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Notícias Ouvidoria das Mulheres até Outubro de 2021 

 

 

Matérias da Ouvidoria das Mulheres no Portal do CNMP 

21/5/2020 a 7/7/2021 

 

Título: Ouvidoria das Mulheres recebe 880 denúncias no primeiro ano de 
funcionamento 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14350-ouvidoria-das- 
mulheres-recebe-880-denuncias-no-primeiro-ano-de- 
funcionamento#:~:text=Quarenta%20e%20um%20por%20cento,ao%20estado%20de% 
20S%C3%A3o%20Paulo&text=A%20Ouvidoria%20das%20Mulheres%2C%20canal,no% 
20primeiro%20ano%20de%20funcionamento. 

 
Título: Representantes do CNMP prestigiam assinatura de resolução que institui a 
Ouvidoria das Mulheres no MP/RN 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13857-representantes-do- 
cnmp-prestigiam-assinatura-de-resolucao-que-institui-a-ouvidoria-das-mulheres-no- 
mp-rn 

 

Título: Ouvidor nacional do Ministério Público participa da implementação do canal 
Ouvidoria das Mulheres no MP/PA 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13571-ouvidor-nacional-do- 
ministerio-publico-participa-da-implementacao-do-canal-ouvidoria-das-mulheres-no- 
mp-pa 

 

Título: Ouvidoria das Mulheres recebeu 203 denúncias de violência contra as 
mulheres, destaca ouvidor nacional do MP 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13384-ouvidoria-das- 
mulheres-recebeu-203-denuncias-de-violencia-contra-as-mulheres-destaca-ouvidor- 
nacional-do-mp 

 

Título: Ouvidoria das Mulheres disponibiliza novo canal para recebimento de 
denúncias de violência contra a mulher 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13338-ouvidoria-das- 
mulheres-disponibiliza-novo-canal-para-recebimento-de-denuncias-de-violencia- 
contra-a-mulher 
Título: Instituída há pouco mais de um mês, Ouvidoria das Mulheres já atuou em 81 
casos de violência contra a mulher 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13322-instituida-ha-pouco- 
mais-de-um-mes-ouvidoria-das-mulheres-ja-atuou-em-81-casos-de-violencia-contra-a- 
mulher 
Título: Ouvidoria das Mulheres do CNMP participa de reunião para firmar parceria 
para a Campanha Sinal Vermelho 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13314-ouvidoria-das- 
mulheres-do-cnmp-participa-de-reuniao-para-firmar-parceria-para-a-campanha-sinal- 
vermelho 
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Título: Ouvidoria das Mulheres do CNMP divulga canais exclusivos de atendimento 
contra violência 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13206-ouvidoria-das- 
mulheres-do-cnmp-divulga-canais-exclusivos-de-atendimento-contra- 
violencia#:~:text=A%20Ouvidoria%20das%20Mulheres%20est%C3%A1,%2C%20alguns 
%20recursos%20estar%C3%A3o%20limitados.%20 

 

Título: Ouvidoria das Mulheres: CNMP cria canal especializado para recebimento de 
demandas relacionadas à violência 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13169-ouvidoria-das- 
mulheres-cnmp-cria-canal-especializado-para-recebimento-de-demandas- 
relacionadas-a-violencia 

 

Título: Ouvidor Nacional do Ministério Público defende papel essencial do órgão na 
efetivação de direitos fundamentais do cidadão 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14376-ouvidor-nacional-do- 
ministerio-publico-defende-papel-essencial-do-orgao-na-efetivacao-de-direitos- 
fundamentais-do-cidadao 

 

Título: Ouvidor Nacional do MP elogia iniciativa de instalação da Ouvidoria da Mulher 
na Justiça Eleitoral de Goiás 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14346-ouvidor-nacional-do- 
mp-elogia-iniciativa-de-instalacao-da-ouvidoria-da-mulher-na-justica-eleitoral-de-goias 

 

Título: Dia do Ouvidor: data celebra a importância do canal direto de comunicação 
entre o cidadão e o MP 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14049-dia-do-ouvidor-data- 
celebra-a-importancia-do-canal-direto-de-comunicacao-entre-o-cidadao-e-o- 
mp#:~:text=21%2C%20%C3%A0s%2015h54.- 
,Dia%20do%20Ouvidor%3A%20data%20celebra%20a%20import%C3%A2ncia%20do%2 
0canal%20direto,o%20cidad%C3%A3o%20e%20o%20MP&text=Comemora%2Dse%20 
nesta%20ter%C3%A7a%2Dfeira,institu%C3%ADda%20pela%20Lei%2012.632%2F12 

 

Título: Ouvidoria Nacional do Ministério Público lança campanha contra assédio no 
ambiente de trabalho 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14024-ouvidoria-nacional-do- 
ministerio-publico-lanca-campanha-contra-assedio-no-ambiente-de-trabalho 

 

Título: Ouvidor nacional do Ministério Público apresenta ações do Plano de Ação 2020- 
2021 em visita ao MP/SP 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13949-ouvidor-nacional-do- 
ministerio-puouvidor-nacional-do-ministerio-publico-apresenta-acoes-do-plano-de- 
acao-2020-2021-em-visita-ao-mp-spblico-apresenta-acoes-do-plano-de-acao-2020- 
2021-em-visita-ao-mp- 
sp#:~:text=O%20ouvidor%20nacional%20do%20Minist%C3%A9rio,para%20o%20bi%C 
3%AAnio%202020%2F2021 
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Título: Ouvidor nacional do Ministério Público conhece boas práticas da Ouvidoria do 
MP/RJ 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13722-ouvidor-nacional-do- 
ministerio-publico-conhece-boas-praticas-da-ouvidoria-do-mp-rj 

 

Título: Ouvidor nacional do MP visita o MP/AC para tratar da instalação de canal 
especializado em demandas relativas à violência contra a mulher 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13706-ouvidor-nacional-do- 
mp-visita-o-mp-ac-para-tratar-da-instalacao-de-canal-especializado-em-demandas- 
relativas-a-violencia-contra-a- 
mulher#:~:text=Na%20%C3%BAltima%20sexta%2Dfeira%2C%2013,de%20um%20canal 
%20especializado%20no 

 

Título: Projetos do CNMP são apresentados em mostra do I Congresso do MP 
Brasileiro 
Link: https://www2.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13696-projetos-do-cnmp- 
sao-apresentados-em-mostra-do-i-congresso-do-mp-brasileiro 

 
 

Título: Conselheiros do CNMP conhecem boas práticas de gestão do MP/PB 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13649-conselheiros-do-cnmp- 
conhecem-boas-praticas-de-gestao-do-mp-pb 

 
Título: Ouvidor Nacional é reconduzido ao cargo 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13629-ouvidor-nacional-e- 
reconduzido-ao-cargo 

 

Título: Ouvidoria Nacional do MP e Secretaria Nacional de Justiça discutem tratamento 
à violência contra brasileiras no exterior 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13525-ouvidoria-nacional-do- 
mp-e-secretaria-nacional-de-justica-discutem-tratamento-a-violencia-contra- 
brasileiras-no-exterior 

 

Título: Conselheiro Oswaldo D'Albuquerque fala sobre importância das ouvidorias e do 
combate à violência contra a mulher 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13443-conselheiro-oswaldo- 
d-albuquerque-fala-sobre-importancia-das-ouvidorias-e-do-combate-a-violencia- 
contra-a-mulher 

 

Título: Ouvidoria Nacional do MP discute parceria, na área do combate à violência 
contra a mulher, com TJ/AC 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13420-ouvidoria-nacional-do- 
mp-discute-parceria-na-area-do-combate-a-violencia-contra-a-mulher-com-tj-ac 

 

Título: Ouvidor nacional do MP participa de solenidade de adesão da Conamp à 
campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica” 
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Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13368-ouvidor-nacional-do- 
mp-participa-de-solenidade-de-adesao-da-conamp-a-campanha-sinal-vermelho- 
contra-a-violencia-domestica 

 

Título: Ouvidoria Nacional inicia atendimento por Instagram e Twitter 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13342-ouvidoria-nacional- 
inicia-atendimento-por-instagram-e-twitter 

 

Título: Covid-19: oitenta por cento das denúncias de violência doméstica são do tipo 

psicológica, diz promotora de Justiça 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13251-covid-19-oitenta-por- 
cento-das-denuncias-de-violencia-domestica-sao-do-tipo-psicologica-diz-promotora- 
de- 
justica#:~:text=%E2%80%9COitenta%20por%20cento%20dos%20casos,Minist%C3%A9 
rio%20P%C3%BAblico%2C%20Gabriela%20Mansur%2C%20em 

 
 
 

7/7/2021 a 15/10/2021 
 

Título: Ouvidor nacional apresenta a “Ouvidoria das Mulheres” ao MPPE, que acolhe  
sugestão de implementar o canal 
 Link:https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14455-ouvidor-nacional-
apresenta-   a-ouvidoria-das-mulheres-ao-mppe-que-acolhe-sugestao-de-
implementar-o-canal?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Ouvidoria das Mulheres encaminha ao MPDFT e ao MPF pedido de apuração de atos 
de violência sofridos pela deputada Joice Hasselmann  
Link:https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14474-ouvidoria-das-mulheres-
encaminha-ao-mpdft-e-ao-mpf-pedido-de-apuracao-de-atos-de-violencia-sofridos-pela-
deputada-joice-hasselmann?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0=        

Título:   Nesta quinta e sexta-feira, ouvidores do Ministério Público participam de 
encontro nacional 
Link https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14528-nesta-quinta-e-
sexta-feira-ouvidores-do-ministerio-publico-participam-de-encontro-
nacional?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Encontro prevê criação de GT para continuidade de implementação da Rede de 
Ouvidorias do Ministério Público 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14545-encontro-preve-
criacao-de-gt-para-continuidade-de-implementacao-da-rede-de-ouvidorias-do-
ministerio-publico?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Conselheiros acompanham implantação da Ouvidoria das Mulheres no Ministério 
Público de Minas Gerais 
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Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14570-conselheiros-
acompanham-implantacao-da-ouvidoria-das-mulheres-no-ministerio-publico-de-
minas-gerais?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Ministério Público do Estado do Acre instala a Ouvidoria das Mulheres 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14623-ministerio-
publico-do-estado-do-acre-instala-a-ouvidoria-das-
mulheres?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Projeto Ouvidoria Nacional Itinerante será levado ao Ministério Público do Espírito 
Santo 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14685-projeto-ouvidoria-nacional-
itinerante-sera-levado-ao-ministerio-publico-do-espirito-
santo?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Ouvidoria das Mulheres é lançada no Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
Link:https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14727-ministerio-publico-do-
estado-do-espirito-santo-lanca-ouvidoria-das-
mulheres?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 

Título: Ouvidor nacional do Ministério Público apresenta propostas de enfrentamento da 
violência contra a mulher 

LinK: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14741-ouvidor-nacional-do-
ministerio-publico-apresenta-propostas-de-enfrentamento-da-violencia-contra-a-
mulher?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Ouvidoria Nacional realiza encontro com ouvidores do Ministério Público 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14756-ouvidoria-
nacional-realiza-encontro-com-ouvidores-do-ministerio-
publico?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 
 
Título: Ouvidoria das Mulheres é implantada no Ministério Público do Estado do Piauí 
Link: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/14779-ouvidoria-das-
mulheres-e-implantada-no-ministerio-publico-do-estado-do-
piaui?highlight=WyJvdXZpZG9yaWEiLCInb3V2aWRvcmlhIl0= 

 

 

 

                                                                                              

 
 

Publicado em 18/6/21, às 16h23. 

Ouvidoria das Mulheres recebe 880 denúncias no 

primeiro ano de funcionamento 
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Quarenta e um por cento das denúncias se referem ao estado de São Paulo 

 
 

 
A Ouvidoria das Mulheres, canal especializado da Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público para o recebimento e o encaminhamento de demandas relacionadas à 

violência contra a mulher, recebeu 880 denúncias no primeiro ano de 

funcionamento. O número compreende o período de 21 de maio de 2020 a 21 de 

maio deste ano e inclui os estados brasileiros, o Distrito Federal e cinco países, além 

de casos em que não houve identificação da origem dos lugares. 

A maior quantidade de denúncias foi referente ao estado de São Paulo: 365, o que 

representa 41% do total das manifestações. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, 

com 107; Bahia, com 62; Minas Gerais, com 55; e o Paraná, com 35. A lista completa 

dos estados pode ser vista no fim desta matéria. 

Além disso, a Ouvidoria das Mulheres recebeu duas denúncias vindas do Chile; duas 

dos Estados Unidos; uma da Alemanha; uma de Portugal; e outra da Turquia. 

As denúncias recebidas pela Ouvidoria das Mulheres são relativas a diversos tipos de 

delito: violências física, patrimonial, psicológica e sexual, além de assédios moral e 

sexual, agressão, ameaça, abuso sexual, estupro, cárcere privado e crime digital. 

Além disso, a Ouvidoria das Mulheres recebe denúncias sobre lesões a direitos 

humanos das mulheres com algum tipo de influência na hierarquia do agressor, 

como autoridades, médicos, professores, líderes religiosos e espirituais. 



7 

Notícias Ouvidoria das Mulheres até Outubro de 2021 

 

 

A Ouvidoria das Mulheres foi uma iniciativa pioneira e hoje faz parte do sistema de 

redes de ouvidorias, inclusive com um canal específico no sistema Ouvidoria Cidadã. 

Implementado pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público no dia 3 de maio deste 

ano, conta com sistema informatizado para o recebimento de representações, 
reclamações, sugestões, críticas, elogios e pedidos de informação a respeito dos 
serviços prestados pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Ministério 

Público. 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, destaca que a 

Ouvidoria das Mulheres representa um importante avanço no enfrentamento da 

violência contra a mulher, a qual exige do Ministério Público uma atuação constante. 

“Com a criação desse canal especializado, buscamos estabelecer um novo fluxo de 

atendimento, mais ágil e de fácil acesso, agilizando o encaminhamento das 

denúncias dentro da instituição e promovendo um trabalho coordenado e integrado 

entre todas as unidades do Ministério Público e demais instituições envolvidas no 

combate à violência contra a mulher em todas as suas formas, o que traz como 

resultado a prestação de um serviço melhor à vítima e à sociedade”. 

A membra auxiliar da Ouvidoria Nacional do MP e promotora de Justiça do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, Gabriela Manssur, afirma que “as mulheres se 

sentem mais seguras em fazer as denúncias em canais específicos em que haja uma 

equipe técnica especializada no tratamento das informações e que há a certeza de 

que esses casos serão encaminhados para as autoridades competentes e 

acompanhados pelos órgãos responsáveis”. 

A promotora de Justiça chama a atenção, também, para outro tipo de delito que tem 

sido tratado pela Ouvidoria das Mulheres: a violência política de gênero, cujos atos 

ofendem, expõem a honra e a moral de mulheres candidatas a cargos políticos, que 

exercem mandatos ou que acabaram de exercer. 

“Por conta do cargo e por serem mulheres, acabam sofrendo violência com a única 

finalidade de impedir que elas ocupem esses espaços públicos. Já recebemos 

denúncias de violência institucional e violência política de gênero contra duas 

vereadoras e uma prefeita e estamos recebendo, também, de outras situações 

semelhantes”, afirma Manssur. 

A Ouvidoria das Mulheres também recebeu alguns casos notórios, como os que 

envolveram o empresário Samuel Klein, o líder espiritual Jair Tercio, o ator Marcius 

Melhem e o cardiologista Nabil Ghorayeb. 

O órgão já foi replicado em quatro unidades do Ministério Público: Pará, Amapá, 

Paraíba e Rio Grande do Norte. Há a previsão de a Ouvidoria das Mulheres ser 

instalada, também, no MP do Estado do Acre. No próximo dia 16, será instituída no 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. 

Acordos 

Em outubro de 2020, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais (CNPG) e o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério 

Público (CNOMP) celebraram acordo de cooperação técnica que tem como objeto o 
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recebimento, o encaminhamento e o processamento de denúncias de violações de 

direitos humanos referentes às atribuições do Ministério Público brasileiro recebidas 

pelos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), 

órgão do MMFDH. 

Em novembro do mesmo ano, a Ouvidoria Nacional do Ministério Público e a 

Ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça firmaram acordo de cooperação 

técnica para o intercâmbio de dados, conhecimentos, informações e experiências. 
 

Canais de atendimento 

A Ouvidoria das Mulheres recebe demandas relacionadas à violência contra a 

mulher por meio dos seguintes canais exclusivos de atendimento: o 

telefone/WhatsApp (61) 3315-9476, o e-mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br, o 

formulário eletrônico e o sistema da Ouvidoria Cidadã. 
Instituição da Ouvidoria das Mulheres 

A Ouvidoria das Mulheres foi instituída em 21 de maio de 2020, por meio da Portaria 

CNMP-PRESI nº 77/2020. 

Além de receber informações e encaminhá-las ao Ministério Público e às autoridades 

competentes, a Ouvidoria das Mulheres tem como atribuição promover a integração 

das unidades do Ministério Público e demais instituições envolvidas na prevenção e 

no combate à violência. Compete ao órgão, ainda, propor o estabelecimento de 

parcerias com instituições públicas e privadas para o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados na área. 

Números do primeiro ano de funcionamento da Ouvidoria das Mulheres 

ESTADOS 2020 2021 TOTAL (2020 + 2021) 

 
Acre 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Alagoas 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Amapá 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Amazonas 

 
3 

 
2 

 
5 

 
Bahia 

 
47 

 
15 

 
62 

 
Ceará 

 
6 

 
6 

 
12 

 
Distrito Federal 

 
21 

 
6 

 
27 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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Espírito Santo 

 
5 

 
1 

 
6 

 
Goiás 

 
3 

 
3 

 
6 

 
Maranhão 

 
4 

 
0 

 
4 

 
Mato Grosso 

 
3 

 
2 

 
5 

 
Mato Grosso do Sul 

 
6 

 
4 

 
10 

 
Minas Gerais 

 
36 

 
19 

 
55 

 
Pará 

 
3 

 
5 

 
8 

 
Paraíba 

 
5 

 
4 

 
9 

 
Paraná 

 
22 

 
13 

 
35 

 
Pernambuco 

 
8 

 
2 

 
10 

 
Piauí 

 
2 

 
0 

 
2 

 
Rio de Janeiro 

 
70 

 
37 

 
107 

 
Rio Grande do Norte 

 
5 

 
2 

 
7 

 
Rio Grande do Sul 

 
20 

 
9 

 
29 

 
Rondônia 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Roraima 

 
0 

 
0 

 
0 
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Santa Catarina 

 
15 

 
10 

 
25 

 
São Paulo 

 
259 

 
106 

 
365 

 
Sergipe 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Tocantins 

 
2 

 
2 

 
4 

TOTAL 547 250 797 

 
 

 

PAÍSES 2020 2021 TOTAL 

 
Alemanha 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Chile 

 
2 

 
0 

 
2 

 
Estados Unidos 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Portugal 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Turquia 

 
1 

 
0 

 
1 

TOTAL 6 1 7 

 
 

 

DENÚNCIAS 2020 2021 TOTAL 

 
Não identificação do estado/país 

 
41 

 
35 

 
76 
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Publicado em 17/12/20, às 15h38. 

 
 
 
 

 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque; o corregedor 

nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis; o secretário-geral do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP), Jaime de Cassio Miranda; e o membro auxiliar da 

Ouvidoria Nacional do MP, Vinicius Menandro, estiveram, nesta quinta-feira, 17 de 

dezembro, em Natal, para a assinatura da resolução que institui a Ouvidoria das 
Mulheres no âmbito da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Nortem (MP/RN), em regime de cooperação com a Ouvidoria Nacional e as demais 

unidades do Ministério Público brasileiro. Eles foram recebidos pelo ouvidor do 

MP/RN, Rodrigo Pessoa. 

A Ouvidoria das Mulheres no MP/RN terá por objetivo principal estabelecer um canal 

especializado de recebimento e encaminhamento às autoridades competentes das 

demandas relacionadas à violência contra a mulher. 

Oswaldo D’Albuquerque destacou que o Ministério Público do Rio Grande do Norte é 

o quarto Estado a implementar o canal da Ouvidoria das Mulheres, vinculada à 

Ouvidoria do MP/RN, juntando-se aos MPs dos Estados do Pará, Paraíba e Amapá. 

“Com efeito, este canal fortalece a proteção da mulher vítima de violência, 

oferecendo um atendimento especializado e humanizado para as mulheres que 

procuram o Ministério Público para a tutela dos seus direitos”, afirmou o ouvidor 

nacional. 

Representantes do CNMP prestigiam assinatura 

de resolução que institui a Ouvidoria das 
Mulheres no MP/RN 
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Ouvidoria Nacional do MP 

A iniciativa do MP/RN foi inspirada na criação, em maio de 2020, da Ouvidoria das 

Mulheres no âmbito da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. 

Além do atendimento por meio de um formulário eletrônico, a Ouvidoria das 

Mulheres recebe demandas relacionadas à violência contra a mulher por meio dos 

seguintes canais exclusivos de atendimento: o telefone/WhatsApp (61) 3315-9476 e o 

e-mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. 

 

 

 

Publicado em 9/10/20, às 13h35. 

 
 

Nesta quinta-feira, 8 de outubro, durante a cerimônia de inauguração da galeria dos 

ouvidores do Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA), o ouvidor nacional do 

Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque (foto), anunciou que o Pará 

será o primeiro estado brasileiro a instituir a Ouvidoria da Mulher como canal 

especializado para recebimento de demandas relacionadas à violência contra a 

mulher, nos mesmos moldes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

A Ouvidoria da Mulher é um canal especializado em atender demandas de violência 

contra a mulher, ampliando, dessa forma, a rede de apoio às vítimas. 

“Desde a implantação desse canal especializado, em junho, mais de 50% das 

manifestações foram feitas pelo canal especializado de atendimento à mulher. Isso 

demonstra a importância de focar nessa temática”, destacou o ouvidor nacional. 

Ouvidor nacional do Ministério Público participa 

da implementação do canal Ouvidoria das 
Mulheres no MP/PA 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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A cerimônia de inauguração da galeria dos ouvidores do MP/PA foi conduzida pelo 

ouvidor-geral do MP paraense, Antônio Eduardo Barleta. A cerimônia ocorreu 

reservadamente em razão da pandemia, na sede da Ouvidoria na rua João Diogo, 

bairro Cidade Velha. 

Foram homenageados os ouvidores Estevam Alves (2006-2008), Silvia Regina Messias 

(2008-2010), Claudomiro Lobato (2010-2012), José Maria Gomes (2012-2014), Aldo de 

Oliveira Saife (2014-2016), Andréa Moura (2016-2018) e Ricardo Albuquerque (2018- 

2020). 

Em seu discurso, o ouvidor-geral destacou o relevante trabalho realizado pelos 

colegas que o antecederam e que são dignos da homenagem. “É mantra das 

Ouvidorias-Gerais que ouvir é servir e foi ouvindo e servindo a sociedade e 

entidades sociais que os nossos colegas atuaram cumprindo o seu papel na 

Ouvidoria-Geral. E por isso, se tornaram dignos para que hoje pudessem ser 

homenageados dessa forma”, disse Eduardo Barleta. 

O promotor de Justiça Claudomiro Lobato falou em nome dos ouvidores-gerais. Ele 

agradeceu a homenagem e reforçou o papel da Ouvidoria. “A Ouvidoria do 

Ministério Público não pode se limitar apenas aos serviços prestados pelo Ministério 

Público e sim a todos os órgãos da administração pública (...). Nós vamos embora, 

mas a Ouvidoria fica e essa galeria também permanecerá para relembrar os 

ouvidores que passaram por aqui”, concluiu. 

O procurador-geral de Justiça, Gilberto Valente, fez um agradecimento especial aos 

homenageados e destacou o importante papel da Ouvidoria na cobrança por mais 

transparência por parte dos órgãos da administração pública. “Os atos da 

administração devem, obrigatoriamente, estar no portal da transparência, porém, 

existe uma gama de atos que o cidadão deveria ter acesso e que não são 

publicados”, disse o procurador-geral de Justiça. 

A cerimônia teve ainda a presença do presidente da Associação dos Membros do 

Ministério Público (Ampep), Márcio Silva; da subprocuradora-geral de Justiça para a 

área Jurídico Institucional, Cândida de Jesus Ribeiro; do corregedor-geral do 

Ministério Público Jorge de Mendonça; além de membros e servidores. 

Com foto e informações da Ascom MP/PA 
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Publicado em 14/8/20, às 18h30. 

 
 

 
 
 

A Ouvidoria das Mulheres, órgão vinculado à Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público, recebeu 203 denúncias de violência contra as mulheres desde que foi 

instituída, em maio deste ano. O número foi citado pelo ouvidor nacional do 

Ministério Público e conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

Oswaldo D`Albuquerque, (foto), durante palestra ministrada na última quarta-feira, 

12 de agosto, no “I Congresso Virtual do TJAC - Violência doméstica contra a mulher - 

políticas públicas na construção da efetiva proteção”, promovido pelo Tribunal de 

Justiça do Acre. 

O conselheiro destacou, também, que durante o período da pandemia de 

coronavírus (Covid-19), denúncias feitas por meio do canal 180 aumentaram quase 

40%. O CNMP possui um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos para recebimento, encaminhamento e 

processamento de denúncias referentes às atribuições do Ministério Público 

recebidas pelos canais de atendimento: Ligue 180 e Disque 100. 

Nesse sentido, D’Albuquerque afirmou que “a violência contra a mulher exige 

atuação constante do Ministério Público” e falou sobre a atuação da Ouvidoria das 

Mulheres, que tem por objetivo principal estabelecer um canal especializado de 

recebimento e encaminhamento às autoridades competentes das demandas 

relacionadas à violência contra a mulher. 

A meta é ampliar a rede de apoio às mulheres vítimas de violência, proporcionando 

um canal de atendimento diferenciado e especializado, a fim de promover um 

Ouvidoria das Mulheres recebeu 203 denúncias 

de violência contra as mulheres, destaca ouvidor 
nacional do MP 
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trabalho coordenado e integrado entre todas as unidades do Ministério Público 

brasileiro e demais instituições envolvidas no enfrentamento da violência contra a 

mulher, especialmente levando-se em consideração o exponencial aumento de 

delitos desse tipo neste período de distanciamento social. 

O conselheiro Oswaldo D’Albuquerque salientou, em sua palestra, que a Ouvidoria 

Nacional disponibilizou número de Whatsapp para o recebimento das demandas 

relacionadas à violência contra a mulher (61-33159476) e e-mail 

(ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br), com estrutura de equipe feminina para o 

atendimento das ocorrências, “inclusive contando a Ouvidoria Nacional, como 

membro colaboradora, com a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado 

de São Paulo e com notória expertise na temática, Gabriela Manssur”. 

Além disso, complementou o conselheiro, está disponível no site do CNMP um 

formulário eletrônico para atendimento às vítimas, bem como o recebimento de 

denúncia pelas redes sociais: facebook, instagram e twitter, por meio de mensagem 

in box. O objetivo é ampliar ao máximo possível os canais de atendimento às 

mulheres vítimas de violência, visando a dar prioridade no encaminhamento de tais 

demandas às autoridades competentes. 

O ouvidor citou, ainda, que uma das ações da Ouvidoria das Mulheres em 

andamento é o estabelecimento de um fluxo único/padrão do formulário de risco no 

primeiro atendimento com a mulher, seja pelo 180, canais de denúncia, formulário 

da Ouvidoria das mulheres e sempre focar para atender ao formulário Frida. 

Ademais, complementou que está trabalhando para a realização de um acordo de 

cooperação com empresa de transporte por aplicativo. A ideia é transportar vítimas 

que precisam se dirigir às delegacias, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que 

se encontram em situação de violência sem a possibilidade desse transporte, além 

de obter a localização da vítima e agressores foragidos ou que fogem das 

intimações. 

Veja aqui a abertura e as palestras. 
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Publicado em 24/7/20, às 19h54. 

 

 
 
 
 

 

Além do telefone, WhatsApp e e-mail, a Ouvidoria das Mulheres, que integra a 

Ouvidoria Nacional do Ministério Público, disponibiliza agora um formulário 
eletrônico como meio para que qualquer cidadão denuncie casos de violência contra a 

mulher. 

Ao preencher o formulário, disponível no portal do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP), a vítima deverá fazer um relato do caso, além de responder a 

perguntas, por exemplo, sobre o local da agressão, o tipo de violência, o grau de 

parentesco com o agressor e a gravidade (baixa, média ou alta) da situação. 

Se o denunciante não for a vítima e quiser comunicar que alguma mulher está 

sofrendo violência - pode ser vizinha, amiga, parente ou qualquer conhecida -, o 

formulário deve ser preenchido com o máximo de dados a respeito dos fatos, para 

que a Ouvidoria das Mulheres possa fazer os encaminhamentos necessários. O 

denunciante não precisa se identificar. 

Para cada uma das denúncias que chegarem, a Ouvidoria das Mulheres cumprirá 

seu papel de centralizar o recebimento das demandas e encaminhá-las às ouvidorias 

locais das unidades estaduais do Ministério Público. Esse novo fluxo institucional 

traz como resultado a prestação de um serviço melhor à sociedade. 

Canais de atendimento 

Ouvidoria das Mulheres disponibiliza novo canal 

para recebimento de denúncias de violência 
contra a mulher 
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Além do novo formulário eletrônico, a Ouvidoria das Mulheres recebe demandas 

relacionadas à violência contra a mulher por meio dos seguintes canais exclusivos de 

atendimento: o telefone/WhatsApp (61) 3315-9476 e o e- 

mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. 

Em pouco mais de dois meses de atuação, o novo órgão já recebeu 155 denúncias. 

De acordo com o ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, a 

“Ouvidoria das Mulheres, neste pouco tempo de existência, já demonstrou sua 

importância imensurável no âmbito da Ouvidoria Nacional do MP, visando ao 

enfrentamento da violência contra a mulher no país, recebendo diversas denúncias e 

atuando em rede de cooperação com as ouvidorias e outras unidades do Ministério 

Público brasileiro, resultando em procedimentos investigatórios, promoção de 

prisões preventivas, entre outras medidas”. 

Parceria 
 

Nessa quinta-feira, 23 de julho, Vinicius de Souza e Gabriela Manssur, 

respectivamente membro auxiliar e membro colaboradora da Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público, realizaram uma reunião, por videoconferência, com a ministra da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. O objetivo foi tratar 

sobre uma parceria entre a Ouvidoria das Mulheres e o Ligue 180, que é um serviço 

disponibilizado pela pasta com o intuito de combater a violência contra a mulher. 

Também participaram da reunião o ouvidor nacional dos Direitos Humanos, 

Fernando Ferreira, e a secretária nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane 

Britto. 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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Publicado em 10/7/20, às 17h30. 

 

 
Além de receber e promover o adequado encaminhamento das denúncias, o novo órgão coloca 

vítimas em contato com serviços de proteção. 

 

 

Desde o dia 21 de maio, a sociedade tem à disposição um novo canal especializado 

para o recebimento e o encaminhamento de demandas relacionadas à violência 

contra a mulher: a Ouvidoria das Mulheres. Instituído para integrar a Ouvidoria 

Nacional do Ministério Público, o novo órgão já recebeu 81 denúncias. 

Para cada uma das denúncias que chegaram, a Ouvidoria das Mulheres cumpriu seu 

papel de centralizar o recebimento das demandas e encaminhá-las às ouvidorias 

locais das unidades estaduais do Ministério Público. Esse novo fluxo institucional, 

ágil e de fácil acesso (por meio de telefone, Whatsapp e e-mail), traz como resultado 

a prestação de um serviço melhor à sociedade. 

Para o ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, 

“a quantidade significativa de denúncias recebidas pela Ouvidoria das Mulheres 

neste curto período de existência apenas reforça a importância deste canal 

específico disponibilizado ao atendimento das mulheres vítimas de violência 

doméstica, salientando que todas as demandas são tratadas e encaminhadas com a 

prioridade necessária”. 

Parceria 
 

Outra atribuição do novo órgão é propor o estabelecimento de parcerias com 

instituições públicas e privadas para o aperfeiçoamento dos serviços prestados na 

área. Nesse contexto, Oswaldo D’Albququerque colocou a Ouvidoria das Mulheres à 

Instituída há pouco mais de um mês, Ouvidoria 

das Mulheres já atuou em 81 casos de violência 
contra a mulher 
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disposição para o recebimento das demandas que chegarem aos órgãos 

organizadores - Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB) - da campanha “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” e aos 

vários canais de denúncias espalhados pelo Brasil. 

De acordo com a membro colaboradora da Ouvidoria Nacional do Ministério Público 

Gabriela Manssur, o estabelecimento de parcerias é importante para que a violência 

contra a mulher no Brasil seja mapeada, o que é fundamental para a propositura de 

políticas públicas que visem a melhorar os serviços de proteção à mulher oferecidos 

pelo Poder Público e o enfrentamento dessa questão pelo próprio Ministério 

Público. 

“Podemos ajudar nessa campanha encaminhando as denúncias aos MPs locais e 

colocando as mulheres em contato com as redes de proteção e acolhimento. Isso 

porque não basta apenas denunciar a agressão à polícia, a vítima precisa do suporte 

de todas as autoridades competentes e do apoio que vem de projetos como 

Justiceiras, Instituto Avon, Instituto Maria da Penha, Mapa do Acolhimento, Mete a 

Colher, entre outros”, disse Gabriela Manssur. 

Outra atitude da Ouvidoria Nacional do Ministério Público para colaborar com a 

iniciativa do CNJ e da AMB será instituir um grupo de trabalho com a finalidade de 

elaborar um plano de orientação de policiais civis e militares para a adequada 

atuação quando acionados em função da campanha “Sinal Vermelho contra a 

Violência Doméstica”. 

Importância do novo órgão 
 

O projeto Justiceiras, que apoia mulheres vítimas de violência doméstica em todo o 

Brasil, atendeu a 1.012 casos apenas de 31 de março a 21 de junho deste ano. Desse 

total, mais da metade (52%) nunca pediu ajuda a órgãos públicos ou ao sistema de 

justiça. 

Para Gabriela Manssur, esse número mostra como é importante uma iniciativa como 

a Ouvidoria das Mulheres. “É preciso abrir cada vez mais portas para que aquelas 

que sofreram agressões se sintam seguras a fazer as denúncias. A criação da 

Ouvidoria das Mulheres, um canal institucional com credibilidade, é necessária e 

oportuna, pois o Ministério Público é o protagonista no combate à violência 

doméstica no Brasil, além de ser o titular da ação penal”, explicou. 

Por sua vez, para a membro colaboradora da Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público Andréa Moura Sampaio, a atuação da Ouvidoria das Mulheres, como parte 

da Ouvidoria Nacional, representa valioso instrumento para reunir importantes 

insumos acerca da atuação do Ministério Público brasileiro na área da violência 

contra a mulher. 

“Considerando o papel estratégico da Ouvidoria, com base nos dados reunidos, 

várias iniciativas poderão ser tomadas, dentre as quais o encaminhamento de 

propostas e sugestões visando sempre oferecer atendimento de elevada qualidade a 

todos que buscam o Ministério Público e os serviços da Ouvidoria Nacional, em 

especial da Ouvidoria das Mulheres", falou Andréa. 
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Canais de atendimento 

A Ouvidoria das Mulheres recebe demandas relacionadas à violência contra a 

mulher por meio dos seguintes canais exclusivos de atendimento: o 

telefone/WhatsApp (61) 3315-9476 e o e-mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. 

"Ressalte-se que a Ouvidoria é o canal apropriado para receber manifestações desta 

natureza, pois busca sempre oferecer atendimento técnico e ao mesmo tempo 

acolhedor, dada a expertise voltada para o atendimento ao público", afirmou Andréa 

Moura Sampaio. 

 
 

Publicado em 8/7/20, às 12h03. 

 
 

 

A Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público participou 

nesta terça-feira, 7 de julho, de reunião virtual com o Conselho Nacional de Justiça e 

com a Associação dos Magistrados Brasileiros para firmar parceria para a Campanha 

Sinal Vermelho de violência contra as mulheres. 

Na oportunidade, a membro colaboradora da Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público, Maria Gabriela Prado Manssur, representou o conselheiro e ouvidor 

nacional, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, que participava da 1ª Sessão 

Extraordinária de 2020 na ocasião. Também participou do evento a membro 

colaboradora Andrea Moura Santos Sampaio. 

Ouvidoria das Mulheres do CNMP participa de 

reunião para firmar parceria para a Campanha 
Sinal Vermelho 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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No encontro foi estabelecido que a Ouvidoria das Mulheres receberá todas as 

demandas originárias da Campanha Sinal Vermelho e fará os devidos 

encaminhamentos as autoridades competentes e as redes de apoio parceiras. 

Segundo o conselheiro e ouvidor nacional Oswaldo D’Albuquerque, “o 

estabelecimento da parceria entre a Ouvidoria das Mulheres e a rede de proteção do 

Judiciário é de suma importância para o avanço das ações da campanha sinal 

vermelho contra a violência domestica. A parceria visa a construir fluxos de 

encaminhamento para as autoridades competentes a fim de conferir resposta ágil e 

efetiva nestes crimes de violência contra a mulher, que infelizmente tiveram um 

aumento considerável neste período pandêmico”. 

Estiveram presentes na reunião, ainda, as conselheiras do CNJ Maria Cristiana Ziouva 

e Tânia Reckziegel; a juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e 

presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (Fonavid), Jacqueline Machado; a juíza do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, Adriana Ramos de Mello; a juíza do Tribunal de Justiça do 

Estado do Tocantins e assessora executiva da AMB, Julianne Marques; a juíza do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente da AMB, Renata Gil; e a 

juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e diretora da AMB Mulheres, 

Maria Domitila Manssur. 

Ouvidoria das Mulheres 

 
A Ouvidoria das Mulheres está recebendo e encaminhando demandas relacionadas 

à violência contra a mulher por meio dos seguintes canais exclusivos de 

atendimento: o telefone/WhatsApp (61) 3315-9476 e o e- 

mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. A iniciativa é uma realização da Ouvidoria 

Nacional do Ministério Público, órgão do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP). 

Além de receber informações e encaminhá-las ao MP e às autoridades competentes, 

a Ouvidoria das Mulheres também tem como atribuição promover a integração das 

unidades do Ministério Público e demais instituições envolvidas na prevenção e no 

combate à violência. Compete ao órgão, ainda, propor o estabelecimento de 

parcerias com instituições públicas e privadas para o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados na área. 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br


22 

Notícias Ouvidoria das Mulheres até Outubro de 2021 

 

 

Publicado em 28/5/20, às 21h15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Ouvidoria das 

Mulheres está recebendo e encaminhando demandas relacionadas à violência 

contra a mulher por meio dos seguintes canais exclusivos de atendimento: o 

telefone/WhatsApp (61) 3315-9476 e o e-mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. A 

iniciativa é uma realização da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, órgão do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

Segundo o ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque: “A 

criação da Ouvidoria das Mulheres com a implementação de canais de atendimento 

via telefone, e-mail e WhatsApp, propicia um atendimento especializado às mulheres 

vítimas de violência, a fim de prestar uma resposta ágil e célere no combate a tais 

demandas, num esforço de atuação conjunta e integrada entre todas as unidades do 

Ministério Público brasileiro, especialmente neste momento de distanciamento 

social em que se observa aumento crescente da pratica de delitos contra a mulher”. 

Além de receber informações e encaminhá-las ao MP e às autoridades competentes, 

a Ouvidoria das Mulheres também tem como atribuição promover a integração das 

unidades do Ministério Público e demais instituições envolvidas na prevenção e no 

combate à violência. Compete ao órgão, ainda, propor o estabelecimento de 

parcerias com instituições públicas e privadas para o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados na área. 

Ouvidoria das Mulheres do CNMP divulga canais 

exclusivos de atendimento contra violência 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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A Ouvidoria também fará a intermediação entre denúncias coletadas por meio de 

serviços de proteção às mulheres, garantindo o direcionamento dessas demandas 

ao Ministério Público. 

A Ouvidoria Nacional pode ser acionada por telefone (61 3366-9229), formulário 

eletrônico disponível no portal do CNMP e pelo canal oficial do Conselho no 

Facebook, via mensagens inbox. Recentemente também foi iniciado o atendimento 

pelo WhatsApp, por meio do mesmo número fixo. 

 
 

Publicado em 22/5/20, às 10h53. 

 
 
 
 

A partir de agora a sociedade tem à disposição um novo canal especializado para o 

recebimento e o encaminhamento de demandas relacionadas à violência contra a 

mulher: a Ouvidoria das Mulheres. Instituído pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) nesta quinta-feira, 21 de maio, o órgão passa a integrar a Ouvidoria 

Nacional do Ministério Público. 

 

”O problema da violência contra a mulher exige respostas rápidas e efetivas do 

Ministério Público. A Ouvidoria das Mulheres vai estabelecer um novo fluxo, de 

forma a agilizar o encaminhamento das denúncias dentro da instituição e promover 

o apoio multidisciplinar às vítimas”, afirma o presidente do CNMP, Augusto Aras. 

 

O membro-auxiliar da Presidência, Carlos Vinícius Ribeiro, um dos idealizadores do 

projeto, explica que o novo canal funcionará como a porta de entrada para as 

demandas, que serão devidamente encaminhadas às promotorias de Justiça 

adequadas. “Com a nova Ouvidoria, vamos conectar mulheres, redes de proteção e 

Ouvidoria das Mulheres: CNMP cria canal 

especializado para recebimento de demandas 
relacionadas à violência 
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membros do Ministério Público responsáveis pela atuação em cada caso específico”, 

ressalta. 

 

Para o ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, 

a criação do serviço amplia o suporte às vítimas de violência, problema que se 

agravou com a pandemia do novo coronavírus. “Neste momento excepcional pelo 

qual passa a humanidade, o Brasil registrou um aumento de casos. Logo, nada mais 

acertado que ampliar a rede de atendimento, com a criação deste canal de 

comunicação direta para as mulheres dentro da Ouvidoria Nacional”, avalia. 

 

Além de receber informações e encaminhá-las ao MP e às autoridades competentes, 

a Ouvidoria das Mulheres também tem como atribuição promover a integração das 

unidades do Ministério Público e demais instituições envolvidas na prevenção e no 

combate à violência. Compete ao órgão, ainda, propor o estabelecimento de 

parcerias com instituições públicas e privadas para o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados na área. 

 

Funcionamento 

 
A promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e membro colaboradora 

da Ouvidoria Nacional, Gabriela Mansur, ressalta que o funcionamento da Ouvidoria 

das Mulheres possibilitará a centralização das demandas e contribuirá para o 

fortalecimento do papel do MP no enfrentamento ao problema. “O Ministério 

Público é protagonista no combate à violência contra a mulher em todo o país, tanto 

judicial como extrajudicialmente. O estabelecimento de um fluxo institucional, 

rápido e de fácil acesso, trará como resultado a prestação de um serviço melhor pela 

instituição à sociedade”, argumenta. 

 

Mansur explica ainda que, além de receber contatos diretamente das vítimas, a 

Ouvidoria também fará a intermediação entre denúncias coletadas por meio de 

serviços de proteção às mulheres, garantindo o direcionamento dessas demandas 

ao Ministério Público. “O trabalho envolverá, ainda, o encaminhamento das vítimas 

a serviços de apoio e suporte previamente mapeados”, acrescenta. 

 

Canais de atendimento 

 
A Ouvidoria Nacional pode ser acionada por telefone (61 3366-9229), formulário 

eletrônico disponível no portal do CNMP e pelo canal oficial do Conselho no 

Facebook, via mensagens inbox. Recentemente também foi iniciado o atendimento 

pelo WhatsApp, por meio do mesmo número fixo. 
 

Veja a íntegra da portaria CNMP-Presi nº 77, de 21 de maio de 2020 
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Publicado em 23/6/21, às 17h52. 

 

 
Para Oswaldo D’Albuquerque, a ouvidoria é o principal canal de comunicação direta entre o 

cidadão e o Ministério Público 

 
 
 

 
“As ouvidorias, identificadas como organismo da estrutura nuclear do Ministério 

Público, exercem papel fundamental na consecução e efetivação de direitos 

fundamentais”. A afirmação é do ouvidor nacional e conselheiro do Conselho 

Nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, perante a plateia virtual que 

participou do evento organizado pela Associação Paulista do Ministério Público, no 

dia 21 de junho. 

Segundo o ouvidor, “há necessidade de contínua estruturação e capacitação de seus 

membros e servidores para o exercício do mister institucional, com vistas a 

possibilitar a cada cidadão o acesso à prestação de serviços públicos essenciais”. 

Oswaldo D’Albuquerque também enfatizou que tembuscado empreender ações 

destinadas à consolidação do papel da Ouvidoria Nacional do MP e destacou 

algumas iniciativas realizadas em sua gestão, como: a implantação do projeto 

Ouvidoria Nacional Itinerante, a instituição daRede de Ouvidorias do Ministério 

Público, a ampliação dos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional e acriação da 

Ouvidoria das Mulheres. 

O evento teve a participação do presidente da Associação Paulista do Ministério 

Público, Paulo Penteado, acompanhado de outros membros do Ministério Público, 

como o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo; o presidente da 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), 

Manoel Murrieta; a vice-corregedora-geral do MP/SP, Liliana Mercadante Mortari; e o 

diretor da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), Paulo Sérgio de Oliveira e 

Costa. 

Ouvidor Nacional do Ministério Público defende 

papel essencial do órgão na efetivação de direitos 
fundamentais do cidadão 
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“Oswaldo D’Albuquerque faz um trabalho muito importante, tanto como integrante 

do Conselho Nacional do Ministério Público quanto como ouvidor, revolucionando a 

Ouvidoria. Além disso, não posso deixar de cumprimentá-lo pela iniciativa muito 

importante que foi implantar a Ouvidoria das Mulheres, com a participação da 

competente membra auxiliar Gabriela Manssur”, ressaltou Paulo Penteado. 

 

 
Publicado em 16/6/21, às 18h28. 

 
 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque (foto), participou 

virtualmente nesta quarta-feira, 16 de junho, do lançamento da “Ouvidoria da 

Mulher” do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) – um canal exclusivo para 

que mulheres possam apresentar denúncias de assédio sexual, moral e 

discriminação no âmbito da Justiça Eleitoral. O conselheiro do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) esteve acompanhado da membra auxiliar 

Gabriela Manssur, que coordena a Ouvidoria da Mulher no CNMP. 

Oswaldo D’Albuquerque parabenizou a iniciativa do TRE/GO como sendo uma 

iniciativa de vanguarda e explicou como a Ouvidoria da Mulher foi criada dentro da 

estrutura da Ouvidoria Nacional do MP. “Em maio de 2020, sentimos a necessidade 

de criar um canal especializado para incrementar ações de prevenção, proteção e 

encaminhamento para apuração de violência doméstica e todas as formas de 

violência contra meninas e mulheres. Então, criamos a Ouvidoria da Mulher. A partir 

daí, aumentamos consideravelmente a nossa demanda”. 

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leandro Crispim, 

declarou que a Corte sempre se mostrou sensível às causas femininas, citando 

Ouvidor Nacional do MP elogia iniciativa de 

instalação da Ouvidoria da Mulher na Justiça 
Eleitoral de Goiás 



27 

Notícias Ouvidoria das Mulheres até Outubro de 2021 

 

 

vários eventos realizados sobre o tema em sua gestão. “A Ouvidoria da Mulher se 

insere justamente na dinâmica aperfeiçoadora da isonomia material, representando 

uma atitude proativa desta Corte no enfrentamento à discriminação, conferindo 

cuidado particular no ponto em que o assédio se evidencia mais crítico”, declarou o 

desembargador-presidente. 

Ao falar da experiência do CNMP, o ouvidor nacional do MP discorreu sobre a 

importância do um canal de atendimento exclusivo para as mulheres. “Quando 

instalamos a Ouvidoria da Mulher, apenas de junho a setembro de 2020, recebemos 

mais de 400 manifestações relacionadas à violência contra a mulher. A Ouvidoria da 

Mulher foi importante para incentivar a denúncia. Recebemos desde casos de abuso 

sexual à assédio moral. Nós trabalhamos em rede com todas as unidades e ramos 

do MP Brasileiro. O canal serviu para agilizar o atendimento e fortalecer as vítimas. 

Proporcionou, ainda, um atendimento humanizado, personalizado e de 

acolhimento”. 
 

Gabriela Manssur (foto) salientou que o Brasil é o 5º país com maior índice de 

violência contra a mulher: “É considerado um dos países mais perigosos para se 

nascer e se viver mulher”. A membra auxiliar lembrou que “quando uma mulher 

sofre algum tipo de violência, os sentimentos de vergonha da exposição e medo do 

julgamento permeiam o ato de denunciar”. Ela destacou, contudo, que este quadro 

está mudando por conta da criação de canais especializados de denúncias: “Este 

quadro muda quando destacamos grupos de pessoas nos órgãos institucionais, nos 

poderes públicos e na sociedade civil para acolher as mulheres vítimas de violência”. 

Manssur ressaltou ainda que é preciso implementar toda forma de fiscalização das 

medidas protetivas. Para ela, a fiscalização das medidas protetivas cumpre o papel 

de prevenção do feminicídio. Além disso, falou sobre a importância de se investir na  

ressocialização dos agressores e na ampliação dos canais de denúncia e do acesso à 

justiça. 

Para a membra auxiliar, “o canal da Ouvidoria das Mulheres é uma iniciativa 

pioneira. Muitos casos graves já foram comunicados para a nossa Ouvidoria. Todos 
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esses casos são encaminhados imediatamente para as autoridades competentes via 

rede. Nós já recebemos denúncias de vítimas brasileiras de 19 países do mundo”. 

O evento on-line contou com a presença de várias autoridades nacionais ligadas ao 

Poder Judiciário, que contou com um bloco de exposições iniciais, seguido de dois 

painéis temáticos: “Práticas e formas de combate ao assédio e discriminação” e “A 

Ouvidoria da Mulher na prática”. 

Serviço 

A Ouvidoria das Mulheres está recebendo e encaminhando demandas relacionadas 

à violência contra a mulher por meio dos seguintes canais exclusivos de 

atendimento: o telefone/WhatsApp (61) 3315-9476 e o e- 

mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. 
Veja aqui a programação do evento. 
Veja aqui a íntegra do lançamento. 

 
 

Publicado em 16/3/21, às 15h54. 

 

 

 

Comemora-se nesta terça-feira, 16 de março, o Dia Nacional do Ouvidor, data 

instituída pela Lei 12.632/12. A Ouvidoria Nacional do Ministério Público é o órgão de 

comunicação direta e simplificada entre o Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) e a sociedade. O ouvidor nacional do Ministério Público é eleito pelo 

Colegiado do CNMP para mandato de dois anos, admitida uma recondução. O atual 

ocupante do cargo é o conselheiro Oswaldo D'Albuquerque. 

Segundo D’Albuquerque, o Dia do Ouvidor: “É uma data para louvar e enaltecer a 

importância das Ouvidorias para o aprimoramento dos serviços prestados pelas 

Dia do Ouvidor: data celebra a importância do 

canal direto de comunicação entre o cidadão e o 
MP 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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instituições e entidades, sejam públicas ou privadas; sobretudo, pelo Ministério 

Público brasileiro, o ombudsman por excelência dos cidadãos”. O ouvidor nacional 

do MP também destaca a evolução das Ouvidorias do Ministério Público ao 

mencionar que elas estão consolidando, ao longo dos anos, “um papel de escuta 

ativa e qualificada, despontando com a principal porta de entrada do cidadão aos 

serviços prestados pelo Parquet”. 
 

Ouvidor nacional do MP, Oswaldo D'Albuquerque. 

 

A Ouvidoria Nacional do MP é um canal à disposição da sociedade, para o 

encaminhamento de sugestões, críticas, reclamações, elogios, denúncias e pedidos 

de informação acerca do funcionamento e dos serviços do Ministério Público 

brasileiro. O órgão também possui a missão de integrar as Ouvidorias do Ministério 

Público de todo o País e tem como objetivo aperfeiçoar o atendimento ao usuário e 

os serviços prestados pela troca de informações entre os diversos MPs do Brasil. 

Oswaldo D'Albuquerque ressalta ainda a relevância das Ouvidorias no contexto 

atual: “diante destes tempos pandêmicos de adversidades e novos desafios, 

possamos evoluir na busca incessante do fortalecimento da cidadania e efetivação 

de direitos fundamentais, buscando sempre ‘ouvir e servir’ o cidadão, missão 

primeva de cada Ouvidoria”. 

Entre as realizações de D’Albuquerque na Ouvidoria Nacional do MP estão a 

aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional, a instituição da Rede de 

Ouvidorias do MP e a ampliação dos canais de atendimento e comunicação com o 

cidadão, que passaram a incluir Instagram e WhatsApp. Outro destaque foi a criação 

do canal da Ouvidoria das Mulheres. Em sua gestão foi implementado, ainda, o 

projeto Ouvidoria Nacional Itinerante e o sistema "Ouvidoria cidadã", fruto de 

acordo de cooperação técnica celebrado com o MPF de cessão do "Sistema 

Cidadão". 

Serviço 
Ouvidoria Nacional 

 

Telefone: (61) 3366-9229 / 3315-9468 / 3315-9467 (ligação e WhatsApp) 
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E-mail: ouvidoria@cnmp.mp.br 

 

 

Ouvidoria das Mulheres 
 

Telefone: (61) 3315-9476 (ligação e WhatsApp) 

E-mail: ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br 

 

Publicado em 9/3/21, às 12h26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O ouvidor 

nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, anunciou nesta terça-feira, 9 

de março, durante a 3ª Sessão Ordinária de 2021, o lançamento da campanha 

“Trabalho com Respeito”, pelo fim do assédio contra as mulheres no ambiente de 

trabalho. 

A iniciativa da campanha é da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, em alusão 

ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira, 8 de março. Ao 

longo desta semana, no perfil oficial do CNMP no Instagram, serão postados vídeos 

curtos que abordarão diferentes temáticas relacionadas ao combate ao assédio 

sexual e moral no ambiente de trabalho. 

Segundo Oswaldo D’Albuquerque, muitas mulheres que sofrem assédio nas 

instituições não denunciam por falta de canal especializado, falta de apoio e 

acolhimento, sensação de impunidade ou por medo de retaliação e de perda do 

cargo ou função. 

Ouvidoria Nacional do Ministério Público lança 

campanha contra assédio no ambiente de 
trabalho 

mailto:ouvidoria@cnmp.mp.br
mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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“Não existiria momento mais adequado e oportuno para o lançamento da campanha 

‘Trabalho com Respeito’, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o 

objetivo de informar as mulheres sobre seus direitos, incentivando à denúncia”, 

explicou o ouvidor nacional do MP. 

Nesse contexto, a promotora de Justiça e membro auxiliar da Ouvidoria Nacional, 

Gabriela Mansur, destacou que o CNMP dispõe de um serviço especializado. “É 

importante ressaltar o canal especializado da Ouvidoria das Mulheres no âmbito da 

Ouvidoria Nacional para o recebimento dessas denúncias e encaminhamento às 

autoridades competentes, e também o apoio e acolhimento às vítimas. A iniciativa é 

salutar e vai ao encontro dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e 

ao respeito aos Diretos Humanos das Mulheres, que é um dos princípios da atuação 

do Conselho Nacional do Ministério Público”, afirmou. 

A campanha vai mostrar que violências, como o assédio, tiram da mulher o direito ao 

ambiente de trabalho saudável, além de afetar a quantidade e a qualidade de sua 

atividade profissional. A iniciativa também divulgará que o assédio sexual e moral é 

uma ofensa à dignidade da pessoa humana e deve ser combatido por todos. 

Serviço: 
Ouvidoria das Mulheres 

E-mail para denúncias: ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br 

WhatsApp para denúncias: (61) 3315-9476 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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Publicado em 11/2/21, às 17h28. 

 
 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D'Albuquerque, esteve nesta 

quinta-feira, 11 de fevereiro, na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo 

(MP/SP), a fim de apresentar as ações delineadas no Plano de Ação da Ouvidoria 

Nacional para o biênio 2020/2021. Na ocasião, D’Albuquerque foi acompanhado 

pelos membros auxiliares da Ouvidoria, Vinícius Menandro e Gabriela Manssur. 

Segundo o ouvidor nacional do Ministério Público: “a Ouvidoria Nacional realiza 

nesta data visita institucional à Ouvidoria do MPSP justamente por ser um dos 

órgãos integrantes da Rede de Ouvidorias do MP brasileiro e com bastante volume 

de recebimento de demandas, buscando assim compartilhar boas práticas no 

âmbito das ações planejadas pela ON para o biênio 2020-2021” 

A equipe da Ouvidoria Nacional do MP foi recebida pelos seguintes integrantes do 

MP/SP: o subprocurador-geral de Justiça Jurídico, Wallace Paiva Martins Junior; o 

ouvidor, Gilberto Nonaka; a chefe de Gabinete da PGJ, Susana Henriques da Costa; e 

o diretor-geral, Michel Romano. 

Os assessores Karina Bagnatori, Ernani de Menezes Vilhena Junior, Patricia Salles  

Seguro e Teresa de Almeida Prado Franceschi também recepcionaram o ouvidor 

nacional. 

Entre os tópicos destacados do Plano de Ação da Ouvidoria Nacional está o 

desenvolvimento da Ouvidoria das Mulheres, canal especializado de recebimento e 

encaminhamento às autoridades competentes das demandas relacionadas à 

violência contra a mulher, bem como o desenvolvimento do fluxo do disk 100-180, 

objeto de recente acordo de cooperação celebrado entre o CNMP e Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos, juntamente com CNOMP e CNPG. 

Ouvidor nacional do Ministério Público apresenta 

ações do Plano de Ação 2020-2021 em visita ao 
MP/SP 
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Por sua vez, o MP/SP apresentou as estratégias de trabalho que tem adotado quanto 

às denúncias que chegam à instituição sobre o "fura-fila" da vacina de combate ao 

Covid-19. 

*Com infomações e foto do MP/SP. 

 
 
 
 

Publicado em 20/11/20, às 16h57. 

 

 
Visita faz parte do projeto “Ouvidoria Itinerante" 

 

 

O ouvidor nacional do Ministério Público e conselheiro do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), Oswaldo D’Albuquerque, visitou o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) nessa quinta-feira, 19 de novembro, para conhecer 

boas práticas implementadas pela Ouvidoria da instituição. A visita faz parte do 

projeto “Ouvidoria Itinerante”. 

O conselheiro, que estava acompanhado pelo membro auxiliar da Ouvidoria 

Nacional do MP, Vinícius Menandro, foi recebido pelo procurador-geral de Justiça, 

Eduardo Gussem; pela corregedora-geral do MP/RJ, procuradora de Justiça Luciana 

Sapha Silveira; pela ouvidora da instituição, procuradora de Justiça Denise Fabião 

Guasque; e pela assessora da Ouvidoria, promotora de Justiça Gabriela Tabet. 

 

O procurador-geral de Justiça mostrou ao ouvidor nacional as instalações da 

plataforma digital “MPRJ em Mapas” e os projetos do Parquet fluminense. “Estivemos 

semana passada no Conselho Nacional de Justiça e assinamos um termo de 

colaboração para o compartilhamento de nossa plataforma digital, para que o 

Ouvidor nacional do Ministério Público conhece 

boas práticas da Ouvidoria do MP/RJ 
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modelo possa ser implementado por lá. Por meio do ‘MPRJ Digital’, nós plotamos em 

um mesmo lugar legislações, jurisprudências, valores determinados pelos entes 

públicos para realizar obras e serviços e, de acordo com a análise dos membros, 

abrimos um link para a Ouvidoria, para verificar o que está funcionando ou não”, 

destacou Gussem. 

 

Ainda durante a visita, o ouvidor nacional do Ministério Público conheceu os projetos 

“Parquet Digital”, apresentado pelo coordenador da Coordenadoria de Análises, 

Diagnósticos e Geoprocessamento (CADG/MPRJ), promotor de Justiça Sidney Rosa; 

“Integra Judicial”, apresentado de maneira virtual pelo assessor da Corregedoria- 

Geral, promotor de Justiça João Alfredo Gentil; e “Farol/MPRJ”, apresentado pela 

coordenadora do Centro de Pesquisas (CENPE/MPRJ), Joana Monteiro. 

 

De acordo com Oswaldo D’Albuquerque, o compartilhamento de práticas como as 

que foram apresentadas durante o encontro deve ser fomentado entre os diferentes 

MPs do país e o próprio CNMP. “Nossa visita teve como objetivo conhecer as boas 

práticas da Ouvidoria para replicá-las em outros ramos e unidades do MP, além de 

estarmos trabalhando, junto às instituições, para a implantação do projeto 

‘Ouvidoria da Mulher’, um canal específico dentro da própria Ouvidoria para receber 

denúncias de violência contra as mulheres, já implementado no CNMP e em alguns 

MPs. Mas eu posso dizer que os sistemas apresentados hoje podem ser replicados 

em todo o país, pois representam aquilo que buscamos, que é trabalhar em redes. 

Saímos daqui impressionados com o tipo de resultado que se obtém com a 

implantação dessas propostas”, afirmou o ouvidor nacional. 

 

Saiba mais: 

MPRJ em Mapas 
 

O “MPRJ em Mapas” é um conjunto de ferramentas e plataformas de análise, 

diagnóstico e georreferenciamento focadas na construção e visualização de 

conhecimento instrumental para a atividade-fim do MP/RJ, reunindo em sua equipe 

estatísticos, geógrafos, desenvolvedores de software e de inteligência artificial, 

designers e analistas de Business Intelligence. O trabalho é voltado para a criação de 

conhecimentos a partir do cruzamento de múltiplas bases de dados e da construção 

de ferramentas para compartilhamento de informações, gestão e diagnóstico de 

órgãos de execução. 

Parquet Digital 
 

Desenvolvido pela Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento 

(CADG/MPRJ), o Parquet Digital utiliza sofisticada programação para auxiliar na 

gestão dos procedimentos em andamento em cada Promotoria de Justiça. Uma série 

de robôs – algoritmos programados para executar determinados comandos – 

trabalha ativamente tratando informações e comunicando aquilo que entende ser 

relevante para a atividade daquele órgão. O programa também utiliza uma 

arquitetura complexa e integrada de alertas para apresentar dados que podem 

interessar à promotoria, derivados das várias aplicações já desenvolvidas pelo MP/RJ, 

como o "MPRJ em Mapas" e o "MPRJ Digital", permitindo que esses elementos 
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cheguem diretamente ao promotor, mesmo quando ele não tem disponibilidade 

para explorá-los. 

Integra Judicial 
 

O sistema “Integra MPRJ”, desenvolvido pela Gerência de Sistemas da Informação 

(GSI/STIC), fornece aos servidores do MP/RJ, por meio de uma interface simples e 

intuitiva, funcionalidades especificamente desenvolvidas para a atividade ministerial, 

sendo que o “Integra Judicial”, especificamente, trabalha com informações que 

abrangem a atividade-fim jurisdicionalizada (intimações oriundas do TJ-RJ e 

respectivas manifestações). 

Farol/MPRJ 

O projeto, dividido em três eixos (Medição, Apoio ao Uso e Transparência para a 

Sociedade), busca incentivar, pelo uso de evidências científicas, uma atuação mais 

resolutiva e transparente por parte das Promotorias de Justiça, valorizando o uso de 

dados no processo de tomada de decisão. O Eixo Medição avalia uma série de 

indicadores para medir os produtos, resultados e atribuições existentes nas 

Promotorias. O eixo Apoio ao Uso procura incentivar os membros a acompanharem 

as informações oferecidas pelos relatórios de monitoramento da ferramenta, de 

forma a criar um ambiente ativo de uso de informações para a tomada de decisões. 

Já o eixo Transparência busca estabelecer um processo de transparência ativa dos 

resultados da atividade-fim do MPRJ, aprimorando o diálogo com a sociedade. 

Com foto e informações do MP/RJ 
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Publicado em 17/11/20, às 14h42. 

 

 
O canal já foi instalado nos MPs do Pará, do Amapá e da Paraíba 

 

Na última sexta-feira, 13 de novembro, o ouvidor nacional do Ministério Público, 

conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, esteve na sede do Ministério Público do Estado 

do Acre (MP/AC), onde foi recebido pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de 

Araújo, para tratar sobre a instalação de um canal especializado no atendimento de 

demandas relativas à violência contra a mulher, no MP acreano. 

A Ouvidoria da Mulher é um canal alternativo especializado em atender demandas 

de violência doméstica ampliando, dessa forma, a rede de apoio às vítimas. A 

implantação se dará em regime de cooperação com o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) e com as demais unidades do MP brasileiro. 

O canal especializado foi implantado em junho deste ano e é uma iniciativa da 

gestão do ouvidor nacional do MP, Oswaldo D’Albuquerque. Reconduzido 

recentemente ao cargo, o ouvidor nacional tem desenvolvido uma série de ações, 

somando forças com os integrantes da Rede de Ouvidorias do MP brasileiro, em prol 

do aperfeiçoamento dos serviços prestados ao cidadão pelo CNMP e pelo Ministério 

Público. 

“A Ouvidoria das Mulheres é um canal especializado para atendimento de demandas 

relativas à violência contra a mulher nos moldes do que já foi criado no CNMP. É um 

canal que já foi implantado nas unidades dos MPs do Pará, Amapá, Paraíba e, na 

próxima quinta-feira, no MP do Rio de Janeiro. Tão logo o MP acreano também irá 

dispor dessa demanda”, afirmou o ouvidor nacional. 

Ouvidor nacional do MP visita o MP/AC para 

tratar da instalação de canal especializado em 
demandas relativas à violência contra a mulher 
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A chefe do MP/AC acreano considerou a demanda de extrema valia para o Acre, 

tendo em vista que, há três anos, o estado lidera o primeiro lugar no ranking 

nacional de feminicídio. 

“Todos temos um papel extremante importante no combate à violência contra a 

mulher. Essa iniciativa da Ouvidoria Nacional é imprescindível ao estado do Acre e, 

portanto, vamos abraçar essa demanda com muito compromisso. Parabenizo ao 

ouvidor nacional do MP, Oswaldo D’Albuquerque, pela recondução ao cargo e 

agradeço por suas inciativas em sempre defender com muita firmeza e dedicação os 

interesses do MP/AC perante o CNMP e o Ministério Público brasileiro”, afirmou Kátia 

Rejane Araújo. 

Com foto e informações do MP/AC. 

 
 
 
 
 
 

 
Publicado em 12/11/20, às 15h27. 

 
 

 

A programação do I Congresso do Ministério Público Brasileiro desta quinta-feira, 12 

de novembro, foi dedicada à mostra de projetos. Durante a manhã do segundo dia 

de atividades, doze palestras apresentaram iniciativas bem-sucedidas desenvolvidas 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelas unidades e ramos do 

Ministério Público em várias regiões do país. 

Projetos do CNMP são apresentados em mostra 

do I Congresso do MP Brasileiro 
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O evento foi transmitido ao vivo, à toda sociedade, pelo canal oficial do CNMP no 

YouTube, e está disponível na plataforma. Entre as exposições estão alguns projetos 

implementados pelo próprio CNMP, em diferentes áreas de atuação. Confira: 

Ouvidoria das Mulheres 
 

As promotoras de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MP/SP) Gabriela 

Mansur e do Ministério Público do Pará (MP/PA) Andrea Sampaio apresentaram a 

Ouvidorias das Mulheres. 

Criada em maio de 2020, a Ouvidoria da Mulher é um canal especializado para  

atendimento e encaminhamento de demandas relacionadas à violência contra 

meninas e mulheres, além do desenvolvimento de ações preventivas na área. 

“Com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Os casos de violência contra a 

mulher aumentaram 30%. Foi necessária a criação de um canal especializado em 

várias instituições”, explicou Gabriela Mansur. “Com esse canal, nós estabelecemos 

uma conexão com a sociedade, com as atribuições de não só receber toda lesão a 

direitos humanos das mulheres, como também de fazer o encaminhamento, o 

acompanhamento e, o mais importante: acompanhar os dados da violência contra a 

mulher no Brasil”, ressaltou. 

A Ouvidoria pode ser acessada por telefone, e-mail e WhatsApp. Acesse aqui a página 

da unidade com todos os meios de contato. 

Acesse aqui a íntegra do vídeo da apresentação. 
 

Estratégia Nacional de Segurança Pública 
 

Duas iniciativas da Estratégia Nacional de Segurança Pública (Enasp) foram 

apresentadas pelos promotores de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais 

(MP/MG) Emmanuel Levengagen e do Ministério Público do Ceará (MP/CE) Erick 

Pessoa: o cadastro de feminicídio e o relatório sobre violência contra comunicadores 

no Brasil. 

O Sistema de Cadastro de Feminicídio visa aprimorar o atual banco de dados do 

Ministério Público sobre o crime. Por meio do preenchimento de um formulário 

eletrônico, membros do MP comunicam as principais informações sobre casos de 

feminicídio, reunidos e apresentados na plataforma. “O sistema é intuitivo, de fácil 

acesso e utilização. Nossa intenção é dar um feedback para que os colegas que 

atuam na área possam trabalhar na elaboração de políticas públicas”, afirmou 

Levengagen. 

O relatório “Violência contra Comunicadores no Brasil: um retrato da apuração nos 

últimos 20 anos” reúne, num único documento, informações oficiais sobre todos os 

episódios de homicídios praticados contra jornalistas, profissionais de imprensa e 

comunicadores no exercício de suas funções ou em razão delas no Brasil, desde 

1995. “Hoje o Ministério das Relações Exteriores do Brasil está utilizando o nosso 

conteúdo para informar o escritório central da Unesco, em Paris, a respeito desses 

crimes”, destacou o promotor. 
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Acesse aqui a íntegra do vídeo da apresentação. 

Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança 
Pública 

 

O promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) 

Antônio Suxberger apresentou as iniciativas da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP). Entre os projetos 

destacados estão os BIs do Sistema Prisional e do Controle Externo da Atividade 

Policial, a Cartilha de Segurança Pública, o Manual de Inspeção Prisional e a revista 

Visão do Ministério Público Sobre o Sistema Prisional, além dos encontros nacionais 

que reúnem membros que atuam na área. 

“A sociedade civil, entidades comunitárias, toda a população deve atuar na questão 

prisional. O manual de inspeção nas unidades prisionais é uma importante 

ferramenta para que nós possamos qualificar essa atuação”, destacou Suxberger. 

Sobre a revista, o promotor explicou que a obra reúne artigos na área: “É um 

trabalho de fôlego, de quase 200 páginas e, sobretudo, específico, sobre a atuação 

do Ministério Público no sistema prisional” 

Acesse aqui a íntegra do vídeo da apresentação. 
Comissão de Planejamento Estratégico 

 

O novo regulamento do Banco Nacional de Projetos e do Prêmio CNMP 2021 foi 

apresentado pela promotora de Justiça do Mato Grosso do Sul (MP/MS) Ana Lara 

Camargo e pelo procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Andrade, ambos 

membros auxiliares da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE). 

O Banco Nacional de Projetos é uma ferramenta responsável por coletar e 

disseminar os projetos bem-sucedidos no âmbito do Ministério Público brasileiro. As 

iniciativas inscritas na plataforma concorrem, automaticamente, ao Prêmio CNMP. 

As novas regras apresentadas alteram os critérios de julgamento dos projetos 

inscritos, que passarão a receber notas pelos quesitos de resolutividade, inovação, 

proatividade, cooperação e transparência. O regulamento também traz novas 

categorias: Investigação e inteligência; Persecução cível e penal; Integração e 

articulação; Transversalidade dos direitos fundamentais; Fiscalização de políticas e 

recursos públicos; Diálogo com a sociedade; Governança e gestão; Sustentabilidade; 

e uma categoria especial, com temática definida ano a ano. 

“As mudanças foram feitas para promover o alinhamento do Prêmio ao 

Planejamento Estratégico Nacional, vigente até 2029. As alterações também tiveram 

o objetivo de tornar a avaliação dos projetos pela Comissão Julgadora mais fácil e 

mais transparente”, destacou o procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Andrade. 

Acesse aqui a íntegra do vídeo da apresentação. 
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Publicado em 5/11/20, às 14h15. 

 

 
Durante a reunião, foi assinado o ato que cria a Ouvidoria das Mulheres 

 

Os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público Silvio Amorim, 

presidente das Comissões de Controle Administrativo e Financeiro e de 

Enfrentamento da Corrupção do CNMP; e Oswaldo D´Albuquerque, que também 

exerce o cargo de ouvidor nacional do Ministério Público, participaram, na manhã 

desta quinta-feira, 5 de novembro, de reunião institucional para intercâmbio de 

experiências nas áreas administrativas e institucionais. Durante a reunião, realizada 

no Ministério Público do Estado da Paraíba, foi assinado o ato que cria a Ouvidoria 

das Mulheres do MP/PB. 

Os conselheiros estavam acompanhados do membro auxiliar da Ouvidoria Nacional, 

Vinicius Menandro. 

O evento, que será realizado hoje e amanhã, dia 6, foi aberto pelo procurador-geral 

de Justiça, Francisco Seráphico Ferraz, que ressaltou a importância do 

compartilhamento de experiências e do fortalecimento do diálogo entre o MP e o 

CNMP. Ele frisou que o Conselho Nacional tem o papel de aprimorar, fortalecer e 

integrar o Ministério Público brasileiro, sendo indutor de unidade de padronização 

institucional. “O Ministério Público está de portas abertas para vossas excelências 

conhecerem o trabalho desenvolvido e levarem as iniciativas a outros MPs”, disse. 

O conselheiro Silvio Amorim destacou a evolução do trabalho do Ministério Público e 

apontou a tarefa assumida de dar respostas aos MPs sobre o que é feito de bom 

pela própria instituição. Ainda conforme o conselheiro, o objetivo da visita 

institucional é conhecer o trabalho desenvolvido pelo MP/PB no enfrentamento e 

Conselheiros do CNMP conhecem boas práticas 

de gestão do MP/PB 
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prevenção da corrupção e fazer o intercâmbio de boas práticas de governança e 

gestão administrativo-financeira. “O CNMP tem a missão fomentadora de práticas 

positivas e uniformizadora. Vamos fazer publicações dessas práticas”, afirmou. 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D´Albuquerque, relatou que a 

visita faz parte do projeto “Ouvidoria Nacional Itinerante”, que consiste em fazer 

visitas periódicas às Ouvidorias de cada unidade ministerial, para conhecer suas 

instalações, compartilhar metodologias e conhecer boas práticas de cada órgão. Ele 

também falou sobre a ampliação dos canais de comunicação com a sociedade, a 

exemplo da criação do WhatsApp do órgão. Ainda contou sobre a instituição da rede 

de Ouvidorias e do diagnóstico realizado nas estruturas das Ouvidorias dos MPs. 
Ouvidoria das Mulheres 

 

Durante a reunião, o procurador-geral do MP/PB, Francisco Seráphico, e o ouvidor 

do MP/PB, Aristóteles Santana, assinaram o ato criando a Ouvidoria das Mulheres no 

MP paraibano. Trata-se de ouvidoria especializada, que será criada dentro da 

estrutura da Ouvidoria do MP/PB e ficará responsável por recepcionar todas as 

reclamações e denúncias relativas às mais diversas violências praticadas contra a 

mulher no Estado da Paraíba, com destaque para a violência doméstica. Serão 

designados uma procuradora de Justiça e um servidor para recebimento dessas 

demandas. 

O ouvidor Aristóteles Santana destacou que a implantação da Ouvidoria das 

Mulheres é parte de uma visão moderna da Procuradoria-Geral e da Ouvidoria do 

MP/PB. Para o ouvidor, a instalação desse atendimento especializado representa um 

avanço institucional em prol das mulheres. “O MP saberá combater com eficiência os 

violadores dos direitos e garantias das mulheres, socorrendo as vítimas de crimes e 

enfrentando-os com energia, sabedoria e legalidade”, complementou. 

O ouvidor nacional do MP, Oswaldo D’Albuquerque, informou que o MP/PB é o 

terceiro Ministério Público a implantar esse canal especializado. “O objetivo é 

fortalecer a proximidade com o cidadão, por meio de um atendimento separado, 

que vai incrementar o trabalho realizado em prol da mulher”. Ele contou que a 

Ouvidoria das Mulheres do CNMP já recebeu até demandas de outros países e que 

serão assinados acordos com o Ministério Público Federal, Ministério da Justiça, 

Superior Tribunal de Justiça e Unicef para tratamento dessas reclamações. 

Para o procurador-geral, a Ouvidoria das Mulheres representa uma novidade na 

instituição e irá somar com as ações que já vêm sendo implementadas para tornar 

os espaços mais democráticos, reconhecendo o princípio constitucional da 

igualdade. “Trata-se de um avanço trazido que está sendo abraçado pelo Ministério 

Público”. 

Ações do MP/PB 
 

Ainda na manhã desta quinta-feira, os conselheiros Silvio Amorim e Oswaldo 

D´Albuquerque conheceram as ações que estão sendo realizadas nos âmbitos 

institucional e administrativo do Ministério Público do Estado da Paraíba (MP/PB). 
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A primeira apresentação foi realizada pelo secretário de Planejamento e Gestão do 

MP/PB, Leonardo Quintans, sobre trabalhos e iniciativas desenvolvidos pela 

instituição na área de planejamento e gestão. Ele expôs o funcionamento do Portal 

da Transparência da instituição que, desde 2018, vem alcançando o topo do 

Transparentômetro do CNMP, ressaltando que o MP/PB faz além do que é 

determinado pelo CNMP. Também foram apresentadas as ações de gestão 

orçamentária, como o sistema Pitágoras, os Fundos dos Direitos Difusos e do 

Consumidor, e os recursos extraorçamentários. 

O secretário também exibiu os projetos estratégicos da instituição (Reparação, MP 

por Elas, IPTU Legal, Formando Vidas e Família que Acolhe) que estão sendo 

desenvolvidos em todo o Estado; as ações estratégicas realizadas durante a 

pandemia da Covid-19 (como a ampliação dos canais de comunicação e a criação do 

protocolo eletrônico); as atividades de aprimoramento da gestão e a criação dos 

Núcleos de Inovação e de Bem-Estar e Qualidade de Vida. 

O diretor administrativo do MP, Marcos Vinícius Cesário, falou sobre a governança e 

gestão administrativo-financeira do MP/PB. Ele focou no funcionamento dos diversos 

sistemas da instituição, como o MPVirtual, o Gestão de Pessoas, Diário Oficial 

Eletrônico, Sistema Administrativo Integrado (Sadi) e o sistema de relatórios Toth. 

Conforme o diretor, a utilização desses sistemas permitiu maior celeridade aos 

processos administrativos e integração no trabalho desenvolvido pela instituição. 

Participaram da reunião o 2º subprocurador-geral de Justiça do MP/PB, Álvaro 

Gadelha; o ouvidor do MP paraibano, Aristóteles Santana; a promotora-corregedora, 

Cristiana Vasconcellos; o diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 

(Ceaf), procurador José Raimundo de Lima; os procuradores de Justiça Janete Ismael 

e Francisco Sagres; a coordenadora do Ceaf, Renata Luz; o secretário-geral do 

MP/PB, Antônio Hortêncio Rocha; o secretário de Planejamento e Gestão, Leonardo 

Quintans; o coordenador do Centro de Apoio do Patrimônio Público, Reynaldo Di 

Lorenzo Serpa; o vice-diretor do MP-Procon, Bergson Formiga; o promotor Flávio 

Wanderley e servidores da instituição. 

Programação 
 

À tarde, será realizada uma visita ao Memorial do Ministério Público da Paraíba, que 

foi recriado e inaugurado em fevereiro deste ano, para que visitantes possam 

entender melhor a história do MP/PB, desde a sua criação, em 1891, até a 

atualidade. O espaço está localizado na sede das Promotorias de Justiça de João 

Pessoa, que fica na Rua Almirante Barroso, no Centro da Capital. 

Na sequência, estão previstas reuniões com o vice-diretor do Programa de Defesa e 

Proteção do Consumidor (MP-Procon), o promotor de Justiça Francisco Bergson 

Formiga, e com o assessor jurídico do órgão, Vitor Galdino, para falar sobre o 

trabalho desenvolvido pelo órgão, e com o coordenador do Grupo de Atuação 

Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), o promotor de Justiça, Octávio Paulo 

Neto, que fará uma apresentação sobre as estruturas tecnológicas de suporte à 

decisão do Gaeco. 

Com foto e informações da Ascom do MP/PB 
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Publicado em 27/10/20, às 13h00 

Ouvidor Nacional é reconduzido ao cargo  

 
Eleição do conselheiro Oswaldo D’Albuquerque foi realizada nesta terça-feira, 27 de outubro, por 

aclamação. 
 

 

O conselheiro Oswaldo D’Albuquerque foi eleito nesta terça-feira, 27 de outubro, 

para mais um mandato de um ano à frente da Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público. A recondução ocorreu durante a 16ª Sessão Ordinária de 2020. 

“Proclamo o resultado: eleito o conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, por aclamação, 

unanimidade e reconhecimento pela excelência do trabalho que conduz à frente da 

Ouvidoria Nacional do Ministério Público”, afirmou o presidente do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) em exercício, Humberto Jacques de Medeiros, 

ao anunciar o resultado da eleição. 

O Ouvidor Nacional Oswaldo D’Albuquerque declarou: “Me sinto extremamente 

honrado pelo reconhecimento dos meus pares ao trabalho que está sendo 

desenvolvido no âmbito da Ouvidoria Nacional, agradecendo a todas as Conselheiras 

e Conselheiros pela confiança em mim depositada de poder estar à frente deste 

órgão de suma relevância por mais um mandato. Espero poder continuar avançando 

nas conquistas realizadas até então, mesmo diante dos desafios surgidos durante o 

período pandêmico, somando forças com os integrantes da Rede de Ouvidorias do 

MP brasileiro em prol do aperfeiçoamento dos serviços prestados ao cidadão pelo 

CNMP e pelo Ministério Público”. 

Integrante do Ministério Público do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque foi 

procurador-geral de Justiça do Estado nos biênios 2014/2016 e 2016/2018 e 

corregedor-geral entre 2003 e 2005. Em 2019 ingressou no CNMP como 

representante do Ministério Público estadual. 
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Realizações 

Entre as realizações do primeiro mandato do ouvidor nacional, Oswaldo 

D’Albuquerque, estão a aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria Nacional, a 

instituição da Rede de Ouvidorias do MP e a ampliação dos canais de atendimento e 

comunicação com o cidadão, que passaram a incluir Instagram e WhatsApp, 

aumentando o recebimento de manifestações em 40% no período. 

Outro destaque foi a criação do canal da Ouvidoria da Mulheres, por meio da 

Portaria CNMP PRESI nº 77, que tem como objetivo ampliar a rede de apoio às 

mulheres vítimas de violência, proporcionando um acolhimento diferenciado e 

especializado, sendo que idêntico canal já foi replicado na Ouvidoria do Ministério 

Público do Estado do Pará. 

No último ano foi implementado, ainda, o projeto Ouvidoria Nacional Itinerante, que 

já visitou os estados do Pará, Acre, Maranhão, São Paulo, Alagoas e Goiás, visando 

compartilhar boas práticas e experiências com outras unidades do Ministério 

Público. 

Recentemente, em 14 de outubro de 2020, foi assinado Acordo de Cooperação 

Técnica entre o CNMP (com a interveniência da Ouvidoria Nacional), com o 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais o Conselho Nacional 

de Procuradores-Gerais dos Estados e da União e o Conselho Nacional de Ouvidores 

do Ministério Público dos Estados e da União, visando o recebimento, o 

encaminhamento e o processamento de denúncias de violações de direitos 

humanos referentes às atribuições do Ministério Público brasileiro recebidas pelos 

canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH). 
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Publicado em 25/9/20, às 13h05. 

 
 
 
 

 

Em reunião por videoconferência realizada nessa quinta-feira, 24 de setembro, 

representantes da Ouvidoria Nacional do Ministério Público (ONMP) e da Secretaria 

Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senajus/MJSP) 

debateram a viabilidade de um acordo de cooperação técnica entre as duas 

instituições visando a um adequado encaminhamento de denúncias de violência 

contra mulheres brasileiras residentes no exterior. 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, explicou que a 

ONMP, por meio da Ouvidoria das Mulheres, tem recebido denúncias de violência 

contra brasileiras que se encontram fora do Brasil. Como o MJSP é a autoridade 

central para acordos de cooperação internacional, a ideia é concretizar um fluxo que 

permita à ONMP encaminhar as denúncias vindas do exterior ao MJSP. 

Representando a ONMP, também participaram da reunião o membro auxiliar, 

Vinicius Menandro, e a membro colaboradora Gabriela Manssur. Pelo MJSP, 

estiveram o secretário nacional de Justiça, Claudio Panoeiro; o chefe de gabinete da 

Senajus, Alexandre Patury; a diretora do Departamento de Migrações, Lígia Neves; a 

diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional, Silvia Fonseca; e o diretor substituto do Departamento de Promoção 

de Políticas de Justiça, Francisco Targino. 

Ouvidoria Nacional do MP e Secretaria Nacional 

de Justiça discutem tratamento à violência contra 
brasileiras no exterior 
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O ouvidor nacional 

do Ministério Público, conselheiro do CNMP Oswaldo D’Albuquerque, participou, 

nessa terça-feira, 1º de setembro, de dois eventos por meio de videoconferência: o 

webinar “A importância das ouvidorias em tempos de transformação”, realizado pelo 

Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI), e o encerramento da campanha 

“Agosto Lilás”, promovida pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MP/AL) para 

gerar conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. 

No evento do MP/PI, Oswaldo D’Albuquerque disse que, por conta da pandemia de 

Covid-19, houve alteração de rotinas e implementação de novas formas de 

aproximação e cuidado pessoal. Assim, observou-se a necessidade da 

reinvenção/aperfeiçoamento dos canais oficiais de atendimento ao cidadão, o qual 

não poderia ficar desamparado ou desassistido em meio a uma crise sanitária de 

proporções mundiais. “O Ministério Público brasileiro não parou, e suas ouvidorias 

fortaleceram seu caráter de imprescindibilidade neste novel cenário desafiador”, 

falou. 

Oswaldo D’Albuquerque também afirmou que “a identificação do cidadão com a 

instituição Ministério Público foi sedimentada mediante o trabalho realizado pelas 

ouvidorias, as quais massificaram a divulgação de seus canais de comunicação, 

implementando novas ferramentas para o recebimento de manifestações, sem 

olvidar a atual estruturação em rede das ouvidorias do MP, as quais, em atuação 

integrada, potencializam a comunicação entre o cidadão e o órgão do Ministério 

Público responsável pela prestação do serviço público”. 

Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque fala sobre 

importância das ouvidorias e do combate à 
violência contra a mulher 
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Ainda segundo o conselheiro, as ouvidorias, identificadas como organismo da 

estrutura nuclear do Ministério Público, exercem papel fundamental na consecução 

e efetivação de direitos fundamentais. “Por isso, é recomendada a necessidade de 

contínua estruturação e capacitação de seus membros e servidores para o exercício 

do mister institucional, com vistas a possibilitar a cada cidadão o acesso à prestação 

de serviços públicos essenciais”, disse. 

Oswaldo D’Albuquerque também aproveitou para enumerar as principais ações da 

Ouvidoria Nacional do MP na sua gestão. Alguns destaques são: a efetiva instituição 

da Rede de Ouvidorias, a ampliação dos canais de atendimento da Ouvidoria 

Nacional, a realização de quatro encontros de ouvidores do Ministério Público 

brasileiro e a criação da Ouvidoria das Mulheres. 

Agosto Lilás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na videoconferência 

de encerramento da campanha “Agosto Lilás”, da qual também participaram o 

corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis, e o conselheiro Luciano 

Nunes Maia, Oswaldo D’Albuquerque destacou que, como a violência contra a 

mulher exige uma atuação constante e imediata do Ministério Público, o CNMP 

recentemente instituiu a Ouvidoria das Mulheres, vinculada à Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público. 

“É um canal aberto especializado para fortalecer as ações de prevenção, proteção e 

encaminhamento para apuração de todas as formas de violência praticada contra 

mulheres. Já recebeu, desde sua instalação, 268 manifestações oriundas de diversas 

regiões do país, encaminhando tais denúncias às autoridades competentes, 

mediante atuação em rede de cooperação com as ouvidorias e outras unidades do 

Ministério Público brasileiro, resultando em procedimentos investigatórios, 

promoção de prisões preventivas, entre outras medidas”, explicou. 

Oswaldo D’Albuquerque ainda parabenizou o MP/AL pela campanha e pela iniciativa 

no desenvolvimento de um aplicativo para receber denúncias de violência contra a 

mulher. “A Ouvidoria Nacional do Ministério Público se coloca à inteira disposição 

para contribuir em demais campanhas como esta, bem como para o 

estabelecimento de eventuais parcerias tendentes ao aperfeiçoamento das 

atividades de prevenção e combate da violência contra a mulher”, afirmou. 
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Por fim, o ouvidor nacional do Ministério Público disse que a sociedade pode ter 

certeza de que, se todo o Sistema de Justiça trabalhar coeso e unido, o fim da 

violência contra as mulheres pode ser alcançado, de forma a garantir o direito 

fundamental à vida digna de todas as mulheres do Brasil. 

 
 

Publicado em 25/8/20, às 11h47. 

 
 
 
 

 

Violência contra a mulher é discutida 

 

Na sexta-feira, 21 de agosto, o ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo 

D’Albuquerque, recebeu, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), em Brasília-DF, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 

(TJ/AC) Eva Evangelista. O assunto foi o fortalecimento do combate à violência contra 

a mulher. 

Oswaldo D’Albuquerque e Eva Evangelista, que coordena a rede estadual de 

enfrentamento da violência doméstica no estado do Acre, conversaram sobre uma 

possível parceria entre a Ouvidoria Nacional do Ministério Público, por meio do canal 

especializado da Ouvidoria das Mulheres, e o TJ/AC. 

A parceria poderia fortalecer, no Acre, a rede de proteção às mulheres com foco na 

prevenção primária. Além disso, a Ouvidoria das Mulheres ajudaria o TJ/AC no 

desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a essa temática e contribuiria 

com o trabalho de encaminhamento das denúncias de violência contra a mulher que 

chegam ao Tribunal. 

Ouvidoria Nacional do MP discute parceria, na 

área do combate à violência contra a mulher, com 
TJ/AC 
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Também participou da reunião o membro auxiliar da Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público, Vinicius de Souza. 

Foto: Sergio Almeida (Secom/CNMP). 

 
 

Publicado em 7/8/20, às 18h46. 

 
 

O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e ouvidor 

nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, participou nesta sexta-feira, 

7 de agosto, de solenidade virtual em que a Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público (Conamp) formalizou adesão à campanha “Sinal Vermelho Contra 

a Violência Doméstica”. A solenidade foi organizada pela comissão de mulheres da 

Conamp em comemoração ao aniversário de promulgação da Lei Maria da Penha. 

Na oportunidade, D’Albuquerque apontou a importância de medidas proativas pela 

efetivação dos direitos das mulheres. Ele lembrou que recentemente foi criado, no 

âmbito do CNMP, um novo canal especializado para o recebimento e o 

encaminhamento de demandas relacionadas à violência contra a mulher: a 

Ouvidoria das Mulheres. “Iniciativas como a campanha Sinal Vermelho vem ao 

encontro da necessidade de ampliação de estratégias para o enfrentamento da 

violência doméstica familiar nas suas diversas vertentes. No âmbito da Ouvidoria 

Nacional, por meio da Ouvidoria das Mulheres, ficamos honrados em colaborar na 

expansão do projeto”, declarou Oswaldo. 

Ouvidor nacional do MP participa de solenidade 

de adesão da Conamp à campanha “Sinal 
Vermelho Contra a Violência Doméstica” 
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A coordenadora da comissão de mulheres da Conamp, Gabriela Mansur, iniciou a 

solenidade destacando a histórica união de esforços entre as principais instituições 

do sistema de Justiça pela maior eficácia da Lei Maria da Penha e de todos os 

mecanismos de proteção contra a violência doméstica. “Em que pese o fato do Brasil 

ser ainda o quinto país do mundo com maior índice de feminicídio e violência 

doméstica, nós temos a terceira melhor legislação do mundo em termos de 

proteção. Temos uma lacuna a ser preenchida”, pontou Gabriela Mansur reforçando 

a importância da campanha Sinal Vermelho. 

O presidente da Conamp, Manoel Murrieta, falou sobre o orgulho da entidade em 

participar da campanha. “É com grande honra que a Conamp participa e está 

engajada, reiterando o senso de responsabilidade que os membros do Ministério 

Público possuem com tema, não apenas com a aplicação da lei, mas, sobretudo, com 

a mudança da realidade negativa que os indicadores expressam”. Durante a 

cerimônia Murrieta assinou o termo de adesão e afirmou o comprometimento da 

entidade com o sucesso do projeto. “É da essência do Ministério Público a dedicação 

por dias melhores em nossa sociedade”, finalizou. 

A conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Maria Cristiana Ziouva falou da 

satisfação e alegria em ter a Conamp como parceira da campanha. “É somente com a 

união das instituições que vamos conseguir avançar”. A conselheira convidou a juíza 

Domitila Manssur, uma das idealizadoras da iniciativa, a partilhar o espaço de fala. 

Domitila agradeceu a oportunidade. “Nós queremos agir contra a violência que leva 

o Brasil ao retrocesso cultural, econômico e social. Estamos unidos no 

enfrentamento da violência”, disse Domitila. 

A presidente da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), Renata Gil, uma das 

idealizadoras da campanha, opinou que o descompasso entre a legislação brasileira 

e a realidade dos números “é o fato de não encararmos a violência contra a mulher 

como uma dimensão da segurança pública”. “A sociedade brasileira só vai viver de 

forma saudável se respeitar direitos humanos, se respeitar o direto das mulheres em 

um contexto de igualdade”, disse. 

Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica 
 

Desde o início da pandemia da Covid-19, os índices de feminicídio cresceram 22,2% 

em comparação com os meses de março e abril de 2019. Os dados, publicados em 

maio deste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, motivaram uma nova 

estratégia para dar um basta na violência contra a mulher. 

A campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica propõe um ato simples, 

mas que pode salvar muitas vidas. Com um “X” vermelho desenhado na palma de 

uma das mãos, as vítimas já podem contar com o apoio de mais de 10 mil farmácias 

em todo o país, cujos atendentes, ao verem o sinal, imediatamente acionam as 

autoridades policiais. 

A campanha é capitaneada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em 

parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ação tem recebido adesões 

como a da bancada feminina da Câmara dos Deputados, das prefeituras de Niterói 

(RJ) e de São Paulo (SP) e dos governos do Amapá, Distrito Federal, Goiás, Minas 
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Gerais e Piauí, além do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH) e de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP); Tribunais de Justiça; Abrafarma; Abrafad; 

Instituto Mary Kay; e muitos outros órgãos públicos e privados. 

Com informações da Conamp 

 
 

Publicado em 28/7/20, às 18h56. 

 

 
Órgão também pode ser acionado por WhatsApp e formulário eletrônico no site do CNMP. 

 
 

 

 
A Ouvidoria Nacional do Ministério Público divulga dois novos canais de atendimento 

à sociedade: o Instagram e o Twitter. Os interessados poderão entrar em contato por 

meio de mensagens diretas direcionadas ao perfil oficial do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) nas duas redes sociais. 

Com a inovação, o órgão busca facilitar a interação com o usuário, marcando 

presença nas plataformas digitais. “Passamos a oferecer o atendimento por meio 

dessas mídias sociais amplamente utilizadas e que permitem uma maior 

aproximação com o cidadão, objetivando cada vez mais expandir e simplificar o 

exercício da democracia participativa em relação aos serviços prestados pelo MP 

brasileiro”, explicou o ouvidor nacional, conselheiro Oswaldo D'Albuquerque. 

A Ouvidoria também recebe sugestões, críticas, reclamações, elogios, denúncias e 

pedidos de informação por meio do WhatsApp (61) 3366-9229, inbox do Facebook e 

Ouvidoria Nacional inicia atendimento por 

Instagram e Twitter 
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formulário eletrônico no portal do CNMP. Os interessados podem, ainda, acionar a 

unidade pelo telefone, no mesmo número. 

O projeto de atendimento via mídias socias é uma parceria entre a Ouvidoria 

Nacional e a Secretaria de Comunicação Social do CNMP. A estratégia também tem 

como objetivo tornar os canais mais interativos, agregando serviços aos seguidores. 

Ouvidoria das Mulheres 
 

A Ouvidoria Nacional disponibiliza um canal especializado para o recebimento e o 

encaminhamento de demandas relacionadas à violência contra a mulher: a 

Ouvidoria das Mulheres, instituída em maio deste ano. 

As vítimas ou denunciantes podem entrar em contato pelo telefone (61) 3315-9476, 

por ligação ou WhatsApp. Há também um e-mail específico, com 

endereço ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. 

Além de receber as informações e encaminhá-las ao Ministério Público e às 

autoridades competentes, a Ouvidoria das Mulheres também tem como atribuição 

promover a integração das unidades do Ministério Público e demais instituições 

envolvidas na prevenção e no combate à violência. 

 

 

 
Publicado em 19/6/20, às 15h40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Oitenta por cento 

dos casos de violência contra as mulheres remetidos aos canais de denúncia durante 

a pandemia da Covid-19 são do tipo psicológica.” A afirmação é da promotora de 

Covid-19: oitenta por cento das denúncias de 

violência doméstica são do tipo psicológica, diz 
promotora de Justiça 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e membro colaboradora da 

Ouvidoria Nacional do Ministério Público, Gabriela Mansur, em entrevista concedida 

nesta sexta-feira, 19 de junho, ao programa “Tarde Nacional”, da Rádio Nacional AM 

de Brasília. 

A promotora de Justiça Gabriela Mansur explicou que a violência do tipo psicológico 

“destrói a autoestima da mulher, desqualificando-a com comportamentos de 

controle, ofensa, humilhação e isolamento, o que acaba trazendo grande sofrimento 

para a mulher, sem deixar marcas. E muitas delas nem percebem que estão numa 

situação de risco de violência”. 

Durante a entrevista, a promotora de Justiça abordou a atuação da Ouvidoria das 

Mulheres, instituída em maio deste ano, no âmbito da Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público e em regime de cooperação com as unidades do Conselho 

Nacional do Ministério Público e do Ministério Público brasileiro. 

A Ouvidoria das Mulheres tem por objetivo principal estabelecer um canal 

especializado de recebimento e encaminhamento às autoridades competentes das 

demandas relacionadas à violência contra a mulher. As denúncias podem ser feitas 

pelo número 61 3315-9476 (whatsapp) e pelo e- 

mail ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br. 

A promotora de Justiça Gabriela Mansur parabenizou o conselheiro do CNMP e 

ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, pela iniciativa de 

criar a Ouvidoria das Mulheres, “que é mais um canal importante para o acesso das 

mulheres ao Sistema de Justiça e para contribuir com a diminuição do vergonhoso 

lugar de quinto país, que o Brasil ocupa, no número de feminicídios, que são mortes 

violentas de mulheres pelo simples fato de serem mulheres”. 

Tipos de denúncias 
 

De acordo com a promotora, a Ouvidora das Mulheres recebe todos os tipos de 

denúncias de violência contra as mulheres, além da psicológica: violência física 

(agressão ao corpo, que pode deixar marcas ou não); moral (ofensa, xingamento, 

desqualificação da honra), patrimonial (prejuízo econômico) e sexual (ato cometido 

sem o consentimento da vítima, independentemente de violência ou grave ameaça). 

A criação da Ouvidoria das Mulheres, afirmou a promotora, surgiu da necessidade 

de se encaminhar, rapidamente, as denúncias de violência contra as mulheres para 

as ouvidorias locais dos Ministérios Públicos estaduais, tendo em vista que os casos 

aumentaram durante a pandemia da Covid-19. 

Para Mansur, “a mulher não pode esperar o primeiro tapa, tem que procurar ajuda, 

porque esperar o primeiro tapa causa a essa mulher uma situação de extremo risco 

e, infelizmente, isso pode causar um feminicídio”. 

A promotora complementou que, além do número do whatsapp da Ouvidoria das 

Mulheres, existe o canal Disque 180, fruto de acordo de cooperação firmado entre o 

CNMP e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para o 

recebimento, encaminhamento e processamento de casos que violem os direitos 

humanos. 

mailto:ouvidoriadasmulheres@cnmp.mp.br
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Mansur chamou atenção, também, para a campanha chamada “Sinal vermelho 

contra a violência doméstica”, promovida pelo CNMP, em parceria com o Conselho 

Nacional de Justiça, a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação 

Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias. Por meio dessa iniciativa, a mulher 

marca um “X” na mão e mostra a um farmacêutico ou atendente, que irá acionar as 

autoridades. 

Por fim, a promotora de Justiça afirmou que todos os canais que já existem, 

atualmente, para o atendimento das mulheres que sofrem violência, são 

importantes, “porque quanto mais canais nós temos à disposição das mulheres 

brasileiras, mais facilmente essas denúncias são encaminhadas para as autoridades 

competentes para que nós possamos incluir essa mulher no sistema de Justiça e 

numa rede de proteção”. 

Leia mais sobre o assunto 

 

Ouvidor nacional apresenta a “Ouvidoria das 

Mulheres” ao MPPE, que acolhe sugestão de 

implementar o canal 

Oswaldo D’Albuquerque ainda foi homenageado com o Selo Comemorativo MPPE 130 Anos 

  

 

Oswaldo D'Albuquerque 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, esteve nessa 

quinta-feira, 15 de julho, na sede do Ministério Público do Estado de Pernambuco 

(MPPE), onde apresentou, como parte da palestra “Ouvidoria Nacional: ações e 

avanços”, a Ouvidoria das Mulheres. Ele também foi homenageado com o Selo 

Comemorativo MPPE 130 Anos. 

 

O ouvidor nacional apontou que a Ouvidoria das Mulheres, em pouco mais de um 

ano desde sua criação, já responde por cerca de 40% das demandas recebidas por 

toda a Ouvidoria Nacional do MP. 

 

"Foram mais de mil denúncias recebidas e devidamente encaminhadas à rede de 
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proteção dos Estados de onde se originam as manifestações, promovendo o 

acesso à Justiça e fortalecendo a convicção das vítimas em denunciar tais casos. 

Este é o papel das ouvidorias: criar um canal de acolhimento que estimule a 

população a procurar as autoridades com a confiança de que seu contato terá um 

resultado positivo. Também agradecemos a concessão dessa importante comenda 

do Selo dos 130 anos do MPPE, que representa a história desta instituição", 

salientou Oswaldo D'Albuquerque. 

 

Além de detalhar o funcionamento da Ouvidoria das Mulheres, o ouvidor nacional 

do MP apontou o crescimento no volume de demandas recebidas pelas Ouvidorias 

em todo o MP brasileiro. Segundo ele, tal crescimento deve ser acompanhado por 

mudanças estruturais, como a diversificação de canais de atendimento e o bom 

uso das soluções tecnológicas para amplificar o acesso da população. 

 

"Por causa da pandemia, todas as atividades tiveram que se adaptar. Não foi 

diferente com as ouvidorias. Por esse motivo, infere-se a necessidade de contínua 

estruturação e capacitação das ouvidorias para correspondermos às expectativas 

dos cidadãos", complementou D'Albuquerque. 

 

Na mesma ocasião, o procurador-geral de Justiça pernambucano, Paulo Augusto 

Freitas, acolheu a sugestão do ouvidor nacional e externou a pretensão de 

implementar, no MPPE, um canal exclusivo da “Ouvidoria da Mulher”. Essa 

iniciativa, criada em 2020 pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, prevê a 

implementação de uma sistemática na organização das ouvidorias ministeriais já 

existentes para receber denúncias exclusivas de casos de violência contra a 

mulher. 

 

"Vamos instalar o projeto 'Ouvidoria das Mulheres' no MPPE com a maior agilidade 

possível, pois essa é uma porta de entrada muito relevante para as cidadãs que 

precisam demandar essa ação de cuidado por parte do poder público. 

Agradecemos a vinda do conselheiro Oswaldo D'Albuquerque para apresentar o 

trabalho desenvolvido pela Ouvidoria Nacional, que estimulará cada vez mais a 

aproximação da nossa instituição com o povo pernambucano. Além disso, foi uma 

honra conferir ao nosso ouvidor nacional o Selo Comemorativo dos 130 anos do 

MPPE pelo relevante apoio que temos recebido da Ouvidoria Nacional", ressaltou o 

procurador-geral de Justiça. 

 

A ouvidora-geral do MPPE, promotora de Justiça Selma Barreto, lembrou que a 

pandemia da Covid-19 resultou em aumento considerável nas manifestações 

recebidas dos cidadãos. 

 

"Com o início da pandemia, as ouvidorias assumiram um protagonismo ainda não 

visto no MP brasileiro. O cidadão, mesmo com restrições, procurou o Ministério 

Público para resguardar os seus direitos e esse ponto de contato inicial na maioria 

dos casos é a Ouvidoria. Nesse aspecto, temos que enaltecer o trabalho 

da Ouvidoria Nacional, sob o comando do conselheiro Oswaldo D'Albuquerque, 

para o crescimento da nossa instituição", afirmou Selma Barreto, que também é 

presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público (CNOMP). 

*Com informações e foto da Assessoria Ministerial de Comunicação Social do MPPE 
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Ouvidoria das Mulheres encaminha ao MPDFT e ao 

MPF pedido de apuração de atos de violência 

sofridos pela deputada Joice Hasselmann 

 
Vinculado à Ouvidoria Nacional do Ministério Público, canal recebeu mais de 800 

denúncias no primeiro ano de funcionamento. 

  

 
 

A Ouvidoria das Mulheres, vinculada à Ouvidoria Nacional do Ministério Público 

(ONMP), recebeu, no dia 23 de julho, manifestação da deputada federal Joice 

Hasselmann que pedia apuração dos atos de violência sofridos por ela e das “fake 

news” divulgadas nas redes sociais envolvendo o episódio, que ocorreu no 

apartamento funcional onde a parlamentar mora em Brasília. O documento já foi 

encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério 

Público Federal, instituições responsáveis pelas providências necessárias, bem 

como à Presidência da Câmara dos Deputados. 

 

Por determinação do ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo 

D’Albuquerque, a membra auxiliar da ONMP Gabriela Manssur conduziu o ato que 

formalizou a manifestação da parlamentar. O conselheiro Oswaldo D’Albuquerque 

destaca que a Ouvidoria das Mulheres representa um importante avanço no 

enfrentamento da violência contra a mulher, a qual exige do Ministério Público 

uma atuação constante. 

 

“Com a criação desse canal especializado, buscamos estabelecer um novo fluxo de 

atendimento, mais ágil e de fácil acesso, agilizando o encaminhamento das 

denúncias dentro da instituição e promovendo um trabalho coordenado e 

integrado entre todas as unidades do Ministério Público e demais instituições 

envolvidas no combate à violência contra a mulher em todas as suas formas, o que 

traz como resultado a prestação de um serviço melhor à vítima e à sociedade”, 

falou o ouvidor nacional. 

 

Números 

 

No primeiro ano de funcionamento, a Ouvidoria das Mulheres recebeu 880 

denúncias. O número compreende o período de 21 de maio de 2020 a 21 de maio 

deste ano e inclui os estados brasileiros, o Distrito Federal e cinco países, além de 
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casos em que não houve identificação da origem dos lugares. 

A maior quantidade de denúncias foi referente ao estado de São Paulo: 365, o que 

representa 41% do total das manifestações. Em seguida, aparecem o Rio de 

Janeiro, com 107; Bahia, com 62; Minas Gerais, com 55; e o Paraná, com 35. 

As denúncias recebidas pela Ouvidoria das Mulheres são relativas a diversos tipos 

de delito: violências física, patrimonial, psicológica e sexual, além de assédios 

moral e sexual, agressão, ameaça, abuso sexual, estupro, cárcere privado e crime 

digital. 

 

Além disso, a Ouvidoria das Mulheres recebe denúncias sobre lesões a direitos 

humanos das mulheres com algum tipo de influência na hierarquia do agressor, 

como autoridades, médicos, professores, líderes religiosos e espirituais. 

 

A Ouvidoria das Mulheres foi uma iniciativa pioneira e hoje faz parte do sistema de 

redes de ouvidorias, inclusive com um canal específico no 

sistema Ouvidoria Cidadã, que, implementado pela Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público no dia 3 de maio deste ano, conta com sistema informatizado 

para o recebimento de representações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e 

pedidos de informação a respeito dos serviços prestados pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público e pelo Ministério Público. 

 

Nesta quinta e sexta-feira, ouvidores do 

Ministério Público participam de encontro 

nacional 

 
Evento será realizado nos dias 12 e 13 de agosto, de forma semipresencial 

 

Tweet 

 
 

O novo fluxo que a Rede de Ouvidorias deve implementar para enviar denúncias 

de violência contra a mulher ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos será a pauta do V Encontro com os Ouvidores do Ministério Público 

Brasileiro. O evento será realizado nos dias 12 e 13 de agosto, na sede do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília, e por meio da 

plataforma Teams. 

 

https://twitter.com/share
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Promovido pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, o evento abordará, 

também, a integração entre o Sistema Ouvidoria Cidadã e os demais sistemas de 

tecnologia da informação utilizados pelas Ouvidorias dos ramos e unidades do 

Ministério Público brasileiro.  

 

Lançado em maio deste ano, o Ouvidoria Cidadã é um sistema informatizado 

utilizado para o recebimento de representações, reclamações, sugestões, críticas, 

elogios e pedidos de informação a respeito dos serviços prestados pelo CNMP e 

pelo Ministério Público.   

 

A utilização do sistema é fruto de acordo de cooperação técnica firmado entre o 

CNMP e o Ministério Público Federal (MPF), e implementado com a colaboração da 

equipe de membros e servidores da ONMP, da Ouvidoria do MPF e das Secretarias 

de Tecnologia da Informação do MPF e do CNMP.  

 

Durante o V Encontro com os Ouvidores do Ministério Público Brasileiro, será 

realizada a 54ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do 

Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP). A programação dos dois 

eventos será divulgada em breve.  

 

O ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, 

destaca que o “V Encontro com Ouvidores do Ministério Público tem por finalidade 

o fortalecimento da atuação coordenada e integrada da Rede de Ouvidorias do 

Ministério Público brasileiro, composta por todas as Ouvidorias dos Ministérios 

Públicos da União e dos Estados, tendo em vista a essencialidade dos serviços 

prestados pelas Ouvidorias, especialmente no período pandêmico”.  

 

D’Albuquerque complementou que, “nesse compasso, visando à manutenção do 

diálogo contínuo, construtivo e sistêmico, o evento abordará questões essenciais 

para o aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo Ministério Público ao 

cidadão, destacando o compartilhamento de boas práticas (entre as quais o 

canal Ouvidoria das Mulheres) e o diagnóstico das Ouvidorias do MP brasileiro, 

resultado da Resolução CNMP nº 205/2019, que dispõe sobre a política nacional 

de atendimento ao público no âmbito do Ministério Público”. 

  

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/2021/Resoluo-205.pdf
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Encontro prevê criação de GT para continuidade de 

implementação da Rede de Ouvidorias do 

Ministério Público 
 

 
 

Como resultado do V Encontro com os Ouvidores do Ministério Público Brasileiro, 

realizado nos dias 12 e 13 de agosto, ficou pactuada a criação de um grupo de 

trabalho para a elaboração de um plano de continuidade de implementação da 

Rede de Ouvidorias do Ministério Público brasileiro. Também foi acordado que as 

Ouvidorias dos ramos e unidades do MP brasileiro que ainda não implantaram o 

canal especializado Ouvidoria das Mulheres envidarão esforços para implementar 

o canal. 

 

O encontro, que aconteceu na sede do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), em Brasília, e por meio da plataforma Microsoft Teams, foi promovido 

pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público. 

 

O evento abordou, também, a integração entre o Sistema Ouvidoria Cidadã e os 

demais sistemas de tecnologia da informação utilizados pelas Ouvidorias dos 

ramos e unidades do Ministério Público brasileiro.    

 

Durante o evento também foi realizada a 54ª Reunião Ordinária do Conselho 

Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP). 

 

 

Conselheiros acompanham implantação 

da Ouvidoria das Mulheres no Ministério Público 

de Minas Gerais  

 
Termo foi assinado na Procuradoria-Geral de Justiça de MG 
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Nessa quarta-feira, 18 de agosto, o ouvidor nacional do Ministério Público, 

Oswaldo D’Albuquerque, e o corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo 

Reis, acompanharam a assinatura do ato que instituiu a Ouvidoria das Mulheres no 

Ministério Público de Minas Gerais (MP/MG). 

 

A assinatura ocorreu em razão da realização do projeto Ouvidoria Nacional 

Itinerante, que tem por objetivo realizar visitas periódicas nas ouvidorias de cada 

unidade do Ministério Público para conhecer as instalações, compartilhar 

metodologias e as boas práticas. 

 

A Ouvidoria das Mulheres é um canal especializado para receber demandas 

relacionadas à violência contra a mulher. No evento, o procurador-geral de Justiça 

de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, e a ouvidora do MP/MG Nádia Estela Ferreira 

Mateus foram responsáveis pela assinatura do Ato Conjunto PGJ/Ouvidoria nº. 01, 

de 18 de agosto de 2021. 

 

O conselheiro Oswaldo D’Albuquerque afirmou que atualmente o canal 

especializado Ouvidoria das Mulheres recebe cerca de 40% a 50% das demandas 

que chegam à Ouvidoria Nacional.  

 

De acordo com o ato que criou o canal especializado de atendimento das 

demandas relacionadas à violência contra a mulher em Minas Gerais, o órgão vai 

promover a integração com outras entidades que atuam com o tema e propor 

parcerias com instituições públicas e privadas para o aperfeiçoamento das 

atividades.  

 

A ouvidora do MP/MG Nádia Estela falou sobre a atuação da Ouvidoria da 

instituição em favor da sociedade e destacou o aumento das demandas no órgão 

nesse período de pandemia. “É o povo participando, fiscalizando, confiando no 

trabalho da instituição”, concluiu.  

 

Segundo o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, a violência contra a 

mulher é um mal que aflige a sociedade. Ele citou os altos índices de casos que 

chegam ao Ministério Público. “Não vamos aceitar, não vamos nos conformar; pelo 

contrário, vamos atuar firmemente contra essa condição, pois toda instituição que 

zela pela integridade do ser humano tem de estar atenta, organizada, firme, com 

redes, para evitar e punir aqueles que ainda ousam utilizar da força física para 

atingir as mulheres”, finalizou.  
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Também estiveram presentes na solenidade, o corregedor-geral do MP/MG, 

Luciano França da Silveira Júnior, a secretária-geral da PGJ, Cláudia Ferreira 

Pacheco, entre outros integrantes do Ministério Público de Minas Gerais e 

da Ouvidoria Nacional.  

 

 

Ministério Público do Estado do Acre instala 

a Ouvidoria das Mulheres 

 
Canal foi criado pela Ouvidoria Nacional do MP, vinculada ao CNMP 

 

  

 

Nessa quarta-feira, 1º de setembro, foi instalada a Ouvidoria das Mulheres no 

Ministério Público do Estado do Acre. A portaria de instalação foi assinada pela 

procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo, durante a abertura 

de cerimônia do 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-

Gerais do Ministério Público da Região Norte, realizada na sede do Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado do Acre, em Rio Branco. 

 

Na ocasião, estiveram presentes o ouvidor nacional do Ministério Público, 

conselheiro Oswaldo D’Albuquerque (foto), os membros auxiliares 

da Ouvidoria Nacional do MP, Gabriela Mansur e Vinicius Menadro, e o ouvidor-

geral substituto do MPAC, Teotônio Rodrigues.  

 

Criado pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, vinculada ao Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), a Ouvidoria das mulheres é um canal 

especializado para receber denúncias de violência doméstica e familiar. O objetivo 

é proporcionar atendimento diferenciado e especializado, promovendo um 

trabalho integrado entre as unidades e ramos do MP brasileiro e as demais 

instituições envolvidas no enfrentamento da violência contra a mulher.  

 

Durante a abertura do evento, o ouvidor nacional do MP disse que o projeto 

ajudará a ampliar a rede de apoio às mulheres vítimas de violência e chamou 

atenção para os dados que apontam que o Acre esteve, nos últimos anos, entre os 

estados que lideram os índices de feminicídio.  

 

D’Albuquerque destacou que, “urge, portanto, um esforço conjunto das 
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instituições e poderes para debelar este mal que maltrata, aflige e agride as 

mulheres. A implantação da Ouvidoria das Mulheres representará um marco 

histórico e de suma importância para a sociedade acreana, pois representa uma 

medida de acolhimento e de escuta especializada das mulheres vítimas de 

violência em todas as suas vertentes, que contam com o MP acreano como aliado 

desses crimes de elevada reprovabilidade”, ressaltou. 

 

Encontro 

 

 
 

A cerimônia de abertura do 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e 

Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte reuniu integrantes do 

Ministério Público brasileiro, representantes institucionais e dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário.  

 

O evento foi aberto com a solenidade de entrega da Medalha do Mérito do MPAC, 

no Grau Grão-Colar, ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público Militar 

(MPM), Antônio Duarte, por seu trabalho como conselheiro do CNMP.  

 

A condecoração, maior honraria da instituição, é concedida a pessoas físicas ou 

jurídicas, nacionais ou estrangeiras que, por seus méritos e relevantes serviços 

prestados à cultura jurídica ou ao Ministério Público, mereçam especial distinção.  

Em seu discurso, o PGJ do MPM demonstrou gratidão pelo reconhecimento 

e ressaltou seu comprometimento com o Ministério Público brasileiro.   

 

“No CNMP, também passei a me preocupar com os problemas de todos os MPs 

brasileiros e ali me senti realizado porque percebi que de alguma maneira estava 

tendo um papel útil para trabalhar em prol do MP brasileiro. Receber essa honraria 

demonstra o afeto, respeito e a consideração, mas também a indispensabilidade 

de seguirmos juntos, com equilíbrio, serenidade e consciência do destino da 

nação”, disse.  

 

A procuradora-geral de Justiça do MPAC e vice-presidente para a região Norte do 

Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG), Kátia Rejane de Araújo, que 

presidiu a solenidade de abertura do evento, saudou os participantes do encontro 

e revelou o sonho de que a região tenha maior destaque no cenário nacional por 

ações positivas que fortaleçam o estado democrático de direito e reduzam as 

desigualdades sociais entre homens e mulheres.   
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“Tenho certeza de que este não é um sonho isolado, meu ou do Ministério Público 

do Acre. E a maior prova que temos sobre isso é o fato de estarmos reunidos 

nesse encontro para debatermos sobre os interesses da nossa região, para 

inaugurarmos ações e oferecermos estratégias, além de novas metodologias de 

trabalho e projetos que podem contribuir para a construção de um novo cenário 

na nossa região”, afirmou.  

 

O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

(Conamp), Manoel Murrieta, destacou que o evento traz o significado de que a 

região Norte quer ser construída e respeitada, mas também tem seu papel em 

apresentar soluções.  

 

“Quando falamos de unidade e união, não poderíamos ter momento melhor para 

discutir estratégias regionais, demandas que são iguais, mas principalmente 

soluções que podemos levar para uma região tão carente e esquecida no cenário 

nacional”, apontou.  

 

O corregedor nacional do MP, Rinaldo Reis, parabenizou o MPAC pela realização 

do evento e disse esperar que o encontro traga conclusões que fortaleçam a 

atuação do MP.  

 

“Sempre fui um entusiasta desses movimentos regionais que são extremamente 

necessários porque o Brasil é um país imenso, que tem diferenças inúmeras entre 

eles. Um encontro como esse é extremamente útil para que possam os estados da 

região Norte e os MPs estaduais afinarem melhor a sua atuação e ter mais 

harmonia para defender aqueles interesses que são mais peculiares para o povo 

da região”.  

 

O corregedor-geral do MPAC e 1º vice-presidente do Conselho Nacional de 

Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNCGMPEU), 

Celso Jerônimo de Souza, reiterou a satisfação da instituição em sediar o evento.  

“É motivo de alegria para o MPAC ser anfitrião deste evento, que seguramente será 

palco de grandes debates e profundas reflexões, uma oportunidade ímpar para 

abordar os temas mais caros da sociedade e que o MP, em razão da sua missão 

que recebeu do constituinte originário de ser o defensor da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses individuais sociais indisponíveis, deve estar 

atento e permanentemente vigilante. Nossa missão não se aperfeiçoa senão em 

um ambiente de debate e de mútua cooperação”, disse.  

 

Também presente no evento, o governador do Acre, Gladson Cameli, pregou o 

respeito às instituições e ressaltou o esforço conjunto no combate à pandemia da 

Covid-19.  

 

“Quero parabenizar a realização deste encontro em nossa região. Uma palavra que 

observei muito aqui foi união. Queremos instituições fortes e respeitadas, e este é 

meu propósito. Tenho orgulho do MP do Acre, instituição séria, que me orientou 

quando eu mais precisei e, graças ao compromisso de todos, estamos 

conseguindo vencer esse desafio”.   

 

Na abertura do encontro, também foi lançado o livro “Feminicídios no Acre: uma 
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realidade a ser enfrentada”, um diagnóstico produzido pelo Centro de 

Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Diretoria de 

Comunicação.   

 

A procuradora-geral de Justiça do MPAC apresentou o primeiro exemplar da 

publicação, que traz dados e informações sobre feminicídios ocorridos no período 

de 2018 a 2020 no estado. O livro é o primeiro produto do Observatório de 

Violência de Gênero, uma sala de estudos, com metodologia própria à luz do 

manual de atuação de promotoras e promotores de Justiça em casos de 

feminicídios.  

A programação do encontro segue nesta quinta-feira, dia 2, com reuniões do 

CNPG e do CNCGMPEU, ocasião em que serão debatidas questões de interesse do 

Ministério Público, além do lançamento, pelo MPAC, do Feminicidômetro, 

infográfico sobre feminicídios no estado e do Observatório de Violência de 

Gênero. 

 

Projeto Ouvidoria Nacional Itinerante será levado ao 

Ministério Público do Espírito Santo 

 
Um dos resultados do projeto é a instalação da Ouvidoria das Mulheres 

 
De 20 a 23 de setembro, a Ouvidoria Nacional do Ministério Público (ONMP) 

realizará o projeto Ouvidoria Nacional Itinerante no Ministério Público do Estado 

do Espírito Santo (MP/ES) para conhecer as instalações, compartilhar metodologias 

e conhecer boas práticas.  

 

Em comunicado realizado na última segunda-feira, 13 de setembro, durante a 13ª 

Sessão Ordinária de 2021 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o 

ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, 

afirmou que o projeto Ouvidoria Nacional Itinerante já realizou 18 visitas 

às unidades do Ministério Público.  

 

Um dos resultados do projeto, destacou D’Albuquerque, foi a instalação 

da Ouvidoria das Mulheres em unidades dos MP. Recentemente, foi implementada 

nos MPs de Minas Gerais, São Paulo e Acre, além dos estados do Amapá, Pará, 

Paraíba e Rio Grande do Norte e do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. E o canal 

está em fase de implantação no Senado Federal. 
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A Ouvidoria da Mulheres é o canal especializado da ONMP para o recebimento e o 

encaminhamento de demandas relacionadas à violência contra a mulher. No 

comunicado feito ao Plenário do CNMP, o ouvidor nacional destacou que, até 

agosto deste ano, a Ouvidoria das Mulheres recebeu quase 1.300 manifestações, o 

que representa mais de 40% das demandas recebidas na ONMP relacionadas a 

outros temas.  

 

Essas manifestações, pontuou D’Albuquerque, vieram de diversos estados 

brasileiros e de países como Alemanha, Argentina, Canadá, China, Estados Unidos, 

França, Itália, Marrocos, Peru, Portugal e Turquia. “A Ouvidoria das Mulheres tem 

contribuído de forma concreta para o combate à violência contra a mulher”, 

concluiu.  

Além de levar o projeto Ouvidoria Nacional Itinerante ao MP/ES, o ouvidor nacional 

do Ministério Público visitará o MP/ES com a finalidade de dialogar sobre projetos 

de interesse mútuo e que possibilitem a integração interinstitucional. 

 

Ouvidoria das Mulheres é lançada no Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo 

 
A Ouvidoria da Mulheres é o canal criado pela Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público para demandas relacionadas à violência contra a mulher. 

 
 

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES) lançou nesta quarta-feira, 

22 de setembro, a Ouvidoria das Mulheres. Criado pela Ouvidoria Nacional do 

Ministério Público, vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

a Ouvidoria das Mulheres é um canal especializado para receber denúncias de 

violência doméstica e familiar. 

 

O objetivo é proporcionar atendimento diferenciado e especializado, promovendo 

um trabalho integrado entre as unidades e ramos do MP brasileiro e as demais 

instituições envolvidas no enfrentamento da violência contra a mulher. 

 

O evento foi realizado no auditório da instituição e transmitido pela 

plataforma Teams. Participaram da solenidade de assinatura do ato de 

implantação o ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque; o 

corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis; a procuradora-geral de 

Justiça do MP/ES, Luciana Andrade; a vice-governadora do Estado, Jacqueline 
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Moraes; e o ouvidor do MP/ES, Eliezer Siqueira. A Ouvidoria das Mulheres do 

MP/ES terá à frente a procuradora de Justiça Karla Sandoval. 

 
 

O ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque (foto), atentou 

para o fato de a Ouvidoria das Mulheres ser um mecanismo necessário, diante do 

número de casos de violência doméstica contra as mulheres no país. “Temos 

na Ouvidoria o lema ‘ouvir é servir’. Justamente porque acreditamos, na condição 

de agentes públicos, que a nossa missão é realizar a escuta ativa do cidadão, 

servindo a ele e promovendo a tão almejada justiça social.” disse D’Albuquerque.  

 

O ouvidor nacional pontuou que foi na gestão dele que foi instituído, em maio de 

2020, o canal especializado Ouvidoria das Mulheres, que tem por objetivo 

principal estabelecer um canal qualificado de recebimento e encaminhamento para 

as autoridades competentes das demandas relacionadas à violência contra a 

mulher. Até agosto deste ano, a Ouvidoria das Mulheres do CNMP recebeu quase 

1.300 manifestações, o que representa mais de 40% das demandas recebidas 

na Ouvidoria Nacional relacionadas a outros temas. 

 

“O objetivo específico desse canal é justamente ampliar a rede de apoio à mulher 

vítima de violência, proporcionando um atendimento diferenciado e especializado, 

a fim de promover um trabalho coordenado e integrado entre todas as unidades 

do Ministério Público brasileiro e demais instituições envolvidas no enfrentamento 

da violência doméstica contra a mulher”, explicou o ouvidor nacional do Ministério 

Público, ressaltando que o combate a essa prática, que aumentou durante o 

período pandêmico, é necessário e urgente. 

 

O corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis, confidenciou que tem 

duas filhas e espera que elas não tenham no futuro que enfrentar a mesma 

situação que as mulheres têm no cenário atual. “Desejo que elas encontrem um 

mundo pela frente em que nem haja mais essa luta”, disse em relação ao 

reconhecimento e respeito às mulheres. “Ainda vivemos em um mundo machista, 

de injustiças praticadas contra as mulheres.”  

 

A procuradora de Justiça Karla Sandoval expressou alegria de ser a primeira 

ouvidora da Ouvidoria das Mulheres do MP/ES e enfatizou a responsabilidade do 

cargo. “A intenção é evidenciar o debate em torno da violência doméstica e 

agregar ações que identifiquem a melhor forma de prevenir e erradicar todos os 

tipos de crimes contra as mulheres”, salientou. A ouvidora explicou que 

a Ouvidoria das Mulheres vai fortalecer o enfrentamento da violência doméstica, 
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comprometer-se com o desenvolvimento de ações e buscar a extinção desse 

problema.  

 

“A Ouvidoria das Mulheres pretende somar esforços, hoje já envidados pelo Núcleo 

de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres 

(Nevid), a promotores de Justiça naturais, delegacias, Polícias Civil e Militar, Corpo 

de Bombeiros, Poder Judiciário, que são indispensáveis e urgentes para que uma 

nova era se vislumbre, deixando para 

trás Milenas Gottardi e Gabrielas Chermont que, assim como tantas outras, 

viraram estatística num cenário dramático, marcado por sangue, lágrimas e muita 

saudade”, disse Karla Sandoval, fazendo referência a casos de feminicídio 

ocorridos no estado e que tiveram os julgamentos realizados recentemente com a 

condenação dos mandantes dos crimes.  

 

A ouvidora informou também que o atendimento será humanizado e realizado 

apenas por mulheres. A população pode denunciar casos de violência contra a 

mulher, inclusive de forma anônima, pelos seguintes canais: telefone 127 e-

mail: ouvidoriadasmulheres@mpes.mp.br; site ouvidoria.mpes.mp.br; aplicativo: 

MP/ES Cidadão; além das formas tradicionais, diretamente nas Promotorias de 

Justiça das cidades capixabas e da sede do MP/ES, na Procuradoria-Geral de 

Justiça, em Vitória. 

Enfrentamento 

 

O ouvidor do MP/ES, procurador de Justiça Eliezer Siqueira, deu as boas-vindas à 

ouvidora da Ouvidoria das Mulheres, procuradora de Justiça Karla Sandoval, 

dizendo cerrar, lado a lado, em uma trincheira em busca do enfrentamento da 

violência doméstica que assola não só o Espírito Santo, mas como todo o país, 

clamando por medidas enérgicas de todos os integrantes da sociedade. 

 

O procurador de Justiça elogiou a medida de criação de um canal aberto 

especializado para implementar ações de prevenção, proteção e encaminhamentos 

para apuração de todas as formas de violência contra as mulheres.  “Trata-se de 

um canal de comunicação exclusivo, em que as vítimas de violência doméstica 

poderão oferecer denúncias e receber proteção por uma equipe que, com certeza, 

procurará estar à altura das inúmeras demandas que assustam e apavoram a 

sociedade em geral e que pretende trabalhar com as outras frentes que o Estado 

possui e que enfrenta esse crucial problema social”, exaltou. 

 

Exemplo 

 

A juíza Ermínia Azoury, coordenadora estadual da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ/ES), parabenizou a 

todos e fez uma menção ao MP/ES. “Vocês estão dando um grande exemplo de 

cidadania. O Espírito Santo está ganhando um presente de cidadania”, sentenciou.  

A deputada estadual Janete de Sá, representando a Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo (Ales), lembrou que foi a 1ª deputada estadual a presidir a 

Procuradoria Especial da Mulher no Legislativo capixaba. “Na minha gestão 

atendemos mais de 700 mulheres vítimas de violência. Defendo que, para 

mudarmos esse cenário de violência contra a mulher em nosso Estado, devemos 

educar as crianças para que, no futuro, elas não repliquem essa violência e o 

mailto:ouvidoriadasmulheres@mpes.mp.br
http://ouvidoria.mpes.mp.br/
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comportamento patriarcal que prevalece em nossa sociedade”, avaliou, trazendo 

números da Secretaria de Segurança que envolvem feminicídios em todo o Estado. 

O subcorregedor-geral do MP/ES, procurador de Justiça Gustavo Modenesi, disse 

que homens e mulheres devem caminhar juntos, observando que para os homens 

é muito difícil vencer a cultura do machismo. “A nossa lei ainda é muito frágil, mas 

aos poucos estamos avançando. As polícias também têm muita dificuldade, 

inclusive pela própria cultura machista que possuímos, em saber acolher a mulher 

vítima de violência”, observou, colocando a Corregedoria do MP/ES à disposição 

para juntos fazer o enfrentamento a esse problema social. 

 

Futuro 

 

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, elogiou a Ouvidoria das 

Mulheres do MP/ES como sendo mais um instrumento de escuta ativa da 

população, agora no Ministério Público, em busca de uma sociedade mais justa, 

mais fraterna e humana. “A violência contra a mulher acontece em todas as 

camadas da sociedade. Não é uma questão apenas periférica ou um problema 

social como outras violências. Acontece tanto na família que teve condições de dar 

estudo para a sua filha, de fazer com que aquela menina, chamada Milena 

(Gottardi), estudasse, fosse para uma faculdade, se formasse médica, passasse a 

cuidar das pessoas e depois teve a sua vida ceifada nas mãos de um homem que 

não aceitava o fim do relacionamento, enquanto ela gritava para a sociedade, 

dizendo que estava sendo vítima de violência doméstica. Violência que não tem 

classe social”, lembrou. 

 

“Eu acredito em projetos de ressignificação social”, analisou, avaliando que 

a Ouvidoria das Mulheres passa a ser um instrumento de escuta para ouvir o grito 

de mulheres que sofrem com o silenciamento. 

 

Ranking 

A procuradora-geral de Justiça do MP/ES, Luciana Andrade, cumprimentou a todas 

as autoridades presentes e aos que estavam acompanhando o evento de forma 

virtual e disse que, paulatinamente, os índices de violência contra a mulher têm 

decaído nos últimos anos. “Em 2016, o Espírito Santo era o primeiro no triste 

ranking de violência contra a mulher. Chegamos a 2021 com 11º lugar. Fizemos 

muito, mas ainda temos muito por fazer. E nessa data, simbolicamente, estamos 

fazendo isso, reunidos para inaugurar a Ouvidoria das Mulheres no âmbito do MP 

capixaba”, realçou. 

 

“A mulher ainda se depara com o grande desafio de se fazer protagonista de sua 

própria vida, se manter viva, sobrevivente. As tristes estatísticas, as manchetes 

diárias e os incontáveis relatos de violência doméstica e familiar nos lembram 

minuto a minuto que todas as ações de prevenção e campanhas de 

conscientização são válidas e devem ser diárias, incessantes. Isso porque a 

violência contra a mulher não seleciona classe social, raça ou credo. Não escolhe 

dia, local nem hora para acontecer. Está presente em toda a parte, uma realidade 

que deve ser enfrentada todos os dias”, evidenciou Luciana Andrade.  

 

Para a procuradora-geral de Justiça, a luta diária é incansável e é, portanto, 

responsabilidade de todas e de todos. A criação da Ouvidoria das Mulheres no 
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âmbito do Ministério Público capixaba é mais uma ferramenta que a sociedade 

tem para o enfrentamento desse problema. 

 

Números  

 

A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa 

dos Direitos das Mulheres (Nevid) do MP/ES, promotora de Justiça Cristiane 

Esteves, apresentou as atividades desenvolvidas pela unidade e trouxe números 

para a elucidação do estágio em que o Espírito Santo se encontra nessa luta contra 

a violência contra a mulher.  

 

Apresentou os projetos desenvolvidos pela unidade institucional, como o 

“Levantamento estadual da rede de enfrentamento à violência contra a mulher”; o 

“Fortalecendo redes: políticas públicas para mulheres no território”; o “Subnúcleos 

em ação: redes municipais de atendimento às mulheres em situação de violência”; 

oficinas sobre a Lei Maria da Penha (11.340/2006) voltada para policiais civis, 

militares e guardas municipais; o “Formulário Nacional de Avaliação de Risco”; e o 

“Mapa de mortes violentas de mulheres no ES: de A a Z”. 

 

Em relação a esse último projeto, a coordenadora do Nevid trouxe os dados 

levantados em 2021, que mostram 69 mortes violentas de mulheres no período de 

janeiro a agosto, contra 102 em todo o ano de 2020. Desses 69 homicídios, 28 

dos inquéritos foram concluídos. Em 39, há autoria indicada, sendo que 37 desses 

crimes foram praticados com a utilização de arma de fogo e, entre eles, 27 com 

mais de um tiro. Outro detalhe apontado é que 24 desses assassinatos foram 

praticados na Grande Vitória. 

 

Outro dado trazido pelo Nevid, com informações internas do MP/ES, dá conta que 

o assunto “violência doméstica contra a mulher” é o mais utilizado nos autos 

institucionais entre 2019 e 2021. Só entre janeiro e julho de 2021 foram 

identificadas 52.382 atividades por área em relação à violência doméstica e 

familiar contra as mulheres em todo o Estado.  “Os dados são realmente 

alarmantes, daí a importância desse canal da Ouvidoria das Mulheres. Ali, a mulher 

vai tomar conhecimento dos seus direitos, da rede disponível para o 

enfrentamento dessa violência”, disse a promotora de Justiça. 

 

Levantamento  

A coordenadora da Comissão de Mulheres da Associação Nacional dos Membros 

do Ministério Público (Conamp), promotora de Justiça do Ministério Público do 

Estado de São Paulo (MPSP) e membro auxiliar da Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público, Gabriela Manssur, responsável pelo projeto “Justiça de Saias”, trouxe um 

levantamento no último ano dos casos de violência contra a mulher que chegaram 

ao sistema de Justiça.  

 

De acordo com esse painel, 50% das mulheres que sofreram algum tipo de 

violência nunca procuraram o sistema de Justiça, nunca denunciaram. Trouxe 

outro dado estarrecedor. “Segundo pesquisa do Ministério Público de São Paulo 

feita em 2019, 90% das mulheres assassinadas pelos seus parceiros, 

companheiros, namorados, ex-namorados, nunca fizeram uma denúncia, não 

ligaram para a polícia, para o 180, para o Ministério Público, Defensoria Pública, 
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OAB, nada. Nem os vizinhos sabiam da violência”, contou. 

 

Para a promotora de Justiça do MPSP, é preciso que as mulheres tenham 

visibilidade e essa é uma das funções da Ouvidoria das Mulheres. “Essas vozes 

precisam ser ouvidas”. Ela analisou que o problema não está no machismo, mas no 

comportamento machista. “Não podemos compactuar em ser o quinto país do 

mundo em violência contra a mulher em situações em que a questão da (Lei) Maria 

da Penha seja questionada, depois de tantos anos de uma lei que ainda merece 

muita eficácia e respeito”, disse. 

 

Gabriela Manssur citou alguns pilares necessários para tirar o Brasil desse 

vergonhoso ranking de violência contra a mulher e dar mais efetividade para a Lei 

Maria da Penha. Segundo ela, o primeiro seria uma dotação orçamentária própria, 

para investir em políticas públicas de proteção das mulheres. “Infelizmente 

vivemos de migalhas e pedidos de esmola para os chefes dos poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Não temos autonomia financeira”, citou.   

 

Outro ponto avaliado foi a educação, que deve ser tratada de forma transversal, 

dentro de casa, nas escolas, nas faculdades, nas instituições públicas, nas 

empresas, na sociedade civil. “É falar sobre direito de gênero, nas faculdades, nos 

bancos das faculdades de Direito. É exigir que nos concursos públicos, nos editais, 

na banca examinadora, que seja de fato perquirida essas questões sobre violência 

contra a mulher, discriminação e preconceito contra as mulheres, para evitar a 

violência institucional de gênero, para que as mulheres tenham uma resposta do 

Judiciário, um direito de todo cidadão”, segundo Gabriela Manssur. 

 

Ela também apontou a questão da ressocialização da pessoa, para desconstruir 

essa questão do machismo, uma relação de poder estabelecida entre homens e 

mulheres, reproduzida por todos, homens e mulheres. Por último, a promotora de 

Justiça indicou o acesso à Justiça como outro ponto necessário para o combate à 

violência doméstica e familiar contra a mulher. “Se 50% das mulheres não 

denunciam, se 90% das vítimas de feminicídio nunca procuraram ajuda, nós 

precisamos abrir esses canais.  

 

Daí vem a importância da Ouvidoria das Mulheres. Um canal especializado, que 

seja protagonizado pelo Ministério Público brasileiro. Somos nós os titulares da 

ação penal, os responsáveis, os legitimados constitucionalmente na defesa, na 

prevenção e no combate à violência contra a mulher. E somos nós que temos que 

zelar pelo acesso à Justiça dessas mulheres que sofrem violência”, finalizou. 

 

Acesso  

 

A vítima de violência pode acessar os canais da Ouvidoria das Mulheres (telefone 

127 ou ouvidoriadasmulheres@mpes.mp.br) onde deverá fazer um relato do caso, 

além de responder a perguntas, por exemplo, informando o local da agressão, o 

tipo de violência, o grau de parentesco com o agressor e a gravidade (baixa, média 

ou alta) da situação. 

 

Se o denunciante não for a vítima e quiser comunicar que alguma mulher está 

sofrendo violência - pode ser vizinha, amiga, parente ou qualquer conhecida -, o 

mailto:ouvidoriadasmulheres@mpes.mp.br


71 

Notícias Ouvidoria das Mulheres até Outubro de 2021 

 

 

formulário deve ser preenchido com o máximo de dados a respeito dos fatos, para 

que a Ouvidoria das Mulheres possa fazer os encaminhamentos necessários. O 

denunciante não precisa se identificar. 

 

Para cada uma das denúncias que chegarem, a Ouvidoria das Mulheres cumprirá 

seu papel de centralizar o recebimento das demandas e encaminhá-las às 

Promotorias de Justiça ou dar a devida providência. Esse fluxo institucional traz 

como resultado a prestação de um serviço melhor à sociedade. 

 

 

Ouvidor nacional do Ministério Público 

apresenta propostas de enfrentamento da 

violência contra a mulher 

 
Propostas são chamadas de “Pacote respeito e dignidade” 

 
 

Nesta terça-feira, 28 de setembro, o ouvidor nacional do Ministério Público, 

conselheiro Oswaldo D’Albuquerque (foto), apresentou cinco propostas de 

recomendação para o enfrentamento da violência contra a mulher. Chamadas de 

“Pacote respeito e dignidade”. As proposições foram apresentadas durante a 14ª 

Sessão Ordinária de 2021 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).  

 

A primeira proposta recomenda que todos os órgãos que compõem o Ministério 

Público brasileiro com atuação no enfrentamento da violência contra as mulheres 

viabilizem a implementação de projetos de ressocialização do agressor, mediante 

união de esforços entre o Sistema de Justiça local e rede de proteção, prevenção e 

enfrentamento da violência contra as mulheres existentes em cada região. 

 

A segunda proposta de recomendação dispõe sobre a criação de Ouvidorias das 

Mulheres em todos os ramos e unidades do Ministério Público; a realização de 

pesquisa sobre assédio sexual, assédio moral, violência doméstica e violência 

institucional de gênero entre as membras e servidoras dos MPs; e a capacitação da 

equipe das Ouvidorias para atendimento humanizado, escuta ativa e acolhimento 

das vítimas. 
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Por sua vez, a terceira proposição trata sobre a possibilidade de utilização das 

verbas das transações penais e suspensão condicional do processo para 

instituições públicas e privadas de finalidade social destinadas à defesa e 

promoção dos direitos das mulheres e à prevenção e combate à violência contra a 

mulher. 

 

Já a quarta proposta se refere à criação da semana “Ciclo de Diálogos da Lei Maria 

da Penha”, a ser realizada, anualmente, em agosto, mês de aniversário da referida 

norma, em todas as unidades e ramos do Ministério Público brasileiro, com o 

intuito de discutir e elaborar projetos para a garantia da efetivação da aplicação da 

Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

 

Por fim, a quinta proposta de recomendação apresentada pelo ouvidor nacional do 

Ministério Público consiste na necessidade de tornar obrigatório a inclusão da 

matéria "Direito e Gênero" nos editais de concurso de provas e títulos de ingresso 

na carreira do Ministério Público. 

 

Pacote respeito e dignidade  

 

Durante a apresentação das propostas de recomendação, o ouvidor nacional do 

Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque, destacou que o “‘Pacote respeito e 

dignidade’ se insere no rol de iniciativas pioneiras e necessárias e reflete a missão 

constitucional do Ministério Público brasileiro na defesa da cidadania, da ordem 

jurídica e do regime democrático, colaborando cada vez mais para a construção de 

uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária para que tal espécie de 

violência seja extirpada da nossa nação e que a vida seja consagrada". 

 

D’Albuquerque ressaltou, ainda, que, desde a instalação da Ouvidoria das 

Mulheres no âmbito da Ouvidoria Nacional, em maio de 2020, até a presente data, 

a Ouvidoria Nacional já recebeu e encaminhou 1.375 demandas relacionadas à 

violência contra a mulher, representando aproximadamente 40% das demandas 

que aportam na Ouvidoria Nacional relativas a outras temáticas.  

 

Além disso, o ouvidor nacional disse que a crise econômica e social agravada pela 

pandemia de Covid-19 teve efeito direto sobre a violência contra a mulher. “Com 

um aumento exponencial de ocorrências, foi registrado que uma em cada quatro 

mulheres afirmou ter sofrido violência no último ano no Brasil. Por isso, o combate 

e enfrentamento da violência contra a mulher é, mais do que nunca, urgente”. 

 

O presidente do CNMP, Augusto Aras, elogiou a iniciativa do Ouvidor Nacional do 

MP em apresentar as propostas de recomendação e salientou que “é importante 

que as mulheres, no Brasil e no exterior, tenham um órgão para atendê-las e 

buscar soluções legais para o enfrentamento da violência”. 

 

 

Ouvidoria Nacional realiza encontro com 

ouvidores do Ministério Público 
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Evento acontece nos dias 7 e 8 de outubro, de forma semipresencial 

  

 
 

Nos dias 7 e 8 de outubro, a Ouvidoria Nacional do Ministério Público realizará o 

VI Encontro de Ouvidores do Ministério Público. O evento acontecerá na sede do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília, e por meio da 

plataforma Teams. 

O objetivo é promover o debate de questões relativas à atuação das ouvidorias e 

ao desenvolvimento de ações da Rede de Ouvidorias do Ministério Público, que é 

coordenada pela Ouvidoria Nacional. 

 

Durante o evento, o ouvidor nacional do MP, Oswaldo D’Albuquerque, fará breve 

explanação sobre o fato de ser o primeiro membro do Ministério Público a chefiar 

a Ouvidoria Nacional. Além disso, apresentará o relatório de atividades do último 

biênio no cargo. 

 

A programação também prevê a exposição do diagnóstico sobre a realidade das 

ouvidorias do Ministério Público, a submissão para aprovação do projeto 

Ouvidorias Sustentáveis e sua incorporação às ouvidorias do MP, bem como 

deliberação acerca da Carta das Ouvidorias do Ministério Público Brasileiro. 

 

O evento contará ainda com a participação da ouvidora-geral do município de 

Belém/PA, Márcia Vieira da Silva, que ministrará palestra sobre o tema “Ouvidorias 

e bem viver: contribuições dos saberes indígenas”. 

No dia 7, a abertura do evento será às 14h. No dia 8, as atividades começarão às 9 

horas. 

Durante o VI Encontro de Ouvidores do Ministério Público Brasileiro, será realizada 

a 55ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público 

dos Estados e da União (CNOMP). 

 

 

  

Ouvidoria das Mulheres é implantada no 

Ministério Público do Estado do Piauí 
 

A Ouvidoria das Mulheres é o canal criado pela Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público para demandas relacionadas à violência contra a mulher 
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O Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI) realizou, na tarde dessa quarta-

feira, 13 de outubro, solenidade de implantação da Ouvidoria das Mulheres. Criada 

pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, vinculada ao Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), a Ouvidoria das Mulheres é um canal especializado para 

receber denúncias de violência doméstica e familiar. O evento aconteceu no 

auditório da Casa da Cidadania, uma das sedes do MP piauiense. 

 

A nova unidade ficará vinculada à Ouvidoria do MP/PI e tem como objetivos a 

prestação de atendimento humanizado e o oferecimento de escuta ativa e de 

acolhimento às mulheres vítimas de violência. 

À mesa de honra do evento, estavam o ouvidor nacional do Ministério Público, 

conselheiro Oswaldo D’Albuquerque; o procurador-geral de Justiça do Piauí, 

Cleandro Alves de Moura; a ouvidora do Ministério Público do Piauí, Teresinha 

Borges Campos; e a promotora de Justiça Gabriela Manssur, do Ministério Público 

de São Paulo, que também é membra auxiliar da Ouvidoria Nacional. 

 

No âmbito do CNMP, a Ouvidoria das Mulheres foi instituída em maio de 2020. 

Apresenta-se como um canal aberto especializado para incrementar ações de 

prevenção, proteção e encaminhamento para apuração de violência doméstica e de 

todas as formas de violência contra meninas e mulheres. A Ouvidoria das Mulheres 

foi criada para atuar em cooperação com as demais unidades do CNMP e do 

Ministério Público brasileiro. 

 

Tramita no CNMP, por iniciativa do ouvidor nacional, proposta de recomendação 

que dispõe sobre a criação de um canal especializado denominado Ouvidorias das 

Mulheres no âmbito das Ouvidorias-Gerais de todos os ramos e unidades do 

Ministério Público. A proposição trata também da realização de pesquisa sobre 

assédio sexual, assédio moral, violência doméstica e violência institucional de 

gênero entre as membras e servidoras dos MPs; e da capacitação das equipes das 

ouvidorias para atendimento humanizado, escuta ativa e acolhimento das vítimas. 

 

Para o ouvidor nacional, a implantação da Ouvidoria das Mulheres no Ministério 

Público do Estado do Piauí representa um marco histórico e de suma importância 

para a sociedade local. “Consiste em medida de acolhimento e de escuta 

especializada das mulheres vítimas de violência em todas as suas vertentes, que 

esperam contar com o Ministério Público piauiense como aliado para o combate 

destes crimes de elevada reprovabilidade, somando-se tal ação com outras 

excelentes iniciativas deste MP”, frisou Oswaldo D’Albuquerque. 

 

O MP/PI, hoje, já implantou seu canal especializado, firmando-se então como o 
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décimo Ministério Público do país a efetivar a medida. “Formalizamos a criação de 

um canal especializado de atendimento, que terá como diretriz a prestação de um 

serviço humanizado, em perspectiva sistêmica e integrada, pela proteção da 

dignidade, da integridade e da vida das mulheres. A Ouvidoria das Mulheres 

ampliará a disponibilidade de canais e sistemas alternativos especializados para 

atender as demandas decorrentes de casos de violência contra a mulher, 

fortalecendo, assim, a rede de apoio”, pontuou o procurador-geral de Justiça do 

Piauí, Cleandro Moura. 

 

Já a ouvidora do MP/PI, procuradora de Justiça Teresinha Borges, falou sobre o 

processo de implantação e do funcionamento da Ouvidoria das Mulheres no MP do 

Piauí. “Tive a oportunidade de participar da 54ª Reunião Ordinária do Conselho 

Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, nos dias 12 

e 13 de agosto. Nesse evento, discutimos de forma ampla o tema ‘Ouvidoria das 

Mulheres’ e fomos contemplados com a brilhante palestra proferida pela 

promotora Gabriela Mansur, que, com muita delicadeza, propriedade e 

conhecimento, discorreu sobre essa temática”, relatou a ouvidora. 

 

Após os pronunciamentos, o chefe do Ministério Público do Piauí assinou o Ato PGJ 

nº 1095/2021, que inseriu um capítulo no Regimento Interno da Ouvidoria, 

formalizando a implantação da Ouvidoria das Mulheres. À unidade, competirá o 

recebimento de demandas relacionadas à violência contra a mulher, o 

encaminhamento dessas demandas aos órgãos competentes e a promoção da 

integração entre as unidades do Ministério Público e as demais instituições 

envolvidas na prevenção e no combate à violência contra as mulheres. 

A Ouvidoria das Mulheres pode receber relatos relacionados a diversos crimes: 

violência física, violência patrimonial, violência sexual, assédio moral, agressão, 

ameaça, abuso sexual, estupro, cárcere privado e crime digital. 

 

Prestigiaram o evento membros e servidores do MP/PI, além de representantes de 

órgãos e instituições parceiras, incluindo a ouvidora-geral do Estado, Soraya 

Castelo Branco, a procuradora-geral da Associação Piauiense de Municípios 

(APPM), Uiana Coimbra, o ouvidor da APPM, Sérgio Gallas, e o conselheiro 

substituto Jackson Nobre Veras, do Tribunal de Contas do Estado. 
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