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Manaus (AM), 06 de novembro de2019.

A Sua Excelência o Senhor
Depurado Estaduat IOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA NETO
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Edifício José de Jesus Lins de Albuquerque.
Av. Mário Ypiranga Monteiro, na 3.950 - parque 10 de Novembro.
69050-030
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Assunto: Encaminhamento de projeto de Lei Motivos
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Excelentíssimo Senhor presidente, 6n l?, " ! I

Ao cumprimentálo cordialmente com o presente, e erando as
disposições do art. 29, rrr e XXXil e art. 33, incisos II e III, todos da Lei Orgânica do
Ministério Púbtico do Estado do Amazonas, colho do ensejo para encaminhar a Vossa
Excelência a Exposição de Motivos e o respectivo Projeto de Lei Complementa4,
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com
vistas a alterar as disposições da Lei Complementar n.a 011, de 17 dezembro de \993, parc
fins de submissão à elevada apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, conforme
Resolução n.e 017 12019-CpI.

Sem mais para o momento, renovo e V. Exa. votos de elevada consideração
e distinguido apreço.

LEDA MARA N ATBUQUERQUE

!ustiçaProcuradora-Geral
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EXPOSTçÃO pE MDTTVOS

Proieto de Lei Complementar, que visa à

alteração do art. 17, I, da Lei

Complementar n.e 01'l,lgg, de modo a

incl,rir a Ouvidoria-Geral do Ministério

Público dentre os órgãos da

Administração Superior do Ministério

Púb{ico do Estado do Amazonas.

Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Amazonas,

Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais,

Com amparo nos atts. 29,III e XXXIII e art. 33, incisos I e III, todos da Lei
orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, Lei Complementar Estadual n.q
1'U1993' submeto à elevada apreciação dessa Au.3usta Casa o anexo projeto de Lei
Complementar, que visa à o de
modo a

Administração superior do Ministério público do Eshdo do Amazonas.

Em que pese a origem do que hoje chamamos de Ouvidoria pública remeter
ao início do século XIX, na Suécia, o destaque corferido a tal unidade integrante da
estrufura da Administração Pública em geral e a sla consequente evolução ganharam
signiÍicativa proporção no Estado Brasileiro, em especial, com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, sob o impulso das reivindicações populares por participação q*
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nas deliberações do Estado.

Nessa esteira, a Carta Magna da República Brasileira prevê, no CAPÍTUfO

IV - DAS FUNçÕES ESSENCIAIS A JUSTIçA, SCçãO I - DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A

criação de ouvidorias do Ministério Público, ccrnpetentes para receber reclamações e

denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Púbtico. Eis

os exatos termos do $ 54, do art. 130-A, da CF 88:

Art.130-A

(omissis)

$ 5q Leis da união e dos Es:ados criarão ouvidorias do Ministério público,
competentes para recebe r reclamações e denúncias de qualquer
interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive
contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao conselho
Nacional do Ministério Público.

A CF/88 não encerra a previsão de inplantação de ouvidorias somente no

âmbito do MP brasileiro. Por certo, o processo de ampliação dos espaços de participação

poPular fez com que hoje haja ouvidorias públicas nos diversos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tenrlo se consolidado como uma instância

de controle e participação social, destinada ao aprimoramento da gestão pública.

democrático

na qualidàde

As Ouvidorias têm papel fundarrental no fortalecimento do regime

de direito, ao viabilizar o acesso à Justfa com a participação ativa do cidadão,

de sujeito de direitos.

Por outro lado, as Ouvidorias aproximam os órgãos da realidade da vida dos

cidadãos, o que, indubitavelmente, as legitima comD verdadeiro instrumento de cidadania

e de valorização dos direitos humanos.
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No âmbito do Ministério Público Brasileiro, ao dispoÍ sobre a criação,
implantação e estruturação de suas respectivas ouvidorias, inúmeÍas unidade, dos
diversos ramos do Ministério Público, mediante previsão nas respectivas leis orgânicas,
conferiram às ouvidorias próprias a condição de Órgão da Administração superior da
Instituição.

Com efeito, em levantamento feito pela gestão 201g12019 do Conselho
Nacional dos ouvidores do Ministério Púbtico dos Estados e da união - cNoMp, sob a
presidência da Exma' sra. Dra. Rita de Cassia Maia Baptist4 procuradora de Justiça e
ouvidora do MPMA, em documento intituladr "Diagnóstico das ouvidorias do
Ministério Púbtico dos Estados e da lJnião", apresentado na XXXVp Reunião Ordinária
do CNoMP' em 27 de setembro d'e 2018, revisaclo mais recentemente em maio/ 2019,
disponível no endereço eletrônico http:llwww.cnomp.com.brffiles/diagnostico_slides_

assinado-e-revisado-21-05-2019.pdf, quanto à eskutura administrativa do Ministério
Público,aOuvidoriaintegraaInstifuiçãocomo

(nove) MPs' são eles: Ministério Público do Amapá - MpAp, Ministério público do Ceará -
MPCE' Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MpDF! Ministério público do
Espírito santo - MPES, Ministério Público Federal - MpF, Ministério público de Goiás -
MPGO' Ministério Público de Minas Gerais - MP-MG, Ministério público da paraíba -
MPPB e Ministério Público do Trabalho - MPr. Citemos excerto das legislações
consectárias:

Art. 6e são órgãos da Administracão superior do Ministério público:

I - a Procuradoria-Geral de Justiça;

II - o Colégio de Procuradores de Justiça;

III - o Conselho Superior do Ministério público;

IV - a Corregedoria-Geral do Ministério público;

V - a Ouvidoria do Ministério fúblico.
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Lei Orgânica MPPB - Lei Complementar 9/2010

Art. 5q. São órgãos do Minístério Público:

I - de Administração Superior:

a) a Procuradoria-Geral de Justiça;

b) o Colégio de Procuradores de fustiça;

c) o Conselho Superior do Ministério Público;

d) a Corregedoria-Geral do Ministério Público;

e) a Ouvidoria. (Incluída pela LC n3 12512015, publicada no DOE de
13.01.2015) (sublinhamos)

No caso in concretu, apesat de conternplada na Carta Magna e desempenhar

paPel fundamental no Pnrquet Amazonense, a Ouvidoria Geral do Ministério Público do

Estado do Amazonas não foi mencionada na Lei Complementar Estadual n." 011193 dentre

os órgãos da Administração Superior.

A presente proposição, portanto, cor:Ì o Íito de remediar tal inconsistência,

busca a inserção de dispositivo na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do

Amazonas, que faça previsão da Ouvidoria-Geral do Ministério Público no rol dos órgãos

da Administração Superior da Instituição, listadr)s no art. 17, inciso I, da mesma lei,

sobrefudo, porque tal solução encontra equivalência na legislação de referência quanto à

estrutura administrativa de outros ramos e unidades do Ministério Púbtico.

Registre-se, nesse aspecto, que a matéria foi posterior e necessariamente

examinada Pelo Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça da Instituição, nos termos do

att. 33, incisos II e III, da LCE n3 1U93, que, à unanimidade dos presentes, em sessão

rcalízada no dia 7 de junho de 2019, resolveu apro{/ar a proposta de alteração da LCE n.a

'l"l'193, conforme Resolução n.e 01712019-CPI, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial

Eletrônico do Ministério Púbtico do Estado do Amazonas - DOMPE, edição n.e 7679,

páginas 7 e8, de25.06.2019.
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Tudo isso posto, é que submeto à madura e qualificada apreciação desse

Parlamento a presente proposta de lei complementar.

LEDA MARA NAS NT ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça
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PRoIEro DE LEr COMrLEMENTAR *., / 5 DE DE 2019

ALTERA o art. 17,I, da Lei Complementar

n.e (tIU93, de modo a incluir a Ouvidoria-

Geral do Ministério Público dentre os

órgâos da Administração Superior do

Ministério Público do Estado do Amazonas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAçO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Do ESTADO Do AMAZONAS decretou e eu san.iono a presente

LEI:

Art. L.0 - O artigo 17,I, da Lei Complementar n.e 11, de 17 de dezembro de

1993, passa a vigorar acrescido da alínea "e", comaseguinte redação:

"Art,17 (...)

r - (...)

e) a Ouaidoria-Geral do Mi;tístério Público."

Art. 2.o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE Do GovERNADoR Do EsrADo Do AMAZONAS, em

Manaus/AVI, .....de ... ..... de 2019.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

LEDA MARA NASCIMENTO ATBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça
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