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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

AVISO Nº 05/2022/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas
atribuições legais, comunica aos Promotores de Justiça Auxiliares que, dentro do prazo de dois dias, a contar da
publicação deste Aviso, receberá os requerimentos daqueles que pretendam ser designados para a 22ª Promotoria de
Justiça de Campo Grande, em razão do agregamento da titular Bianka Karina Barros da Costa ao Gabinete do
Procurador-Geral de Justiça, para exercer a função de Secretária-Geral do Ministério Público, conforme Portaria nº
1444/2020-PGJ, de 4.5.2020.
Campo Grande, 4 de agosto de 2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3964/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça de Brasilândia, Adriano Barrozo da Silva, para, sem prejuízo de suas funções,
atuar perante as audiências da 2ª Vara Criminal da comarca de Três Lagoas no dia 8.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3965/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça de Eldorado, Fabio Adalberto Cardoso de Morais, para, sem prejuízo de suas
funções, atuar perante as audiências da 2ª Vara Criminal da comarca de Três Lagoas no dia 9.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3966/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o 1º Promotor de Justiça de Ponta Porã, Gabriel da Costa Rodrigues Alves, para, sem prejuízo de suas
funções, atuar perante as audiências da 2ª Vara Criminal da comarca de Três Lagoas no dia 10.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 3442/2022-PGJ, DE 11.7.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Indeferir, por necessidade de serviço, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao Promotor de Justiça Silvio
Amaral Nogueira de Lima, referentes ao período aquisitivo 2021/2022, que seriam usufruídos nos períodos de 1º a
13.7.2022 e 12 a 28.8.2022, nos termos dos artigos 144 e 149 da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994 (PGA
nº 09.2022.00004946-5).
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3961/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o 2º Promotor de Justiça de Três Lagoas, Fernando Marcelo Peixoto Lanza, para, sem prejuízo de suas
funções, atuar perante as audiências da 2ª Vara da comarca de Bonito nos dias 15 e 16.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3962/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar a 2ª Promotora de Justiça de Sidrolândia, Janeli Basso, para, sem prejuízo de suas funções, atuar perante
as audiências da 2ª Vara da comarca de Bonito no dia 17.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3957/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o 38º Promotor de Justiça de Campo Grande, Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues, para, sem prejuízo
de suas funções, atuar nas audiências da 10ª Vara do Juizado Especial Central (2) da referida Comarca no dia 16.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3958/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o 12º Promotor de Justiça de Campo Grande, Rodrigo Yshida Brandão, para, sem prejuízo de suas
funções, atuar nas audiências da 10ª Vara do Juizado Especial Central (2) da referida Comarca no dia 18.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça
mpms.mp.br
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PORTARIA Nº 3734/2022-PGJ, DE 25.7.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Indeferir, por necessidade de serviço, férias ao membro do Ministério Público abaixo nominado, nos termos dos
artigos 144 e 149 da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, conforme segue (PGA nº 09.2022.00004979-8):
MEMBRO

Emy Louise Souza de Almeida Albertini

PERÍODO
AQUISITIVO

TIPO

QUANTIDADE
DE DIAS

2021/2022

Regulamentares

20

2019/2020

Remanescentes

9

2018/2019

Remanescentes

1

PERÍODO
INDEFERIDO
11.7 a 5.8.2022
15 a 18.8.2022

ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3945/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça Alexandre Estuqui Junior 3 (três) dias de compensação no período de 15 a
17.8.2022, pelo exercício da atividade ministerial em plantão realizada nos dias 29.6, 9 e 10.7.2022, nos termos dos artigos
3º e 6º da Resolução nº 38/2015-PGJ, de 24.11.2015.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3940/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 2110/2022-PGJ, de 6.5.2022, de forma que, onde consta: “6.5.2021”, passe a constar:
“6.5.2022”.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3947/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder ao Promotor de Justiça Alexandre Estuqui Junior 1 (um) dia de compensação no dia 12.8.2022, pelo
exercício da atividade ministerial, em regime de mutirão, realizada no dia 16.12.2021, nos termos do artigo 2º, § 2º, da
Resolução nº 23/2021-PGJ, de 23.6.2021.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça
mpms.mp.br
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PORTARIA Nº 3949/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XXX do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder à Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa 8 (oito) dias de licença por luto, no período de
28.7 a 4.8.2022, em razão do falecimento de seu genitor, nos termos do artigo 156 da Lei Complementar nº 72, de 18 de
janeiro de 1994.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3948/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XXX do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Conceder à Promotora de Justiça Helen Neves Dutra da Silva 1 (um) dia de férias compensatórias no dia
15.8.2022, referente ao recesso forense de 22 a 31.12.2002, nos termos dos artigos 139, inciso I, e 140, § 3º, da Lei
Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3946/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o 3º Promotor de Justiça de Campo Grande, Fernando Jorge Manvailer Esgaib, para, sem prejuízo de
suas funções, atuar perante as audiências da 3ª Turma Recursal Mista da referida Comarca no dia 19.8.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3953/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e considerando
o Aviso nº 4/2022-PGJ, de 27 de julho de 2022,
RESOLVE:
Designar a 58ª Promotora de Justiça de Campo Grande, Paula da Silva Volpe, para responder pela 5ª Promotoria
de Justiça da referida Comarca, a partir de 8.8.2022, até ulterior deliberação; e revogar, a partir da referida data, a Portaria
nº 1008/2015-PGJ, de 13.5.2015 (PGA nº 09.2022.00007534-1).
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 3954/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “f” do inciso XII do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar a 23ª Promotora de Justiça de Campo Grande, Regina Dornte Broch, para, sem prejuízo de suas
funções, responder pela 22ª Promotoria de Justiça da referida Comarca a partir de 8.8.2022, até ulterior deliberação.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 3930/2022-PGJ, DE 3.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em exercício, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar o servidor Paulo Roberto da Silva, Técnico I, para, sem prejuízo de suas funções, compor o Grupo de
Trabalho (GT) para a implementação do Programa de Melhoria de Qualidade dos Dados dos Servidores, Militares,
Aposentados e Pensionistas de Mato Grosso do Sul – PARSEP II/SIPREV, no âmbito do Ministério Público Estadual.
HUMBERTO DE MATOS BRITTES
Procurador-Geral de Justiça em exercício

PORTARIA Nº 3973/2022-PGJ, DE 4.8.2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do artigo 7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,
RESOLVE:
Designar a servidora Thallyta Iflan da Cunha Barbeta, ocupante do cargo em comissão de Assessora Jurídica,
símbolo MPAS-206, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, para, com prejuízo de suas funções
exercidas na 17ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, prestar serviços à 22ª Promotoria de Justiça da mesma Comarca,
até ulterior deliberação; e revogar a Portaria nº 3598/2022-PGJ, de 19.7.2022.
ALEXANDRE MAGNO BENITES DE LACERDA
Procurador-Geral de Justiça

PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 3906/2022-PGJ, DE 2.8.2022
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso VI, da Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020,
RESOLVE:
Retificar a Portaria nº 3551/2022-PGJ, de 18.7.2022, que designou o servidor Paulo Barbiero Dorigão para
prestar serviços em Promotoria de Justiça de Sidrolândia, de forma que, onde consta: “à 3ª Promotoria de Justiça da
referida Comarca”, passe a constar: “à 1ª Promotoria de Justiça da referida Comarca”.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa
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PORTARIA Nº 3915/2022-PGJ, DE 3.8.2022
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso V, da Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020,
RESOLVE:
Designar a servidora Érica Maylane Rigo Borges, ocupante do cargo em comissão de Assessora Jurídica,
símbolo MPAS-206, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, em exercício na 2ª Promotoria de Justiça
de Camapuã, para, sem prejuízo de suas funções, prestar serviços à 2ª Promotoria de Justiça de Caarapó, mediante acesso
remoto aos sistemas informatizados, no período de 26.7 a 24.8.2022, em razão de licença para tratamento de saúde da
servidora Janaina Bortoloto, Assessora Jurídica.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa

PORTARIA Nº 3916/2022-PGJ, DE 3.8.2022
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso V, da Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020,
RESOLVE:
Designar o servidor Fernando da Costa Rocha, ocupante do cargo efetivo de Técnico II, símbolo MPTE-202, do
Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, lotado nas Promotorias de Justiça de Campo Grande e designado
para prestar serviços na 3ª Promotoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas funções, prestar serviços à 9ª Promotoria de
Justiça da referida Comarca no período de 8 a 19.8.2022, em razão de férias e licença por serviços prestados à justiça
eleitoral do servidor Gerson Estevam da Silva Junior, Técnico I.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa

PORTARIA Nº 3917/2022-PGJ, DE 3.8.2022
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso V, da Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020,
RESOLVE:
Designar o servidor Fernando Resstel Corrêa Junior, ocupante do cargo efetivo de Técnico I, símbolo MPTE201, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo
Departamento de Apoio Administrativo da Secretaria de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça nos dias 1º e 2.8.2022,
em razão de licença compensatória referente a feriado forense da titular, Rachel Barbosa Poltronieri Florence.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa

PORTARIA Nº 3918/2022-PGJ, DE 3.8.2022
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso V, da Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020,
RESOLVE:
Designar o servidor Willian da Silva Costa, ocupante do cargo em comissão de Assessor Jurídico, símbolo
MPAS-206, do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, em exercício na 54ª Promotoria de Justiça de
Campo Grande, para, sem prejuízo de suas funções, prestar serviços à 75ª Promotoria de Justiça da referida Comarca no
período de 27 a 29.7.2022.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa
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PORTARIA Nº 3943/2022-PGJ, DE 4.8.2022
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 2º, inciso V, da Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020,
RESOLVE:
Designar a servidora Keyla Pereira Yoshimura, ocupante do cargo efetivo de Técnica I, símbolo MPTE-201, do
Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, lotada nas Promotorias de Justiça de Campo Grande e designada
para prestar serviços na 75ª Promotoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas funções, prestar serviços à 45ª Promotoria
de Justiça da referida Comarca no período de 16 a 24.8.2022, em razão de férias da servidora Silvia Helena Schiavi de
Carvalho, Técnica II.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

AVISO Nº 008/2022-SGP
XXIV PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, MPMS, por intermédio da Procuradora-Geral Adjunta
de Justiça Administrativa, CONVOCA os candidatos aprovados no XXIV Processo de Seleção de Estagiários do MPMS,
homologado por meio do AVISO Nº 001/2022/CPS-XXIVPSE-MPMS, de 27 de abril de 2022, publicado no DOMP nº
2654, de 28 de abril de 2022, para entrega dos documentos necessários ao credenciamento.
Os candidatos convocados deverão enviar e-mail, no prazo de 3 (três) dias úteis, quais sejam: 08/08/2022,
09/08/2022 e 10/08/2022, para estagiariosadm@mpms.mp.br a fim de manifestar interesse no exercício do estágio,
desistência formal ou transposição para o final da lista de aprovados.
Formalizada a manifestação de interesse, o candidato deverá enviar os documentos para o credenciamento
para o e-mail estagiariosadm@mpms.mp.br até o dia 18 de agosto de 2022.
Os documentos a serem encaminhados para o e-mail estagiariosadm@mpms.mp.br estão relacionados no
Capítulo X do EDITAL Nº 1/2021-XXIVPSE-MPMS, de 2 de dezembro de 2021, publicado no DOMP nº 2570, de 3 de
dezembro de 2021, e especificados ao final deste Aviso (Relação de documentos para credenciamento).
Os documentos originais deverão permanecer sob guarda dos candidatos para eventuais conferências que se
fizerem necessárias.
I – CONVOCAÇÃO
1. COMARCA DE ANASTÁCIO
Local: Sede das Promotorias de Justiça de Anastácio, situada na Av. Juscelino Kubitschek, 1445 - Jardim América Anastácio – MS.
ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

1º

ROGÉRIO CAMPOS DE ROSAS

2. COMARCA DE AQUIDAUANA
Local: Sede das Promotorias de Justiça de Aquidauana, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, 544 - Vila Cidade Nova - Aquidauana – MS.
ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

1º

CAMILA SOUZA NASCIMENTO
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3. COMARCA DE CAMPO GRANDE
Local: Secretaria de Gestão de Pessoas, situada na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
localizada na Rua Presidente Manuel Ferraz de Campos Salles, 214, Jardim Veraneio, Campo Grande – MS.
GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) – NÍVEL PÓSGRADUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

1º

LINCOLN DOS SANTOS ANDRADE

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NÍVEL GRADUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

4º

DANILO DA COSTA BRANDÃO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – NÍVEL GRADUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

1º

DAVI MACIEL CHAMMA SANTOS

2º

LUIS FERNANDO CHERES GRUBERT

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – NÍVEL GRADUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

2º

ALEXANDRE GABRIEL DO NASCIMENTO JÚNIOR

SISTEMA DE INFORMAÇÃO – NÍVEL GRADUAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

3º

JONATAN NASCIMENTO

4. COMARCA DE CASSILÂNDIA
Local: Sede das Promotorias de Justiça de Cassilândia, situada na Rua Sebastião Martins da Silva, 800 - Alto Izanópolis,
Cassilândia – MS.
ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

2º

MARIA EDUARDA VENDRAME DE MEDEIROS

5. COMARCA DE CORUMBÁ
Local: Sede das Promotorias de Justiça de Corumbá, situada na Rua America, 1880 - Centro, Corumbá – MS.
ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

1º

PEDRO MIRRA FERNANDES

6. COMARCA DE COXIM
Local: Sede das Promotorias de Justiça de Coxim, situada na Avenida Marcio Lima Nantes, 105 - Vila São Salvador,
Coxim – MS.
ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

7º

ALANA MICAELA DA SILVA

8º

ALINE ROBLES BAIÃO

7. COMARCA DE SETE QUEDAS
Local: Sede das Promotorias de Justiça de Sete Quedas, situada na Rua Rui Barbosa, 780 - Centro, Sete Quedas - MS.
ENSINO MÉDIO
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

2º

ISMAEL RICARDO DE CARVALHO
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8. COMARCA DE TRÊS LAGOAS
Local: Sede das Promotorias de Justiça de Três Lagoas, situada na Rua Elviro Mário Mancine, 860 - Centro, Três Lagoas
- MS.
ENSINO MÉDIO.
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATO

8º

CLÍFFANY FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA*

9º

MARIA LUIZA PIOVEZAN

10º

MARCUS AUGUSTO FERREIRA MADUREIRA

*Candidatos que se declararam negros
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO:
1) Fotocópia legível da cédula de identidade e do CPF;
2) 1 (uma) fotografia, 3x4 recente e colorida;
3) Atestado médico que comprove a aptidão clínica necessária à realização das atividades do estágio, por meio de
anamnese e exame físico;
4) Certidão de inexistência de antecedentes criminais das localidades onde o candidato houver residido nos últimos 5
(cinco) anos, emitida pelas Justiças Federal e Estadual, e pelas Polícias Federal e Estadual;
5) Ficha de Cadastro;
6) Comprovante de conta-corrente no Banco do Brasil S/A;
7) Declaração de que não exerce função em diretoria de partido político;
8) Declaração de ausência dos impedimentos previstos nos arts. 42 e 50 da Resolução nº 015/2010-PGJ, de 27.7.2010, e
no art. 19 da Resolução CNMP nº 42, de 16.6.2009;
9) Declaração ou certidão de matrícula atualizada, emitida pela instituição de ensino, conveniada com o MPMS, constando
obrigatoriamente as seguintes informações, conforme o caso (não serão aceitos documentos que não contenham todas as
informações especificadas):
I - curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), desenvolvido em uma das áreas de conhecimento
especificadas: datas de início e término do curso e carga horária total;
II - curso de graduação: ano letivo, turno, semestre, número de dependências de disciplinas (se houver) e a data prevista
para conclusão do curso, sendo que a declaração de matrícula do acadêmico de Graduação deve ser acompanhada pelo
Histórico Escolar;
III - ensino médio: ano letivo, turno, semestre e data prevista para conclusão desse nível de ensino;
10) Diploma em curso de nível superior/graduação (documento específico para estagiários do nível de pós-graduação).
Cumpre observar que, diante de previsão expressa no EDITAL Nº 1/2021-XXIVPSE-MPMS, no Capítulo “X –
Da Convocação e Admissão”, item 4, antes da entrega dos documentos necessários ao credenciamento: “4. O candidato
regularmente convocado deverá manifestar-se, por meio de mensagem eletrônica, no prazo de 3 (três) dias úteis, para
formalizar manifestação quanto ao interesse no exercício do estágio, desistência formal ou transposição para o final de
lista, se for o caso, sob pena de decadência do direito de posse no processo de seleção”.
O e-mail para o qual a manifestação deverá ser enviada é estagiariosadm@mpms.mp.br.
Em caso de dúvidas, favor ligar para (67) 3318-2183.
Campo Grande, 05 de agosto de 2022.
NILZA GOMES DA SILVA
Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/PGJ/2018
Processo: PGJ/10/1671/2018
Partes:
1- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, representado por sua Procuradora-Geral
Adjunta de Justiça Administrativa, Nilza Gomes da Silva;
2- REFORCE SISTEMAS ELETRÔNICOS E TECNOLOGIA LTDA., representada por Alysson Rodrigo
Venâncio.
Procedimento licitatório: Pregão Presencial nº 17/PGJ/2018.
Amparo legal: Artigo 57, inciso II, e artigo 65, §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Prorrogação de vigência contratual, por mais 12 (doze) meses; e o reajuste dos valores contratados, pela variação
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Valor estimado anual: R$ 283.238,36 (duzentos e oitenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).
Vigência: 06.08.2022 a 06.08.2023.
Data de assinatura: 3 de agosto de 2022.

EDITAIS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
TRÊS LAGOAS

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2022
INQUÉRITO CIVIL n. 06.2021.00001047-6
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da 7ª Promotoria
de Justiça de Três Lagoas-MS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no artigo 129
da Constituição Federal, artigo 132 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, artigo 26, inciso IV, alínea "b" e
artigo 28, ambos da Lei Complementar n. 72/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
do Sul), e:
CONSIDERANDO que a "Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (...)" (artigo 37, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por designação constitucional, proteger o patrimônio
público e social, adotando as medidas legais cabíveis para tanto, bem como fiscalizar a correta aplicação da lei, na forma
dos artigos 127, caput e' 1 29, inciso IlI, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 8.625/93 (Lei Orgânica dos
Ministérios Públicos do Estados) assegura ao Ministério Público a
prerrogativa de expedir Recomendação
Administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual, e municipal, requisitando aos destinatários a
adequada e imediata divulgação, assim como resposta por escrito;
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CONSIDERANDO que o presente procedimento se iniciou em decorrência de parecer de equipe técnica do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no Processo TC/MS TC/5585/2019 (fls. 2-6), tendo como objeto
Análise a utilização de Ata de Registro de Preços n° 009/2018, que originou o Contrato Administrativo n° 078/2019,
oriundo do Pregão presencial 69/2018, o qual, por sua vez, tinha como objetivo efetuar o registro de preços para a
contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de pavimentação asfáltica, micro e macrodrenagem de
águas pluviais e restauração funcional de pavimento no Município de Três Lagoas-MS (fls. 02/06);
CONSIDERANDO que o objeto do Contrato Administrativo n. 78/2019 consiste na “Contratação de empresa
especializada para elaboração de projetos de pavimentação asfáltica, micro e macro drenagem de águas pluviais e
restauração funcional do pavimento, no Município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar
no Termo de Referência, Planilha Orçamentária e Composição de Custo Unitário” (Cláusula I, fls. 341);
CONSIDERANDO que no supracitado parecer, os técnicos do TCE-MS concluíram pela irregularidade do
processo licitatório (Pregão Presencial n° 69/2018), em razão de vício insanável do objeto, de acordo com art 1°, caput e
parágrafo único, da Lei 10.520/2002, eis que a modalidade licitatória pregão é a indicada para a aquisição, pela
Administração Pública, de bens e serviços comuns, não sendo este o caso concreto;
CONSIDERANDO, que a controvérsia existente nestes autos cinge-se em identificar qual seria a modalidade de
licitação adequada para serviço de pavimentação asfáltica, com micro e macro drenagem de águas pluviais, bem como se
tal espécie de serviço poderia ser enquadrado como serviço comum, para fins de utilização da modalidade licitatória
pregão;
CONSIDERANDO que bens e serviços comuns não são aferíveis necessariamente pela complexidade do objeto
ou natureza intelectual do bem ou serviço, mas sim pelo critério mercadológico, ou seja, aquele que, uma vez descrito,
possa ser identificável pelos potenciais prestadores do serviço e pelo contratante como algo passível de identificação e
mensuração em ambiente de mercado (Enunciado n. 26 da I Jornada de Direito Administrativo, do Conselho de Justiça
Federal, ano de 2020);
CONSIDERANDO, que, no mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Contas da União: “não é o grau de
complexidade do objeto ou a área do conhecimento necessário para produzi-lo que define se um bem ou um serviço pode
ou não ser considerado comum. Para isto, necessário é haver a possibilidade de que, uma vez descrito, o objeto seja
identificável pelos potenciais prestadores do serviço e pelo contratante, e, ainda, que este seja ofertado no mercado com
características que não variem muito conforme o fornecedor”(Acórdão n. 1039/2010, TC – 029.031/2009-9. Rel. Min.
Raimundo Carreiro. 12/05/2010);
CONSIDERANDO as lições dos administrativistas Gustavo Scatolino e João Trindade: “O pregão tem por
finalidade a aquisição de bens e serviços comuns. De acordo com a lei, bens e serviços comuns são aqueles que podem
ter seus padrões de qualidade e desempenho indicados com as condições usuais de mercado, por exemplo, materiais de
escritório, limpeza, aquisição de café, serviços de manutenção de elevadores e segurança, contratação de serviços de
coleta seletiva, reciclagem e transporte final de resíduos, aquisição e instalação de ar-condicionado etc.
(...)
Em resumo, bens e serviços comuns são aqueles de fácil especificação”. (Manual Didático de Direito
Administrativo. 8 ed. Salvador. Juspodivm. p. 657);
CONSIDERANDO, que, sobre o caso em testilha, boa parte dos entendimentos legislativos e doutrinários se
concentra no sentido de que referida atividade se trata de serviço e não de obra, para fins de análise de modalidade de
licitação;
CONSIDERANDO, o teor do art. 6, XXI, da Nova Lei de Licitações:
XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere
o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e
engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:
a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis
em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com
preservação das características originais dos bens;
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CONSIDERANDO, que o art. 6º da Lei n. 8666/93 conceitua serviço como “ toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicoprofissionais”;
CONSIDERANDO o teor da Súmula n. 257 do Tribunal de Contas da União:
"O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002"
Ainda:
“É irregular o uso da modalidade pregão para licitação de obra, sendo permitido nas contratações de
serviços comuns de engenharia.” Acórdão 980/2018 – Plenário TCU, relator Marcos Bemquerer
CONSIDERANDO, que a nova Lei de Licitações destaca:
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotandose o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata
a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

CONSIDERANDO, o Decreto Federal n. 10.024/19, que regra a modalidade pregão:
Art. 3º. (...)
X - sistema de dispensa eletrônica - ferramenta informatizada, integrante da plataforma do Siasg, disponibilizada pelo
Ministério da Economia, para a realização dos processos de contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos
os serviços comuns de engenharia;
Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:
I - contratações de obras;
II - locações imobiliárias e alienações; e
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso III do caput do
art. 3º.

O inciso III do art. 3º diz:
III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser
considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;

CONSIDERANDO que muitos entes da Administração Direta e indireta, federal, estadual e municipal estão a
realizar essa modalidade (Pregão) em atividades de pavimentação, inclusive anulando licitações já iniciadas de
concorrências, alegando que o pregão é mais vantajoso ao ente público.
CONSIDERANDO, que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, reconheceu a possibilidade de pregão
para conservação viária (“Os serviços de engenharia considerados comuns, como os de conservação rodoviária, devem
ser contratados utilizando-se a modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica. Acórdão 1936/2011-TCUPlenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz)”
Por outro lado, vemos ainda o uso da Concorrência por muitos entes e órgãos públicos, em razão de alguns casos
de complexidade, modalidade essa que nos aparenta ser a mais indicada ante possíveis complexidades nos casos de
drenagens pluviais, como o ora analisado em Três Lagoas-MS.
CONSIDERANDO, que, neste caso, há decisão do Tribunal de Contas da União:
“(...)Desta forma, ainda que o objeto do Pregão Eletrônico/SRP 2/2019 seja os serviços necessários à pavimentação
de vias públicas em municípios diversos, são necessários outros serviços conjugados ao principal a fim de implementálo, tais como terraplenagem, drenagem, calçadas e sinalização das vias, de modo que, em que pese o serviço de
calçamento, por si só, possa ser considerado comum de engenharia, o conjunto dos serviços necessários satisfaz à
definição de obra contida no art. 6º, inciso I, da Lei 8.666/1993.
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Por derradeiro, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas insere na sua lista exemplificativa de obras de
engenharia (item 5.1) exatamente a construção ou ampliação tanto de rodovias quanto de vias públicas,
caracterizando como serviço (item 6.1) somente as atividades de conservação, reparação ou manutenção dos mesmos
objetos (peça 101) .
Por todo o exposto, resta claro tratar o objeto do Pregão Eletrônico/SRP 2/2019 de obra de engenharia, sendo vedada
a sua licitação tanto por pregão eletrônico quanto para registro de preços, nos termos do art. 6º do Decreto
5.450/2005, Súmula-TCU 257/2010, voto condutor do Acórdão 1238/2019-TCU-Plenário e Acórdãos 2470/2013,
3605/2014, 1540/2014, 592/2016, 505/2018, 980/2018 e 1.381/2018, todos do Plenário desta Corte.”

CONSIDERANDO que alguns casos podem realmente ensejar a Concorrência, já que podem não se classificar
como "serviço comum de engenharia", porquanto os padrões de desempenho e qualidade dos serviços não podem ser
objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado. Além disso, tais serviços não estariam
disponíveis a qualquer tempo no mercado próprio, e necessitariam de acompanhamento e atuação relevante e proeminente
de profissional de engenharia da área.
CONSIDERANDO, igualmente, o teor do acórdão TCU Nº 3143/2020, o qual explicita detalhadamente os casos
de cabimento ou não de pregão em um caso de pavimentação asfáltica, com outros serviços aglutinados, como
terraplanagem e drenagem;
CONSIDERANDO que consta do Termo de Referência respectivo (fls. 41):

CONSIDERANDO, portanto, que o MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS não só reconhece a complexidade
do objeto da contratação, como demanda no Termo de Referência respectivo uma série de atividades técnicas que se
apartam do conceito de bens e serviços comuns de engenharia, já que são atividades não ofertadas usualmente em
mercado, como topografia e geotecnia, estudos geotécnicos de subleito, perfis geológico-geotécnico, classificação de vias
de circulação e parâmetros de trafego, projeto geométrico de vias urbanas, projeto de drenagem com estudos hidrológicos
e pluviométricos de área, etc.
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS apresentou a defesa pertinente, alegando que
o processo licitatório atendeu todas as regras pertinentes e, por se tratar de serviço de engenharia, não existiria fundamento
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para as alegações da equipe técnica do TCE, visto que a Lei n° 10.520/02 não estipula ressalvas a utilização de pregão
para esse serviço específico, conforme os acórdãos 980/2018 e 505/2018 do Plenário do TCU (fls.31-32);
CONSIDERANDO que, todavia, o contrato administrativo em estudo (Contrato Administrativo n° 078/2019),
foi cumprido, com a entrega de seu objeto, não havendo, até o momento, indícios ou notícias de irregularidades durante
a sua execução;
CONSIDERANDO o teor do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual na
interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Ademais, a decisão sobre
regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente;
CONSIDERANDO o teor do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual a
revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Nesse
sentido, ensinam Fabrício Motta e Irene Patrícia Nohara: “(...) se o ato é consumado e houve a constituição de situações
com base nas orientações da época, é vedado que nova interpretação (posterior) retroaja, fulminando situações
plenamente constituídas, porque isso implicaria, portanto, em retroatividade de nova interpretação, porque é proibido
também pela lei de processo administrativo.” (LINDB no Direito Público. Lei 13.655/2018. Coleção Soluções de Direito
Administrativo. Leis comentadas. Série 1 Administração Pública. Volume 10. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais.
2019, p. 84)
CONSIDERANDO que a solução dialógica, com prevalência visão prospectiva da problemática, no intuito de
prevenir e evitar faltas futuras, é a mais acertada para a composição do conflito de interesses, revela-se de rigor a
expedição de ato recomendatório, em atenção ao perfil resolutivo do Ministério Público Sobre o tema, Gregrório Assagra
de Almeida professa:
“O Ministério Público 'resolutivo' é o que atua no plano extrajurisdicional, como um grande intermediador e
pacificador da conflituosidade social. (...) é imprescindível que se efetive o Ministério Público 'resolutivo', levando-se
às últimas consequências o 'princípio da autonomia funcional' com a atuação efetiva na tutela dos interesses ou direitos
massificados. Para tanto, é imprescindível que o órgão de execução do Ministério Público tenha consciência dos
instrumentos de atuação que está à sua disposição, tais como o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta, as
recomendações, audiências públicas, de sorte a fazer o seu uso efetivo e legítimo. Portanto, neste contexto, a atuação
extrajurisdicional da Instituição é fundamental para a proteção e efetivação dos direitos ou interesses sociais. A
transferência para o Poder Judiciário, por intermédio das ações coletivas previstas, da solução dos conflitos coletivos
não tem sido tão eficaz, pois em muitos casos o Poder Judiciário não tem atuado na forma e rigor esperados pela
sociedade.”1

RESOLVE:
Recomendar ao MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, na pessoa do Prefeito Municipal, da Secretária
Municipal Finanças, Receita e Controle e do Diretor de Compras e Licitações, com fundamento no art. 27, parágrafo
único, inciso IV, da Lei nº ·8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), art. 44 da Resolução nº 015/2007PGJ/MS e Resolução nº 164/2017/CNMP, que se abstenham de utilizar da modalidade licitatória Pregão para a
contratação de serviços de engenharia que envolvam atividades de Elaboração de Projetos de pavimentação asfáltica,
micro e macro drenagem de águas pluviais, porquanto os padrões de desempenho e qualidade dos serviços não podem ser
objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado.
Dá-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento desta Recomendação, para informar esta
Promotoria de Justiça a sua ciência e eventual concordância.

1

ALMEIDA, Gregrório Assagra de. O Ministério Público no neoconstitucionalismo: perfil constitucional e alguns fatores de ampliação de sua legitimação social. In:
Temas Atuais do Ministério Público. Org. Cristiano Chaves de Farias, Leonardo Barreto Moreira Alves e Nelson Rosenvald. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. JusPODIVM, 2012,
p. 54.
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A presente recomendação não exclui a irrestrita necessidade plena observância de todas as normas
constitucionais e infraconstitucionais em vigor.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS, para
conhecimento e providências.
Encaminhe-se, ainda, cópia da mesma Centro de Apoio Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social,
para conhecimento.
Por fim, adote-se as providências de publicidade do conteúdo presente, com a remessa de cópia para fins de
publicação no DOMP.
Três Lagoas-MS, 03 de agosto de 2022.
ETÉOCLES BRITO MENDONÇA DIAS JÚNIOR
Promotor de Justiça

COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA
BRASILÂNDIA

EDITAL N. 0007/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007172-3
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Higor Lopes da Costa
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Higor Lopes da Costa.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça

EDITAL N. 0008/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007175-6
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Paulo dos Santos Elias
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Paulo dos Santos Elias.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça
mpms.mp.br
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EDITAL N. 0009/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007187-8
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Bruno dos Santos Pioi
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Bruno dos Santos Pioí.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça

EDITAL N. 0010/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007179-0
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Geovani Júnior da Silva Santos
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Geovani Júnior da Silva Santos”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça

EDITAL N. 0011/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007193-4
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Caíque Pereira da Silva
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Caique Pereira da Silva.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça
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EDITAL N. 0012/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007196-7
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Cláudio de Abreu
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Claudio Abreu.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça

EDITAL N. 0013/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007199-0
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Reinaldo Vicente Ferreira
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Reinaldo Vicente Ferreira.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça

EDITAL N. 0014/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007182-3
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Rony Victor Loze Alves
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Rony Victor Loze Alves.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça
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EDITAL N. 0015/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007191-2
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Carlos Tiago Valentim
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Carlos Tiago Valentim.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça

EDITAL N. 0016/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007197-8
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Agnaldo Ferreira dos Santos
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Agnaldo Ferreira dos Santos.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça

EDITAL N. 0017/2022/PJ/BRS
A Promotoria de Justiça da Comarca de Brasilândia/MS, torna pública a instauração do Procedimento
Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil abaixo especificado. O referido procedimento é digital
e pode ser integralmente acessado via internet (mediante senha que pode ser obtida nesta promotoria de Justiça), no
seguinte endereço: http://consultaprocedimento.mpms.mp.br/consulta/saj/processo e ficará à disposição de eventuais
interessados na Rua Raimundo Assis de Alencar, nº 1075, Centro - Brasilândia/MS.
Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil nº 09.2022.00007200-0
Requerente: Ministério Público Estadual
Requerido: Paola Chieregato da Mota
Assunto: “Acompanhar o cumprimento das condições do ANPP de Paola Chieregato da Mota.”
Brasilândia/MS, 01 de agosto de 2022.
ADRIANO BARROZO DA SILVA
Promotor de Justiça
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ITAPORÃ

EDITAL N. 07/2022/PJ-ITP
A Promotoria de Justiça da Comarca de Itaporã/MS, torna pública a instauração do Inquérito Civil, que se
encontra à disposição de quem possa interessar na Avenida Stefano Gonela, n. 62, Centro.
Inquérito Civil n. 06.2022.00000783-1;
Requerente: Ministério Público Estadual;
Requerido: Município de Douradina;
Assunto: “Apurar possível irregularidade no Processo Licitatório n. 131/2021 (Inexigibilidade n. 02/2021),
referente à aquisição de livros informativos para estudantes de 04 a 17 que, contudo, não teriam sido entregues.”
RADAMÉS DE ALMEIDA DOMINGOS
Promotor de Justiça.
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