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Atenta ao contexto nacional e dedicada ao 
ambiente de atuação, a Ouvidoria coordena projeto 
com realização de seu primeiro evento comemorativo 
ao Dia Nacional do Ouvidor, na manhã do dia 16 
de março, no auditório da Procuradoria-Geral de 
Justiça. Por destaque, consta a palestra do Procurador 
do Trabalho da 24ª Região/MS, Celso Henrique 
Rodrigues Fortes, sobre assédio moral, tema escolhido 
por já ser tratado em encontros de ouvidorias.

Segundo o Ouvidor do MPMS Olavo Monteiro 
Mascarenhas, a abordagem relaciona-se à proposta de 
“pleitear o olhar da Ouvidoria para o nosso funcionário 
público, do MPMS, e contamos com a Administração 
Superior para a necessidade de iniciarmos esse 
projeto junto aos funcionários porque, pelo menos 
nas entrelinhas, o assédio moral é um problema que 

permeia a área do servidor. E não sabemos como isso 
sucede, e só vamos saber quando nós começarmos 
essa fase”, esclareceu o Ouvidor.

O evento conta com a presença de membros e 
servidores, com solenidade de abertura composta 
pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos 
Passos, pela Procuradora-Geral Adjunta de Justiça 
Administrativa, Nilza Gomes da Silva, pelo Promotor 
de Justiça e atual presidente da Associação Sul-Mato-
Grossense do Ministério Público Lindomar Tiago 
Rodrigues, bem como da presidente do sindicato de 
servidores do MPMS Munira Teresa Esgaib Campos 
e, ainda, pelo palestrante do dia Celso Henrique 
Rodrigues Fortes, Procurador do Trabalho da 24ª 
Região/MS.

EVENTO MARCA DIA NACIONAL DO OUVIDOR NO MPMS COM 
PALESTRA SOBRE ASSÉDIO MORAL

EVENTO COMEMORATIVO
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O   atual Ouvidor do MPMS é o Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas em seu 
segundo mandato. É sul-mato-grossense de Bela Vista formado pela Faculdade de Direi-

to da Alta Paulista, em Tupã/SP, com ingresso no MPMS em 1982, atuando, então, em diversas 
frentes e funções de trabalho. Nomeado Ouvidor para o biênio 2013/2015, depois para o biênio 
2015/2017, destaca-se por seu desempenho em favor da criação da Rede de Ouvidoria de MS, 

e ainda como integrante do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, CNOMP, 
na atuação como seu presidente durante o anuênio 2016/2017. Diante das diversas áreas e dos 
assuntos tratados pela Ouvidoria, considera importante falar sobre as boas relações humanas 

na construção da cidadania, e apoia a atuação em que os temas examinados pelos ouvidores do 
país e do estado sejam considerados, pelos gestores institucionais, indicativos para aperfeiçoar e 

melhorar os serviços prestados. Acompanhe a entrevista:

ENTREVISTA
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1) Em relação aos assuntos pre-
senciais, quais são os problemas 
mais abordados?

Normalmente, os problemas mais 
complexos evidenciam a área 
administrativa, com muitas de-
mandas relativas a problemas em 
concursos, licitações e outras im-
probidades da área. Também há 
muita referência à Violência Do-
méstica. Embora essa parte tenha 
ido direto para a Secretaria de Se-
gurança de MS, nos registros rela-
tivos ao número 180, a Ouvidoria 
se faz atenta e prestativa.

2) O que acontece com as deman-
das que chegam à Ouvidoria?

Todas são avaliadas conforme a 
consistência do material informa-
do. Geralmente, a manifestação 
tem um acompanhamento que sai 
da Ouvidoria para as Promotorias 
de Justiça como Notícia de Fato, 
a ter alguma resposta em 30 dias. 
Se a pessoa faz o registro pelo site, 
funciona o sistema SAJ-MP que 
fornece um protocolo para a pes-
soa acompanhar sua manifestação.

3) O que seria uma Ouvidoria de 
Resultados? E que caminhos per-
correr para atingir essa finalida-
de?

Entendo como aquela ouvidoria 
que consegue dar conta de toda a 
demanda que recebe, com o de-
volutivo do resultado. A que apre-
senta o que aconteceu com as ma-
nifestações que recebe. Inclusive, 
para esse fim, fizemos uma reunião 
com Promotores de Justiça para 
saber como receber a informação, 
como melhorar esse recebimento 
no ato das reclamações. Isso pode 
evitar o arquimento por informa-
ção truncada ou falta de dados 
suficientes, principalmente quan-
do são casos de anonimato. Seria 
prestar atenção em cada caminho, 
desde o ato de receber a demanda 
e ver, junto ao Promotor, o que foi 
feito dessa demanda, se virou in-
quérito civil ou processo. Assim, 
a partir do que ocorreu, em uma 
fase seguinte, fazer um trabalho 
de prevenção, com estudos de re-
sultados para saber onde estão os 
problemas que a sociedade sofre. 
Há muitos casos nossos que conse-
guimos obter resultados assim, em 
que o Promotor instaura procedi-
mentos a partir dos atendimentos 
feitos pela Ouvidoria.

4) O que avalia sobre a atuação de 
Ouvidor?

A ouvidoria é uma conquista, um 

mecanismo da sociedade que veio 
para ficar, que serve ao cidadão 
para melhorar o serviço nas ins-
tituições, na resolução de falhas. 
Esta deve ser a compreensão do 
gestor, de a Ouvidoria ser um me-
canismo dentro da democracia que 
serve para melhorar os serviços 
e as instituições, como uma meta 
de aperfeiçoamento. As ouvidorias 
como um belíssimo exemplo de 
democracia, para todas as pessoas 
se manifestarem, terem onde falar 
e com quem falar sobre suas pon-
derações, reclamações, denúncias, 
sugestões e busca de informações. 
E é uma experiência pessoal gra-
tificante. Toda vez que se abraça 
uma causa desse tipo, você sempre 
sai, lá na frente, em melhores con-
dições para seguir na vida. Porque 
se aprende muito em uma expe-
riência de você tratar com cada 
ser humano. Estar diante de uma 
maneira de oportunizar, à popula-
ção carente, à pessoa que paga os 
impostos, a abrir sua demanda em 
órgão apropriado. E cada vez mais 
surgem novas ouvidorias, como 
a do Governo do Estado que tem 
se organizado para isso, além da 
Câmara de Vereadores de Campo 
Grande e a Prefeitura, e de outras 
prefeituras do Estado.

“A Ouvidoria é uma conquista, um mecanismo
da sociedade que veio para ficar, que serve ao cidadão para 

melhorar os serviços nas instituições”
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OUVIDORIA MPMS RECEBE VISITA TÉCNICA DO CNMP

Uma visita técnica do membro auxiliar da Ouvi-
doria do CNMP, Promotor de Justiça Carlos Vinicius 
Alves Ribeiro, foi feita à Ouvidoria do MPMS em 
14 de fevereiro de 2017. Segundo o Ouvidor Olavo 
Monteiro Mascarenhas, essa visita faz parte de uma 
programação nacional, com o objetivo de conhecer 
as instalações, procedimentos adotados e o sistema 
eletrônico utilizado na execução dos trabalhos desen-
volvidos por todas as ouvidorias de Ministério Públi-
co do país.

Essa programação, segundo Olavo Mascarenhas, 
é um interessante trabalho de conhecimento sobre 
a realidade, que colabora para várias perspectivas 
de aperfeiçoamento dos trabalhos de ouvidoria. “In-
clusive, existe a intenção de implantar, pelas ouvido-
rias do país, técnicas de mediação e conciliação que 
podem resultar em melhor atendimento de políticas 
públicas ao cidadão. Para isso, é preciso avaliar con-

dições mínimas materiais e profissionais para obter os 
benefícios da mediação, que pode ser usada de ma-
neira preventiva e comunitária”, indica o Ouvidor do 
MPMS.

Após assinatura de Termo de Cooperação Técni-
ca, em julho de 2016, a Rede de Ouvidoria do Esta-
do de Mato Grosso do Sul tem atuado para integrar 
seus componentes, e ainda para firmar a participa-
ção de outras Ouvidorias nessa integração. Atual-
mente é composta por 27 instituições do Estado e 
mais quatro a integrar mediante termo aditivo, em 
que tudo é tratado para promover a atuação inte-
grada, com respeito à independência e ao formato 
de cada instituição.

Tem a finalidade de “qualificar a prestação de 
serviços públicos e o atendimento aos cidadãos”, 
conforme cita o Termo. Seu formato de decisão 
ocorre a partir de um comitê representativo e em 
assembleia geral, sob coordenação atual do Ouvi-
dor Olavo Monteiro Mascarenhas. 

Para isso, tem definido a agenda de reuniões e atividades, com envolvimento de todos os integrantes e, ain-
da, em conceder especial atenção às prefeituras e seus gestores, os quais assumiram em janeiro por força do 
último pleito eleitoral.

A REDE DE OUVIDORIAS DO ESTADO FORTALECE ATUAÇÕES 
PARA A CIDADANIA

REDE DE OUVIDORIA MS
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OUVIDOR DO MPMS FINALIZA MANDATO NO CNOMP

O Ouvidor do MPMS cumpriu mandato de um 
ano na presidência do Conselho Nacional dos Ouvi-
dores do Ministério Público, CNOMP, fi nalizado em 
reunião ocorrida em São Luis do Maranhão, em 9 de 
março de 2017, com a posse da nova diretoria para o 
anuênio 2017/2018.

Durante seu mandato, ocorrerem diversas delibe-
rações e encaminhamentos sobre as atribuições das 
Ouvidorias dos Ministérios Públicos, entre outras 
ações que contribuíram para divulgar e aperfeiçoar 
as atuações. Distingue-se a produção de Nota Técnica 
que tratou de proposta de alteração de alguns artigos 
da Resolução CNMP nº 95, de 22 de maio de 2013, 
que norteia o funcionamento das Ouvidorias dos Mi-
nistérios Públicos no país.

As deliberações do CNOMP ocorrem, geralmente, 
durante reuniões ordinárias, realizadas a cada trimes-
tre, com apreciação de matérias institucionais estabe-
lecidas em contatos prévios entre os ouvidores inte-
grantes. O CNOMP foi instituído em 2009 como uma 

associação de âmbito nacional e sem fi ns lucrativos, 
integrada pelos Ouvidores do Ministério Público dos 
Estados e da União.

ATENDIMENTOS CONSIDERAM ANONIMATO E SIGILO

A Ouvidoria do MPMS esclarece que o cidadão 
pode solicitar sigilo em sua manifestação, bem 
como fazer registro anônimo quando pelo site ou 
via telefone 127 e 3318-2032. No site, a diferença é 
a emissão de protocolo, tendo como acompanhar os 
encaminhamentos com o número criado. 

Para o ouvidor do MPMS, essas possibilidades 
geram ainda mais confi ança nos trabalhos da 
Ouvidoria, pois, em primeiro lugar, há a condição da 
responsabilidade de trabalho. 
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O ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO

Importa destacar que existe algum consenso sobre 
o que é assédio moral, que vem da doutrina, decisões e 
jurisprudências a respeito do tema, conceituado como 
a exposição de trabalhadores a situações prolongadas 
e repetitivas de humilhação e constrangimento, 
que possam ferir a dignidade do trabalhador, afetar 
o próprio ambiente de trabalho. É perseguição, é 
humilhação, é ofensa... sempre com aquela intenção 
de prejudicar, dominar ou controlar, fazer a pessoa 
ficar doente. Temos classificação doutrinária, mas 
na legislação, o que temos são iniciativas legislativas. 
Ainda não há uma lei federal para disciplinar a 
questão, a generalidade das situações.

Reconhecer situações de assédio moral relaciona-
se muito à questão da repetitividade, assédio não 
é um mero desentendimento, 
ele não é um conflito, uma 
ofensa momentânea. É um 
processo, um gotejar contínuo, 
um martelar, uma situação de 
perseguição que vai levando a 
vítima ou assediado a adoecer. 

Então como você identifica? 
Porque a situação vai se 
prolongando, a vítima começa 
a adoecer...  há reflexo em 
todo ambiente aonde aquele 
assediador e aquele assediado 
estão inseridos. Então você 
percebe que ali tem um processo 
prejudicial a uma pessoa ou ao ambiente de trabalho, 
à vida da pessoa.

Na administração pública do estado, quando você 
trata um servidor que tem uma determinada função 
e você dá a ele funções que não são compatíveis, você 
pode estar descriminando e assediando. Certas coisas 
não são em si mesmas humilhantes, mas há de se 
analisar muito em que condições ocorrem, quando e 
como ocorrem.

Provar o assédio é o mais difícil, e a primeira coisa 
que o assediado deve fazer é cercar-se de cuidados ao 
perceber que ali está acontecendo um assédio. Então 
é reunir provas, seja um e-mail que foi mandado 
com uma linguagem diferente ou um documento 

escrito. Evitar ficar sozinho com o assediador, sempre 
ter testemunhas daquilo que está acontecendo. O 
segundo passo é buscar auxílio, porque o assédio moral 
dificilmente vai ser vencido ou combatido sozinho. 
Tem de cercar-se de pessoas. É lógico que a família 
dá aquele apoio, mas é preciso auxílio administrativo, 
sindical e, se preciso, levar ao conhecimento das 
autoridades. 

Internamente, no primeiro momento, o 
administrador deve ter uma visão preventiva, criar a 
cultura do respeito, da dignidade da pessoa humana. 
Na cultura organizacional, fazer com que, desde o 
mais alto escalão ao menor deles, as pessoas estejam 
acostumadas a respeitar o meu, o seu próximo, não 
pelo cargo, mas porque ele é um ser humano. 

Implantar esta cultura 
preventivamente, mas se chegou ao 
conhecimento do administrador, 
caso concreto de denúncia de 
assédio moral, ele vai ter obrigação 
de agir, não pode ser omisso. A 
legislação prevê a instauração 
de procedimento administrativo 
disciplinar para apuração de ilícito 
cometido pelo servidor. Por uma 
sindicância, investiga-se o que está 
acontecendo e, provado o assédio, 
a legislação prevê advertência, 
suspensão e até demissão. Mas 
sempre é buscar meios de resolver 

a situação mudando a forma como a administração 
é feita naquele setor, naquela repartição, cuidar de 
capacitar servidores, esclarecer e mudar a forma de 
as pessoas verem o mundo naquele setor, naquele 
ambiente. É mudar a forma de administrar, conversar 
sobre o tema, chamar a atenção para a importância 
de cuidar disso. Porque, nós, ministério público, 
somos os que processamos quem descumpre a Lei. 
Como é que nós, dentro do nosso próprio ambiente 
de trabalho, vamos permitir uma ilegalidade, uma 
inconstitucionalidade como é o assédio moral? Temos 
de ser o exemplo.

Há prejuízos sérios, irradiam efeitos que vão além 
da primeira vítima, do primeiro assediado. A vítima 

ASSÉDIO MORAL

* Contexto de palestra proferida em 16 de março de 2017, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça 
do MPMS, proveniente de entrevista concedida em 7/2/2017
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Celso Henrique Rodrigues Fortes é Procurador do Trabalho da 24ª Região/
MS, especialista em Direitos Humanos e Trabalho, titular da Coordenadoria 
Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho/MS, e membro suplente 
da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na 
Administração Pública/MS.

inicial é o primeiro que sofre os efeitos, mas todos 
os servidores acabam afetados. Onde tem assédio já 
não há um clima de cooperação, há medo, tensão. A 
vítima vai adoecer, cai o rendimento e, se ela se afastar 
para algum tratamento, os que permanecem são 
sobrecarregados. Segundo, há reflexos previdenciários 
e financeiro-administrativo, pois se uma pessoa é 
afastada, a folha de pagamento continua, o serviço 
público acumula e há sobrecarrega no outro. E também 
tem a questão moral que ali é causa de prejuízos.

É necessário um processo educativo na sociedade, 
no serviço público. É muito importante a gente pensar, 
refletir o assunto. Não somente sobre a punição, que 
é muito importante, pois o ser humano, infelizmente, 
mais aprende quando é punido. É pensar o aspecto 
punitivo, o aspecto educativo da criação de uma 
cultura, promover a consciência coletiva de todos os 
membros e servidores acerca do respeito ao próximo, 
do trabalhar com respeito, com dignidade. Inclusive, 
o MPT faz campanhas, tem uma política nacional de 
combate ao assédio moral, sexual e descriminação. 
Ela é recente, na verdade, está em fase de implantação 

porque a norma que disciplina está sendo ela elaborada, 
aberta para todos os membros darem sugestões para 
a concretização de normativa. O próprio MPMS, 
ao abordar, por meio da Ouvidoria, é um exemplo 
disso, de convidar mais pessoas a falar sobre o tema, 
aprender e buscar experiências de outras instituições, 
tornar o tema conhecido.

Também ficar atento aos aspectos processuais 
e procedimentais. Ter em vista a competência 
para investigar casos de assédio moral, sobre o 
que se tem decidido no Brasil sobre a distribuição 
de competência e de atribuições, entre condições 
legislativas sedimentadas e mesmo as que estão em 
discussão. Cada Procurador tem independência 
funcional para atuar e, na minha posição, investigo, 
começo a colher informações, saber o que realmente 
se apresenta na denúncia, da condição coletiva ou se 
é somente individual. Porque, de repente você pode 
deixar de lado uma questão que era coletiva, que 
pode dizer respeito a normas de saúde e segurança do 
trabalho, que pode ser compreendida perante súmula 
do STF acerca do espaço de atuação do MPT.

ASSÉDIO MORAL



CRESCENTE PROCURA DO CIDADÃO DEMONSTRA CONFIANÇA NA 
OUVIDORIA

A Ouvidoria do MPMS iniciou suas atividades em 
2009 e, desde então, apresenta, a cada período, re-
sultados promissores com um percentual estatístico 
crescente de atendimentos. De acordo com o Ouvi-
dor Olavo Monteiro Mascarenhas, isso se relaciona ao 
aperfeiçoamento das atividades e a projetos e ações na 
comunidade que, cada vez mais, promovem os canais 
de atendimento e fazem com que o cidadão tenha a 
confi ança necessária para procurar a Ouvidoria em 
suas demandas.

Somente no período anual de 2016, foram 5.199 
atendimentos feitos, entre atendimento presencial, 
via telefone, carta, email e diretamente pelo site, no 
formulário de manifestações da Ouvidoria. 

Tem-se divulgado o uso do site, pois o sistema pos-
sibilita um número de protocolo, para que o cidadão 
possa acompanhar o andamento de sua manifestação. 
Também é uma maneira de a Ouvidoria poder rece-
ber manifestações em todos os horários e até no últi-
mo minuto do ano. 

A equipe, além de efetivar atividades de atendi-
mento, atua em projetos que promovem contatos 
pessoais, comunicados pelas rádios e distribuição de 
cartazes pelo Estado, em postos de saúde, pontos de 
ônibus, universidades. 

Essa divulgação na comunidade tem por intenção 
não apenas receber denúncias, mas fazer com que 
cada cidadão tenha acesso facilitado aos serviços do 
MPMS, cuidando da promoção dos direitos da popu-
lação para, assim, diminuir as demandas da sociedade 
de modo geral.

ATUAÇÃO DA OUVIDORIA

Gráfi co Estatístico de atendimentos da 
Ouvidoria
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EVOLUÇÃO ANUAL DE ATENDIMENTO

MANIFESTAÇÕES POR MATÉRIA

ATUAÇÃO DA OUVIDORIA



127

ouvidoria@mpms.mp.br

www.mpms.mp.br/ouvidoria

OUVIDORIA - O  SEU CANAL PARA A CIDADANIA


