
DE ATIVIDADES

Ouvidoria do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul

RELATÓRIO 

2015





3

APRESENTAÇÃO

Este relatório sintetiza as principais atividades desenvolvidas 
pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Sul, durante o ano de 2015. Contém dados estatísticos 
relativos à quantidade e tipos de manifestações recebidas, 
assim como cita eventos que contaram com a participação 
deste Órgão.

Objetiva, além de divulgar ao público em geral o trabalho 
desenvolvido pela Ouvidoria, demonstrando à sociedade 
a existência e a disponibilidade da Ouvidoria como um 
importante canal de comunicação, bem como atender 
ao disposto na Lei Estadual n.º 12.473, de 03 de maio de 
2006, art.2º, VII, que prevê a elaboração de relatórios de 
atividades.

EQUIPE

OUVIDOR
Mauro Henrique Renner

OUVIDORA SUBSTITUTA
Julia Ilenir Martins

COORDENADORA
Maria da Glória Fonseca Rodrigues

ASSESSORAS
Véra Regina Souza Duarte

Clarissa de Lima Calvi
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DADOS ESTATÍSTICOS

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS

No ano de 2015 a Ouvidoria do Ministério Público recebeu e analisou 2.527 

manifestações. 

Os registros foram realizados através dos canais de comunicação (internet, 

correspondência e atendimento pessoal) disponibilizados pela Ouvidoria. A internet, 

através do formulário de atendimento disponível no site do MP/RS (www.mprs.

mp.br/ouvidoria/formulario), foi o meio mais utilizado pelos requerentes. Ocorreram, 

também, atendimentos que por sua natureza não puderam ser contabilizados, pois 

não foram registrados no sistema, são os casos de contatos realizados por telefone 

e por e-mail. 

Abaixo o gráfico demonstra a quantidade de manifestações recebidas em 

cada mês.
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Cabe salientar que a partir do mês de setembro, por orientação da Chefia 

do Ministério Público, as manifestações  para apuração de ilícitos passaram a ser 

encaminhadas diretamente ao Serviço de Informações e Atendimento ao Cidadão 

– SIAC, o que resultou na diminuição dos registros quantitativos na Ouvidoria.

Assim, com base nos dados apresentados, a média de manifestações recebidas 

por mês representou 211 expedientes, equivalendo ao total de 10 atendimentos 

diários.
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CLASSIFICAÇÃO POR TIPO
DE MANIFESTAÇÃO

As manifestações recebidas na Ouvidoria possuem uma classificação 

relacionada ao seu tipo, ou seja, podem ser registradas como denúncia, pedido de 

informação, reclamação, crítica, comentário, sugestão ou elogio. 

É a manifestação revestida de gravidade, atribuindo a responsabilidade do 

fato à instituição, órgão externo ou interno à instituição, agente público, pessoa 

física ou pessoa jurídica.

Consiste no pedido de informação e/ou providência ao Ministério Público.

TIPO DE MANIFESTAÇÃO Denúncia

DESCRIÇÃO DO FATO

Gostaria de denunciar NEPOTISMO na cidade de xxxxxxxx, 
onde a Filha da prefeita xxxxxxxxxx, trabalha como estagiá-
ria da Prefeitura Municipal. Gostaria de informar minha insa-
tisfação com essa situação considerando que não houve 
nenhum processo para contratação somente a da prefeita 
para com sua própria filha.

TIPO DE MANIFESTAÇÃO Pedido de informação

DESCRIÇÃO DO FATO
Gostaria de informações com relação à denún-
cia RD.01593.00026/2014, visto que a mesma não tem 
mudança de status desde o dia 16/12/14. Grata. 
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É a manifestação de insatisfação, desagrado, protesto sobre um serviço 

prestado, ação ou omissão do Ministério Público, da administração em geral e/ou 

servidor público, que o manifestante considera ineficiente, ineficaz e não efetivo.

Manifestação que implica censura a ato, procedimento ou posição adotada 

pela instituição, por meio de seus órgãos, agentes ou servidores.

TIPO DE MANIFESTAÇÃO Reclamação

DESCRIÇÃO DO FATO

Minha filha de 4 anos de idade não consegue uma vaga na 
escola próxima a nossa casa... Por motivos de descaso da 
diretoria regional de xxxxxxxxx. Fui informada que eles nada 
podem fazer a respeito o motivo foi que ela foi matriculada 
o ano passado e sua vaga saiu mais foi jogada para uma 
distancia de mais de 2hs de minha casa. Como isso aconte-
ce sendo que ela já estava matriculada no EMEI xxxxx que 
fica bem próximo de minha casa? Dizem que deu uma pane 
no sistema da prefeitura!! Mas até ai não é culpa minha se 
isso aconteceu ok?? Eu trabalho e estou quase perdendo 
meu emprego por esse erro da prefeitura porque tenho que 
falta o serviço, sai mais cedo, entra mais tarde para resolver 
esse erro deles!! Isso não é justo com um cidadão. Por favor, 
peço ajuda a vocês, obrigada.

TIPO DE MANIFESTAÇÃO Crítica

DESCRIÇÃO DO FATO

Gostaria de relatar um episódio ocorrido na manhã de hoje, 
no atendimento da Promotoria de Justiça Especializada de 
XXXXXXX. Enquanto aguardava meu atendimento, no tér-
reo, havia uma munícipe sendo atendida. Ela pedia auxílio 
no encaminhamento de uma situação de guarda do filho 
num processo de separação ainda em andamento (pelo 
que pude ouvir da conversa). Minha crítica é a algo que 
considero muito grave. A atendente não só opinava em re-
lação ao caso relatado pela munícipe como a julgava e 
criticava, num balcão de atendimento, em frente a todos 
e, principalmente, acredito eu, sem nenhuma competência 
para tal. (...) Após sua saída, os guardas que prestavam ser-
viço no local, ficaram comentando sobre o caso - o que rei-
tera meu incômodo com o fato de ela ter tido sua situação 
exposta num balcão de atendimento (...).
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É o registro acerca da opinião do manifestante com relação a determinado 

acontecimento e/ou tema.

TIPO DE MANIFESTAÇÃO Comentário

DESCRIÇÃO DO FATO

Por volta das 15:30 horas, verificamos no IC n° xxxxx.00020/2014 
desta Comarca, cujo TAC foi enviado dia 19 para esta 
Ouvidoria, que a Cls.2ª do mesmo não foi cumprida, não 
sendo apresentado até alguns minutos atrás o documen-
to pactuado, bem como descumprida a Cls.3ª pelo mes-
mo motivo, incorrendo o estabelecimento em multa de R$ 
2.000,00 para cada cláusula descumprida. Consta ainda na 
Cls.3ª a retirada das luminárias em caso de descumprimen-
to, o que também não aconteceu. (...). Fizemos tal comen-
tário para que conste nos autos do expediente que tramita 
nesta Ouvidoria como prova do descaso que o Denunciado 
vem dando a toda situação e dentro do possível o acompa-
nhamento do desdobramento do IC com a responsabiliza-
ção do Denunciado pelo descumprimento das obrigações 
pactuadas, sempre em seu proveito e em detrimento do ci-
dadão, o faz há muito tempo. 

É a manifestação de satisfação, apreço, identificação de aspectos positivos 

na prestação de serviço público ou reconhecimento sobre a qualidade do serviço 

recebido.

TIPO DE MANIFESTAÇÃO Elogio

DESCRIÇÃO DO FATO

Gostaria de parabenizar o MP na pessoa de seus represen-
tantes pela excelente atuação e decisão envolvendo o De-
putado Jardel, finalmente percebe-se que o órgão fiscaliza-
dor está atuando com firmeza e tomando medidas que a 
sociedade espera. Afinal, chega de CPI, essas irregularida-
des graves, do meu ponto de vista devem ser julgadas pela 
justiça comum, esses inquéritos instaurados pelos parlamen-
tos normalmente resultam em pizza, como diz o velho dita-
do gaúcho e Lobo julgando Lobo. A podridão e tão grande 
que dificilmente se encontre um político honesto, por moti-
vos diversos estão todos envolvidos em alguma irregularida-
de, dai a importância da fiscalização, que creio ser o melhor 
caminho a ser trilhado nesse momento de tantos desvios de 
condutas dos “parlamentares”. (...). Chega de tanto escân-
dalo, torço para que o MP continue com essa força, que os 
envolvidos sejam imediatamente afastados de suas funções 
e punidos exemplarmente. Abraço.  
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É a proposta de melhoria, aprimoramento dos serviços pelo Ministério Público, 

ou outros órgãos e instituições públicas.

TIPO DE MANIFESTAÇÃO Sugestão

DESCRIÇÃO DO FATO

Olá, sou funcionário público no município de xxxxxx atuando 
como fiscal sanitário e ambiental e recentemente me depa-
rei com a seguinte situação: recebi denuncia de que havia 
ocorrido uma aplicação irregular de agrotóxicos na zona 
rural, tendo ocorrido ainda danos a propriedade alheia ao 
derrubar postes e um marco da divisa. Orientei a denuncian-
te para que registrasse comunicação junto à Polícia civil. Na 
saída a campo, não obtive êxito, pois o denunciante não 
se encontrava no momento da visita e houve precipitação 
pluviométrica, dificultando eventual constatação. Ainda 
não bastasse, fui repreendido pela licenciadora ambiental 
municipal que afirmou não ser de competência do municí-
pio a área de agrotóxicos. Em consulta a legislação vigente, 
encontrei menção aos órgãos de saúde e meio ambiente 
sobre o tema, nas esferas federal e estadual, cabendo ao 
município legislar complementar ao tema, em questões 
locais. No município onde atuo, inexiste legislação regula-
mentadora. Entretanto, trata-se de município caracterizado 
pela exploração agrícola, com grande extensão cultivada 
por monoculturas onde a aplicação de agrotóxicos é cons-
tante, assim como as reclamações. (...). Vi dificuldades em 
encontrar respostas ao fato, assim, sugiro a elaboração de 
um parecer técnico ou outro instrumento que esclareça a 
questão e seja destinado aos municípios, como forma de 
auxiliá-los na tomada de decisões sobre essa questão. 
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Dessa forma, pelo gráfico abaixo se vislumbra que dentre os tipos de 

manifestações recebidas destacam-se as denúncias. Cabe salientar que a opção 

quanto ao tipo de manifestação, quando realizada diretamente pela internet, foi 

de escolha do próprio requerente. No entanto, quando o protocolo foi registrado 

pelos servidores da Ouvidoria, foi feita análise da descrição dos fatos narrados para 

a seleção da opção mais adequada ao pleito. 

As manifestações relatavam irregularidades envolvendo todas as áreas 

de atuação do MP como direitos humanos, meio ambiente, ordem urbanística, 

improbidade administrativa, infância e juventude, consumidor, eleitoral, crime, 

execução penal, etc. Ainda, recebemos demandas alheias à competência desta 

Ouvidoria.
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CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTO

A Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional 

de Ouvidores dos Ministérios Públicos (CNOMP) estabeleceram uma subclassificação 

das manifestações recebidas, especificando o assunto abordado (ex.: Administração 

e funcionamento do MP, concurso público, infração disciplinar, etc.) em cada tipo 

de demanda formulada (denúncia, reclamação, crítica, sugestão, etc.).

Essa subclassificação foi padronizada, no intuito de que a Ouvidoria do CNMP 

tenha condições de fazer um diagnóstico anual dos expedientes que são tratados 

nas Ouvidorias dos Ministérios Públicos Estaduais e, com base, nessas informações, 

avaliar quais as áreas mais procuradas pela sociedade, via Ouvidoria. A expectativa 

é que esse levantamento auxilie na busca de alternativas para solucionar as possíveis 

carências nas áreas mais demandadas. Os tópicos criados ainda são objeto de 

discussão, pois se percebe que é significativo o número de protocolos que são 

classificados como “outros”, considerando a dificuldade de enquadramento nas 

opções já criadas.
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PARTICIPAÇÕES/
REPRESENTAÇÕES

19/02/2015 - Indicação para compor o CNMP: Eduardo de Lima Veiga é escolhido 

para concorrer na formação de lista.

Com 336 votos, o Procurador-

Geral de Justiça, Eduardo de 

Lima Veiga, foi escolhido pelos 

membros do Ministério Público 

gaúcho para concorrer na 

formação de lista tríplice que 

culminou com a indicação de 

membro no Conselho Nacional 

do MP. A eleição ocorreu, de 

forma eletrônica, entre os dias 11 

e 19/02/2015. (...). Prestigiaram a apuração do resultado os Subprocuradores-Gerais 

Ivory Coelho Neto e Marcelo Lemos Dornelles; os ex-Procuradores-Gerais de Justiça 

Roberto Bandeira Pereira e Mauro Henrique Renner; o Presidente e o Vice da AMP, 

Sérgio Harris e João Ricardo Santos Tavares; o Secretário-Geral, Alexandre Saltz; 

e a Coordenadora do Gabinete de Articulação e Gestão Integrada (Gagi), Ana 

Petrucci. Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao

20/03/2015 - CNMP realiza II Encontro Nacional de Ouvidores do Ministério Público.

A mesa de abertura contou com a participação do ouvidor nacional do 

Ministério Público, Esdras Dantas de Souza; do controlador-geral do município de 

São Paulo, Roberto Teixeira Pinto; do conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega; do 

secretário-geral do CNMP, Blal Yassine Dalloul; e da presidente do Conselho Nacional 

dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), Ruth Carvalho. (...) Durante a exposição, 

Gabriel Chalita destacou a importância do tema de sua palestra, a participação 

popular, “e é esse olhar que nós temos do MP, como guardião da sociedade”. Para 

Chalita, ao elencar os problemas que são colocados pela sociedade, a ouvidoria 

precisa devolver ao MP as reivindicações da população. “Ela precisa ser um grande 

mecanismo que incomode o Ministério Público (...). Fonte: http://www.cnmp.gov.

br/portal_legado/noticia/7001-cnmp-realiza-ii-encontro-nacional-de-ouvidores-do-

ministerio-publico.
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09 e 10/04/2015 - XXIV Reunião Ordinária do CNOMP em Bonito/MS.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a Associação Sul-

Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 

Sul (ASMMP) e o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público abriram 

dia 09/04/2015, às 15h, o I Encontro Regional do MPMS em 2015 e a XXIV Reunião 

Ordinária do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados e 

da União (CNOMP). A abertura do evento foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça, 

Humberto de Matos Brittes e pela Presidente do CNOMP, Procuradora de Justiça de 

Minas Gerais, Ruth Lies Scholte Carvalho. A abertura dos dois eventos que acontecem 

simultaneamente teve como palestra inaugural a “Implementação da Legislação 

Florestal pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e a Atuação da 2ª 

Promotoria de Justiça da comarca de Bonito” explanada pelo Promotor de Justiça 

de Bonito/MS, Luciano Furtado Loubet. Na oportunidade do evento também ocorreu 

a posse dos Vice-presidentes regionais do CNOMP (...). Fonte: http://www.mpms.

mp.br/noticias/2015/04/comea-em-bonito-a-xxiv-reunio-ordinria-de-ouvidores-de-

todo-o-pas-e-o-i-encontro-regional-do-mpms-em-2015.
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13/04/2015 - MP prestigia da abertura do 28º Fórum da Liberdade.

A abertura do 28º Fórum da Liberdade 

ocorreu na noite do dia 13/04/2015, 

no auditório da PUCRS. Durante a 

cerimônia, foram apresentados os 

vencedores do Prêmio Libertas e 

do Prêmio Liberdade de Imprensa. 

O Procurador de Justiça Mauro 

Henrique Renner representou o MP 

na solenidade. O evento contou com a participação do Governador José Ivo Sartori, 

do Vice-Governador, José Paulo Cairoli, do Prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, 

do Senador Ronaldo Caiado, do Presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, 

do 3º Vice-Presidente do TJRS, Desembargador Francisco José Moesch, entre outras 

autoridades. Segundo o Presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Frederico 

Hilzendeger, o Brasil testemunha um momento histórico. “Salta aos olhos a carência 

na saúde, educação e segurança”, pontuou. De acordo com o Presidente, o país 

Posse do Ouvidor do MP/RS, Dr. Mauro Henrique Renner, como 

Vice-presidente do CNOMP da Região Sul.
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16/04/2015 - Instituição prestigia cerimônia de premiação Ranking Agas 2014.

A Associação Gaúcha de 

Supermercados (Agas) real-

izou no dia 16/04/2015, no Grê-

mio Náutico União, em Porto 

Alegre, a premiação Ranking 

Agas 2014. O Ouvidor do MP, 

Procurador de Justiça Mauro 

Renner, representou a Institu-

ição na solenidade. A Agas 

premiou os supermercados 

que mais mereceram destaque por seu crescimento ao longo do ano passado. Ao 

todo, 11 companhias supermercadistas foram contempladas por seu crescimento, 

além de outras 12 homenagens aos supermercados mais antigos do Estado. Também 

foram agraciadas agências de publicidade por campanhas de comunicação nas 

áreas do varejo, indústria, entidades de classe e serviços. Conforme o Presidente da 

Associação, Antônio Cesa Longo, em 2014, o setor supermercadista no Estado teve 

um aumento de 3,4% nas vendas, em comparação com 2013. Ao todo, o fatura-

mento chegou a 24,1 bilhões. O resultado superou o desempenho nacional que, no 

ano passado, evoluiu 1,8%. “O ano de 2014 superou as expectativas, em função da 

conjuntura econômica de dificuldades. Em 2015, o setor deve ter crescimento real 

de 1,5%”, afirmou. Prestigiaram a cerimônia autoridades como o 3º Vice-Presidente 

do Tribunal de Justiça do RS, Francisco José Moesch; o Vice-Presidente da Fecomér-

cio-RS Zildo De Marchi; além de representantes do setor varejista e de Deputados 

Estaduais e Vereadores da Capital. Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/ 

atuacao.

está em 118º no Índice de Liberdade Econômica, o que representa falta de avanço 

com a estrutura atual (...).Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.
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17/04/2015 - Prestigiada a posse da nova Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do 

Estado.

Tomou posse no dia 17/04/2015 a 

nova Ouvidora-Geral da Defen-

soria Pública do Estado, Denise 

Dourado Dora, para o biênio 2015-

2017. A Ouvidora Substituta Julia 

Ilenir Martins representou o MP na 

cerimônia, que ocorreu durante 

Reunião Ordinária do Conselho Su-

perior da DPE, no auditório 19 de 

Maio, na sede da instituição em Porto Alegre.  O Defensor Público-Geral do Estado, 

Nilton Leonel Arnecke Maria, destacou que Denise Dora possui as condições téc-

nicas, o conhecimento jurídico e as relações com a sociedade necessários para o 

desempenho das atribuições. “A Ouvidoria é o nosso grande combustível porque 

é a voz do povo, é ela que nos traz as demandas e os problemas”, disse Arnecke, 

afirmando que o órgão fará a intermediação das demandas da sociedade com o 

entendimento do Defensor Público (...). Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/

atuacao.

29/04/15 – Posse do novo Ouvidor do Estado de São Paulo.

Trabalho, seriedade e diálogo. Foi 

o que prometeu o Procurador de 

Justiça Roberto Fleury de Souza 

Bertagni na cerimônia de sua posse 

solene como Ouvidor do Ministério 

Público do Estado de São Paulo. A 

solenidade aconteceu na tarde do 

dia 29/04/2015, no Auditório Quei-

roz Filho, na sede do MP-SP, com a 

presença do Procurador-Geral de 

Justiça e Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Már-

cio Elias Rosa, e de diversas autoridades. Roberto Fleury de Souza Bertagni foi eleito 

para o biênio 2015-2016 no dia 25 de fevereiro e ocupa o cargo desde o dia 3 de 

março. Ele sucede Fernando José Marques, que ocupou o cargo por dois mandatos 
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06/05/2015 –  Prestação de contas do Ministério Público na Assembleia Legislativa.

O Procurador-Geral de Justiça do RS, Eduardo de Lima Veiga, ocupou a Tribuna da 

Assembleia Legislativa do Estado pela última vez como Chefe do Ministério Público 

para fazer a prestação de contas das atividades realizadas pela Instituição em 2014. 

Acompanharam a manifestação do PGJ, que encerrou sua gestão no  mês de jun-

ho, 47 Parlamentares, além de membros e servidores do MP, que lotaram as galerias 

da Casa Legislativa. “Vivencio esta honrosa experiência pela quinta vez e encerro, 

com alguma emoção, um ciclo, aproveitando a oportunidade de saudar os sen-

hores Deputados com grande alegria: dialogar, de forma breve, com o Parlamento, 

é dizer, com a sociedade gaúcha”, destacou ao iniciar seu discurso. 

Além de ressaltar projetos e ações do Ministério Público do ano que passou, Veiga 

também fez uso da Tribuna do Plenário 20 de Setembro para falar de temas que 

ocupam o espaço público nos últimos meses no cenário político e econômico. Ao 

abordar os debates acerca das dificuldades financeiras do Estado, defendeu a ne-

cessidade urgente de um novo pacto federativo e rechaçou qualquer tentativa de 

imputar responsabilidades ao Ministério Público (...). Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/

site/noticias/atuacao.

consecutivos, desde a implantação da Ouvidoria, em 2011. Para Roberto Fleury, a 

Ouvidoria é um instrumento a serviço da democracia, “pois só nos países democrá-

ticos é que o cidadão pode se manifestar das mais variadas formas, seja elogiando, 

criticando ou sugerindo medidas que venham ao encontro dos interesses públicos e 

coletivos”.  Segundo destacou, “a aproximação do Ministério Público da realidade 

e da vida do cidadão torna a instituição mais respeitada, legítima e mais reconheci-

da perante a sociedade e esta tarefa é coletiva e geral, não restrita a um ou outro 

órgão da administração, passando pela necessidade de uma cultura de trabalho 

integrado”. (...). Fonte: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noti-

cia?id_noticia=13385420&id_grupo=118.



18

14/05/2015 - Ministério Público entrega a Ordem do Mérito e o Prêmio Miguel 
Velasquez de Direi-tos Humanos.

O Ministério Público gaúcho viveu uma 

noite especial de confraternização. No 

dia 14/05/2015 o auditório da sede institu-

cional foi palco do ato de condecoração 

da Ordem do Mérito do Ministério Público 

do Rio Grande do Sul, edição 2015, a 15 

personalidades que prestaram relevan-

tes serviços para o desenvolvimento das 

atividades e cultura jurídica ao Ministério 

Público. Momentos antes, foi realizada a 

entrega da premiação da primeira edi-

ção do Prêmio Miguel Velasquez de Direi-

tos Humanos. Ela é destinada a membros 

e servidores do MP, personalidades, insti-

tuições e empresas que se destacaram 

em sua área de atuação na defesa dos direitos humanos e na proteção da infância 

e juventude. A cerimônia foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça do RS, (...). 

Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.

18/05/2015 – Ouvidor-geral do MP-PR é reconduzido ao cargo.

O procurador de Justiça Antonio César 

Cioffi de Moura foi reconduzido ao car-

go de ouvidor-geral do Ministério Públi-

co do Paraná no dia 18/05/2015, em 

cerimônia realizada no auditório da 

sede do MP-PR, em Curitiba. A soleni-

dade foi prestigiada por procuradores 

e promotores de Justiça do Paraná, por 

ouvidores-gerais do Ministério Público 

em outros Estados, dentre outras autoridades, além de familiares e amigos. Durante 

a cerimônia, o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, destacou as con-quis-

tas da Ouvidoria-Geral do MP-PR nos últimos anos e o espaço alcançado no Con-
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selho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), que desde abril é pre-

sidido por Cioffi de Moura . “O MP deseja sinceramente que você, como escreveu 

Cora Coralina, embora não podendo acrescer dias à sua vida, acrescente muita 

vida aos seus dias, que faça dessa sua segunda gestão um espaço dialogal, que 

agregue ainda mais a nossa Instituição, e que nós sejamos tanto mais unidos quanto 

mais fortes, trabalhando em favor da sociedade”, disse (...) Fonte: http://www.mppr.

mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5363&tit=Ouvidor-geral-do-MP-PR-e-re-

conduzido-ao-cargo.

20/05/2015 - MP participa de homenagem aos 140 anos da Imigração Italiana no RS.

Os 140 anos da Imigração Italiana no Rio 

Grande do Sul foram homenageados no 

Grande Expediente Especial da Assem

-bleia Legislativa. O evento ocorrido no 

dia 20/05/2015 foi prestigiado pelo Procu-

rador de Justiça Mauro Renner, represen-

tando o Procurador-Geral de Justiça. O 

Deputado João Reinelli falou na tribuna so-

bre os imigrantes e a riqueza cultural trazida por eles. Segundo o Deputado, estima-

se que vivam atualmente no Rio Grande do Sul três milhões de famílias de origem 

italiana, distribuídas em mais de uma centena de cidades gaúchas. Ressaltou que 

a construção da identidade italiana no Estado nesses 140 anos de história, foi de 

muitos desafios, exigindo sacrifício, dedicação, fé e união das famílias. Prestigiaram 

o Grande Expediente Especial, o Secretário Estadual do Turismo, Esporte e Lazer, Ju-

vir Costella, representando o Governador José Ivo Sartori; as Vice-Cônsules da Itália 

em Porto Alegre, Maria Concetta Tosti e Maria Rosária Valeri; o representante do 

Tribunal de Justiça, Umberto Guaspari Sudbrack; o representante do Escritório de Re-

presentação do Ministério das Relações Exteriores no RS, Lourenço Dreyer; Vereador 

Idenir Cecchin, representando a Câmara Municipal da Capital; o Deputado emérito 

Victor Faccioni, representando o Tribunal de Contas e integrantes da comunidade 

italiana no Rio Grande do Sul. Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.
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25/05/2015 - Prestigiada a posse do novo Presidente da Associação dos Municípios 
de Porto Alegre.

Tomou posse, dia 25/05/2015, a nova 

Diretoria e o Conselho Consultivo e Fis-

cal da Associação dos Procuradores do 

Município de Porto Alegre. O Procurador 

de Justiça Mauro Henrique Renner com-

pareceu à cerimônia representando o 

Procurador-Geral de Justiça, Eduardo 

de Lima Veiga. No evento realizado na 

sede de APMPA, Sylvio Roberto Corrêa 

de Borba tomou posse como Presidente da entidade, (...). Fon-te:http://intra.mp.rs.

gov.br/site/noticias/atuacao.

28/05/2015 - Palácio do MP foi palco de homenagem a Paulo Brossard.

O Jurista Paulo Brossard, falecido em 

12 de abril de 2015, recebeu uma ho-

menagem póstuma pela Academia 

Riograndense de Letras (ARL) no Palá-

cio do MP na noite do dia 28/05/2015. 

Os préstimos começaram pelo neto do 

Ministro aposentado do Supremo Tribu-

nal Federal, Marcos Brossard Iolovitch. O 

Advogado relatou passagens da convi-

vência com o avô desde a infância e frisou o exemplo de cordialidade, inteligência, 

sabedoria e busca incessante pelo conhecimento. “Dias antes de falecer, meu avô 

ainda comprava livros; essa busca deixou para muitos um traço muito marcante e é 

o que deixou sua mente lúcida até os 90 anos”, lembrou. Marcos Iolovitch também 

enalteceu o rigor formal de Brossard pela honestidade acadêmica e jurídica, bem 

como pela língua portuguesa – ele escrevia regularmente artigos para jornais nas 

últimas décadas. Depois, foi a vez do Presidente da ARL, Sérgio Borja. Por uma hora, 

ele enalteceu Brossard e citou diversos de seus discursos, escritos desde a década 

de 1950, enquanto Deputado Estadual, passando pelo período da ditadura militar 

– quando foi Deputado Federal e Senador pelo MDB. “A razão de viver do Brossard 
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era a depuração do movimento político; ele se colocou como um verdadeiro sa-

cerdote da democracia”, disse. Brossard ocupava a cadeira de número 4 da ARL, 

fundada por Gaspar Silveira Martins. 

Representando o Procurador-Geral de Justiça, participou do evento o Ouvidor do 

MP, Mauro Henrique Renner. “Paulo Brossard foi uma das mais altas vozes em defesa 

da democracia, por isso a justa deferência do MP a essa figura tão importante na 

história brasileira”, frisou. “Não houve pessoa que tivesse o dom da palavra tão forte 

como ele”, apontou. E finalizou citando Cora Coralina: não podemos acrescentar 

dias a nossa vida, mas sim vida aos nossos dias. “E foi o que Brossard fez até seus últi-

mos minutos”, encerrou Renner.

O MP também foi representado pelo seu Corregedor-Geral, Ruben Giugno Abruzzi. 

Além de familiares e membros da ARL, participaram, também, diversas autoridades, 

como a Vereadora Lourdes Sprengler, que compôs a mesa de honra, além de re-

presentantes da OAB, Instituto dos Advogados do Brasil, Federação Israelita, entre 

outros. Fonte:http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.

02/06/2015 - Procurador-Geral de Justiça apresenta futuro Chefe do MP a 
Parlamentares gaúchos.

O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo de Lima Veiga, apresentou o futuro Chefe 

do Ministério Público, Marcelo Lemos Dornelles, e sua equipe para os Deputados Es-

taduais em jantar ocorrido na sede campestre da Associação do Ministério Público, 

dia 02/06/2015 (...).  Em sua manifestação, o atual PGJ destacou a importância das 

relações entre as instituições públicas e Poderes de Estado que, segundo ele, moti-

varam o encontro da noite. E, ao apresentar o futuro Chefe do MP e os integrantes 

de sua equipe, Veiga ressaltou a qualificação e competência de todos que irão 

estar à frente da Instituição nos próximos dois anos. “Passarei o bastão ao Marcelo 

com muita honra e a sensação do dever cumprido”, declarou. (...). Fonte: http://

intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.
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10/06/2015 - Marcelo Dornelles toma posse como Procurador-Geral de Justiça do RS.

“O Ministério Público alcançou uma ma-

turidade e uma legitimação social que 

não nos permite retroceder. Vivemos em 

um país continental e que possui proble-

mas sociais do tamanho de seu território. 

Muito se avançou, mas muito há para se 

fazer”. Este é um dos trechos do discurso 

de Marcelo Lemos Dornelles, que em ses-

são solene realizada no dia 10/06/2015, 

no auditório da sede do Ministério Públi-

co, perante o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, foi empossado no cargo 

de Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul para o biênio 2015/2017.

Ele é o primeiro Promotor de Justiça a assumir a Chefia da Instituição gaúcha depois 

da promulgação da Constituição Federal de 1988. A cerimônia contou com a pre-

sença do Governador do Estado José Ivo Sartori, de autoridades federais, estaduais 

e municipais. Fonte:http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.

02 e 03/07/2015 - Acre é sede de 25ª Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores 
do MP.

Acre sediou, nos dias 02 e 03/07/2015, a 

25ª Reunião do Conselho Nacional dos Ou-

vidores do Ministério Público (CNOMP). O 

encontro teve como objetivo principal a in-

tegração das ouvidorias dos MP´s de todos 

os estados brasileiros e do Distrito Federal, 

do Ministério Público Militar, do Trabalho e 

do Ministério Público Federal. O evento foi 

realizado no auditório do Ministério Públi-

co do Estado do Acre (MPAC), no anexo I 

do edifício-sede. Segundo o ouvidor-geral 

do Ministério Público acreano, promotor 

de Justiça João Marques Pires, durante a 

reunião, foi feita a análise do protocolo nº 
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001/15 do CNOMP; a apresentação da proposição nº 1569/14 do CNMP pelo consel-

heiro Jarbas Soares Jr.; o envio do projeto da L.O.N. das Ouvidorias; e a discussão da 

implantação das Ouvidorias Municipais, entre outros temas (...). Fonte: http://www.

mpac.mp.br/acre-e-sede-de-25a-reuniao-do-conselho-nacional-dos-ouvidores-do-

mp-brasileiro/.

20/07/2015 – Recebida nova Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do RS.

No gabinete da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em 

20/07/2015, o Ouvidor, Mauro Henrique Renner, recebeu a nova Ouvidora-Geral da 

Defensoria Pública do RS, Dra. Denise Dourado Dora.
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28/07/2015 - Relatório da Ouvidoria é entregue ao PGJ.

O Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria do Ministério Público foi entregue, em 

28/07/2015, ao Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles; pelo Ouvidor do 

MP, Mauro Henrique Renner. O documento apontou que no ano de 2014 o órgão 

recebeu e analisou 3.342 manifestações. Os registros foram realizados através dos 

canais de comunicação (internet, correspondência e atendimento pessoal). Con-

forme Mauro Renner, o relatório, além de divulgar ao público em geral o trabalho 

desenvolvido pelo órgão, citou eventos externos e internos que contaram com a 

participação da Ouvidoria, visando fortalecer o relacionamento entre a Instituição 

e a comunidade, bem como divulgar à sociedade a existência e a disponibilidade 

da Ouvidoria como um importante canal de comunicação. Como exemplo, men-

cionou o serviço “Fala Cidadão – o MP te ouve”, disponibilizado durante a Expointer 

2014 (...). Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.

04/08/2015 - Chefe do MP reúne ex-PGJs para tratar da crise do Estado.

O Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, reuniu em 04/08/2015, na 

sede do Ministério Público, os ex-Procuradores-Gerais de Justiça com objetivo de 
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12/08/2015 - Tá na Mesa: Procurador-Geral de Justiça destaca prioridades na 

atuação do MP.

compartilhar informações sobre a crise financeira do Estado e colher sugestões a 

respeito da posição do MP diante deste cenário. Na abertura do encontro Dornelles 

agradeceu a presença expressiva das lideranças da Instituição que já ocuparam a 

Chefia do Ministério Público gaúcho e fez um breve relato sobre a atual situação das 

contas públicas, a partir das informações divulgadas pelo Governador do Estado 

em reunião ocorrida no Palácio Piratini. “Esta não é uma reunião formal ou protoco-

lar, reunimos vocês aqui para ouvi-los, nos valendo das experiências de todos que já 

estiveram à frente desta Instituição, enfrentado dificuldades diversas”, disse. Fonte: 

http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.

O Procurador-Geral de Justiça foi o palestrante do evento Tá na Mesa, promovido 

pela Federasul tradicionalmente nas quartas-feiras, durante reunião almoço na sede 

da entidade, em Porto Alegre. Antes de iniciar sua palestra, Marcelo Dornelles, par-

ticipou da coletiva de imprensa onde foi questionado, principalmente, sobre sua 

posição a respeito da crise financeira do Estado e as possibilidades de contribuição 

do Ministério Público para auxiliar o Executivo. “Desde o início da minha gestão afir-

mo que o MP está solidário e irá contribuir, restringindo despesas e pessoal, e através 

da sua atuação, especialmente no combate à sonegação fiscal e à corrupção”, 

disse. Ao falar das iniciativas já implementadas na redução de despesas e investi-

mentos durante sua palestra, citou o corte de cargos comissionados promovidos 

logo depois da sua posse, garantiu que não executará nenhum projeto ou obra que 

gere despesas e destacou resultados oriundos de investimentos na área de gestão. 

“O Ministério Público já vinha se preparando e investindo em processo para redução 

e otimização de custos”, garantiu Dornelles. De acordo com ele, através de uma 
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28/08/2015 - MP gaúcho homenageia Procurador-Geral da República em evento na 
sede da Instituição.

O Procurador-Geral da República, Rodri-

go Janot, foi homenageado pelo Procura-

dor-Geral de Justiça do RS, Marcelo Lemos 

Dornelles, por sua atuação comprometida 

com o fortalecimento e aprimoramento 

do Ministério Público brasileiro e destaque 

na condução dos trabalhos à frente das 

investigações da Operação Lava Jato. Na 

oportunidade, também foi ratificado pelo 

MPRS, através de suas lideranças, o apoio 

da Instituição à campanha do MPF “10 Me-

didas Contra a Corrupção”. A homenagem 

aconteceu na manhã do dia 28/08/2015, 

no gabinete do Chefe do Ministério Público 

gaúcho. “Queremos agradecê-lo por per-

sonalizar a força e a esperança neste mo-

mento difícil, numa demonstração evidente 

de que somente com instituições fortes e 

independentes o Brasil seguirá avançando”, disse o Procurador-Geral de Justiça, 

Marcelo Dornelles, ao saudar o Chefe do Ministério Público Federal. Ele destacou, 

ainda, a postura de Janot na relação com os MPs estaduais, “sempre aberto e dis-

posto ao diálogo”. Por fim, Dornelles defendeu a reforma eleitoral como fundamen-

tal para o fortalecimento da fiscalização e combate à corrupção (...). Fonte: http://

intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.

parceria como PGQP foram implementadas ações administrativas que resultaram 

em uma economia de R$ 8 milhões. Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/at-

uacao.
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17 e 18/09/2015 – MP/PR sedia a XXVI Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores 

do MP.

No dia 17/09/2015, na sede do 

MP-PR, em Curitiba, iniciou-se 

a realização da XXVI Reunião 

Ordinária do Conselho Nacio-

nal dos Ouvidores do Ministério 

Público (CNOMP). A solenida-

de de abertura foi presidida 

pelo procurador-geral de Jus-

tiça, Gilberto Giacoia, com a participação do ouvidor-geral do MP-PR e presidente 

do CNOMP, Antonio Cesar Cioffi de Moura, do corregedor-geral do MP-PR, Arion 

Rolim Pereira, do ouvidor-nacional do MP e conselheiro do CNMP, Sérgio Ricardo 

de Souza, dos procuradores da República Deltan Martinazzo Dallagnol e Roberson 

Henrique Pozzobon, do procurador de Justiça e ex-ouvidor-geral do MP-PR, Carlos 

Aldir Loss, do presidente da APMP, Claudio Franco Felix, do presidente do Colégio 

de Diretores de Escolas e CDEMP, Eduardo Diniz Neto, que também representou a 

Fundação Escola do MP-PR (Fempar), e do controlador-geral do Estado do Paraná, 

Carlos Eduardo de Moura. Fonte: http://www.mppr.mp.br/modules/noticias/article.

php?storyid=5676.

28/10/2015 - Promotores compartilharam experiências em debates na Semana do 
Ministério Público do Litoral Norte.

Membros do MP, da Academia, 

estudantes de Direito e autori-

dades da região participaram 

dos debates da VIII Semana do 

Ministério Público do Litoral Norte, 

nos dias 28 e 29 de outubro, no 

campus da Unisc em Capão da 

Canoa. O Ouvidor do MP, Mau-

ro Henrique Renner, represen-

tou a Instituição na abertura do evento, que contou ainda com as presenças dos 

Vices-Presidentes da AMP Martha Beltrame e João Ricardo Santos Tavares (...). 

Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.
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05 e 06/11/2015 - Ação Nacional: Integração e Aprimoramento das Ouvidorias do 
Ministério Público – Brasília/DF.

No dia 05/11/2015, começou a 

“Ação Nacional: Integração e Apri-

moramento das Ouvidorias do Mi-

nistério Público”. O evento reuniu, 

em Brasília, 48 participantes, entre 

ouvidores e servidores de todo o 

Brasil, com o objetivo de discutir ini-

ciativas e projetos para melhorar a 

integração entre os órgãos e a efe-

tividade dos serviços prestados ao cidadão. “O tema proposto foi algo que causa 

sempre aflição, o sonho, o desejo de todo ouvidor e de todo o Ministério Público: 

integração e aprimoramento”, afirmou o presidente do Conselho Nacional de Ouvi-

dores do Ministério Público, Antônio César Cioffi de Moura, destacando a relevância 

e a pertinência do encontro. “Essa é uma oportunidade muito importante para que 

possamos debater a atuação das Ouvidorias e, por isso, me sinto muito honrado em 

estar aqui”, afirmou o ouvidor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

que também integrou a mesa de abertura do evento. Ao dar boas-vindas aos par-

ticipantes, o ouvidor nacional do Ministério Público, Conselheiro Sérgio Ricardo de 

Souza, destacou que o Brasil é um país continental e que as ouvidorias das 27 unida-

des da federação, além das do Ministério Público da União, têm realidades bastante 

particulares, mas é importante que haja uniformidade. “O papel fundamental desse 

evento é conseguirmos construir algo que permita uma unidade de procedimento. 

Precisamos unificar o modo de acesso e de resposta ao cidadão, compartilhan-

do as boas práticas, sempre respeitando a independência institucional”, afirmou. 

Para a Procuradora-geral da República em exercício, Ela Wiecko, o cidadão preci-

sa ver o Ministério Público como uma instituição com práticas em comum, mesmo 

em estados da federação diferentes, para que ele possa entendê-la melhor.“ (...). 

Fonte: http://www.cnmp.gov.br/portal_2015/todas-as-noticias/8598-comeca-even-

to-de-integracao-e-aprimoramento-das-ouvidorias-do-mp?highlight=WyJvdXZpZ-

G9yaWEiXQ.
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10/12/2015 - Natal Gigante traz alegria para crianças e adolescentes acolhidos da 
Capital.

Mais de mil crianças e adolescentes acolhi-

dos em abrigos de Porto Alegre tiveram mo-

mentos de alegria e celebração no “Natal 

Gigante”, festa organizada pelo Ministério 

Público, Sport Club Internacional e Brio 

Holding, com a presença de dezenas de 

parceiros. A chegada do Papai Noel no 

caminhão do Corpo de Bombeiros, o ponto alto da festa, foi aguardada com an-

siedade por todos. Durante toda tarde no estádio Beira-Rio, as crianças brincaram, 

pularam, assistiram a apresentações musicais, teatrais e de dança, comendo pizza, 

pipoca e cachorro-quente. (...). A Promotora de Justiça da Infância e da Juven-

09/12/2015 - Eduardo de Lima Veiga recebe a Medalha do Mérito Farroupilha.

Durante solenidade no Salão Júlio de Cas-

tilhos, dia 09/12/2015, a Assembleia Legisla-

tiva do Estado outorgou ao Procurador de 

Justiça Eduardo de Lima Veiga sua mais 

alta honraria, a Medalha do Mérito Farrou-

pilha. No Dia Internacional de Combate 

à Corrupção, o ex-Procurador-Geral de 

Justiça do RS reiterou a importância dos 

esforços para a construção de um coope-

rativismo federalista na relação da União 

com o Estado. Citando o ex-Ministro do STF, 

Joaquim Barbosa, observou que “na crise 

que desnudou certa corrupção endêmica, 

os Poderes reativos (o Judiciário, nomea-

damente, mas também o Ministério Público), com seus altos e baixos, estão se sain-

do relativamente bem. Mas esperamos, precisamos mais dos Poderes propositivos, 

Executivo e Legislativo”.  (...). Fonte: ttp://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.
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tude da Capital Cinara Vianna Dutra Braga foi 

uma das organizadoras da festa que recebeu 

crianças e adolescentes de casas administra-

das por entidades conveniadas, Organizações 

Não-Governamentais (ONGs), pela Fundação de 

Proteção Especial (FPE) e pela Fundação de As-

sistência Social e Cidadania (Fasc). Conforme a 

Promotora, a festa foi um momento de extrema 

alegria e de união de esforços entre o poder pú-

blico e a iniciativa privada. “Queremos um bom 

Natal para as crianças, mas também queremos 

que elas tenham uma família, bem como uma 

estrutura adequada para que não passem toda 

a primeira infância ou a adolescência em uma casa de acolhimento”, frisou (...). 

Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.Itur quem. Si in vocredi enihi, 

quam antis, plis; notertuus obse porunum siliusquem videa silica vil hostrim

16/12/2015 - MP presente na posse do novo Presidente do Tribunal de Contas.

Em 16/12/2015 assumiu o novo Presidente 

do Tribunal de Contas do Estado. O Con-

selheiro Marco Peixoto foi empossado no 

cargo em Sessão Especial realizada no 

Plenário Gaspar Martins, pelo critério de 

rodízio por antiguidade. Diversas autori-

dades prestigiaram a cerimônia, incluin-

do o Governador do Estado José Ivo Sar-

tori. O Subprocurador-Geral de Justiça 

para Assuntos Jurídicos, Paulo Emilio J. Barbosa, representou a Instituição na mesa 

de autoridades. Também prestigiaram a Sessão Especial o Subprocurador-Geral de 

Justica para Assuntos Institucionais, Fabiano Dallazen, e os ex-Procuradores-Gerais 

Eduardo de Lima Veiga e Mauro Renner. Em seu discurso de posse, Marco Peixoto 

lembrou o histórico de relevantes serviços prestados pela TCE ao Rio Grande do 

Sul. “Temos hoje um Tribunal plural, composto por qualificado corpo técnico e por 

conselheiros com larga experiência na administração pública, todos irmanados na 

fiscalização dos recursos públicos, objetivando sua melhor utilização”, afirmou (...). 

Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao.
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Faça sua manifestação online: 
Formulário de atendimento http://www.mprs.mp.br/ouvidoria

Telefones: (51) 3295-1601 ou (51) 3295-1677
Envie fax para: (51) 3295-1600.

Correspondência para: Ouvidoria MP/RS 
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, nº 80, Torre Norte, 8º andar, sala 801 

Bairro Praia de Belas, Porto Alegre - RS - CEP: 90050-190.

COMO CONTATAR A OUVIDORIA




