
 

 

 

ORDEM DE SERVICO OUVIDORIA n. 06/2022 

 

Estabelece o processo de trabalho de 
tratamento das comunicações recebidas 
pelo Canal Ouvidoria Da Mulher no âmbito 
da Ouvidoria do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
 
A OUVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de 
suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de formalização do tratamento interno das 
comunicações de cidadãos que ingressam na Ouvidoria do MPRJ; 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento das comunicações de 
vulnerabilidade, em especial na questão da violência contra a mulher, que ingressam na 
Ouvidoria do MPRJ; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a escuta realizada para que seja ampliada 
a qualidade da informação recebida pela Ouvidoria do MPRJ e encaminhada aos órgãos 
de execução, permitindo aos mesmos uma visão concreta da situação de forma a melhor 
decidir dentro de suas áreas de atuação; 

CONSIDERANDO a necessidade de constante evolução no treinamento da equipe de 
colaboradores no atendimento, análise e encaminhamentos dos registros referentes a 
mulher em situação de vulnerabilidade. na Ouvidoria do MPRJ; 

CONSIDERANDO a necessidade de rápida resposta aos registros de vulnerabilidade 
referente a violência contra a mulher, em especial no atendimento presencial que 
ingressam na Ouvidoria do MPRJ; 

CONSIDERANDO, ainda, a importância de se dar, além da ciência verbal, a ciência formal 
a todos os servidores envolvidos na atividade desempenhada por esta Ouvidoria; 

DETERMINA 

 

Art. 1º - Fica instituído o Núcleo Ouvidoria da Mulher, com a responsabilidade de gerir 
o canal de comunicação dedicado a violência contra a mulher intitulado OUVIDORIA DA 
MULHER, dentro da estrutura da Ouvidoria do MPRJ. 



 

 
 

 

§1º - O canal especializado Ouvidoria da Mulher tem por objetivo principal a informação 
quanto a rede referenciada de apoio o recebimento e encaminhamento dos registros 
que ingressarem na Ouvidoria do MPRJ, para os centros de apoios e as coordenadorias, 
conforme suas áreas de atuação observando o princípio da celeridade. 

§2º - Caberá a gestão do canal a Drª Gabriela Tabet, Assistente da Ouvidoria do MPRJ. 

Art. 2º - O trâmite inicial envolve o recebimento das comunicações, respeitando-se a 
forma de ingresso nesta Ouvidoria, devendo ser observado: 

I - a comunicação decorrente de atendimento presencial deverá ser inserida 
imediatamente no SGO para analise e encaminhamento, prioritário. Devendo ser a 
ementa da comunicação iniciada com o título: OUVIDORIA DA MULHER MPRJ, e havendo 
solicitação pela vítima ou percepção de urgência pela equipe, promover contato com a 
Coordenadoria de Promoção dos Direitos da Vítima para que possam da continuidade 
no atendimento pela instituição, sem prejuízo de encaminhar aos Centros de Apoio.; 

II - a comunicação decorrente de atendimento telefônico deverá ser inserida 
imediatamente no SGO para analise e encaminhamento prioritário. Devendo ser a 
ementa da comunicação iniciada com o título: OUVIDORIA DA MULHER MPRJ; 

III - as comunicações oriundas de outras Ouvidorias (tais como Disque Denúncia, Ligue-
180, Disque100 e assemelhados) deverão ser inseridas no SGO em até 3 dias úteis de 
seu recebimento pelo e-mail institucional, sinalizando aquelas cujo conteúdo tenha 
ligação com o canal dedicado a violência contra a mulher com título na ementa: 
OUVIDORIA DA MULHER MPRJ; 

IV - as comunicações recebidas por meio de procedimento físico deverão ser inseridas 
no SGO em até 3 dias úteis após a formalidade do registro de entrada do feito na 
Ouvidoria. Sinalizando aquelas cujo conteúdo tenha ligação com o canal dedicado a 
violência contra a mulher com título na ementa: OUVIDORIA DA MULHER MPRJ; 

§1º - As manifestações oriundas de outras Ouvidorias ou recebidas por meio de 
procedimento físico devem ser previamente analisadas a fim de se constatar possíveis 
denúncias idênticas feitas por distintas pessoas, tais como vizinhos ou membros da 
família em sofrimento, ou, ainda, denúncias repetidas do mesmo comunicante para que, 
somente então, sejam inseridas na forma dos incisos III e IV do caput. 

§2º - As manifestações repetidas ou idênticas verificadas na forma do §1º deverão ser 
informadas ao responsável pelo núcleo do serviço para análise e adequação ao melhor 
procedimento, como não recebimento ou vinculação, sem que gerem novo registro, 
informando-se ao comunicante ou Ouvidoria originária. 



 

 
 

 

Art. 3º - As comunicações recebidas diretamente no SGO por meio do Formulário 
Eletrônico disponível na internet do MPRJ ou inseridas na forma dos incisos l, II, III e IV 
do art. 2º receberão tratamento na forma e nos prazos a seguir descritos: 

I – A análise e encaminhamento das comunicações urgentes devem ser feitos 
prioritariamente, salvo situações que justifiquem o encaminhamento no dia seguinte, 
desde que não haja prejuízo à verificação de urgência, quando poderão ser informadas 
ao destinatário por outros meios (tais como e-mail ou telefone); 

II - a análise e instrução das comunicações devem ser feitos no prazo de três dias úteis 
para despacho com o Ouvidor ou Assistente da Ouvidoria, salvo situações que 
justifiquem a dilação do prazo (tais como necessidade de pesquisas aprofundadas e 
obtenção de informações de outros órgãos); 

III - proferida determinação de encaminhamento pelo Ouvidor ou Assistente da 
Ouvidoria, o encaminhamento das comunicações relevantes deve ser feito no prazo de 
três dias úteis, salvo situações em que seja apontada a necessidade de encaminhamento 
imediato; 

IV – a análise e encaminhamentos das comunicações serão realizados pelos servidores 
conforme divisão de trabalho da Ouvidoria. Cada servidor será responsável pelas 
comunicações contidas na caixa terminadas com o número final para ele designado; 

V – cada servidor fará o controle das comunicações sob sua responsabilidade, tais como: 
devoluções, respostas de solicitação de informações, finalização das comunicações com 
prazo de solicitação finalizado e revisão da caixa no último dia útil da semana; 

VI – a distribuição das funções dos servidores da Ouvidoria e suas substituições em caso 
de afastamentos se dará conforme divisão de trabalho da Ouvidoria; 

VII – o aplicativo Teams deverá ser o meio prioritário para comunicações entre 
servidores e chefia, evitando-se o aplicativo Whatsapp.  

Art. 4º - São consideradas urgentes devendo ser tratadas com "Prioridade de 
acompanhamento" no sistema ou por meio físico as que narrem situação de risco ou 
violência de gênero, bem como situações a que estejam sujeitos idosos, pessoas com 
deficiência, crianças ou adolescentes, sem prejuízo da observação do art. 6º da Ordem 
de Serviço 05/22; 

Parágrafo único — As comunicações urgentes devem ser encaminhadas imediatamente 
ao Centro de Apoio Operacional correspondente ou outro destinatário na forma do art. 
3º, inciso III. As comunicações urgentes não devem ser separadas para reexame de outro 
servidor ou do Ouvidor. Havendo dúvidas quanto ao encaminhamento e sua pertinência, 
o servidor deve pedir prioridade de vista com o responsável pelo núcleo do serviço ou 
Ouvidor. 



 

 
 

 

Art. 5º - O encaminhamento das comunicações deve atender a critérios técnicos 
atinentes à atribuição do MPRJ em cada área de atuação, nos termos do art. 8º da 
Ordem de Serviço 05/22, devendo-se observar, dentre outras especificidades nas 
situações de vulnerabilidade em razão do gênero as orientações que venham pelos 
Centros de Apoio Operacional e/ou Coordenadoria de Promoção dos Direitos das 
Vítimas; 

Art. 6º - Na análise das comunicações, o servidor deve verificar se há elementos 
objetivos mínimos que permitam ao órgão de execução iniciar uma apuração, 
preenchendo o formulário do canal Ouvidoria da Mulher e seguindo o roteiro temático 
tais como: 

a) data em que os fatos ocorreram ou podem vir a ocorrer; 

b) local em que os fatos ocorreram ou podem vir a ocorrer; 

c) quem é ou pode ser o autor do fato, bem como vínculo da vítima com o mesmo; 

d) como ocorreu o fato, ou como foi executado, com o máximo de detalhes e 
circunstâncias; 

e) individualização dos fatos narrados atribuídos a cada pessoa mencionada; 

f) possibilidade de indicação de testemunhas, fotografias, vídeos, documentos ou outros 
elementos que comprovem as alegações; 

g) se referente a atividades públicas, a indicação específica dos cargos, funções, 
contratos ou serviços mencionados; 

h) se existe registro anterior na Ouvidoria do MPRJ, se foi feito registro policial, se houve 
deferimento de tutela protetiva, e se existe processo judicial. Em qualquer caso solicitar 
os números dos registros; 

i) outros dados que se depreendam indispensáveis da narrativa apresentada. 

§1º - Quando for necessária a solicitação de complementação das informações 
constantes da comunicação, o servidor deve especificar o máximo possível quais dados 
estão faltando. 

§2º - Quando solicitada complementação das informações, deve ser informado ao 
comunicante que seu não atendimento no prazo de 5 (cinco) dias acarretará a 
finalização na Ouvidoria, sem prejuízo de futura nova comunicação. 

§3º - O disposto nesse artigo também deve ser observado pelo atendimento presencial 
ou telefônico no momento do recebimento da manifestação. 



 

 
 

 

Art. 07 - As comunicações serão classificadas pela questão de fundo a ser tratada e 
apurada pelo órgão de execução destinatário final, observando-se, para sua adequação 
ao temário e encaminhamento ao respectivo Centro de Apoio Operacional, a questão 
principal abordada em sua narrativa. 

Parágrafo único — Quando houver solicitação pelo CAO ou pelo órgão de execução de 
encaminhamento da comunicação ou informação de que a comunicação já fora 
direcionada também a outra área de atuação, o encaminhamento solicitado ou a 
inclusão da informação devem ser realizados ou inseridos no SGO. 

Art. 08 — As comunicações identificadas, realizadas com pedido de sigilo, seguirão o 
seguinte tratamento: 

I – o servidor responsável pela comunicação replicará a mesma de forma anônima; 

II – a comunicação identificada deverá ser finalizada com a informação de que como foi 
solicitado sigilo o comunicante deverá acompanhar sua comunicação através do novo 
número e senha; 

III – a comunicação anônima deverá ser encaminhada pelo servidor que a replicou. 

Art. 09 — As comunicações decorrentes de atendimento presencial ou telefônico devem 
conter expressa concordância do comunicante quanto a eventual compartilhamento 
dos dados com órgãos públicos ou privados que tenham atribuição para atuar na 
respectiva demanda. 

Art. 10 — Dar-se-á ciência formal, por meio do Supervisor da Ouvidoria, aos servidores 
que atuem ou venham a atuar no canal especializado Ouvidoria da Mulher do MPRJ. 

Art. 11 — Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo 
das regras constantes na “Ordem de serviço 05/2022”. 

 

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2022. 

 

Augusto Vianna Lopes 

Ouvidor do MPRJ 
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