento, aplicativos e ferramentas que facilitem o acesso do 
público à Instituição, sem prejuízo da utilização dos canais de acesso 
disponibilizados pelas Ouvidorias.  

Parágrafo único. No sítio de cada Ministério Público, na página inicial, deverá 
constar em local de fácil acesso e de grande visibilidade os canais de atendimento 
ao público.  
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Seção V  
Do Atendimento Via Postal e por Urnas  

  

Art. 14 O atendimento ao público pelo Ministério Público também deverá ser 
feito por via postal e por urnas, de forma a garantir a amplo acesso às pessoas 
que preferem ou somente podem se manifestar por estes meios.  

§1º O atendimento via postal será realizado por qualquer unidade do Ministério 
Público, que será responsável por cadastrá-lo adequadamente no sistema 
próprio e adotar as medidas cabíveis para a resolução.  

§2º As sedes administrativas do Ministério Público que funcionem em locais 
distintos da Ouvidoria, deverão disponibilizar urnas para o recebimento de 
manifestações.  

  

CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Art. 15 No atendimento ao público, deverão ser observadas as disposições 
contidas na Recomendação de Caráter Geral nº 01/2017 – CN/CNMP, 
especialmente quanto ao prazo de resposta.  

Art. 16 Caberá ao Conselho Nacional do Ministério Público, através da 
Ouvidoria Nacional, compilar informações sobre a eficiência e a qualidade do 
atendimento prestado ao público nas unidades do Ministério Público.  

Art. 17 Esta Resolução entrará em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da 
data de sua publicação oficial.   

Brasília/DF, [dia], [mês] de 2019.  

 

 
ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público  


