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Principais  Atividades  desempenhadas  no
período

1 – 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.
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Fotos do evento
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2 – 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

Conselho1.

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

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.
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Fotos do evento
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3 – 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
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Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  bem  como  a  elaboração  de  cartazes  para

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.

10



4  –  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
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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

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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5 – 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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Dados  estatísticos  da  Ouvidoria  Nacional  do
Ministério Público

 No  período de 18 de agosto de 2015 a 17 de fevereiro de 2016 , a Ouvidoria
Nacional recebeu e processou 850 (oitocentas e cinquenta) solicitações por meio
eletrônico,  com  uma média  superior  a  4  (quatro)  solicitações  por  dia,
considerando-se inclusive o recebimento aos sábados e domingos. 

 Setembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016 foram os meses em que mais
manifestações foram recebidas.

 Com uma média de 121 (centro e vinte e uma) solicitações por mês, percebe-
se  um número  significativo  e  constante  de  solicitações  recebidas  ao  longo  do
semestre,  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 elogio  foram as mais recebidas. No
período analisado, foram recebidas  228 (duzentas e vinte e oito) denúncias  e
212 (duzentos e doze) elogios.
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 De 18 de agosto de 2015 a 17 de fevereiro de 2016, foram recebidas 106 (cento
e seis) solicitações com a temática infração disciplinar, inércia ou morosidade
na  atuação  do  Ministério  Público  e  69  (sessenta  e  nove)  com  a  temática
concurso público. Juntas, representam 51% do total de demandas recebidas pela
Ouvidoria 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. A grande quantidade de demandas referentes a concurso público
se justifica pela realização do 1º concurso de servidores do Conselho Nacional do
Ministério Público.
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 Do total  de  850  solicitações  recebidas  entre  18  de  agosto  de  2015  a  17  de
fevereiro  de  2016,  262  (duzentas  e  sessenta  e  duas)  mensagens foram
oriundas da  região nordeste.  A região é responsável  por  42% das solicitações
recebidas.

18

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

21
12
11

110
53

47
13

10
5

3
2
1

188
20

18
15

6
5
4
3
3

44
12

8
8

Ranking de número de solicitações por UF

Coluna B



19

Alagoas
Distrito Federal

Mato Grosso do Sul
Acre

Espírito Santo
Rio de Janeiro
Minas Gerais

São Paulo
Mato Grosso

Sergipe
Ceará

Paraná
Santa Catarina

Pernambuco
Paraíba

Bahia
Amazonas

Pará
Goiás

Rio Grande do Norte
Rondônia

Rio Grande do Sul
Piauí

Tocantins
Maranhão

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

56,06
14,89

4,49
3,69
3,31
2,84
2,54
2,48
2,43
2,21
2,02
1,88
1,71
1,61
1,49
1,32
1,23
1,22
1,18
1,15
1,12
0,98
0,93
0,65
0,43

Solicitações recebidas por UF proporcional à população

Coluna D



Dados  estatísticos  das  Ouvidorias  dos
Ministérios Públicos

Os dados não foram fornecidos em virtude da falta da previsão dos aspectos

necessários ao fiel cumprimento da Resolução nº 95, de 22 de maio de 2013, a qual está

sendo  analisada  visando  a  integração  de  todas  as  ouvidorias  do  Ministério  Público

brasileiro, em um sistema de troca de informações e experiências.
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Dados  sobre  os  Pedidos  de  Informação
recebidos na Ouvidoria Nacional

Pedidos recebidos, tempo médio de resposta e maior tempo de resposta

Setor Número  de
solicitações

Tempo médio de
resposta em dias

Maior  tempo  de
resposta em dias

Comissão do Sistema Prisional 1 1 1

Comissão  Permanente  de
Licitação

2 2 3

Assessoria Jurídica 1 3 3

Comissão da Infância e Juventude 2 6,5 8

Comissão de Concurso 1 11 11

Comissão  de  Controle
Administrativo e Financeiro

4 9,36 13

Corregedoria Nacional 1 13 13

Comissão de Defesa dos Direitos
Fundamentais

3 9,08 16

Comissão  de  Planejamento
Estratégico

1 16 16

Coordenadoria  de  Gestão  de
Pessoas

5 29,2 70

Presidência 1 100 100

Atrasos e omissões praticados pelas unidades setoriais

Identificador da
solicitação

Data da
solicitação

Data do
atendimento

Unidade setorial Tempo de
resposta em dias

NMJYU2UZQS 26/08/2015 17/09/2015 Coordenadoria de
Gestão de Pessoas

22

M6437J39PN 30/11/2015 10/03/2016 Coordenadoria de
Gestão de Pessoas

41

6NJE9QR5A3 11/11/2015 19/01/2016 Coordenadoria de
Gestão de Pessoas

70

M64337J39PN 30/11/2015 10/03/2016 Presidência 100
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Conclusão

A Ouvidoria Nacional 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,  das  atividades  realizadas  pelo
Conselho e pelo Ministério Público. 

Dessa forma, este Relatório de atividades realizadas e dados estatísticos
visa ratificar os Princípios da Transparência e da Eficiência, contribuindo para a melhoria
dos serviços prestados à sociedade e também para o engrandecimento da democracia
brasileira,  em  atendimento  ao  art.  34,  IV,  que  reza:  “Compete  à  Ouvidoria  Nacional
apresentar,  semestralmente,  dados  estatísticos  sobre  os  atendimentos  realizados,
objetivando o aprimoramento dos serviços”.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2016.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Ouvidor Nacional do Ministério Público
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