OUVIDORIA

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2018
WWW.MPRS.MP.BR/OUVIDORIA

OUVIDORIA

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2018

APRESENTAÇÃO
Com a finalidade de atender a determinação
prevista no artigo 2º, VII, da Lei Estadual n.º
12.463/2006, bem como o disposto na Resolução
n.º 95/2013 do Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP, apresentamos o relatório das
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul durante o ano de 2018.
De início compilamos os dados estatísticos, os
quais abrangem os números de manifestações
recebidas neste Órgão, seus tipos/categorias e
assuntos.
Em seguida, a fim de ilustrar o trabalho
desenvolvido no setor e o serviço disponibilizado
à população, alguns casos são colacionados ao
presente relatório.
Para finalizar, mencionamos os eventos internos
e externos que contaram com a participação da
Ouvidoria, divulgando seu papel institucional à
sociedade.

EQUIPE
Eduardo de Lima Veiga
Ouvidor do Ministério Público
Ruben Giugno Abruzzi
Ouvidor Substituto
Clarissa de Lima Calvi
Assessora
Maria da Gloria F. Rodrigues
Assessora
Marina Medin Cansan
Assessora

CANAIS DE ATENDIMENTO
Cumprindo o papel que incumbe à
Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul, no
sentido de intermediar a comunicação
entre o cidadão e a Instituição, para
receber as demandas da sociedade,
disponibilizou-se no decorrer de 2018,
além do atendimento pessoal e
telefônico, a formalização do registro
das manifestações através de
formulário eletrônico, disponível na
internet.

PROCEDIMENTOS
A manifestação, ao ser registrada, é
classificada pelo autor da notícia
quanto ao tipo, ou seja, reclamação,
pedido de informação, denúncia,
sugestão, comentário, crítica ou
elogio. Após ingressar no sistema da
Ouvidoria recebe uma
subclassificação que delimita seu
assunto específico.

FLUXO
Em seguida, as manifestações são
triadas e, de acordo com o assunto,
direcionadas aos órgãos competentes,
para os esclarecimentos necessários
ou a adoção de medidas pertinentes
ao caso relatado.

3

TIPOS DE MANIFESTAÇÕES
DENÚNCIA

COMENTÁRIO

RECLAMAÇÃO

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
jurídica.

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

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 manifestação de satisfação,
apreço, identificação de
aspectos positivos na
prestação de serviço ao
público ou reconhecimento
sobre a qualidade do serviço
recebido.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
É a manifestação que consiste no
pedido de informação e/ou
pedido de providências ao
Ministério Público.

CRÍTICA
É a manifestação que implica
censura a ato, procedimento
ou posição adotada pela
Instituição, por meio de seus
órgãos, agentes ou servidores.

SUGESTÃO
É a proposta de melhoria,
aprimoramento dos serviços
prestados pelo Ministério
Público ou outros órgãos e
instituições públicas.

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

Infância e Juventude

Lei de Acesso à Informação

Outros

Serviços Públicos

Improbidade Administrativa
Meio Ambiente

Residência na comarca/
Lotação de membros

Saúde

Sindical e Questões
Análogas

Violência Doméstica
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DADOS ESTATÍSTICOS
No decorrer de 2018 a Ouvidoria do Ministério

Os assuntos trazidos pelos expedientes

Público recebeu um total de .1033

registrados na Ouvidoria possuem diversas

manifestações formais, registradas pelos canais

matérias. Dizem respeito tanto as demandas

de atendimento disponibilizados pelo Órgão.

precípuas da Ouvidoria, envolvendo as
atividades desenvolvidas pelos membros e

O resultado dos atendimentos formais

servidores da Instituição, quanto a notícias

representaram uma média de 86 expedientes

postulando providências ou solicitando

por mês.

informações sobre a atividade fim do Ministério
Público, em suas diversas áreas de atuação.

Apresentaram-se como os períodos de maior
busca por atendimento os meses de janeiro,

Nos gráficos a seguir estão detalhados os

fevereiro, outubro e dezembro de 2018.

números de atendimentos selecionados por
tipo/categoria e por assunto específico.
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Manifestações

POR TIPO
650
São classificadas, pelo autor do
registro, entre Denúncia,
Reclamação, Pedido de
Informação, Comentário, Sugestão,
Elogio e Crítica.

211
115

Dentre as 1.033 manifestações
recebidas em 2018, no tocante ao

12

tipo, destacam-se as denúncias,

27

11

7

termo utilizado para apontar
irregularidades a serem
averiguadas. Essas manifestações
totalizaram o montante de 650
expedientes, representando mais

ão
aç
m
a
l
c
Re

e
io
ár
od o
id açã
nt
d
e
m
Pe orm
Co
f
In

io
og
El

ca
íti
Cr

cia
ún
n
De

ão
st
ge
u
S

da metade dos atendimentos
realizados, ou seja, 63%.

Na sequência as reclamações (211)
representaram 20% dos registros,
após os pedidos de informações

Demais assuntos
37%

(115) que totalizaram 11% dos
pleitos, e, em menor número, os
elogios (27), os comentários (12),
as críticas (11) e as sugestões (7),
que juntos somaram os 6%
restantes dos atendimentos
efetuados.

Denúncia
63%
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Manifestações

POR ASSUNTO ESPECÍFICO
As manifestações, após serem classificadas,

Embora o assunto específico "outros" tenha

pelos autores, por seu tipo, recebem uma

sido o mais recorrente (320), tratam-se de

subclassificação delimitando, quando

expedientes cuja a matéria não correspondeu

possível, seu assunto específico, dentre as

as opções disponíveis.

opções previstas pela Resolução n.º 95/2013
do Conselho Nacional do Ministério Público,

Assim, a matéria específica mais frequente

com alterações dadas pela Resolução n.º

diz respeito à atuação de membros e

153/2016.

servidores do Ministério Público (126),
seguida de casos envolvendo improbidade

A mencionada subclassificação é realizada

administrativa (115), serviços públicos (54) e

internamente pelos servidores da Ouvidoria,

administração e funcionamento do Ministério

após a triagem do expediente.

Público (51).

Acessibilidade: 3
Administração e funcionamento do Ministério Público: 51
Atuação de Membros ou Servidores: 126
Concurso público: 39
Consultas e Dúvidas Jurídicas: 20
Consumidor: 27
Controle externo da atividade policial: 5
Crimes: 29
Demanda alheia à competência do Ministério Público: 42
Discriminação de Gênero, Etnia, Condição Física ou Mental: 9
Educação: 21
Eleitoral: 26
Execução Penal: 2
Idoso: 21
Improbidade administrativa: 115
Infância e juventude: 31
Lei de Acesso à Informação: 13
Meio ambiente: 41
Outros: 320
Residência na comarca/ Lotação de membros: 0
Saúde: 29
Serviços Públicos: 54
Sindical e Questões Análogas: 6
Violência Doméstica: 3
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Meio Ambiente
5.1%

Eleitoral
3.2%

Serviços Públicos
6.7%

Demanda alheia
5.2%

Outros
39.7%

Crimes
3.6%
Infância e Juventude
3.8%
Consumidor
3.3%
Consultas e Dúv. Jurídicas
2.5%
Concurso público
4.8%
Adm e Func. do MP
6.3%

According to wikipedia,
an annual report is a
comprehensive report on
a company's activities
throughout the year
Atuação Funcional
15.6%
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ATUAÇÃO
Casos

O trabalho realizado pela Ouvidoria

Nesse sentido, colaciona-se abaixo, de forma

auxilia no controle e na melhoria das

resumida. dois atendimentos realizados pela

atividades desenvolvidas pelo Ministério
Público, buscando a efetividade do
serviço público, consequentemente
promovendo a valorização da Instituição.
Esse relevante canal de diálogo

Ouvidoria no decorrer de 2018,
exemplificando de forma prática as
intervenções realizadas pelo setor,
demonstrando o cumprimento de seu papel
institucional.

com a população serve como uma
ferramenta para melhorias nos processos

O primeiro caso teve inicio e desfecho em

de gestão da Instituição.

janeiro de 2018, enquanto o feito seguinte
instaurou-se no ano de 2015, finando em março
de 2018.

REGISTRO

Número protocolo: PR.01229.00096/2018-1
Assunto: OUVIDORIA - DOSSIÊ - PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Assunto específico: Administração e funcionamento do
Ministério Público
Descrição:

Por favor verifique se tenho que comparecer nessa data e
o que se refere.
PROCESSO: 00088373-53.2014.9.07.9022
E indispensavel o comparecimento do autor a audiencia,
por prepostos ou pelos representantes legais judiciais.
ATENCAO! Prezado(a):
O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, no desempenho de
suas atribuicoes institucionais, com fundamento nos
artigos 329 e 971, inciso VI da Constituicao Federal e artigo
61, inciso VII da lei complementar nº 67, de 28 de Maio de
1988, intima Vossa Senhoria a comparecer nessa
Procuradoria Regional da Republica.
Aditada a Data de Comparecimento de: 10/01/2018.
(Quarta-Feira) as 09:00 (Horario Local).
Para: 29/01/2018. (Segunda-Feira) as 11:00 (Horario Local).
PROCESSO: 00088373-53.2014.9.07.9022 - RTO-rd
Consulte acima, publicacao no *DIARIO OFICIAL*
Atenciosamente,

25/01/2018 - Manifestação
Recebido e-mail do manifestante, nos termos abaixo:
(...) Muito obrigado pela atenção.

Estou aliviado pois não sabia do que se tratava.
Att (...)

ANDAMENTOS
25/01/2018 - Decisão
Enviado e-mail ao manifestante, nos termos abaixo:
Prezado Senhor:
Em atenção ao e-mail abaixo, informamos que possivelmente
se trata de mensagem falsa.
O conteúdo menciona três instituições diversas, ou seja, inicia
se referindo ao Ministério Público Estadual, após a
Procuradoria Regional da República (Ministério Público
Federal) e,
por fim, é assinado pelo Procurador do Ministério Público de
Contas.
Nota-se que o número do processo não corresponde a
numeração utilizada por essas Instituições.
Por fim, em uma breve pesquisa pela internet, nos sites de
busca (Google), pelo número do
processo informado no e-mail (PROCESSO:0008837353.2014.9.07.9022 - RTO-rd), foi possível constatar que diversas
pessoas são vítimas de fraudes através de mensagens
semelhantes a recebida pelo Senhor.
Atenciosamente,
Mauro Henrique Renner,
Procurador de Justiça,
Ouvidor do Ministério Público.

According to wikipedia,
an annual report is a
comprehensive report on
a company's activities
throughout the year
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REGISTRO
Número protocolo: PR.01229.00104/2015-9
Assunto: OUVIDORIA - DOSSIÊ - RECLAMAÇÃO
Descrição:
IC n° (....) da Comarca de (.....): Acompanhamos o IC por ter ocorrido um problema conosco na esquina ocupada irregularmente,
aguardando o desfecho da questão e por isto participamos de um encontro com o Sr. Promotor de Justiça no MP, quando
informou-nos haver falado com o Prefeito sobre situação, chegando a um denominador comum de aproveitar a lei vigente e
também normatizar outros estabelecimentos da cidade, mostrando interesse pelo problema. Informou-nos, gentilmente, que o
espaço seria medido e delimitado.
Por ter ocorrido o citado problema conosco, impedimento de usufruir a esquina como usufruíamos a tempo atrás tomando
chimarrão, conversando, encontrando os amigos, e aproveitando sua localização privilegiada que é junto a principal praça de (.........),
mencionamos a esquina, o que para nós ficou claro que o espaço a ser delimitado seria junto ao prédio. É a solução lógica pois tem
quase 30 m de comprimento e duas fachadas onde colocavam e ainda colocam uma, duas e até três carreiras de mesas e cadeiras,
liberando a esquina para a passagem das pessoas com conforto e não como é atualmente, uma diminuta passagem por sobre a
guia de cegos que as pessoas passam apertadamente ou tem que desviar pela rua.
Conhecendo o TAC firmado, nossa reclamação é de que na cláusula segunda, a possibilidade da proprietária indicar a forma que
pretende ocupar o passeio público não acompanha os entendimentos mantidos até agora com o MP e não deve ser permitido a
ocupação da esquina pois há bastante espaço em torno da pizzaria, inclusive uma calçada alargada para favorecê-lo.
O TAC sera enviado por meio eletrônico.

Agradecemos a atenção do MP.

ANDAMENTOS
Decisão
Encaminhe-se o presente expediente à Promotoria de Justiça de (...............................), solicitando informações, a
fim de serem repassadas, na íntegra, ao requerente.
Em 28/01/2015 - Enviado e-mail, COMPLEMENTAR, ao manifestante nos seguintes termos:
Enviado e-mail ao manifestante, nos termos abaixo:
Prezado Senhor:
Em complementação ao e-mail enviado ao Senhor, referente ao PR.01229.00104/2015-9, comunicamos que
obtivemos a informação da Promotoria de Justiça de (..........) de que, foi determinada a expedição de mandado
de notificação à proprietária do estabelecimento, com prazo de 10 dias para informar acerca do cumprimento
das cláusulas segunda e terceira do TAC.
(...).
Atenciosamente,
Mauro Henrique Renner,
Procurador de Justiça,
Ouvidor do Ministério Público.

08/03/2018 - FINALIZAÇÃO
Recebido e-mail do manifestante nos termos abaixo:
(...) Boa tarde. Gostaríamos de registrar o bom atendimento do MP local no tocante a um IC sobre uso indevido de espaço público
(passeio e canteiro) por conta de uma pizzaria. Foi um longo debate,por vários anos,sendo que vário promotores atuaram em tal IC.
Todos os promotores ao longo do processo alcançaram,por etapas,êxito pontuais nas várias (muitas) irregularidades existentes no
local. O assunto foi inicialmente "levantado" por um grupo de munícipes, sendo que três pessoas foram "escaladas" para procurar o
MP. Destas apenas eu continuei até o ponto que entendíamos como alcançados os objetivos e a "conquista", que adiante
mencionaremos. Tal "conquista" era a retomada para uso público nas 24 h do dia da esquina mais importante da cidade (numa
rótula em frente a maior praça pública) pelos munícipes uma vez que a tarde/tardinha os funcionários do estabelecimento
montavam guarda-sóis, mesas e cadeiras no local,e não raro, através da colocação destes,"empurrando" as pessoas para outro
local (existe uma foto no IC desta situação). Dito isto e sem mais delongas, através do trabalho incansável do Dr. (....), MD Promotor
de Justiça da Comarca, ocorreu uma demarcação deixando uma parte do local preservado aos munícipes para que possam
desfrutar do local e seu magnífico entorno em qualquer horário do dia e da noite pois o mesmo ficava tomado até o encerramento
das atividades do estabelecimento,em horário adiantado. Cumpre também registrar que o Dr. (.....) o recebeu-nos várias
vezes,sempre com boa-vontade e dando-nos especial atenção. E assim,nada mais justo que este registro e parabéns ao MP, e em
especial ao MP de (.....) e a todos que atuaram no mencionado IC. Atenciosamente, (....)

According to wikipedia,
an annual report is a
comprehensive report on
a company's activities
throughout the year
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ATUAÇÃO

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

05/02/2018 - Posse da nova gestão do Tribunal de Justiça Militar
Realizada nesta segunda-feira, 05, a posse do juiz-militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues como presidente do
Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Na mesma solenidade, ocorrida no Tribunal de Contas do Estado,
também foram empossados o juiz-militar Antonio Carlos Maciel Rodrigues, como vice-presidente, e o juiz-civil
Amilcar Fagundes Freitas Macedo, oriundo do Ministério Público, como corregedor-geral da Justiça Militar do
Estado.
Diversos membros do Ministério Público participaram da cerimônia. O ouvidor do MP, Mauro Renner, representou
o PGJ na mesa de autoridades. Também estiveram presentes o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, Benhur Biancon Junior, os ex-procuradores-gerais de Justiça Simone Mariano da Rocha e Eduardo
de Lima Veiga, entre outros procuradores e promotores de Justiça. (...)
Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/46154/

14/03/2018 - Relatório da Ouvidoria é entregue ao
Procurador-Geral
Mauro Renner entregou o relatório ao procurador-geral
de Justiça, Fabiano Dallazen.
Em reunião realizada nesta quarta-feira, 14, o ouvidor do
MP, Mauro Henrique Renner, entregou ao procuradorgeral de Justiça, Fabiano Dallazen, o Relatório Anual de
Atividades da Ouvidoria do Ministério Público. O
documento contém dados sobre atendimentos realizados
no ano passado.
Fonte:
http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/46362/
25/01/2018 - Manifestação
Recebido e-mail do manifestante, nos termos abaixo:
(...) Muito obrigado pela atenção.

Estou aliviado pois não sabia do que se tratava.
Att (...)
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24/04/2018 - MP repassa ao Governo do Estado sete veículos para uso na segurança pública
Ocorreu na manhã desta terça-feira, 24, a solenidade de entrega de sete viaturas repassadas pelo Ministério
Público para Governo do Estado. Os veículos serão utilizados pela Polícia Civil e Brigada Militar e são provenientes
de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e da condenação de uma ação civil pública das Promotorias de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente e de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. (...)
Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noticias/atuacao/46680/

26/04/2018 - Lavagem de dinheiro e investigação
criminal são temas da XI Semana do MP do Litoral
Norte
A noite de encerramento da XI Semana do MP do
Litoral Norte contou com as palestras dos promotores
de Justiça Marcelo Tubino Vieira, sobre "A Atuação da
Promotoria de Justiça de Combate à Lavagem de
Dinheiro", e do promotor Gerson Daiello, que falou ao
público acadêmico sobre "A Investigação Criminal às
Organizações Criminosas". O Ouvidor do MP e exprocurador-geral de Justiça, Mauro Renner, também
participou dos trabalhos tratando sobre sua
experiência como PGJ e presidente do Grupo Nacional
de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC). (...)
Fonte:
https://intra.mp.rs.gov.br/app111/noticias/atuacao/46
715/

25/01/2018 - Manifestação
Recebido e-mail do manifestante, nos termos abaixo:
(...) Muito obrigado pela atenção.

Estou aliviado pois não sabia do que se tratava.
Att (...)
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16/05/2018 - MP presta contas perante Assembleia e PGJ defende compartilhamento de informações
“Mudanças drásticas vêm ocorrendo no âmbito da nossa sociedade, impulsionadas pela revolução tecnológica e
pela rapidez de disseminação das informações proporcionada pela Internet. Precisamos estarpreparados para
atender às exigências da sociedade pós-moderna, que é digital, interconectada, rápida, sem fronteiras”. A afirmação
é do procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, durante a prestação de contas do Ministério Público na
Assembleia Legislativa, na tarde desta quarta-feira, 16 de maio. (...)
Fonte: http://intra.mp.rs.gov.br/site/noicias/atuacao/46847/

01/08/2018 - XIV Congresso Estadual: evento reúne membros de MPs de todo país para debater futuro da
Instituição
Evento contou com presença de grande público em Gramado.
Promotores e procuradores de Justiça de diferentes estados participaram na noite desta quarta-feira, 1º de agosto,
da abertura do XIV Congresso Estadual do MP do Rio Grande do Sul que, este ano, tem como tema central “O
Ministério Público e o futuro”. Durante os próximos dias, os principais desafios da instituição na defesa da
sociedade e da democracia serão debatidos em painéis e reuniões de trabalho programadas para o evento que se
estende até a noite de sexta-feira. Além da programação principal, estão reunidos, em Canela, integrantes do
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais - CNPG, do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais – CNCG,
Colégio de Diretores de Escolas do MP – CDEMP, do Conselho Nacional dos Ouvidores do MP – CNOMP e da
Associação Nacional dos Membros do MP – CONAMP. (...)
Fonte: https://intra.mp.rs.gov.br/app111/noticias/atuacao/47322/
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02/08/2018 - CNOMP reúne-se durante o XIV
Congresso Estadual do MP
Integrando as atividades paralelas do XIV Congresso
Estadual do Ministério Público, que aconteceu de 1º a
4 de agosto, em Gramado, houve a Reunião
Extraordinária do Colegiado do Conselho Nacional dos
Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da
União (CNOMP). Entre as principais deliberações do
encontro, que foi presidido pela presidente do
Conselho Nacional de Ouvidores do MP, Dra. Rita de
Cassia Maia Baptista (MA), destaca-se a criação do
banco de dados do CNOMP, a partir de informações
prestadas por cada Conselheiro, através de 67
perguntas, e a atualização e digitalização cadastral e
documental do CNOMP, além da apresentação da
galeria de Presidentes e da Composição do Colegiado
ano a ano, que está disponível no site do CNOMP. (...)
Fonte: http://www.amprs.com.br/noticiasamprs/6962/cnomp-reune-se-durante-o-xivcongresso-estadual-do-mp

16 e 17 de agosto - 1ª Reunião Extraordinária do
CNOMP
Ocorreu ontem (16), em Brasília, na sede do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, a 1ª Reunião
Extraordinária do Colegiado do Conselho Nacional dos
Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da
União (CNOMP).
No início da manhã, a Promotora de Justiça e membro
auxiliar do CNMP, Dra. Luciana Asper, ministrou
palestra abordando o tema “Por uma rede de
integridade para enfrentar a raiz da corrupção”....
Logo após, iniciou-se a reunião administrativa, com as
comunicações da presidência, sobre assuntos de
interesse do Colegiado
Seguindo a pauta, ocorreram deliberações acerca do
planejamento estratégico do CNOMP; do Selo de
Qualidade, com abordagem sobre as iniciativas das
Ouvidorias dos Ministérios Públicos; a confecção do
manual de boas práticas e inclusão de sugestões dos
Conselheiros; apresentação do relatório da Comissão
de Autocomposição e discussão sobre os enunciados
do colegiado.
Fonte: https://www.facebook.com/cnomp.ouvidorias
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21/08/2018 - Escritório de representação unindo MPs dos três estados do Sul é inaugurado em Brasília
Momento do desenlace da fita na cerimônia de inauguração
Lideranças do Ministério Público brasileiro prestigiaram a inauguração do escritório de representação dos
Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em Brasília. A solenidade ocorreu no final da
tarde desta terça-feira, 21 de agosto. “Este é um dia histórico, um momento de avanço, em que o Ministério Público
do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina se aliam e assumem uma posição de vanguarda em direção ao
que se espera da instituição: união no enfrentamento dos problemas da sociedade e na defesa dos direitos e das
garantias fundamentais afetos as atribuições constitucionais do Ministério Público”, disse o procurador-geral de
Justiça, Fabiano Dallazen. (...)
Fonte: https://intra.mp.rs.gov.br/app111/noticias/atuacao/47478/

03/09/2018 - Empossados o novo ouvidor do MP e seu substituto
Eduardo de Lima Veiga e Ruben Abruzzi com o Chefe do MP
O procurador de Justiça Eduardo de Lima Veiga é o novo ouvidor do Ministério Público. Ele foi empossado no cargo
nesta segunda-feira, 03, durante sessão do Órgão Especial do Colégio de Procuradores. Também tomou posse o
ouvidor substituto, Ruben Abruzzi. Eles atuarão na Ouvidoria no próximo biênio. (...)
Fonte: https://intra.mp.rs.gov.br/app111/noticias/atuacao/47575/
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11/09/2018 - Tribunal Militar comemorou seu
centenário
O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul
comemorou, nesta segunda-feira, 10, em ato solene,
no Theatro São Pedro, seu aniversário de cem anos.
A cerimônia contou com a presença de diversas
autoridades estaduais e federais. O subprocuradorgeral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Cesar
Faccioli, representou o MP na cerimônia, que foi
comandada pelo presidente do TJM/RS, juiz militar
Paulo Roberto Mendes Rodrigues. (...)
Fonte:
https://intra.mp.rs.gov.br/app111/noticias/atuacao
/47640/

11 a 12/09/2018 - Ouvidoria e Integridade
Os membros do Conselho Nacional dos Ouvidores do
Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP),
participaram, dia 11 de setembro de 2018, do primeiro dia do
evento “Ouvidoria e Integridade”, promovido pela Ouvidoria
Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), em Brasília, no Instituto Serzedello Corrêa. (...)
Durante a manhã, o evento iniciou com a apresentação da
palestra sobre "Os atuais desafios do paradigma do Estado
Democrático de Direito", proferida pelo Promotor de Justiça,
Dr. Cassius Guimarães Chai, e, na parte da tarde, os
palestrantes, membro auxiliar da Ouvidoria Nacional do
CNMP, Dr. Pedro Ivo de Sousa, com o tema "O
Constitucionalismo Integral e o seu Projeto de Integridade",
e, o membro do John Maxwell Team, especialista em
liderança, Dr. Ricardo Resstel, abordando sobre "O Mapa da
Liderança Íntegra". (...)
Fonte: http://cnomp.com.br/noticia/ouvidoria-eintegridade/240
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27/09/2018 - XXXVIII Reunião Ordinária do CNOMP
Teve início na manhã do dia 27 de setembro de 2018, em Belém/PA, na sede do Ministério Público do Estado do
Pará, o primeiro dia da XXXVIII Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos
Estados e da União (CNOMP).
A cerimônia de abertura do evento foi conduzida pela Presidente do CNOMP, Dra. Rita de Cassia Maia Baptista, e
na sequência, fizeram uso da palavra, o Conselheiro do CNMP e Ouvidor Nacional, Dr. Erick Venâncio Lima do
Nascimento, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, Dr. Gilberto Valente Martins, a Ouvidora do
Ministério Público do Estado do Pará, Dra. Andréa Moura Santos Sampaio, e o representante da Associação do
Ministério Público do Estado do Pará, Diretor Administrativo, Dr. Márcio Silva Maués de Faria. (...)
Fonte: http://cnomp.com.br/noticia/xxxviii-reuniao-ordinaria-do-cnomp/249

13 e 14/11/2018 - 3ª Reunião Extraordinária do CNOMP, no Rio de Janeiro (RJ)
Os membros do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP)
participaram da 3ª Reunião Extraordinária do Colegiado, onde foi ministrado o curso Media Training, sob realização
do Comando Militar do Leste (CML), localizado no Estado do Rio de Janeiro.
A abertura do Curso foi realizada pelo Tenente Coronel Claudius Rodrigues e pelo General de Brigada, Sérgio
Schwingel, recepcionando os Conselheiros em nome do General de Exército e Comandante Militar do Leste, Walter
Souza Braga Netto que compareceu posteriormente dando as boas-vindas aos Ouvidores. (...)
Fonte: http://www.cnomp.com.br/noticia/membros-do-conselho-nacional-dos-ouvidores-do-ministerio-publicodos-estados-e-da-uniao-cnomp-participam-do-curso-media-training/259
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22 e 23/11/2018 - XXXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CNOMP (Goiânia-GO)
Ocorreu na tarde do dia 21 de novembro, na sede do
Ministério Público do Estado de Goiás, em Goiânia, a 3ª
Reunião Ordinária da Diretoria do Conselho Nacional
dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da
União (CNOMP). Durante a reunião, discussões sobre
matérias pautadas para a XXXIX Reunião Ordinária do
Colegiado, que ocorrerá nos dias 22 e 23, e outros
assuntos de interesse do CNOMP.
No dia seguinte (22), houve a solenidade de abertura da
XXXIX Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos
Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União
(CNOMP), na sede do Ministério Público do Estado de
Goiás. A cerimônia foi conduzida pela Presidente do
CNOMP, Dra. Rita de Cassia Maia Baptista, fazendo uso
da palavra ainda, o Presidente do Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e
da União (CNPG) e Procurador-Geral de Justiça do
Estado de Goiás, Dr. Benedito Torres Neto, e a anfitriã do
evento, Ouvidora-Geral do Ministério Público do Estado
de Goiás, Dra. Orlandina Brito Pereira. (...)
Fonte: http://cnomp.com.br/noticia/xxxix-reuniaoordinaria-do-cnomp-goiania-go/262

14/12/2018 - Ivan Melgaré é reempossado como corregedorgeral do MP
O corregedor-geral do MP, Ivan Saraiva Melgaré, foi
reempossado nesta sexta-feira, 14, em sessão do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores, realizada no auditório
Mondercil Paulo de Moraes e presidida pelo procurador-geral
de Justiça, Fabiano Dallazen. Melgaré foi eleito em 30 de
novembro com 108 votos válidos e exercerá o mandato no
biênio 2018/2020. Na oportunidade, o procurador de Justiça
Marcelo Pedrotti foi reempossado no cargo de
subcorregedor-geral do MP. (...)
Fonte:
https://intra.mp.rs.gov.br/app111/noticias/atuacao/48356/
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17/12/2018 - Ouvidor-Geral entrega dissertação de mestrado ao procurador-geral de Justiça
O ouvidor-geral do MPRS, Eduardo de Lima Veiga, entregou ao procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen,
exemplar de sua dissertação de mestrado intitulada Terrorismo e Direito Penal do Inimigo: contornos e
legitimidade à luz do Direito Internacional.
O trabalho, que se insere na linha de pesquisa Tutelas à efetivação de Direitos Públicos Incondicionados, da
Fundação Escola do Ministério Público (FMP), teve como objetivo principal estudar o fenômeno do terrorismo
contemporâneo estabelecendo suas origens, as razões pelas quais atingiu escala global, as diferenças em relação
aos movimentos terroristas que o antecederam e as repercuss,ões que acarretou e acarreta no mundo do direito
interno e internacional. (...)
Fonte: https://intra.mp.rs.gov.br/app111/noticias/atuacao/48364/

