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SÍNTESE DOGMÁTICA: 

  Trata-se de tese apresentada para o Congresso Nacional do Ministério Público que tem como 

objetivo principal fomentar, a nível nacional, a reflexão sobre a importância, a complexidade e a 

interdisciplinaridade do serviço de atendimento ao cidadão no âmbito do Ministério Público, num movimento em 

direção ao que já está sendo estudado no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), onde tramita 

proposta de Resolução de Política Nacional de Atendimento. 

  A nível estadual, a tese propõe que a legislação institucional e as práticas do serviço de 

atendimento ao cidadão do Estado do Rio Grande do Sul sejam reavaliadas, buscando-se o cumprimento das 

metas do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e  da  Gestão Estratégica do Ministério Público do 

Rio Grande do Sul (GEMP 2022). 

  Sob a ótica do respeito aos direitos humanos, pretende-se contribuir especialmente com a 

validação dos princípios da democracia, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, propondo, através do 

serviço de atendimento ao cidadão, o aprimoramento do exercício da cidadania dentro da instituição Ministério 

Público, como forma eficaz e resolutiva de promover justiça e transformação social. 

 

EMENTA: 

  Priorizar o serviço de atendimento ao cidadão, através de políticas institucionais que 

contemplem a complexidade da questão, é medida essencial para promover justiça e fomentar o exercício da 

cidadania dentro do Ministério Público. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  Em 1997, o Ministro da Educação francês Claude Allègre propôs ao sociólogo Edgar Morin a 

participação num conselho cujo objetivo era elaborar sugestões para o ensino científico, através de jornadas 

temáticas. Desse conselho resultou a Edição do livro “O Desafio do Século XXI: Religar os Conhecimentos”
2
, 

que contém em suas primeiras páginas referência de Morin
3
  no sentido de que o grande desafio da globalidade é  

 

[...] a inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, por um lado, um 

saber fragmentado em elementos disjuntos e compartimentado nas disciplinas, por 

outro, realidades multidimensionais, globais, transnacionais, planetárias, problemas 

cada vez mais transversais, pluridisciplinares, até mesmo transdisciplinares. 

 

  Essas jornadas temáticas se propuseram a enfrentar os dois grandes desafios do conhecimento 

no terceiro milênio, o da globabilidade e o do aumento ininterrupto dos saberes, partindo do pressuposto de que 

não há mais espaço para o saber fragmentado. 

 

  As funções institucionais do Ministério Público, previstas no art. 127, “caput”, da Constituição 

Federal, mantém relação estreita com a necessidade de se prestar um atendimento ao público capaz de atender a 

essa demanda da hipermodernidade, estudada nas referidas jornadas temáticas. Uma instituição que tem como 

dever constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis é sem dúvida aquela que deve estar não só de portas abertas, mas também preparada para receber o 

cidadão e para ouvir suas mais variadas demandas, compreendendo a pluralidade, a multiculturalidade e  a 

interseccionalidade da questão. 

 

 Esse cidadão que procura o Ministério Público traz consigo uma carga de complexidade que 

rompe os limites do direito como ciência puramente jurídica. Para atendê-lo, o preparo necessário tanto dos 

membros quanto dos servidores ultrapassa o conhecimento compartimentado da ciência jurídica, rumo a 
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conflitos que exigem a interlocução com outras áreas do conhecimento tais como história, psicologia, 

antropologia, política, criminologia, etc. 

 

 A qualidade desse atendimento, que deve ser capaz de conferir tranquilidade social e, ao 

mesmo tempo, transmitir confiança nas instituições, está ligada tanto com a estrutura do serviço, quanto com a 

capacitação daqueles que atuam no atendimento. 

  

Por mais individualista que seja o homem moderno, ele diariamente é confrontado com as 

necessidades e urgências do mundo social, do setor público. Ele sofre com as demandas de uma sociedade 

hedonista, coisificada, presenteísta, veloz, violenta e, por muitas vezes, desigual. Confrontado com a crueza 

dessa sociedade, e com a multiplicidade dos problemas, o sujeito procura o Ministério Público levando suas 

demandas, buscando soluções, na urgência de acreditar numa instituição democrática capaz de acolhê-lo.  

 

 Porém, é desconfortável procurar ajuda, implica em se expor, em reconhecer e aceitar a 

necessidade de buscar soluções muitas vezes incompreensíveis, ir atrás da informação. Implica ter voz, ser 

atendido, ganhar visibilidade social. Segundo Bachelard
4
 “Em face do mundo real, pode-se descobrir em si 

mesmo o ser da inquietação. Somos então jogados ao mundo, entregues à inumanidade do mundo, à negatividade 

do mundo, o mundo é então o nada do humano.” É nesse contexto que surge a necessidade de se adaptar à 

realidade. “As exigências de nossa função real obrigam-nos a adaptar-nos à realidade, a constituir-nos como uma 

realidade, a fabricar obras que são realidades.”
5
 

 

  Se considerarmos que esse público que busca acolhimento é a própria representação da 

pluralidade social, uma vez que inclui indivíduos de todas as etnias, classes sociais e gêneros, verifica-se que 

para atender as demandas das diferentes pessoas com os mais diversos perfis, problemas e questões, é necessário 

vasto embasamento teórico, emocional, técnico e estrutural. 

 

Ao entrar nos prédios do Ministério Público o cidadão precisa encontrar tanto o espaço físico 

adequado – ambiente acolhedor com um bom esquema de segurança e de informática que empreste agilidade ao 

atendimento – quanto uma equipe organizada e estruturada para receber uma demanda que vem permeada de 

dúvidas, aflições e desejos. 

 

  Aquilo que Bauman
6
 chama de fluidez da modernidade afetou também as instituições 

contemporâneas, que precisam se adaptar constantemente a um mundo em movimento. Nessa realidade elástica, 

do mundo da velocidade, está o indivíduo que, conforme Dumond,
7
  passou a ser o valor supremo e que, de 

acordo com Romam
8
 conquistou sua liberdade, mas que  ainda se constitui com muitas vulnerabilidades. 

Despreparado frente aos inúmeros problemas sociais, esse cidadão procura o Ministério Público que  precisa 

estar pronto para atendê-lo, no cumprimento de sua missão constitucional. 

 

  Pensando na complexidade das questões suscitadas, o objetivo dessa tese é pensar formas de 

melhoria do atendimento ao cidadão que busca acolhida no Ministério Público Estadual, no Rio Grande do Sul. 

 

 

2 BREVE APRESENTAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS RELACIONADAS AO ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO 

 

 No Ministério Público do Rio Grande do Sul, o atendimento ao cidadão está regulamentado 

pela Ordem de Serviço Nº 04/2012
9
 (diretrizes e instruções do Serviço de Informação e Atendimento ao Cidadão 

(SIAC)) e pelos Provimentos Nº 44/2007
10

 e Nº 25/2013
11

 (relativos aos Oficiais do Ministério Público), que são 
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os responsáveis pelo serviço de atendimento), e pelo Provimento Nº 117/2012
12

 (Ministério Público na Estrada, 

que trata dos serviços prestados através do trabalho itinerante feito com o ônibus da instituição). 

 

 Cabe ao SIAC coordenar os serviços de: Atendimento ao Público, Pedidos de Certidões, 

Denúncias, Solicitações de Informações e Ministério Público na Estrada. Faz parte da estrutura do SIAC a 

Central de Diligências e Atendimento ao Cidadão (CDAC), na qual estão lotados os Oficiais do Ministério 

Público, cabendo ressaltar, ainda, que o serviço de atendimento possui interlocução com o Serviço de 

Informação, Ouvidoria, Transparência e Dados Abertos. 

 

  De acordo com a legislação supra referida o atendimento ao público no Estado do Rio Grande 

do Sul é feito pelos Oficiais do Ministério Público, que também trabalham na Central de Diligências, num 

sistema de revezamento.  

 

  No Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tramita proposta de Resolução de 

Política Nacional de Atendimento, apresentada em 24/04/2018, de iniciativa do Conselheiro Ouvidor, Dr. Erick 

Venâncio Lima do Nascimento, que já tem parecer favorável do relator e aguarda votação, e que se fundamenta 

nos princípios da democracia, da dignidade, da igualdade, da efetividade, da informação, da transparência, da 

urbanidade, da cordialidade, da boa-fé, da racionalidade, da responsabilidade, da padronização, da simplificação 

e da facilitação de procedimentos, da gratuidade, da informalidade e da colaboração institucional. 

 

  Refere o Conselheiro Nacional Erick Venâncio Lima do Nascimento
13

 que a “proposta tem a 

nobre missão de inserir o Ministério Público Brasileiro em um grande movimento não só nacional, mas mundial, 

que coloca o cidadão como o grande centro das reflexões e ações dos governos e instituições”. 

 

  As normativas atuais do CNMP a respeito da matéria consistem no seguinte: Manual de 

Atendimento à Sociedade – elaborado pela Ouvidoria Nacional (02/08/2017); Direito à Informação: O Papel do 

Ministério Público e a Importância do Controle Social (15/05/2017),
14

 e Recomendação de Caráter Geral do 

CNMP Nº 01, de 26/05/2017 – participação das Ouvidorias nos cursos de formação dos membros do Ministério 

Público,
15

 além da cartilha João Cidadão: um jeito simples de entender seus direitos (30/12/2016)
16

. 

 

 

3 OBJETIVOS DO PROJETO 

 

  Analisando-se as normas do CNMP e o Projeto de Política Nacional de Atendimento ao 

Público do Conselheiro Ouvidor já mencionados, em conjunto com a legislação do Ministério Público do Rio 

Grande do Sul, conclui-se pela necessidade de revisão das normas legais e da  melhoria no serviço de 

atendimento ao cidadão nesse Estado do Rio Grande do Sul. 
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  O Ministério Público do Rio Grande do Sul, no último Mapa Estratégico - GEMP 2022
17

 - 

definiu como missão primeira “Ser reconhecido como instituição efetiva na transformação da realidade social e 

protetora dos direitos fundamentais”. Um bom atendimento, como serviço essencial, insere-se nesse contexto 

como uma das formas de se alcançar esse objetivo. O atendimento ao público é a porta de entrada do Ministério 

Público, e para ele devemos voltar nossos olhares, a fim de que, como proposto no Projeto do CNMP, o cidadão 

seja o foco central da instituição. 

 

  Esse processo implica buscarmos avançar, revendo pontos da legislação estadual, tendo como 

norte as diretrizes do CNMP, indo em direção à meta da padronização nacional, bem como aperfeiçoando a 

estrutura, o trabalho e a equipe envolvida. Isso será possível a partir da validação de boas práticas já 

consolidadas no Rio Grande do Sul e em outros estados – destacando-se como exemplo também a Política 

Estadual de Atendimento ao Público do Ministério Público do Paraná
18

 - , ao que devem se somar as mudanças 

necessárias. 

 

  Assim, os objetivos desse projeto de melhoria do atendimento ao cidadão no âmbito do 

Ministério Público do RS são: revisão da legislação institucional atinente à matéria (provimentos, portarias, 

resoluções, etc.) e aperfeiçoamento do SIAC, como forma de fortalecimento do exercício da cidadania dentro da 

instituição, com foco na meta de cumprir a missão institucional do GEMP 2022, estabelecendo-se também uma 

política de priorização do serviço de atendimento ao público que corresponda às diretrizes do CNMP. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O cidadão acostumou-se a compartimentar sua vida em duas esferas, a pública e a privada. 

Castan
19

 refere que Telleyrand já dizia:  

 

A vida do cidadão deve ser murada’: o muro da vida privada, evidentemente. Mas o 

que tal muro demarca? Para quem vive atualmente não existe ambiguidade: de um 

lado, um porto de paz, refúgio familiar na essência, mas também local de eleição das 

amizades e das liberdades. Do lado de fora, as coerções da vida pública, a disciplina 

do trabalho globalmente hierarquizado, o rigor dos envolvimentos de todo tipo.  

 

  Nessa fronteira público/privado encontra-se a necessidade de sair do conforto e da segurança 

do privado para enfrentar as vicissitudes do mundo público, burocratizado, exigente, muitas vezes impaciente e 

despreparado. Ainda conforme Castan
20

 “Por certo, tal dicotomia valoriza os encantos do domínio privado, 

incansavelmente ameaçado pela usurpação fatal das exigências públicas”.  

 

  É possível pensar que o cidadão, aquele indivíduo conceituado por Dumont,
21

 quando vai ao 

Ministério Público em busca de atendimento, está levando para o setor público, para a esfera pública da sua vida, 

problemas e situações que não conseguiu resolver no âmbito privado, o que por si só lhe causa constrangimento 

e desconforto.  

 

Ao exercer essa parcela da sua cidadania, o indivíduo
22

 terá que expor a situação que lhe aflige, 

na esperança de ser acolhido, atendido e de encontrar a solução e/ou os encaminhamentos para suas demandas. 

Entretanto, nas suas dificuldades como sujeito social, sujeito de direitos na concepção do direito (art. 1º do 

Código Civil), como aquele que se relaciona com o coletivo, precisará não só da competência técnico-

administrativa da instituição que estará lhe recebendo. Como lecionam Gagliano e Pamplona Filho
23

, 
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“Personalidade jurídica é a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, em outras palavras, 

é o atributo para ser sujeito de direito.” Nessa condição de sujeito de direitos, com personalidade jurídica,   como 

ser social, o cidadão precisa também de uma parcela de empatia e de conhecimento multidisciplinar por parte de 

quem o recebe.  

 

Assim, o indivíduo demanda competência de ordem mais técnica, enquanto que o sujeito está 

carente de respeito e de uma atenção e de um olhar mais direcionado para sua condição de pessoa humana, cuja  

dignidade é pilar constitucional previsto no art. 1º, incisos III, da Constituição Federal.  

                          

Cabe salientar ainda que o serviço de atendimento ao cidadão ultrapassa também os limites da 

relação indivíduo/sujeito/Ministério Público, pelas interfaces que tem com outras instituições (Poder Executivo, 

Poder Legislativo, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar, Terceiro Setor, etc) que são 

inerentes ao serviço e às demandas de múltiplo e ilimitado aspecto. Nessa seara também é importante aprimorar 

o serviço de atendimento como forma de estreitar e qualificar a relação com outras instituições, essenciais para 

que o Ministério Público possa cumprir seu mister. 

 

Por fim, pode-se concluir dizendo que a problemática lançada por essa tese é pensar de forma 

articulada e mediante projetos interinstitucionais e interdisciplinares, as possibilidades de o Ministério Público 

do Rio Grande do Sul continuar aprimorando seus serviços de atendimento ao cidadão para atender a essa 

demanda social de forma cada vez mais ágil e eficiente. Quais as melhorias possíveis e necessárias? Buscar as 

respostas para essas perguntas é o objetivo dessa tese. 
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