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APRESENTAÇÃO
O presente relatório reúne as principais atividades desenvolvidas pela
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul no ano de
2022, ao mesmo tempo em que atende ao disposto nas seguintes normas: 

Lei Estadual n.º 12.463/2006, artigo 2ª, VII: elaborar e encaminhar à Procuradoria-
Geral de Justiça e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, relatório
semestral referente às reclamações, denúncias, críticas, apreciações, comentários,
elogios, pedidos de informações e sugestões recebidas, bem como os seus
encaminhamentos e resultados (...). (Fonte:
https://www.mprs.mp.br/legislacao/leis/2418/).

Provimento 55/2013 MPRS, artigo 5º: Os principais resultados institucionais e os
destaques da atuação que irão compor o Relatório serão prestados pelos seguintes
órgãos, por meio da coleta e consolidação das informações das respectivas áreas
que lhes competem:  (...) VI - Ouvidoria do Ministério Público (...). (Fonte:
https://www.mprs.mp.br/legislacao/provimentos/7347/).

Resolução n.º 95/2013 do Conselho Nacional do Mistério Público - CNMP, artigo
4º: Compete às ouvidorias do Ministério Público: (...) VIII – encaminhar,
preferencialmente por meio eletrônico, relatório estatístico trimestral e analítico
semestral das atividades desenvolvidas ao Conselho Nacional do Ministério Público,
com os indicadores mínimos constantes no anexo desta Resolução. IX – divulgar o
seu papel institucional à sociedade. (Fonte:
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
0951.pdf).

Nesse sentido, compila dados estatísticos quantitativos acerca das
manifestações recebidas, seus tipos e assuntos específicos, além de referir os
eventos internos e externos que contaram com a participação da Ouvidoria,
divulgando seu papel institucional à sociedade. 



SOBRE A OUVIDORIA
A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
foi criada pela Lei Estadual n.º 12.463 de 03 de maio de 2006. Está
localizada na Sede do Ministério Público, na Avenida Aureliano de
Figueiredo Pinto, n.º 80, 8º andar, Torre Norte, Porto Alegre/RS. Sua
página na internet está disponível em
https://www.mprs.mp.br/ouvidoria/.

QUEM SOMOS

O autor(a) formaliza sua manifestação à Ouvidoria do Ministério
Público, através dos canais de contato disponibilizados (físico ou
virtual).
Após o recebimento e a análise da manifestação o expediente é
direcionando ao(s) órgão(s) demandado(s), para conhecimento e
adoção das providências cabíveis ou, se houver necessidade, são
realizadas diligências, solicitando informações, para o esclarecimento
dos fatos.
Assim que realizado o encaminhamento da manifestação ao órgão
competente e/ou depois do retorno das diligências requeridas, a
Ouvidoria encaminha resposta ao manifestante, no prazo máximo de
30 dias.

COMO ATUAMOS

A Ouvidoria do MP/RS é chefiada pelo Procurador de Justiça Mauro
Henrique Renner, que exerce a função de Ouvidor do Ministério
Público, enquanto o Procurador de Justiça Eduardo de Lima Veiga,
detém a função de Ouvidor Substituto.
A equipe é composta pelas assessoras Maria da Gloria Fonseca
Rodrigues, Clarissa de Lima Calvi, Danielli Milczarek e pela
terceirizada Maristela Amancio Martins.

EQUIPE
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No ano de 2022 foram formalizadas 5.028
manifestações através dos canais de
atendimento disponibilizados pela Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul (telefone, whatsapp, formulário de
atendimento virtual, e-mail e atendimento
presencial).

DADOS ESTATÍSTICOS
O mês de setembro de 2022 foi o mais
demandado, sinalizando 765 atendimentos.
Estas informações estão publicadas na página
da Ouvidoria do Ministério Público RS
(https://www.mprs.mp.br/ouvidoria), no menu
estatísticas.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO
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O número total de manifestações registradas
em 2022 representou uma média de 419
atendimentos mensais, equivalendo a 20
atendimentos diários.

2022
ano 5.028

manifestações

média mensal 419
manifestações

média diária 20
manifestações
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TIPOS DE MANIFESTAÇÕES

É a manifestação de satisfação,
apreço, identificação de

aspectos positivos na prestação
de serviço ao público ou
reconhecimento sobre a

qualidade do serviço recebido.

ELOGIO

RECLAMAÇÃO
É a manifestação de insatisfação,

desagrado, protesto sobre um
serviço prestado, ação ou omissão
do MP, da administração em geral

e/ou servidor público, que a
manifestante considera ineficiente,

ineficaz e não efetivo.

É a proposta de melhoria,
aprimoramento dos serviços

prestados pelo Ministério
Público ou outros órgãos e

instituições públicas.

É a manifestação que implica
censura a ato, procedimento ou  

posição adotada pela
Instituição, por meio de seus

órgãos, agentes ou servidores.

CRÍTICA

É a manifestação que consiste
no pedido de informação e/ou

pedido de providências ao
Ministério Público.

PEDIDO DE 
INFORMAÇÃOÉ a manifestação revestida de

gravidade, atribuindo a
responsabilidade do fato à

instituição, órgão externo ou
interno à instituição, agente

público, pessoa física ou
jurídica.

DENÚNCIA COMENTÁRIO

É o registro da opinião do
manifestante com relação a
determinado acontecimento

ou tema.

SUGESTÃO

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO
CLASSIFICADAS POR TIPO
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3.083
DENÚNCIAS

As manifestações, quanto ao seu conteúdo, são
classificadas em duas etapas. Inicialmente, é
selecionado, pelo autor do registro, o assunto
geral: denúncia, reclamação, pedido de
informação, comentário, crítica, sugestão ou
elogio. 
No ano de 2022, das 5.028 manifestações
recebidas, 3.083 foram classificadas como
denúncias, 1.156 demandas como comentários,
529 foram reclamações, 187 pedidos de
informação, 21 críticas, 31 sugestões e 21
elogios. 
O maior percentual correspondeu às
denúncias, representando 61% das
manifestações. Em segundo lugar, totalizando
23% ficaram os comentários. Tivemos também
10% de reclamações, seguido de 4% de
pedidos de informação. Por fim, tivemos menos
de 1% das representações classificadas como
críticas, sugestões e elogios.
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ASSUNTOS ESPECÍFICOS

Acessibilidade Administração e funcionamento
do Ministério Público

Atuação de Membros ou
Servidores

Concurso público
Consultas e Dúvidas

Jurídicas
Consumidor

Controle externo da
atividade policial

Crimes
Demanda alheia à competência do

Ministério Público

Discrimação de Gênero, Etnia,
Condição Física ou Mental

Educação Eleitoral

Execução Penal Idoso Improbidade Administrativa

Infância e Juventude Lei de Acesso à Informação Meio Ambiente

Outros Residência na comarca/
Lotação de membros

Saúde

Serviços Públicos
Sindical e Questões

Análogas
Violência Doméstica

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO,
CLASSIFICADAS POR ASSUNTO ESPECÍFICO

Após a classificação por tipo de manifestação (denúncia, pedido de informação, comentário,
reclamação, crítica, sugestão ou elogio) realizada pelo autor, o registro recebe uma segunda
classificação, efetuada pela equipe da Ouvidoria, ocasião em que é selecionado o assunto específico
de acordo com o caso relatado. Abaixo, constam as 24 matérias retratadas no campo assunto
específico, que estão regulamentadas pela Resolução n.º 95/2013, com alterações dadas pela
Resolução n.º 153/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

Os conteúdos trazidos pelas partes, quanto ao assunto específico, quando não relacionados aos
temas taxativos, definidos pelo CNMP, são subclassificados como “outros”. Esse item reproduz o
maior índice de categorização, totalizando 1.159 manifestações, com um percentual de 69% do total.
Dos 31% restantes de assuntos específicos, conforme o gráfico a seguir, os mais demandados
envolvem infância e juventude; em segundo lugar casos de atuação funcional, após situações de
improbidade administrativa; e, em quarto lugar, fatos relacionados a crimes.
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Conforme determina o Provimento n.º 55/2013 MPRS, anexo I, 4.5.3, deve ser apresentada no
relatório de atividades da Ouvidoria uma análise comparativa de manifestações recebidas em
períodos anteriores. Nesse sentido, foram trazidos os números dos últimos 10 anos (2012 a 2022).

O gráfico a seguir apresenta uma linha crescente de demandas a partir do ano de 2019,
coincidindo com o início da Pandemia COVID-19, com seu pico no ano de 2020, decrescendo em
2022. 

Atribui-se à situação imposta em 2019, ao gerar a necessidade de isolamento físico, por
determinado período, a expansão do uso de ferramentas virtuais, facilitando, de certa forma, o
acesso on-line à busca por atendimento.

Essa facilidade de acesso fez com que muitas pessoas buscassem o conhecimento com relação ao
uso da Internet, aumentando, consequentemente, a demanda de manifestações, uma vez que a
utilização de tal recurso é rápido e traz resultados tão eficazes quanto o atendimento presencial.
No curso da "era tecnológica" e com o start iniciado pela Pandemia COVID-19, vislumbramos um
ponto de não-retorno no sistema de acolhimento às demandas, que passaram a ser registradas
principalmente através do meio digital.

Por outro lado, observa-se a diminuição de manifestações recebidas em 2022 em comparação aos  
três últimos anos (2019, 2020 e 2021). Credita-se essa mudança à atualização realizada nesse ano
no formulário virtual de atendimento ao cidadão (denuncie) no site do Ministério Público. A revisão  
estendeu ao mencionado canal uma possibilidade antes disponível apenas no formulário da
Ouvidoria, qual seja, o registro de demandas sem identificação de autoria (anônimas). Assim, ao
facultar ao autor o preenchimento de dados de identificação no formulário denuncie, alterou-se o
fluxo de recebimento das manifestações anônimas (que em sua maioria não abrangiam a atuação
da Ouvidoria), redirecionando-as diretamente aos setores competentes.

ANÁLISE COMPARATIVA 
COM PERÍODOS ANTERIORES



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

20 

15 

10 

5 

0 

3.242
4.354

3.342
2.527

1.674
2.649

1.033

8.774

17.786

10.253

5.028



O governador Eduardo Leite participou do 4° Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, em Atlântida, no
Litoral Norte. O evento contou com a participação do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, do secretário de
Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. 

“O que eu divido com vocês aqui é que o RS tomou uma decisão de fazer enfrentamento de problemas estruturais.
As dívidas de curto prazo estão resolvidas. Em janeiro de 2019, tínhamos R$ 1,1 bilhão em passivos só na área da
saúde. Ao privatizarmos a CEEE, viabilizamos o pagamento do ICMS aos municípios, o que não era feito. Xangri-lá
recebeu R$ 1,1 milhão, e a região do litoral, R$ 23 milhões com esse processo. Colocamos os salários dos servidores
em dia, o 13° em dia, e estamos planejando investimentos: anunciamos, desde o segundo semestre de 2021, R$ 5,3
bilhões em investimentos em áreas estratégicas no programa Avançar, que serão aplicados até o fim de 2022.
Viramos o jogo no RS”, detalhou Leite, ao traçar um panorama dos primeiros três anos da gestão.

O Ouvidor do Ministério Público, Eduardo de Lima Veiga, prestigiou o evento.

As informações foram retiradas do site: https://estado.rs.gov.br/com-palestra-leite-encerra-4-forum-gaucho-de-
desenvolvimento-economico-no-litoral-norte.

ATUAÇÃO
REUNIÕES/EVENTOS/SOLENIDADES

Janeiro
4° Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, 

em Atlântida, no Litoral Norte 



Fevereiro
MPRS sedia a 57ª Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público 

No dia 3 de fevereiro ocorreu a 57ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público
(CNOMP). O procurador-geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, realizou a abertura do evento. O encontro,
ocorrido em formato híbrido (na sede do Ministério Público gaúcho e on-line), foi presidido pela ouvidora do MP de
Pernambuco, Selma Magda Pereira Barbosa Barreto.

Em suas falas, Marcelo Dornelles, o ouvidor do MPRS, Eduardo de Lima Veiga, e o subprocurador-geral de Justiça
para Assuntos Institucionais, Júlio César de Melo, deram as boas-vindas aos participantes.

“A Ouvidoria cumpre importante função e o MPRS tem aprimorado os trabalhos do órgão, que tem sido presidido
por pessoas com grande conhecimento acerca do funcionamento da instituição, por já terem ocupado cargos como
procurador-geral de Justiça e corregedor-geral”, disse Dornelles.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/54084/.

https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/54084/


Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do MP 
encerra com palestra de Ministro do STJ  

A 57ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), que aconteceu na
sede do Ministério Público gaúcho, foi marcado pela palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça Reynaldo
Soares Fonseca, que abordou o tema “O princípio constitucional da fraternidade como fundamento da atuação das
Ouvidorias do MP”.

Conforme Fonseca, “a ouvidoria nasce com a perspectiva de uma escuta qualificada de colaborar com o critério da
transparência no serviço público e isso, evidentemente, não só de um trabalho de resgate dos direitos
fundamentais, mas de que nós vivemos numa sociedade que se propõe a ser solidária”. Para o ministro, essa
solidariedade tem que se fazer presente não só na forma de apresentação de transparência, mas de controle
também. “Portanto, as ouvidorias do Ministério Público representam o resgate no âmbito do princípio fraternidade
ou solidariedade, dentro dos critérios de transparência e de controle”, destaca. 

O ouvidor do MPRS, Eduardo de Lima Veiga, esteve presente na reunião.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/54087/.



Diretoria Executiva participa da 57ª Reunião do 
Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público 

O encerramento da 57ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados
e da União (CNOMP), contou com a presença do vice-presidente de Jubilados, Cláudio Barros Silva, representando
a AMP/RS.

O segundo dia do encontro foi marcado pelas palestras “O princípio constitucional da fraternidade como
fundamento da atuação das Ouvidorias do MP”, apresentada pelo ministro Reynaldo Soares Fonseca, do Superior
Tribunal de Justiça, e que teve como debatedor o procurador de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Carlos
Augusto Alcântara Machado.

No encerramento, o ministro do STJ foi homenageado pelo seu destaque no fortalecimento das Ouvidorias do
Ministério Público Brasileiro.

O ouvidor do MPRS, Eduardo de Lima Veiga, esteve presente na reunião.

As informações foram retiradas do site: http://www.amprs.com.br/noticias-amprs/8338/diretoria-executiva-
participa-da-57-reuniao-do-conselho-nacional-dos-ouvidores-do-ministerio-publico-dos-estados-e-da-uniao.



Uma pequena prova do que esperar da Expodireto Cotrijal 2022 foi apresentada em Porto Alegre, com a realização
do lançamento oficial da exposição.

Renovada e cada vez mais focada na tecnologia e inovação, a Expodireto Cotrijal trouxe novas experiências para os
seus visitantes em 2022. Uma das grandes novidades foi a Expodireto Digital, que permitiu aos visitantes, de forma
virtual, realizar uma visitação aos principais ambientes do parque. Um ambiente totalmente tecnológico, onde o
público pôde interagir com expositores, acompanhar eventos ao vivo e desfrutar de muito conteúdo e informação
sobre as últimas novidades do agronegócio.

O ouvidor do MPRS, Eduardo de Lima Veiga, esteve presente no evento.

As informações foram retiradas do site:
https://www.expodireto.cotrijal.com.br/imprensa/noticia/4584/lancamento-apresenta-uma-feira-renovada-para-
2022.

Expodireto Cotrijal - Lançamento apresenta 
uma feira renovada para 2022  

https://www.expodireto.cotrijal.com.br/imprensa/noticia/4584/lancamento-apresenta-uma-feira-renovada-para-2022


Em cerimônia realizada em Porto Alegre, foram empossados os integrantes da administração do Tribunal de Justiça
Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS) para o biênio 2022-2023. O desembargador militar Amilcar Fagundes Freitas
Macedo assumiu a presidência do Tribunal em substituição ao desembargador militar Fábio Duarte Fernandes.

Na ocasião, também foram empossados a desembargadora militar Maria Emília Moura da Silva (vice-presidente), o
desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues (corregedor-geral da JME), o desembargador militar Sergio
Antonio Berni de Brum (Ouvidor-geral) e o desembargador militar Rodrigo Mohr (Diretor da Escola Judicial Militar).

O ouvidor do MPRS, Eduardo de Lima Veiga, esteve presente no evento.

As informações foram retiradas do site: https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-
empossada-07-02-2022.

Nova Administração do Tribunal de Justiça 
Militar do RS é empossada  

https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022
https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022
https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022


A Ouvidoria do Ministério Público esteve presente na posse da nova administração do Tribunal de Justiça
Militar do Rio Grande do Sul, eleita para o biênio 2022-2023. No ato, o atual presidente desembargador militar
Fábio Duarte Fernandes, transmitiu o cargo ao presidente eleito, desembargador militar Amilcar Fagundes
Freitas Macedo.

Entre os representantes do Ministério Público, estiveram presentes o procurador-geral de Justiça, Marcelo
Lemos Dornelles, o ouvidor do MPRS, Eduardo de Lima Veiga e o procurador de Justiça, Mauro Henrique
Renner.

As informações foram retiradas do site: http://www.amprs.com.br/noticias/amprs/8339/associacao-participa-
da-posse-da-nova-administracao-do-tribunal-de-justica-militar

Ouvidoria do MPRS participa da posse da nova 
administração do Tribunal de Justiça Militar

https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022
https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022
https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022


Ouvidores de unidades do Ministério Público brasileiro participaram da 59ª Reunião Ordinária do Conselho
Nacional dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça de
Pernambuco, no Recife, e remotamente, por meio de videoconferência. Além da pauta administrativa da entidade,
os ouvidores debateram as providências relativas à recepção de informações sobre casos de violência política
contra as mulheres e demais grupos sociais vulneráveis.

“As Ouvidorias existem para representar o cidadão e solidificar essa ferramenta democrática de diálogo com a
sociedade dentro do Ministério Público. Especificamente no que diz respeito à Ouvidoria das Mulheres, o CNOMP
é um colegiado de grande relevância para traçarmos um trabalho de sensibilização dos gestores de cada ramo do
MP brasileiro para implantar, dentro das características de cada local, esse atendimento qualificado”, ressaltou a
ouvidora do MPPE e presidente do CNOMP, promotora de justiça Selma Barreto.

O ouvidor do MPRS, Eduardo de Lima Veiga, esteve presente no evento.

As informações foram retiradas do site: https://www.mppe.mp.br/mppe/comunicacao/noticias/16254-no-recife-
cnomp-se-reune-para-aprofundar-debates-sobre-ouvidoria-das-mulheres.

59ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Ouvidores

Maio

https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022


O procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, entregou a Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio
Grande do Sul ao chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, Valério Stumpf Trindade, ex-chefe do Comando
Militar do Sul. A distinção é destinada a personalidades e instituições que se destacaram pela busca do
desenvolvimento das atividades jurídicas e homenageia, também, aqueles que prestaram relevantes serviços à
cultura jurídica e ao Ministério Público.

“Sabemos da dificuldade que é um comando dessa grandiosidade, mas sabemos que vossa excelência constitui toda
a experiência e a condição pessoal - e o seu currículo fala por si só - de estar à frente do Exército brasileiro em um
momento tão complicado como se avizinha, exatamente por causa do tensionamento do período eleitoral. Então,
para nós, é motivo de muita tranquilidade saber que lá, nas primeiras fileiras do Exército brasileiro, tem uma pessoa
com a sua competência, ponderação e seriedade”, comentou Dornelles.

O evento contou com a participação do ouvidor substituto do Ministério Público, Mauro Henrique Renner.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/54552/

Ministério Público entrega Ordem do Mérito 2021 
ao chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro
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Junho

Ministério Público realiza prestação de contas 
na Assembleia Legislativa

O procurador-geral de justiça, Marcelo Dornelles, realizou a prestação de contas do Ministério Público do Rio
Grande do Sul na Assembleia Legislativa. O chefe do MP ocupou a tribuna do Plenário 20 de Setembro, em sessão
híbrida presidida pelo deputado Valdeci Oliveira, e discorreu sobre a atuação de membros e servidores da
instituição no ano de 2021, sintetizada no Relatório Anual 2021 MPRS, entregue aos deputados estaduais.

Em seu discurso, Dornelles cumprimentou a todos e lembrou que a prestação de contas à sociedade, representada
pelo Parlamento, é uma obrigação legal prevista na Constituição de 1988 e agradeceu a oportunidade de apresentar
o trabalho realizado.

O ouvidor do Ministério Público, Eduardo de Lima Veiga, esteve presente no evento.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/54620/.
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Agosto
18ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Ouvidores 

e XV Congresso Estadual do Ministério Público RS

Realizou-se em Gramado, na Serra gaúcha, a 15ª edição do Congresso Estadual do Ministério Público. O evento foi
promovido pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS), com apoio institucional do
MPRS. 

Além da programação principal, reuniu-se em Gramado, integrantes do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais
do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério
Público dos Estados e da União (CNCGMPEU), Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, do Conselho Nacional dos Ouvidores do MP
(CNOMP) e da Associação Nacional dos Membros do MP (CONAMP).

A Ouvidoria do MPRS se fez representada pelo ouvidor substituto, Mauro Henrique Renner.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/55009/.
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A Ouvidoria do Ministério Público, por meio de seu Ouvidor substituto, Mauro Henrique Renner, participou do
Encontro de Ouvidores, no Espaço Labee9 do Tribunal de Justiça.

"As Ouvidorias são muito importantes para o bom andamento dos serviços prestados à população e também para
avaliarmos a atuação do Poder Público a partir das demandas encaminhadas pela população". A declaração foi da
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, na abertura do Encontro de
Ouvidorias instaladas em Poderes e Instituições no Rio Grande do Sul. 

As informações sobre o evento foram encaminhadas pela diretoria de imprensa do TJRS, via e-mail: dicom-
dimp@tjrs.jus.br.

Encontro de Ouvidores no Espaço Labee9 do Tribunal de Justiça
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Setembro

Empossados Ouvidor e Ouvidor Substituto do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

 

O procurador de Justiça, Mauro Henrique Renner é o novo ouvidor do Ministério Público. Ele foi empossado no
cargo dia 6 de setembro, no gabinete do procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles. Também tomou posse o
ouvidor substituto, Eduardo de Lima Veiga. Eles atuarão na Ouvidoria no próximo biênio.

Na ocasião, Dornelles agradeceu a Mauro Renner e a Eduardo Veiga por aceitarem o convite. “São dois ex-
procuradores-gerais, cujas trajetórias, currículos e serviços que ambos já prestaram ao MP falam por si, e vêm, já há
quatro anos, realizando um trabalho importante de organização e no fortalecimento da Ouvidoria”, destacou o PGJ.

As informações foram retiradas do site:  https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/55213/.

https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/55213/


Comitê Estratégico de Proteção de Dados Pessoais 
do MPRS realiza primeira reunião

Foi realizada, no dia 27 de setembro, a primeira reunião do Comitê Estratégico de Proteção de Dados Pessoais do
MPRS, Cepdap. Na pauta, análise do Comitê para a implementação de medida de adequação à LGPD, bem como
minuta da Política de Privacidade de Dados do MPRS.

Na oportunidade, a subprocuradora-geral de Justiça de Gestão Estratégica, Caroline Vaz, enfatizou a importância
da difusão da cultura de proteção de dados pessoais dentro da instituição, apontando os desafios que impactam
todas as áreas de atuação na implantação da LGPD.

A Ouvidoria do Ministério Público integra o Comitê. Participou da reunião o ouvidor do MPRS, Mauro Henrique
Renner.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/55355/

https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022
https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022
https://www.tjmrs.jus.br/noticia/nova-administracao-do-tjmrs-e-empossada-07-02-2022


Dezembro
Ouvidoria do Ministério Público participa 
da posse da Corregedora-Geral do MPRS

Em sessão solene do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, realizada no auditório Mondercil Paulo de
Moraes, foi empossada a nova Corregedora-geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A Procuradora de
Justiça Eva Margarida Brinques de Carvalho foi eleita em 30 de novembro com 100% dos votos válidos e exercerá
o mandato no biênio 2022/2024, sucedendo Marcelo Liscio Pedrotti. Como Subcorregedora-geral do MPRS,
tomou posse a Procuradora de Justiça Dirce Carvalho Soler.

O ouvidor do Ministério Público, Mauro Henrique Renner, e ouvidor substituto, Eduardo de Lima Veiga,
participaram da solenidade.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/55870/.



Foi inaugurada a foto oficial de Fabiano Dallazen na galeria dos ex-procuradores-gerais de Justiça. A solenidade
ocorreu no hall do Auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede institucional do Ministério Público do Rio Grande
do Sul (MPRS). O evento contou com a presença do procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, que
juntamente com o homenageado descerrou a placa.

Em seu pronunciamento, Fabiano Dallazen, agradeceu a todos. “É uma honra imensa integrar esta galeria de líderes
que construíram cada um ao seu tempo e ao seu modo a grandeza do Ministério Público. Tenho a convicção de
que cumpri com meus deveres com a sociedade gaúcha e serei sempre grato por poder aprender e cooperar para a
história desta Instituição”, disse Dallazen, que, no início da semana, despediu-se do MPRS para iniciar um novo
ciclo na iniciativa privada.

O ouvidor do Ministério Público, Mauro Henrique Renner, participou da solenidade.

As informações foram retiradas do site: https://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/55889/.

Inaugurada foto do ex-procurador-geral de Justiça 
Fabiano Dallazen




