
 

 

O Ministério Público e o Acesso à Informação 
 

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18.11.2011) que entrou 

em vigência em 16.5.2012, dispõe que, todo cidadão têm direito e poderá 

apresentar pedido de acesso a informações e prevê a criação dos Serviços de 

informações ao Cidadão.  

 

Visando regulamentar a referida Lei no âmbito do Ministério Público da 

União e dos Estados, o Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP editou 

a Resolução Nº 89, de 28 de Agosto de 2012, permitindo às Ouvidorias a 

possibilidade da operacionalização do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) 

através de canais eletrônicos e presenciais. 

 

Na busca pela consolidação deste direito tão importante, o Ministério 

Público do estado de Mato Grosso do Sul revisou suas normas para dar amplo 

e irrestrito cumprimento à Lei de Acesso à Informação, tendo publicado as 

seguintes resoluções: 

 

 Resolução Nº 034-2012-PGJ, de 1º de outubro de 2012 - Cria o 

Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul; 

 

 Resolução Nº 10/2015-PGJ, de 7 de maio de 2015 - Dispõe sobre 

o Portal da Transparência no âmbito do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências; 

 
 Resolução nº 023/2015-PGJ, de 10 de agosto de 2015 - Altera a 

Resolução nº 34/2012-PGJ, de 1º de outubro de 2012 e dá outras 

providências. 

 

 



 

 

Desde a Constituição até os dispositivos legais mais recentes foi 

percorrido um longo caminho na busca pela consolidação do Direito 

Fundamental de Acesso à Informação, fato que culminou na ampliação da 

participação popular e induz a melhoria dos serviços públicos.  Deste modo, 

fica evidente que a Lei de Acesso à Informação não tem um fim em si própria, 

mas de fato permite ao cidadão a tomada do controle de seu próprio destino, 

tornando o nosso país uma Democracia de fato e de direito. 

 

 

O Novo Portal da Transparência do MPMS 
 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) lançou 

em maio de 2015, o Novo Portal da Transparência atendendo os requisitos 

exigidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).  

 

No ar desde 2009, O Portal da Transparência do MPMS veio se 

modernizando ao longo do tempo para permitir ao Cidadão Sul Mato 

Grossense, acesso às informações da instituição que estão previstas em lei.  


