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1. Apresentação

A Ouvidoria Nacional do Ministério Público é o órgão de comunicação

direta e simplificada entre o Conselho Nacional do Ministério Público e a sociedade e tem

por objetivo principal o aperfeiçoamento e o esclarecimento aos cidadãos-usuários das

atividades realizadas por este Conselho e pelos ramos do Ministério Público brasileiro.

Implementada no Conselho Nacional  do  Ministério  Público  a  partir  da

Resolução nº 82 de 19 de Julho de 2011,  a Ouvidoria Nacional  é competente para

receber,  examinar,  encaminhar,  responder  e  arquivar  críticas,  comentários,  elogios,

sugestões  e  quaisquer  expedientes  que  lhe  sejam  dirigidos  acerca  das  atividades

desenvolvidas pelo Conselho Nacional (art. 2º).

Além disso, segundo o Regimento Interno, compete à Ouvidoria deste

Conselho  Nacional  promover  a  integração  das  Ouvidorias  dos  diversos  ramos  do

Ministério Público brasileiro, com vistas à implementação de um sistema nacional que

viabilize a consolidação das principais  demandas e informações colhidas,  de forma a

permitir  troca de informações necessárias à formulação de estratégias nacionais para

melhor  atendimento  ao  público,  e  ao  aperfeiçoamento  dos  serviços  prestados  pelo

Ministério Público brasileiro. 

Igualmente é de atribuição da Ouvidoria Nacional do Ministério Público

divulgar à sociedade, permanentemente, seu papel institucional; e funcionar, no âmbito do

Conselho, como unidade responsável pelo Serviço de Informação do Cidadão – SIC, para

os efeitos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e de recebimento periódico de

informação das decisões proferidas pelas unidades do Ministério Público que, em grau de

recurso, negarem acesso a informações.
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Encontra-se, ainda, entre as competências desta Ouvidoria, previstas no

artigo  33  do  Regimento  Interno  do  CNMP,  a  manutenção  de  registro  atualizado  da

documentação relativa às suas atribuições, preferencialmente em meio eletrônico, e a

apresentação  semestral  de  dados  estatísticos  sobre  os  atendimentos  realizados,

objetivando o aprimoramento dos serviços.

Vê-se,  portanto,  que  este  Conselho  Nacional,  de  forma  reiterada,

assumiu o compromisso, por intermédio da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, de

prover  estatísticas  e  sugestões  obtidas  através  das  solicitações  formuladas  pelos

cidadãos-usuários para a contínua melhoria na execução de serviços e atividades pelo

Ministério Público e, sobretudo, de aproximar o Ministério Público brasileiro do cidadão

com o objetivo de melhor atendê-lo. 

Nesse  cenário,  o  presente  relatório  foi  elaborado  mediante  os  dados

coletados no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, a partir das

demandas recebidas e de acordo com os dados informados pelos próprios solicitantes ao

preencherem o formulário eletrônico, disponibilizado na página da Ouvidoria no sítio oficial

do Conselho Nacional do Ministério Público1.

A construção de uma base de dados sólida é uma missão importante para

todas as ouvidorias, e o relatório periódico é a ferramenta mais adequada para tanto, uma

vez que consolida os principais pleitos do cidadão e os direciona ao órgão de gestão

superior da entidade. 

Este  relatório,  portanto,  busca descrever  as  atividades realizadas pela

Ouvidoria do CNMP, destacando as principais demandas recebidas, as ações realizadas

no decorrer do ano para melhoria de suas atividades e das Ouvidorias de cada Unidade

do Ministério Público, apontando dados e ações que possam trazer efetivas melhorias ao

Órgão e propondo soluções possíveis ao aprimoramento da atividade ministerial como um

todo.

1 http://www.cnmp.mp.br/portal/ouvidoria.
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2. Principais Atividades desempenhadas no 
período

2.1 – II Encontro Nacional de Ouvidores do Ministério Público

O  evento  ocorreu  no  dia  20  de  março  de  2015,  e  contou  com  a

participação  do  então  ouvidor  nacional  do  Ministério  Público,  o  Conselheiro  Esdras

Dantas de Souza; do Controlador-Geral do município de São Paulo, Dr. Roberto Teixeira

Pinto; do conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega; do Secretário-Geral do CNMP, Dr.

Blal  Yassine  Dalloul;  da  então  presidente  do  Conselho  Nacional  dos  Ouvidores  do

Ministério Público (CNOMP), Dra. Ruth Carvalho; e de vinte e três ouvidores das unidades

do Ministério Público brasileiro.

O ouvidor nacional do MP, Dr. Esdras Dantas, destacou que o encontro

tem como objetivo principal manter contato permanente com as ouvidorias de todos os

estados e da União, a fim de trocar experiências sobre a realidade de cada unidade da

federação.

“A  participação  popular  e  o  Ministério  Público  como  guardião  da

sociedade” foi  o tema da palestra proferida na oportunidade pelo professor doutor em

Filosofia  do  Direito  e  em  Comunicação  e  Semiótica,  Gabriel  Chalita,  no  II  Encontro

Nacional de Ouvidores do Ministério Público.

Durante a exposição, Gabriel Chalita destacou a importância do tema de

sua palestra, a participação popular “e é esse olhar que nós temos do MP, como guardião

da sociedade”.

Para  Chalita,  ao  elencar  os  problemas  que  são  colocados  pela

sociedade,  a  ouvidoria  precisa  devolver  ao  MP as  reivindicações  da  população.  “Ela

precisa ser um grande mecanismo que incomode o Ministério Público. A melhor forma de
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corrigir erros é vendo os erros”.

“Ouvir  de  verdade  é  estar  aberto  a  ouvir.  Quando  a  gente  ouve

verdadeiramente, não tem como não ser pró-ativo”.

Na oportunidade,  o  Controlador-Geral  de São Paulo,  Roberto Teixeira,

que atuou como debatedor no encontro, ressaltou a importância de fortalecimento das

ouvidorias para que elas sejam a ponte do que a população quer dizer.  Para ele,  “a

ouvidoria é uma escuta extremamente qualificada que concretiza a vontade popular”.

Na  parte  da  tarde,  foi  oportunizado  aos  ouvidores  a  realização  de

pronunciamentos e debates.

Fotos do evento
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2.2 – Comparecimento na 25ª Reunião do Conselho Nacional de 

Ouvidores do Ministério Público

O evento ocorreu no dia 02 de julho de 2015, e contou com a participação

do  então  ouvidor  nacional  do  Ministério  Público,  Dr.  Esdras  Dantas  de  Souza,  do

Procurador-Geral de Justiça do Acre, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, do presidente

do  Conselho  Nacional  dos  Ouvidores,  Dr.  Antônio  César  Cioffi,  e  dos  ouvidores  das

unidades do Ministério Público.

O então ouvidor nacional do MP, Dr. Esdras Dantas, destacou na reunião

que é necessário debater os assuntos das Ouvidorias para que o MP possa prestar um

serviço melhor ao cidadão. Ele diz que o cidadão é o destinatário direto dos serviços do

MP brasileiro. “Aperfeiçoando o atendimento ao usuário e os serviços prestados a partir

da troca de informações entre os diversos MP’s do país, quem ganha é a sociedade”,

disse.

A 25ª Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público

faz  parte  do  processo  de  reuniões  ordinárias  do  Conselho  Nacional,  nas  quais  os

membros se reúnem quatro vezes ao ano.

Na reunião foram discutidos assuntos de relevâncias das ouvidorias de

todo o Brasil e classifica ser um momento onde metas e objetivos são traçados no sentido

de uniformizar o atendimento das ouvidorias do MP brasileiro.

Entre os assuntos discutidos neste primeiro dia, destaca-se a análise do

protocolo nº 001/15 do CNOMP; a apresentação da proposição nº 1569/14 do Conselho

Nacional do Ministério Público (CNMP) pelo então conselheiro Jarbas Soares Jr.; o envio

do projeto da Lei Ordinária Nacional das Ouvidorias; e a discussão da implantação das

Ouvidorias Municipais, entre outros temas.
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Fotos do evento

2.3 – Estudo sobre a estrutura e demandas das ouvidorias das unidades do 

Ministério Público brasileiro

O conselheiro  Esdras Dantas de Souza,  com o intuito  de promover a

integração  das  ouvidorias  do  Ministério  Público,  encaminhou  o  Ofício  Circular

Nº001/2015/OUVIDORIA/EDS-CNMP,  indagando  aos  ouvidores  das  unidades  do

Ministério Público sobre eventuais necessidades referente à estrutura física, tecnológica e

orçamentária.

O propósito foi apoiar as ouvidorias do Ministério Público brasileiro, nos

termos do art. 34, II, do Regimento Interno do CNMP, e prestar apoio à administração

superior respectiva, para aprimorar o funcionamento e estrutura desses órgãos.

A tabela abaixo demonstra quais unidades responderam ao ofício circular
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e para quais unidades foram remetidos os ofícios solicitando esforços na disponibilização

de  estrutura  encaminhados  pela  Ouvidoria  Nacional  às  respectivas  administrações

superiores.

2.4 – Balanço das

atividades 

realizadas pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público no 

evento de Lançamento do Portal da Transparência do CNMP

Em 16 de junho de 2015,  ocorreu o  lançamento  do Novo Manual  do

Portal da Transparência do Ministério Público no Conselho Nacional do Ministério Público

(CNMP) em Brasília. O documento altera o padrão de navegação do Portal atual para

reunir todas as informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação (LAI) no MP e dá

ênfase à comunicação com o público sobre a atividade-fim do MP, entre outras novidades.
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Compuseram a mesa de honra do evento (foto) o presidente do CNMP e

Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot; o ministro-chefe da Controladoria-Geral da

União  (CGU),  Valdir  Simão;  o  presidente  da  Comissão  de  Controle  Administrativo  e

Financeiro do CNMP (CCAF), o então conselheiro Jeferson Coelho; o então corregedor

nacional  do  Ministério  Público,  Alessandro  Tramujas;  o  então  ouvidor  nacional  do

Ministério Público, conselheiro Esdras Dantas; o ministro ouvidor do Tribunal de Contas

da  União  (TCU),  José  Múcio  Monteiro,  e  a  presidente  da  Associação  Nacional  dos

Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Cavalcanti.

Na  oportunidade,  o  então  ouvidor  nacional  do  Ministério  Público,

conselheiro  Esdras  Dantas,  fez  um  balanço  do  último  semestre  das  demandas  da

Ouvidoria Nacional do CNMP. Asseverou que nos últimos seis meses foram recebidas e

processadas 767 solicitações, classificadas por temas: infrações disciplinares, concursos

públicos, dúvidas ou consultas jurídicas, lei de acesso à informação, controle externo da

atividade policial, infância e juventude, entre outros. O conselheiro comentou que a Lei de

Acesso à Informação “veio num momento bastante oportuno para a sociedade brasileira,

que se encontra mais esclarecida e preocupada com a administração dos recursos e bens

públicos”.

Foto do evento
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2.5 – Posse do novo Ouvidor Nacional do Ministério Público

O juiz de Direito Sérgio Ricardo de Souza, titular da 2ª Vara da Fazenda

Pública Especializada em Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES, tomou posse no dia

18 de agosto de 2015 como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e

ainda foi escolhido na mesma data, à unanimidade de votos, para exercer a função de

Ouvidor Nacional do Ministério Público. 

O  magistrado  ocupará  a  cadeira  de  Conselheiro  até  2017,  enquanto  a

função  de  Ouvidor  será  exercida  por  um ano,  na  forma estabelecida  pelo  art.  4 o da

Portaria CNMP – PRESI nº 82, de 19 de julho de 2011. A posse foi dada pelo presidente

do CNMP, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. 

O novo Conselheiro destacou como será sua atuação na função de Ouvidor.

“Eu vou  trabalhar  para  cumprir  a  tarefa  de  que  os  Ministérios  Públicos  de  todos  os

Estados tenham efetivamente Ouvidorias que funcionem e que estejam abertas a receber

sugestões, críticas, reclamações e outras manifestações por parte da sociedade em geral

e daquelas pessoas vinculadas às atividades do Ministério Público”, frisou.

O Conselheiro ainda afirmou que “o principal papel da Ouvidoria é trabalhar

segundo as diretrizes do CNMP no sentido de dar o máximo possível de visibilidade às

funções  institucionais  do  Ministério  Público  e  de  aproximá-lo  da  sociedade”.  Sérgio

Ricardo ainda declarou que já iniciou o trabalho no CNMP e espera utilizar toda a carga

de conhecimento adquirida no Poder Judiciário do Espírito Santo.

Fotos do evento
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2.6  –  Participação  na  XXVI  Reunião  Ordinária  do  Conselho

Nacional de Ouvidores do Ministério Público (CNOMP)

O Ouvidor Nacional, Sérgio Ricardo de Souza, e a Promotora de Justiça,

Luciana Almada de Magalhães Farias Chamoun, membro auxiliar da Ouvidoria Nacional,

participaram, no dia 17 de setembro de 2015, na cidade de Curitiba/PR, da XXVI Reunião

Ordinária do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público (CNOMP). 

O encontro teve como objetivo promover a integração das Ouvidorias dos

Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal, do Ministério Público Militar, do

Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal.

O  evento  contou  com  palestra  dos  procuradores  da  República  Deltan

Dallagnol e Roberson Henrique Pozzobon sobre “Investigação Criminal e Ouvidoria”.

Para  o  Ouvidor  Nacional  Sérgio  Ricardo  de  Souza,  o  Encontro  foi  uma

oportunidade  para  a  divulgação  dos  trabalhos  e  projetos  realizados  pela  Ouvidoria

Nacional  e,  ainda,  para  a  colheita  de  sugestões,  junto  aos  Ouvidores  integrantes  do

CNOMP,  objetivando  o  aperfeiçoamento  dos  sistemas  de  Ouvidorias  do  Ministério

Público, medidas essenciais para o cumprimento do artigo 34 do Regimento Interno do

Conselho2.

Inclusive, na ocasião, o Conselheiro Sérgio Ricardo de Souza recebeu do

2 Art. 34, RI CNMP. Compete à Ouvidoria Nacional: I – receber, examinar, encaminhar, responder e arquivar críticas,
comentários, elogios, sugestões e quaisquer expedientes que lhe sejam dirigidos acerca das atividades desenvolvidas
pelo Conselho; II – promover a integração das ouvidorias do Ministério Público,  com vistas à implementação de
sistema nacional que viabilize a consolidação das principais demandas e informações colhidas, de forma a permitir a
formulação de estratégias nacionais relacionadas ao atendimento ao público e ao aperfeiçoamento da instituição; III –
manter registro atualizado da documentação relativa às suas atribuições, preferencialmente em meio eletrônico; IV –
apresentar,  semestralmente,  dados  estatísticos  sobre  os  atendimentos  realizados,  objetivando o  aprimoramento  dos
serviços; V – divulgar à sociedade, permanentemente, seu papel institucional;

VI – funcionar, no âmbito do Conselho, como unidade responsável pelo Serviço de Informação do Cidadão –
SIC, para os efeitos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e de recebimento periódico de informação das
decisões proferidas pelas unidades do Ministério Público que, em grau de recurso, negarem acesso a informações.
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Presidente do CNOMP dados compilados referentes à estrutura física, tecnológica e de

pessoal das Ouvidorias do Ministério Público brasileiro.

Na  mesma  data,  o  Ouvidor  Nacional  Sérgio  Ricardo  de  Souza  realizou,

ainda,  uma visita  de cortesia  ao procurador-geral  do Ministério  Público de Contas do

Estado do Paraná, Michael Reiner, ocasião em que manifestou apoio à campanha “10

medidas contra a corrupção”, iniciada pelo Ministério Público Federal.

Fotos do evento
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2.7 – Elaboração do Plano de Ação da Ouvidoria para o período Agosto de 2015 a 

Agosto de 2016

Dando sequências às suas atividades do corrente ano, a Ouvidoria Nacional

do  Ministério  Público  iniciou  a  formulação  do Plano  de Ação,  objetivando orientar  as

metas  desta  unidade  do  Conselho  Nacional  durante  o  mandato  do  Ouvidor  Nacional

Sérgio Ricardo de Souza.

O Plano de Ação proposto pela Ouvidoria Nacional foi equacionado em 5

(cinco) eixos principais de atuação: I) normatização, II) capacitação, III) comunicação, IV)

operacionalização e V) interoperabilidade.

No que tange ao  Eixo 1 -  Normatização,  em cumprimento ao dever  de

integração das Ouvidorias do Ministério Público (art. 33, II, RICNMP), espera-se alcançar

maior nível de padronização na atuação das Ouvidorias do Ministério Público brasileiro.

Dentre as ações previstas encontra-se a revisão da Resolução nº 95/2013, responsável

por  tratar  das  atribuições  das  ouvidorias  dos  Ministérios  Públicos  dos  Estados  e  do

Ministério Público da União e dar outras providências.

Quanto  ao  Eixo  2  –  Capacitação,  espera-se  investir  na  expertise  dos

servidores  para  a  melhor  execução  das  demandas  recebidas  dos  cidadãos  pela

Ouvidoria.  Com  efeito,  pretende-se  viabilizar  a  participação  da  equipe  da  Ouvidoria

Nacional em cursos e eventos sobre ouvidoria e temas afins.

Concernente  ao  Eixo  3  –  Comunicação,  em  observância  ao  dever  de

divulgação da Ouvidoria Nacional (art. 33, V, RICNMP), busca-se facilitar e intensificar o

acesso do cidadão à Ouvidoria e das Ouvidorias dos Ministérios Públicos à Ouvidoria

Nacional. Além disso, pretende-se intensificar a divulgação à sociedade sobre o papel da

Ouvidoria Nacional do Ministério Público e, consequentemente, deste Conselho Nacional.

 Dentre as providências previstas para a consecução deste eixo, encontram-

se a revisão e a atualização da página da Ouvidoria Nacional, disponível no sítio oficial do

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  bem  como  a  elaboração  de  cartazes  para
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divulgação do papel da Ouvidoria dentro do Conselho e em área externas.

No  que  tange  ao  Eixo  4  –  Operacionalização,  busca-se  intensificar  a

comunicação direta  entre  o cidadão e o Conselho Nacional  do  Ministério  Público por

intermédio do aprimoramento dos instrumentos de atuação da Ouvidoria. Neste campo,

pretende-se  aperfeiçoar  o  formulário  eletrônico  da  Ouvidoria  Nacional,  principal

instrumento de contato desta Ouvidoria com o cidadão, através, por exemplo, da criação

de novos campos de detalhamento de informações colhidas do cidadão.

O  Eixo  5  –  Interoperabilidade relaciona-se  à  promoção  de  maior

integração e parceria das Ouvidorias do Ministério Público brasileiro, de forma a permitir a

formulação  de  estratégias  nacionais  relacionadas  ao  atendimento  ao  público  e  ao

aperfeiçoamento dos órgãos de execução ministeriais. 

Pretende-se desenvolver um modelo nacional de interoperabilidade entre as

Ouvidorias do Ministério Público com vistas a promover a interação entre os sistemas

informatizados  e/ou  dados  coletados  eletronicamente  pelas  ouvidorias  dos  Ministérios

Públicos locais e também dos ramos do MPU, para que haja uma harmonização mais

afinada  e  uma  padronização  mínima  de  estrutura,  atendimento,  o  que  facilita  a

comunicação  entre  todas  as  ouvidorias  do  Ministério  Público  brasileiro  e,

consequentemente, aprimora o atendimento ao público.

Cumpre frisar que o Plano de Ação da Ouvidoria Nacional foi divulgado, no

âmbito do Conselho Nacional, no decorrer da 1ª Reunião Ordinária de 2015 da Comissão

de Planejamento Estratégico deste órgão, ocorrida no dia 24 de setembro de 2015, no

Plenário do CNMP.
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2.8  –  Realização  do  evento  “Ação  Nacional:  Integração  e  Aprimoramento  das

Ouvidorias do Ministério Público”

Nos dias 5 e 6 de novembro de 2015, a Ouvidoria Nacional do Ministério

Público participou do 6º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, evento

responsável por reunir mais de 700 membros e servidores do Ministério Público, ocorrido

no Hotel Royal Tulip, em Brasília-DF.

Na  oportunidade,  a  Ouvidoria  Nacional  promoveu  a  “Ação  Nacional:

Integração e Aprimoramento das Ouvidorias do Ministério Público”, em colaboração com a

Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, numa sala própria do 6º Congresso de

Gestão  e  contando  com 48  participantes,  entre  Ouvidores  e  servidores  do  Ministério

Público de todo o Brasil, com o objetivo de “estreitar a comunicação direta do Conselho

Nacional do Ministério Público como cidadão, através da padronização e integração dos

procedimentos realizados pelas Ouvidorias dos diversos ramos do Ministério  Público”,

discutir iniciativas e projetos para melhoria das atividades deste canal direto, garantindo,

assim, maior efetividade aos serviços prestados ao cidadão pelas Ouvidorias. 

Ao dar boas-vindas aos participantes, na manhã do dia 5 de novembro de

2015, o Ouvidor Nacional do Ministério Público, Conselheiro Sérgio Ricardo de Souza,

destacou que o Brasil é um país continental e que as Ouvidorias das 27 unidades da

federação, além das do Ministério Público da União, têm realidades bastante particulares,

mas  é  importante  que  haja  uniformidade.  “O  papel  fundamental  desse  evento  é

conseguirmos  construir  algo  que  permita  uma  unidade  de  procedimento.  Precisamos

unificar o modo de acesso e de resposta ao cidadão, compartilhando as boas práticas,

sempre respeitando a independência institucional”, afirmou.

A Procuradora-Geral da República em exercício, Dra. Ela Wiecko, presente

na ocasião, destacou que o cidadão precisa ver o Ministério Público como uma instituição

com práticas em comum, mesmo em estados da federação diferentes, para que ele possa

entendê-la melhor. “Nós, que somos a Ouvidoria dentro da Ouvidoria, temos esse desafio:

construir  esse  espaço  de  universalização,  mas  com  muito  cuidado.  Os  sistemas
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informatizados não podem substituir o contato pessoal, direto, com o cidadão”, afirmou. 

Também compôs a mesa de abertura do evento o presidente da Comissão

de Planejamento Estratégico do CNMP, Conselheiro Orlando Rochadel.

Ainda na manhã do dia 5 de novembro, a membro auxiliar  da Ouvidoria

Nacional, Luciana Almada de Magalhães Farias Chamoun, expôs o Plano de Ação da

Ouvidoria para o período de agosto de 2015 a agosto de 2016 e, em sequência, houve a

exposição  do  servidor  do  CNMP,  Vladimir  da  Matta,  sobre  o  tema  “Ferramentas  de

facilitação de diálogos em Ouvidoria”.

Além disso, a servidora do MPDFT, Anamaria Otto, realizou a encenação de

“A Urna”  e  o  chefe  de  gabinete  da  Presidência  do  Instituto  de  Pesquisa  Econômica

Aplicada  (IPEA),  José  Eduardo  Romão,  encerrou  a  programação  matutina  com  a

exposição “Gestão para efetividade e integração das Ouvidorias”.

Na tarde do dia 5/11, foi realizada dinâmica de grupo com os participantes

da Ação Nacional, atividade esta desenvolvida sob a orientação do servidor do CNMP

Rogério Carneiro Paes, sendo que os participantes foram divididos em 4 grupos distintos

para  discussão  de  propostas  para  concretização  e  aperfeiçoamento  dos  cinco  eixos

propostos no Plano de Ação da Ouvidoria Nacional e elaboração, ao final, de Acordo de

Resultados. 

Na  manhã  do  dia  6/11,  foram  realizados  debates  entre  os  grupos  e

elaboradas conclusões que conduziram à consolidação da “Ficha de Projetos” da Ação

Nacional,  documento  responsável  por  fixar  metas  e  objetivos  para  as  Ouvidorias  do

Ministério Público brasileiro, os quais deverão ser executados no decorrer dos anos de

2015 e 2016, pelos aderentes do Acordo de Resultados.
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Fotos do evento
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2.9 – Alocação da sala da Ouvidoria no térreo do Conselho Nacional do Ministério 

Público

 Com vistas a cumprir a determinação do artigo 5º da Resolução 95 de 22

de maio de 2013, segundo o qual a Ouvidoria deverá ser localizada “em espaço físico de

fácil acesso à população”, a Ouvidoria Nacional do Ministério Público transferiu sua sala

para o andar térreo do edifício do Conselho Nacional do Ministério Público.

O  Ouvidor  Nacional  Sérgio  Ricardo  de  Souza  levou  a  questão  à

Administração do Conselho, considerando que a mudança da sala da ouvidoria, até então

localizada na cobertura do Ed. Adail Belmonte, para o andar térreo seria imprescindível

para a efetivação de atendimento pessoal acessível.

Com  efeito,  o  layout  da  nova  sala,  mais  ampla  e  acessível,  atende  às

normas  técnicas  de  acessibilidade  da  ABNT,  adequando  a  Ouvidoria  Nacional  do

Ministério Público à legislação técnica específica.

Quadra  salientar,  ainda,  que  a  necessidade  da  alocação  da  Ouvidoria

Nacional em ambiente mais amplo e acessível já havia sido constatada pela Auditoria

Interna do Conselho Nacional do Ministério Público. 
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3. Dados estatísticos da Ouvidoria Nacional do 
Ministério Público

 No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, a Ouvidoria Nacional
recebeu e processou 1.633 (mil seiscentas e trinta e três) solicitações por meio
eletrônico,  com  uma média  superior  a  4  (quatro)  solicitações  por  dia,
considerando-se inclusive o recebimento aos sábados e domingos. 

 Maio,  agosto  e  setembro  foram  os  meses  em  que  mais  manifestações  foram
recebidas.

 Com uma média de 136 (centro e trinta e seis) solicitações por mês, percebe-
se um número significativo e constante de solicitações recebidas ao longo do ano
de  2015,  o  que  demonstra  que  os  cidadãos  estão  cientes  da  existência  e  da
importância do serviço da Ouvidoria, prestado de forma permanente.
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 As mensagens tipificadas como denúncia e pedido de informação foram as mais
recebidas.  No  período  analisado,  foram recebidas  535  (quinhentas  e  trinta  e
cinco) denúncias e 360 (trezentos e sessenta) pedidos de informação.
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 De  1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015 foram recebidas 385 (trezentas e
oitenta  e  cinco)  solicitações  com  a  temática  infração  disciplinar,  inércia  ou
morosidade na atuação do Ministério Público  e 255 (duzentas e cinquenta e
cinco) solicitações referentes a  concurso público. Juntas, representam  40% do
total  de  demandas  recebidas  pela  Ouvidoria  Nacional  do  Ministério  Público.  A
grande quantidade de demandas referentes a concurso público se justifica pela
realização  do  1º  concurso  de  servidores  do  Conselho  Nacional  do  Ministério
Público. O vultoso número de mensagens com objeto infração disciplinar, inércia e
morosidade do Ministério Público se fundamenta pelas próprias atribuições deste
Conselho  Nacional  e  revelam  que  gradativamente  o  Conselho  Nacional  do
Ministério Público vem sendo reconhecido pelo exercício do controle administrativo
e  financeiro  do  Ministério  Público  brasileiro,  bem  como  da  fiscalização  do
cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.
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 Do total de 1.633 solicitações recebidas entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2015,  721 (setecentas e  vinte  e  uma)  mensagens foram oriundas da  região
sudeste. A região é responsável por 45% das solicitações recebidas.
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