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AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO – 2019 

 

A Ouvidoria Nacional do Ministério Público foi criada pela Resolução CNMP nº 

64, de 1º de dezembro de 2010 e instituída pela Portaria CNMP-PRESI nº 82 de 19 de 

julho de 2011, com a missão de integrar as ouvidorias ministeriais, buscando a troca de 

informações necessárias ao atendimento das demandas dos usuários e de aperfeiçoar 

os serviços prestados para a sociedade. 

É um canal direto de comunicação direta e simplificada à disposição da 

sociedade para o encaminhamento de sugestões, críticas, reclamações, elogios, 

representações e pedidos de informação acerca do funcionamento dos serviços do 

Ministério Público brasileiro. 

Partindo das premissas consignadas e buscando implementar iniciativas para a 

concretização do direito constitucional à informação, a Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público fez-se representar em eventos institucionais, com o escopo de 

contribuir com desenvolvimento das Ouvidorias do Ministério Público. 

Participando de reuniões do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério 

Público - CNOMP, promovendo encontros institucionais com os Ouvidores de todos os 

ramos e unidades do MP brasileiro e deflagrando a Ação Ouvidoria Nacional Itinerante, 

teve a oportunidade de colher e disseminar boas práticas a respeito do principal canal 

de comunicação entre o MP e o cidadão. 

A Ouvidoria Nacional também buscou ampliar a interlocução com outros 

Poderes, estreitando relações com ouvidorias do Poder Legislativo, oportunidade em 

que implementou concretas e avançadas tratativas para um possível acordo de 

cooperação com a Ouvidoria do Senado Federal. 

Com o Poder Executivo, especificamente com a Controladoria-Geral da União, 

intermediou a celebração de Acordo de Cooperação para a conjugação de esforços no 

oferecimento de capacitação e certificação em ouvidoria voltados para o Ministério 

Público brasileiro.  

Promoveu-se essa iteração com a pretensão de, agilizando o tratamento e 

processamento de pedidos de informação, concretizar de forma integrada o direito 

constitucional à informação. 
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Com base nessa visão de integração ou de atuação integrada, justificou-se a 

criação, ainda no ano de 2019, de projeto estruturante visando dar cumprimento à 

norma estabelecida no inciso II, do art. 34 do Regimento Interno do Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

O projeto, patrocinado pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, colheu 

iniciativas para instituir uma Rede de Ouvidorias do Ministério Público, com o 

propósito de aprimorar o processo de trabalho e fortalecer a imagem das Ouvidorias 

como órgão de interlocução entre o Ministério Público e o cidadão. 

Ainda no ano de 2019, em razão da alteração da composição do Conselho 

Nacional do Ministério Público, assumiu a Ouvidoria Nacional o Procurador de Justiça 

do Estado do Acre e Conselheiro Nacional Oswaldo D’Albuquerque. Assim, a ONMP, 

pela primeira vez desde sua instituição, passou a ser gerida por um membro do 

Ministério Público, fato que apenas impõe ainda mais responsabilidades na 

consecução de projetos para o fortalecimento, desenvolvimento e integração das 

Ouvidorias ministeriais.  

Ouvidor nacional do MP lança o projeto 
Ouvidoria Nacional itinerante no 

Ministério Público do Pará 
(https://www.cnmp.mp.br/portal/toda

s-as-noticias/12751-ouvidor-nacional-
do-mp-lanca-o-projeto-ouvidoria-

itinerante-no-ministerio-publico-do-
para?highlight=WyJvc3dhbGRvIl0=) 

  
 

 

Visita institucional a 
Ouvidorias do MP (MP/AC). 

Ação Ouvidoria Nacional 
Itinerante 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12751-ouvidor-nacional-do-mp-lanca-o-projeto-ouvidoria-itinerante-no-ministerio-publico-do-para?highlight=WyJvc3dhbGRvIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12751-ouvidor-nacional-do-mp-lanca-o-projeto-ouvidoria-itinerante-no-ministerio-publico-do-para?highlight=WyJvc3dhbGRvIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12751-ouvidor-nacional-do-mp-lanca-o-projeto-ouvidoria-itinerante-no-ministerio-publico-do-para?highlight=WyJvc3dhbGRvIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12751-ouvidor-nacional-do-mp-lanca-o-projeto-ouvidoria-itinerante-no-ministerio-publico-do-para?highlight=WyJvc3dhbGRvIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12751-ouvidor-nacional-do-mp-lanca-o-projeto-ouvidoria-itinerante-no-ministerio-publico-do-para?highlight=WyJvc3dhbGRvIl0=


3 
 

Encontro com 
os Ouvidores 
do Ministério 

Público. 
Reunião 

realizada na 
sede do CNMP, 

no mês de 
dezembro de 

2019.  
 

Vê-se, portanto, que todas as iniciativas tomadas e pretendidas pela Ouvidoria 

Nacional do Ministério Público vão além, sem delas descuidar, do seu papel de 

gerência de pedidos de informação encaminhados ao Conselho Nacional. 

Assim, em razão de sua natureza de órgão nacional, tem sempre o desafio de 

promover a aproximação do cidadão com as demais Ouvidorias do Ministério Público 

para o aperfeiçoamento dos serviços prestados e efetiva concretização do direito 

constitucional à informação em todas as suas instâncias. 

 

Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque 
Ouvidor Nacional do Ministério Público 


