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ATUALIZAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

A presente Carta de Serviços ao Cidadão será atualizada perio-

dicamente, mediante o monitoramento das atividades desem-

penhadas por essa Ouvidoria, assim como através da avalia-

ção dos serviços aqui descritos pelo cidadão e pela sociedade 

piauiense. Eventuais ajustes serão disponibilizados em versão 

eletrônica no site oficial do Ministério Público do Estado do 

Piauí, na qual constará a data da última atualização.

MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO

Esta Carta de Serviços ao Cidadão encontra-se disponível no 
site oficial do Ministério Público do Estado do Piauí (https://
www.mppi.mp.br/internet/ouvidoria/)e será amplamente divul-
gada nas redes sociais dessa instituição, bem como nos espaços 
físicos de funcionamento do parquet piauiense.

https://www.mppi.mp.br/internet/ouvidoria/
https://www.mppi.mp.br/internet/ouvidoria/


MISSÃO

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interes-

ses sociais e individuais indisponíveis.

VISÃO

Ser uma instituição com atuação resolutiva na defesa da socie-

dade, no combate à corrupção e criminalidade e na garantia da 

implementação de políticas públicas.

VALORES

Honestidade, compromisso, dedicação, coragem, conhecimen-

to, unidade, transparência, resolutividade, ética, autocomposi-

ção e eficiência.
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Apresentação
É com grande satisfação que a Ouvidoria do Ministério 

Público do Estado do Piauí, com o apoio irrestrito da Procura-
doria-Geral de Justiça, apresenta a primeira edição de sua “Car-
ta de Serviços ao Cidadão”. 

Trata-se de uma importante e poderosa ferramenta de 
qualificação do atendimento realizado pelo Órgão, amparado 
pelos princípios constitucionais da soberania popular, da publi-
cidade e da transparência dos atos públicos, com o propósito 
de aproximar a sociedade piauiense da Instituição Ministerial e 
estimular uma efetiva participação popular na fiscalização dos 
atos da Administração Pública.

O manual foi concebido para melhor instrumentalizar 
e qualitativamente potencializar o atendimento prestado pela 
Ouvidoria à sociedade e contempla a descrição dos principais 
serviços ofertados, as formas de acessá-los, o fluxo de atendi-
mento e sua tramitação.

A Carta está estruturada em três principais eixos temáti-
cos, quais sejam: a) Objetivos da “Carta de Serviços ao Cida-
dão”; b) O que é a Ouvidoria?; c) Das Manifestações.

Com a publicação deste valoroso guia, a Ouvidoria do 
Ministério Público do Estado do Piauí buscará ampliar o aten-
dimento visando à defesa dos direitos e das garantias consti-
tucionais da população piauiense, bem como a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados pelos membros e servidores 
da Instituição.
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Capítulo 1 
OBJETIVOS DA “CARTA 
DE SERVIÇOS AO CIDADÃO”

A presente “Carta de Serviços ao Cidadão” é um instru-

mento fundamental para apresentar as atividades desempenha-

das pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí à 

sociedade piauiense e a todos que de alguma forma necessitem 

dos seus serviços. Com ela, o cidadão poderá acompanhar e 

avaliar o desempenho do MPPI.

A publicação deste importante guia de atendimento é 

resultado do esforço da Ouvidoria, com o integral apoio da 

Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de proporcionar vi-

sibilidade e transparência aos atos de gestão praticados, bem 

como fortalecer a confiança e a credibilidade do cidadão na 

instituição ministerial, organismo essencial na transformação da 

realidade social, na preservação da ordem jurídica e do Regime 

Democrático, além da proteção dos interesses sociais e indivi-

duais indisponíveis.
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O Guia traz informações claras e objetivas acerca dos 

serviços desempenhados pela Ouvidoria do Ministério Públi-

co do Estado do Piauí, de modo a viabilizar o acesso amplo 

e transparente de suas atividades, detalhar os compromissos e 

os padrões de qualidade do seu atendimento ao cidadão, per-

mitindo-o acompanhar e avaliar o desempenho de sua missão 

constitucional, assim como cobrar a prestação de um serviço 

mais eficiente e adequado às necessidades coletivas.
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Capítulo 2 

O QUE É A OUVIDORIA?

2.1 Ouvidorias e a Constituição Federal: 
Definição e Importância

A Constituição Federal de 1988 - CF instituiu o Estado 
Democrático de Direito no Brasil, baseado nos fundamentos de 
“cidadania” e de “dignidade da pessoa humana”, para a cons-
trução de uma “sociedade livre, justa e solidária”. Nesse cená-
rio, tem-se como prerrogativa de todos os brasileiros a possi-
bilidade de participar ativamente no controle social da gestão 
pública e reclamar dos serviços disponibilizados à coletividade, 
quando prestados de forma ineficiente ou inadequada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Com o advento da Emenda Constitucional N.º 45, de 30 
de dezembro de 2004, a criação das Ouvidorias Públicas no 
âmbito do Ministério Público se tornou realidade, no sentido de 
contribuir para o aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos 
padrões de atendimento, da eficiência e da segurança das ativi-
dades desenvolvidas pelos órgãos ministeriais.

Nessa esteira, por força do Artigo 130-A, §5º da Constitui-
ção Federal, os Ministérios Públicos foram instados a criar suas 
Ouvidorias para o recebimento das demandas populares:

Art. 130-A […]
§5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias 
do Ministério Público, competentes para receber 
reclamações e denúncias de qualquer interessado 
contra membros ou órgãos do Ministério Público, 
inclusive contra seus serviços auxiliares, represen-
tando diretamente ao Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

Assim, por meio de canais permanentes de comunicação 
e interlocução com a sociedade, busca-se o fortalecimento do 
exercício da cidadania plena, de modo a provocar a melhoria 
dos serviços públicos prestados e, consequentemente, a satisfa-
ção dos seus usuários.

O Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, 
através da edição da Resolução Nº 95, de 22 de maio de 2013, 
que disciplina, de maneira geral, as atribuições das Ouvidorias 
dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, prevê  a razão 
de existir das Ouvidorias, qual seja, funcionar como um canal 
direto e desburocratizado dos cidadãos, servidores e membros 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o-0951.pdf
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com a instituição, com o objetivo de dar efetividade, manter e 
aprimorar um padrão de excelência nos serviços e atividades 
públicos.

As Ouvidorias são, portanto, importantes instrumentos tí-
picos da Democracia, tendo por objetivo elevar continuamente 
os padrões de transparências, presteza e segurança das ativida-
des dos membros, órgãos, serviços e auxiliares da Instituição.

A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí foi 
criada pela Lei Complementar Estadual Nº 48, de 13 de julho de 
2005, com o propósito de viabilizar o diálogo entre o cidadão 
e a instituição ministerial, garantindo uma comunicação capaz 
de desenvolver uma política adequada, bem como atender aos 
direitos e às garantias individuais resguardados pela Constitui-
ção Federal.

http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/12403
http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/12403
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2.2 Funções da Ouvidoria

A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí é 
a porta de entrada para reclamações, representações, críticas, 
pedidos de informação, sugestões e elogios de toda a sociedade. 

O presente canal busca construir espaços plurais, abertos 
à afirmação e à negociação das demandas, contribuindo 
significativamente para a reputação social do Ministério Público.

A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí 
tem por principais funções (de acordo com o Art. 2º da Lei 
Complementar Estadual Nº 48, de 13 de julho de 2005):
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2.3 Do Ouvidor

O Ouvidor é o legítimo representante dos usuários dos 
serviços públicos prestados pelo Estado. A missão do Ouvidor 
é promover o diálogo entre o cidadão e a instituição a que per-
tence. Dentro do órgão em que atua, é a autoridade com auto-
nomia para dar seguimento às manifestações recebidas, solici-
tando as providências adequadas para solução das demandas.

Em razão da importância e responsabilidade da função, 
o Ouvidor deve ter conduta ética, manter distanciamento das 
questões político-partidárias, ser aberto ao diálogo, ter compe-
tência para liderar pessoas e mobilizar recursos, além de apre-
sentar disposição para contribuir com a eficiência e a melhoria 
da gestão pública, otimizando seus resultados.

Assim, para garantir um atendimento de qualidade ao ci-
dadão, o Ouvidor do Ministério Público do Estado do Piauí as-
sume os seguintes compromissos, em especial:
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BOM
ATENDIMENTO

atender o cidadão com respeito, urbanida-
de e cortesia

ACOLHIMENTO
PRIORITÁRIO

prestar atendimento prioritário às pessoas 
com deficiência, aos idosos, às gestantes, 
às lactantes, às pessoas com crianças de 
colo e aos obesos

TREINAMENTOS
realizar campanhas internas de treinamen-
to dos servidores, buscando continuamen-
te excelência nos serviços de atendimento

AVALIAÇÃO E
SATISFAÇÃO

fazer uso de instrumentos de avaliação de 
satisfação social e de captação de suges-
tões, com vista ao aperfeiçoamento dos 
serviços

ACESSO À
INFORMAÇÃO

continuar desenvolvendo ferramentas para 
facilitar o acesso à informação na internet 
para as pessoas com deficiência

MODERNIZAÇÃO
ESTRUTURAL

promover a modernização da estrutura fí-
sica e tecnológica das unidades de atendi-
mento ao público
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Capítulo 3
DAS MANIFESTAÇÕES

3.1 Tipos

As Ouvidorias do Ministério Público destinam-se ao 
recebimento de manifestações, que poderão ser materializadas 
em reclamações, críticas, representação, sugestões, elogios 
e pedidos de informação, conforme regulamentação da 
Resolução CNMP Nº 95/2013, que dispõe sobre as atribuições 
das Ouvidorias dos Ministérios Públicos dos Estados e da União 
e dá outras providências:
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3.2 Etapas de tramitação
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3.3 Requisitos

O manifestante pode ser qualquer pessoa física ou jurídica.

A manifestação deve conter elementos mínimos de prova 
ou de informação para o início de uma apuração.

O manifestante deve fornecer dados que permitam 
eventuais contatos para elucidação dos fatos comunicados, 
podendo solicitar sigilo, se considerar necessário.

Importante
A Lei 13.460/2017 (Estatuto do Usuário do Serviço 

Público) facultou ao cidadão o direito de proteção 

de sua identificação e dados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
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3.4 Meios de acesso

A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí 
disponibiliza aos cidadãos diversos meios de comunicação, 
para facilitar seu acesso aos serviços prestados pelo órgão.

http://bit.ly/mppi-ouvidoria

ouvidoria@mppi.mp.br

Disponível na Play Store e na Apple Store

(86) 98134-9773
(86) 98124-1603

http://bit.ly/mppi-ouvidoria
mailto:ouvidoria%40mppi.mp.br?subject=
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dbr.mp.mppi.mpcidadao%26hl%3Dpt%26gl%3DUS
https://apps.apple.com/br/app/mppi-cidad%25C3%25A3o/id1437920006
https://api.whatsapp.com/send%3Fphone%3D5586981349773%26text%3DOl%25C3%25A1%21%2520Desejo%2520fazer%2520uma%2520manifesta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520junto%2520%25C3%25A0%2520Ouvidoria%2520do%2520Minist%25C3%25A9rio%2520P%25C3%25BAblico%2520do%2520Estado%2520do%2520Piau%25C3%25AD.
https://api.whatsapp.com/send%3Fphone%3D5586981241603%26text%3DOl%25C3%25A1%21%2520Desejo%2520fazer%2520uma%2520manifesta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520junto%2520%25C3%25A0%2520Ouvidoria%2520do%2520Minist%25C3%25A9rio%2520P%25C3%25BAblico%2520do%2520Estado%2520do%2520Piau%25C3%25AD.
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3.5. Horário de atendimento

Os atendimentos por meio dos canais digitais e/ou pre-
senciais serão feitos nos dias úteis, nos horários das 08:00 às 
14:00 horas.

3.6 Prazo

O recebimento e o encaminhamento ao setor competente 
são imediatos, ressalvados o tempo necessário para cadastro, 
análise e tratamento das manifestações, bem como os casos em 
que há necessidade de novos contatos com o manifestante para 
complementação de informações.

3.7 Publicidade

A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí 
elabora trimestralmente um relatório estatístico e semestralmen-
te o relatório analítico, ambos disponibilizados em sua página 
eletrônica.

Além disso, os relatórios são encaminhados à Procurado-
ria-Geral de Justiça, ao Conselho Superior do Ministério Públi-
co, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e ao Conselho 
Nacional do Ministério Público, preferencialmente em forma 
eletrônica.
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São essas, em síntese, as informações 
necessárias para compreensão dos serviços 

prestados pela Ouvidoria do MPPI. 

Procure-nos.


