
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR    

Dispõe  sobre  a  criação,  a  organização  e  as 

atribuições  da  Ouvidoria  do  Ministério  Público 

Federal.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte lei complementar:

O  Congresso Nacional decreta: 

Capítulo I

Definição, Princípios e Atribuições

Art. 1º Fica criada, na forma desta Lei e em consonância  com as  disposições do art. 

130-A, § 5º, da Constituição da República, estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 

de  dezembro de  2004, a  Ouvidoria do Ministério Público Federal.

Art. 2º A Ouvidoria é um órgão de controle interno, para a promoção da qualidade das 

atividades desempenhadas pelos membros, órgãos, servidores e serviços auxiliares do Ministério 

Público Federal, e de fomento da participação dos cidadãos, de organismos da sociedade civil e de 

outras entidades públicas e privadas na instituição.

§ 1º  A Ouvidoria não dispõe de atribuições correicionais, nem substitui os órgãos de 

execução do Ministério Público Federal.

§ 2º A Ouvidoria, a par dos seus poderes de atuação, privilegiará a cooperação com os 

órgãos do Ministério Público Federal, sem relação de hierarquia funcional.

Art. 3º A Ouvidoria tem a finalidade de contribuir para garantir a transparência, a eficácia, 

a  economicidade,  a  efetividade,  a  presteza,  o  compromisso  público  e  a  ética  nas  atividades 

desempenhadas pelos membros,  órgãos,  servidores e  serviços  auxiliares  do Ministério Público 

Federal, bem como para assegurar a interlocução com a sociedade.

§ 1º Na execução de suas  atribuições,  a  Ouvidoria  orientar-se-á pelos princípios  da 

eficiência, imparcialidade, celeridade, transversalidade, publicidade e cidadania participativa.

§ 2º   No encaminhamento e na resolução das demandas que lhe forem dirigidas,  a 

Ouvidoria  poderá dispensar formalidade que prejudique a eficácia do ato e utilizará linguagem 

didática e acessível no contato com os usuários.



Art. 4º Compete à Ouvidoria:

I – receber, analisar e dar o encaminhamento devido a representações, reclamações, 

denúncias, críticas,  elogios, sugestões,  pedidos de informações e de providências,  e quaisquer 

outras manifestações acerca das atividades desenvolvidas pelos órgãos, membros, servidores e 

serviços auxiliares do Ministério Público Federal,  cientificando o interessado quanto às medidas 

adotadas;

II  –  buscar  as  informações  necessárias  à  análise  e  ao  encaminhamento  das 

manifestações recebidas;

III – recomendar ao responsável a adoção de providências necessárias à prevenção de 

atos contrários à lei ou às regras da boa administração, bem como a cessação do desrespeito 

verificado;

IV – representar, quando necessário, aos demais órgãos da Administração Superior do 

Ministério  Público  Federal  para  promover  as  providências  cabíveis,  inclusive  visando  à 

responsabilização pela ação ou omissão verificadas;

V  –  representar  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  nas  hipóteses  de  sua 

competência;

VI – prestar informações, sempre que solicitadas pelos demais órgãos da Administração 

Superior do Ministério Público Federal e pelo Conselho Nacional do Ministério Público;

VII  –  prestar  informações  de  caráter  público,  com  observância  das  restrições 

constitucionais  e  legais,  em atendimento  às  solicitações  formuladas por  entidades públicas  ou 

privadas e cidadãos;

VIII  – realizar ou promover estudos e pesquisas com base em dados e informações 

colhidos no desenvolvimento de suas atividades;

IX  –  coordenar  a  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos  periódicos  referentes  ao 

atendimento e atividades da Ouvidoria e à satisfação dos usuários;

X – propor aos órgãos de administração do Ministério Público Federal medidas e ações 

que visem à consecução dos princípios e valores institucionais e ao aperfeiçoamento dos serviços 

prestados;

XI  – participar,  sem direito  a  voto,  das reuniões do Conselho Superior  do Ministério 

Público Federal;

XII – elaborar relatório estatístico trimestral;

XIII  –  elaborar  relatório  analítico  anual,  encaminhando-o  ao  Conselho  Superior  do 

Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público;

XIV – elaborar o Regimento Interno e submetê-lo à aprovação do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal;

XV – expedir Instruções para a execução de suas atividades;



XVI  –  divulgar,  nos  âmbitos  interno  e  externo,  de  forma  permanente,  seu  papel 

institucional, suas atividades e os resultados alcançados;

XVII  –  manter  articulação,  parceria  e  colaboração  com  a  sociedade  civil  e  com  as 

Ouvidorias públicas e privadas, em especial as do Ministério Público;

XVIII  –  celebrar,  mediante  delegação  do  Procurador-Geral  da  República,  termos  de 

cooperação técnica com entidade pública ou privada;

XIX – desenvolver outras atribuições compatíveis com a sua finalidade.

Capítulo II

Instrumentos de atuação e poderes

 Art. 5º Para o cumprimento de suas atribuições e para a verificação da procedência de 

representações, reclamações, denúncias, críticas, pedidos de informações e de providências, ou 

outras manifestações, a Ouvidoria poderá, com vistas à sua efetiva resolução:

I – promover o diálogo, a conciliação e a mediação;

II – realizar audiências públicas, reuniões, inspeções e diligências;

III  –  requisitar  informações  e  documentos  da  Administração  Pública  e  de  entidades 

privadas;

IV  –  ter  livre  acesso  a  qualquer  local,  público  ou  privado,  respeitadas  as  normas 

constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio;

V – notificar pessoas para prestar esclarecimentos;

VI –  ter acesso incondicional aos bancos de dados do Ministério Público Federal e de 

seus serviços auxiliares, devendo o Ouvidor-Geral velar pelo sigilo das investigações em curso.

§ 1º As requisições do Ouvidor-Geral devem ser atendidas no prazo assinalado e em 

caráter prioritário.

§ 2º A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do 

Ouvidor-Geral implicarão a responsabilidade de quem lhes der causa.

Art.  6º  A  Ouvidoria  disponibilizará  os  meios  necessários  ao  recebimento  de 

representações, reclamações, denúncias, críticas, elogios, sugestões, pedidos de informações e de 

providências, tais como atendimento presencial, canais digitais e postais de comunicação.

Parágrafo único. Poderá ser determinada, se necessário, a preservação do sigilo do teor 

de representação, reclamação, denúncia, crítica, pedidos de informações ou de providências, bem 

como da identidade da pessoa que o formular.

Art. 7º A Ouvidoria será organizada e atuará em perspectiva multidisciplinar. 



Capítulo III

O Ouvidor-Geral

Art. 8º As funções de Ouvidor-Geral serão exercidas por membro, ativo ou inativo, do 

Ministério Público Federal, com pelo menos dez anos de carreira, que atenda, ainda, aos seguintes 

requisitos:

I – não responda a sindicância ou a inquérito perante a Corregedoria Geral do Ministério 

Público Federal ou o Conselho Nacional do Ministério Público;

II – não figure no polo passivo de ação penal ou de ação de improbidade administrativa; 

III – não tenha sofrido penalidade de advertência ou censura no período de três anos, ou 

de suspensão nos cinco anos imediatamente anteriores à inscrição da candidatura.

Art. 9º O Colégio de Procuradores da República, mediante voto plurinominal, facultativo e 

secreto,  em procedimento  regulado  por  resolução  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público 

Federal, elaborará lista sêxtupla, a partir das candidaturas inscritas perante o Conselho.

Art. 10 O Ouvidor-Geral será  nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os 

integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, a partir 

da lista sêxtupla.

§ 1º O Ouvidor-Geral submeterá o nome do Ouvidor-Geral adjunto ao Procurador-Geral 

da República.

§ 2º O Ouvidor-Geral adjunto deverá atender aos mesmos requisitos previstos no art. 7º.

Art. 11 O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral adjunto farão jus às mesmas vantagens do 

cargo de Subprocurador-Geral da República e deverão, a partir da posse, ser lotados, ainda que 

provisoriamente, na Capital da República.

Art.  12 O mandato do Ouvidor-Geral  e do Ouvidor-Geral  adjunto  será de dois  anos, 

permitida uma recondução, e terá início no dia 1º de fevereiro.

Art.  13  O Ouvidor-Geral  e  o  Ouvidor-Geral  adjunto  poderão  ser  destituídos  de suas 

funções  pelo  Procurador-Geral  da  República,  mediante  solicitação  do  Conselho  Superior  do 

Ministério Público Federal, com base em representação fundamentada de membro do Ministério 

Público,  cidadão,  entidade  pública  ou  privada,  nos  casos  de  abuso  de  poder,  de  conduta 

incompatível  com  os  deveres  do  cargo  ou  em  caso  de  condenação  por  infração  penal  ou 

improbidade administrativa.



§ 1º Instaurada ação penal ou ação de improbidade administrativa contra o Ouvidor-

Geral ou o Ouvidor-Geral Adjunto, o Conselho Superior do Ministério Público Federal deliberará 

sobre o seu afastamento.

§ 2º A destituição ou o afastamento do Ouvidor-Geral e do Ouvidor-Geral adjunto exigirão 

a aprovação de 2/3  (dois  terços)  dos  votos  dos membros  do Conselho Superior  do Ministério 

Público Federal.

§ 3º O Ouvidor-Geral adjunto atuará em conjunto com o Ouvidor-Geral e o substituirá em 

caso de impedimento, declaração de suspeição, vacância ou renúncia, ou em seus afastamentos.

§ 4º Em caso de vacância ou renúncia, faltando pelo menos um ano para o término do 

mandato, será realizada nova eleição para o cargo de Ouvidor-Geral, na forma do art. 9º, para o 

período remanescente do mandato.

§  5º  No  caso  do  parágrafo  anterior,  o  novo  Ouvidor-Geral  indicará  o  Ouvidor-Geral 

adjunto, na forma do art. 10, §1º.

§6º As hipóteses não previstas neste artigo serão objeto de deliberação do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal.

Art. 14 O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral adjunto ficarão afastados de suas funções no 

Ministério Público Federal, sendo o tempo de afastamento considerado de efetivo exercício para 

todos os fins e efeitos de direito.

Art. 15 O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral adjunto submetem-se aos mesmos deveres e 

vedações aplicáveis aos membros do Ministério Público Federal.

Art. 16 O Ouvidor-Geral praticará todos os atos administrativos e executivos referentes à 

Ouvidoria-Geral, representando-a junto à sociedade e aos poderes públicos.

Parágrafo único. O Ouvidor-Geral poderá designar membros da carreira como ouvidores 

auxiliares em unidades do Ministério Público Federal, de modo a propiciar maior aproximação com 

o cidadão.

Capítulo IV

Conselho Consultivo

Art. 17 A Ouvidoria contará com um conselho consultivo, composto por sete integrantes, 

com a finalidade de acompanhar os trabalhos do órgão e formular críticas e sugestões para o  

aprimoramento de seus serviços. 

§ 1º O Ouvidor-Geral apresentará ao Conselho Superior do Ministério Público Federal 

uma  lista  com  quinze  nomes  de  pessoas  e  representantes  de  entidades  da  sociedade  civil  

notoriamente compromissadas com os princípios e valores do Ministério Público e com o acesso à 



justiça, preferencialmente de alcance nacional ou regional, a partir da qual o Conselho Superior do 

Ministério Público Federal escolherá sete titulares e quatro suplentes, a serem designados pelo 

Procurador-Geral da República, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 2º As funções de conselheiro não serão remuneradas e seu exercício será considerado 

serviço público de natureza relevante.

Art. 18 Compete ao Conselho Consultivo elaborar o seu regimento interno.

 

Capítulo V

Disposições finais e transitórias

Art. 19 O Conselho Superior do Ministério Público Federal elaborará as normas sobre o 

procedimento de escolha do Ouvidor-Geral, no prazo de noventa dias a partir da publicação desta  

Lei.

Art. 20 Enquanto não iniciado o mandato do Ouvidor-Geral nomeado nos termos desta 

Lei,  responderá pela  Ouvidoria  o membro que estiver  exercendo a função,  por  designação do 

Procurador-Geral da República.

Art.  21   O  Procurador-Geral  da  República  adotará  as  medidas  necessárias  à 

implementação da estrutura organizacional e administrativa da Ouvidoria.

Art. 22 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 

consignadas ao Ministério Público da União. 

Art. 23 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.     

Brasília,


