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PROCESSO n° 19.00.7000.0003075/2022-72 

 
INFORMAÇÃO

 
Trata-se da exigência legal de publicação, no Portal da Transparência do

Conselho Nacional do Ministério Público, de relatório estatístico com a quantidade de
pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, com informações genéricas
sobre solicitações, com base no art. 30 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação -
LAI), no art. 25 da Resolução CNMP nº 89/2012 e nos arts. 21, V e §§ 1º e 2º e 55, §2º, da
Portaria CNMP-PRESI nº 122/2021.

Diante disso, informo que a Ouvidoria Nacional do Ministério Público
recebeu no ano de 2021 um total de 4.992 (quatro mil novecentas e noventa e duas)
manifestações. Deste total, 263 (duzentos e sessenta e três) foram pedidos de informação,
tendo sido todos atendidos (nenhum infederido).

O tempo médio de resposta foi de 13 (treze) dias.
Todos os requerimentos foram formulados por pessoas físicas.
Quanto ao gênero, 36% (trinta e seis porcento) dos manifestantes se

identificaram como sendo do gênero feminino e outros 64% (sessenta e quatro porcento) como
do gênero masculino.

Quanto ao assunto tratado nos sobreditos requerimentos, 72% (setenta e dois
porcento) referiam-se a questões relacionadas à administração e funcionamento do Conselho
Nacional do Ministério Público, enquanto os demais pedidos de acesso a informações
relacionavam-se ao assunto administração e funcionamento do Ministério Público brasileiro.

 
 

Brasília, 05 de maio de 2022.
 

ENGELS AUGUSTO MUNIZ
Ouvidor Nacional do Ministério Público

 
 

Documento assinado eletronicamente por Engels Augusto Muniz, Ouvidor Nacional
do Ministério Público, em 17/05/2022, às 11:56, conforme § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.
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