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“O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre.”

(Frase atribuída a Johann Wolfgang von Goethe)

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS) 

se originou da criação do Estado, em seu Decreto-Lei nº 1, 

de 1º de janeiro de 1979, art. 9º.

Esta obra traz a história escrita e ilustrada do MPMS, desde 

antes de sua regulamentação, no art. 11 do Decreto-Lei nº 

24, também de 1º de janeiro de 1979, com destaques surpre-

endentes de membros da instituição, que, com dinamismo, 

experiência, imparcialidade e sem subalternidade, soube-

ram cumprir seu dever, honrando nosso Órgão Ministerial 

e colaborando na construção do novo Estado, tendo como 

primeira nomeada ao cargo máximo do MPMS uma mulher, 

Adnil Maria da Silva, extraordinária colega e minha amiga 

até hoje.

No contexto, a história desta instituição forte, promotora da 

cidadania, da justiça, da democracia e defensora de todos 

os interesses da sociedade, não foi uma trajetória fácil, po-

rém gratificante, que tive o privilégio de trilhar, bem antes 

da divisão do Estado, enquanto um dos membros do Parquet 

Estadual.

Boa leitura a todos!

Harley Cardoso Galvão

Procurador de Justiça aposentado
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PREFÁCIO

O Ministério Público, enquanto instituição essencial à Justi-

ça, com o perfil delineado a partir do processo de redemo-

cratização do Brasil, que atua com independência dos de-

mais Poderes, buscando a concretização da cidadania para 

garantir a dignidade humana de cada cidadão que habita o 

Estado brasileiro, necessita preservar a sua memória.

Esta publicação, que comemora os 40 anos da existência do 

Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi pensada com 

o objetivo de recuperar, conservar e divulgar os relatos de 

homens e mulheres que construíram a história do Parquet 

sul-mato-grossense.

O resgate da memória da instituição possibilita colocar à 

disposição dos seus integrantes e da sociedade o passado 

do MPMS, ilustrando, com a atuação de membros e servi-

dores, a ajuda no desenvolvimento social, ambiental e eco-

nômico do Estado de Mato Grosso do Sul, ao resolver os 

conflitos da sociedade.

Ao longo desses 40 anos de existência, homens e mulheres 

que integram o MPMS deixaram e deixam seus lares para 

se dedicarem, com talento, energia e comprometimento, ao 

próximo e à construção de uma sociedade menos desigual, 

consolidando, ao longo destas últimas quatro décadas, a 

credibilidade da nossa instituição.

A história do MPMS é apresentada nas páginas vindouras, 

permitindo ao leitor que faça uma viagem de retorno ao tem-

po, revelando a atuação de homens e mulheres que são uni-

dos pelo ideal perene de respeito aos valores democráticos 

e aos interesses mais caros da nação brasileira.

As histórias contadas demonstram situações que permitem 

revelar que o mais importante para a consecução da nossa 

finalidade é a nossa dimensão humana.

Os 40 anos de atuação do MPMS mostram, sem paralelos, 

a empreitada do surgimento desta instituição neste Estado, 

evoluindo ao longo do tempo para garantir uma realidade 

mais justa para a sociedade.

Assim, convido o leitor a percorrer as páginas da história do 

MPMS. Boa leitura.

Paulo Cezar dos Passos

Procurador-Geral de Justiça

“A memória é a consciência inserida no tempo”.

Fernando Pessoa                              
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Entrelaçados 
O sonho, o fato, a luta, a origem

O Estado de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público 

Estadual surgiram da inspiração de visionários, cujos so-

nhos, resistentes aos mais duros reveses e apenas déca-

das depois vitoriosos, se concretizaram.

Em um processo que se principiou no início do século XX, 

para que então fosse criado um ente federativo formado 

pela área que se encontrava ao sul, com rígida resistên-

cia da parte norte, o Cel. João da Silva Barbosa fez a 

primeira tentativa, porém, sem sucesso.

Os ideais separatistas do Estado de Mato Grosso ga-

nharam nova força na década de 30. Entre muitos perso-

nagens importantes, anônimos ou outros que ainda são 

lembrados no baú de nossas memórias, evocamos o lí-

der político Vespasiano Barbosa Martins, um dos grandes 

defensores da autonomia do novo estado, que, em sua 

aguerrida participação na Revolução Constitucionalista, 

chegou a declarar Campo Grande como a capital do “Es-

tado de Maracaju”.

O anelo intensificou-se quando o Governo Federal abriu 

possibilidade para a criação de novos estados e territó-

rios, por meio de lei complementar, em 1974, reacenden-

do a perspectiva. Foi assim que Paulo Coelho Machado, 

presidindo a Liga da Divisão do Estado, lançou-se em 

busca incessante de apoio ao movimento de um estado 

independente.

A luta pela divisão do estado finalmente teve êxito quan-

do o então Presidente da República, General Ernesto Gei-

sel, assinou a Lei Complementar nº 31, em 11 de outubro 

de 1977, desmembrando os Estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul.

O engenheiro civil Harry Amorim foi o primeiro Gover-

nador do Estado, escolhido em função de obras realiza-

das na região enquanto Diretor-Geral do Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento (DNOS). Foi nomeado 

pelo Presidente da República em março de 1978 e empos-

sado em 1º de janeiro de 1979.

Caberia então ao Governador Amorim a escolha da che-

fia do Ministério Público, com a surpreendente nomeação 

de uma mulher, a Procuradora de Justiça Adnil Maria da 

Silva, a quem aquele fizera o convite para exercer o car-

go máximo do MPMS. Segundo relatos históricos, honra-

da, a Procuradora aceitou o desafio 24 horas depois de 

ser recebida na casa do Governador.

A HISTÓRIA DA
CRIAÇÃO DE MS

Nestes 40 anos, tendo presenciado a evolução também 

de seu país, ganha força a cada dia o Parquet de Mato 

Grosso do Sul, uma instituição que ganhou ainda mais 

notoriedade e respeito a partir da Constituição Federal 

de 1988, que definiu o Ministério Público como fiscal e 

Lei Complementar nº 31, de 11 de 
outubro de 1977, que criou o Estado de 

Mato Grosso do Sul 

protetor dos direitos da sociedade.

Representante estadual desta grande instituição, o Mi-

nistério Público de Mato Grosso do Sul está à frente de 

seu tempo e em defesa de sua gente.
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A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

Adnil Maria da Silva,

1ª Procuradora-Geral de Justiça 

do MPMS

A primeira nomeação
ao cargo máximo do MPMS

O chefe do Poder Executivo do novo estado brasileiro 

criou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul no art. 

11 do Decreto-Lei nº 24, de 1º de janeiro de 1979. Este 

mesmo decreto regulamentou a organização do Ministé-

rio Público bem como a Assistência Judiciária do Estado, 

as atribuições e o funcionamento de seus órgãos e dis-

pôs sobre o regime jurídico de seus membros.

A posse da Adnil Maria da Silva como Procuradora-Ge-

ral de Justiça se deu junto aos Secretários de Estado, no 

gabinete do Governador.

Pela coroada e honrosa trajetória da Procuradora, o voto 

de confiança do Governador Amorim outorgou a Adnil 

Maria da Silva a primazia do cargo maior do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul, e os primeiros 

Procuradores foram os seguintes membros: David Rosa 

Barbosa, Harley Cardoso Galvão, João Antonio de Oli-

veira Martins, Nelson Mendes Fontoura e Ubaldo Barem.

Legislação

Com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, adveio 

também a criação de seu respectivo Ministério Público. 

Sua composição obedeceu ao disposto na Lei Comple-

mentar nº 31, de 11 de outubro de 1977, na Seção IV:

Art. 18. Comporão o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso do Sul os membros do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso que, na data da 

vigência desta Lei, estejam exercendo suas funções 

no território do novo Estado, sendo-lhes assegura-

dos os respectivos cargos, direitos e garantias.

Surge ainda no art. 9º do Decreto-Lei n° 1, de 1º de ja-

neiro de 1979, que estabeleceu a organização básica do 

novo estado:

Art. 9º A organização, a competência e o funciona-

mento dos órgãos do Ministério Público serão re-

gulados por legislação própria do Poder Executivo.

Primeiro Concurso Público de 
Provas e Títulos para Ingresso 
na Carreira de Promotor de 
Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul 1979

O edital do primeiro concurso para o cargo de Promotor 

de Justiça foi publicado no Diário Oficial do Estado de 

MS de 13 de fevereiro de 1979. A comissão de concurso, 

com fundamento no § 2º do art. 32 do Decreto-Lei nº 24, 

de 1° de janeiro de 1979, foi formada pelos Procuradores 

de Justiça David Rosa Barbosa, João Antonio de Oliveira 

Martins e Harley Cardoso Galvão, conforme consta no 

Ofício nº 280/1979-PGJ, de 3 de julho de 1979, assinado 

pelo então Procurador-Geral de Justiça, Nelson Mendes 

Fontoura, tendo como aprovados os seguintes membros:

Marcelo Conceição Lopes

Heitor Miranda dos Santos

Sergio Guimarães Dias

Janduy de Freitas Pombeiro

Jacy de Souza Freire

Anízio Bispo dos Santos

Milton Loureiro Filho

Nereu Aristides Marques

Waldir Alves de Oliveira 

Marlene Coura Castro

Luiz Nathanael Machado Baldijão

Ayrton Jose Motta Nunes

João Batista da Costa Marques

Abel Nunes Proença

Odivaldo Jose de Matos

Waldemar Marques de Queiroz

Pujante no desejo de realizar, mas parco em recursos 

humanos e materiais, o MPMS iniciava sua trajetória, 

hoje coroada por 40 anos de vitórias para a sociedade 

sul-mato-grossense.
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Procuradores de Justiça

Adnil Maria da Silva 
David Rosa Barbosa
Harley Cardoso Galvão
João Antonio de Oliveira Martins
Nelson Mendes Fontoura
Ubaldo Barem

Promotores de Justiça - Campo Grande - Entrância Especial

Ari Fonseca
Francisco Pinto de Oliveira Netto
José Benedicto de Figueiredo
Norton Seabra
Oswaldo Vieira Andrade
Ramon Sovierzoski
Valdomiro Alves Gonçalves

Defensores Públicos - Campo Grande 
(Decreto-Lei nº 37, de 1º de janeiro de 1979, artigo 3º, inciso I)

Afonso Nunes da Cunha
Fadel Tajher Iunes
Francisco Ferreira da Costa
Wagner Crepaldi

Promotores de Justiça - Segunda Entrância

Aldo Congro Bastos – Dourados
Arquimedes de Souza Menezes – Dourados
Cácio da Costa Marques – Corumbá
Camilo Luiz de Amorim – Paranaíba
Carlos Alberto Jonas Giordano – Corumbá
Carlos Bobadilla Garcia – Corumbá
Fernando Claudio Capiberibe Saldanha – Ponta Porã
Francisco Antonio Carlos Pinheiro Volpe – Ponta Porã
Gevair Ferreira Lima – Aquidauana
Jairo Severo dos Santos – Dourados
João Filgueiras Neto – Nova Andradina
Manoel de Oliveira Gomes – Três Lagoas

Lista dos membros do MP 
em 1979

Ovidio Pereira – Três Lagoas
Waldir Bernardes – Aquidauana
Yeda Galindo Bezerra - Dourados

Defensores Públicos - Segunda Entrância 
(Decreto-Lei nº 37/1979, artigo 3º, inciso I)

Afonso Moreira de Queiroz – Três Lagoas
Elio Robalinho Pereira – Paranaíba
João Ricco – Dourados
José Cerveira – Dourados
José Rosa – Três Lagoas
Neide Câmara Martins – Aquidauana
Paulo Shosei Arakaki – Ponta Porã
Sebastiana Celia de Paula Magrini – Corumbá
Virgilio de Almeida - Corumbá

Promotores de Justiça – Primeira Entrância

Elisa Beti Roma Amarilha – Rio Brilhante
Irone Alves Ribeiro Barbosa – Jardim
Moacir Costa – Glória de Dourados
Neusa de Santis Guimarães – Bataguassu
Sebastião de Freitas Silveira – Aparecida do Taboado

Promotores de Justiça – Primeira Entrância
(Aprovados no I Concurso Público de Provas e Títulos, assumiram o 

exercício do cargo no final de dezembro de 1979.)

Anízio Bispo dos Santos – Porto Murtinho
Heitor Miranda dos Santos – Coxim
Jacy de Souza Freire – Bela Vista
Janduy Alfredo de Freitas Pombeiro – Cassilândia
Marcelo Conceição Lopes – Rio Verde de Mato Grosso
Milton Loureiro Filho - Amambai
Sergio Guimarães Dias – Camapuã

Total de membros: 53 (cinquenta e três)

Primeiras comarcas

Amambai
Aparecida do Taboado
Aquidauana
Bataguassu
Bela Vista
Camapuã
Campo Grande
Cassilândia
Corumbá
Coxim

Primeiros pareceres

Documento histórico - ata do Colégio 

Dourados
Glória de Dourados
Jardim
Nova Andradina
Paranaíba
Ponta Porã
Porto Murtinho
Rio Brilhante
Rio Verde de Mato Grosso
Três Lagoas
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Edifício-sede

A Procuradoria-Geral de Justiça é onde se concentram 

os Procuradores de Justiça e a Administração Superior 

do Ministério Público Estadual.

Junto aos seus pares, o chefe maior da instituição é o 

Procurador-Geral de Justiça, substituído, em seus impe-

dimentos e suas faltas, de forma sucessiva, pelos Pro-

curadores-Gerais Adjuntos de Justiça Jurídico, Adminis-

trativo e de Gestão e Planejamento Institucional, e pelo 

Corregedor-Geral do Ministério Público.

O Edifício das Repartições Públicas do Estado, ERPE, 

localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, foi o 

primeiro espaço a abrigar a Procuradoria-Geral.

Em 1980 foi instalada em uma casa na Avenida Afon-

so Pena e, em meados da década, ocupou o prédio da 

Defensoria Pública do Estado no Parque dos Poderes 

(bloco 4).

Passou em 1998 a contar com sede própria no Parque 

dos Poderes, no hoje denominado Edifício Procurador 

de Justiça Fadel Tajher Iunes, sito à Rua Pres. Manuel 

Ferraz de Campos Salles, 214.

A partir de 1998, deu-se início a uma política de cons-

trução e aquisição de prédios próprios e de instalação 

das Promotorias de Justiça nos Fóruns de primeira ins-

tância. Desde então, por meio de doações de espaços 

e convênios firmados, o MPMS tem conseguido investir 

em infraestrutura para oferecer condições melhores de 

trabalho para membros, servidores, estagiários, mirins 

e terceirizados com mais comodidade, com vistas ao 

atendimento público mais qualificado e organizado.

Atualmente, além da sede da Procuradoria-Geral de Jus-

tiça no Parque dos Poderes, há 59 sedes em todo o Es-

tado de Mato Grosso do Sul, contando com 194 Promo-

torias de Justiça instaladas, em sua maioria, em prédios 

próprios e também junto aos Fóruns.

Na capital, há 3 prédios para abrigar as Promotorias 

de Justiça: as Unidades Rua da Paz, Ricardo Brandão e 

Chácara Cachoeira.

Primeira ata do Conselho Superior

Promotorias com sedes situadas nos Fóruns dos respectivos municípios: Água Clara, Anastácio, Anaurilândia, Ban-
deirantes, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Glória de Dourados, Inocência, Itaquiraí, Nioaque, Nova 
Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sete Quedas, Sonora e Terenos.

Edifícios-sede (2000-2019)

SIDROLÂNDIA
IVINHEMA
CORUMBÁ
PARANAÍBA
JARDIM
FÁTIMA DO SUL
AQUIDAUANA
CAMPO GRANDE -
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DA UNIDADE RUA DA PAZ
MARACAJU
NOVA ANDRADINA
BONITO
CASSILÂNDIA
COSTA RICA
CAMAPUÃ
PONTA PORÃ
TRÊS LAGOAS
AMAMBAI
COXIM
DOURADOS
CAARAPÓ
SÃO GABRIEL DO OESTE
RIO BRILHANTE
BATAGUASSU
BATAYPORÃ
CAMPO GRANDE – GAECO
BELA VISTA
CHAPADÃO DO SUL
MUNDO NOVO
MIRANDA
RIO VERDE DE MATO GROSSO
IGUATEMI
CAMPO GRANDE - DMP/DIAL
JARDIM - REVITALIZAÇÃO
APARECIDA DO TABOADO
NAVIRAÍ
ITAPORÃ 
BRASILÂNDIA
ANGÉLICA
CAMPO GRANDE -
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA
UNIDADE CHÁCARA CACHOEIRA
PGJ - REVITALIZAÇÃO
CAMPO GRANDE – PROMOTORIAS
DE JUSTIÇA DA UNIDADE RICARDO
BRANDÃO
DOURADOS – GAECO

Sergio Luiz Morelli
(15/5/2000 a 13/5/2004)

Irma Vieira de Santana e Anzoategui
(15/5/2004 a 9/5/2008)

Miguel Vieira da Silva
(9/5/2008 a 7/5/2010)

Humberto de Matos Brittes
(4/5/2012 a 5/5/2016)

Paulo Cezar dos Passos
(6/5/2016 - atual)

11/12/2002
2003

5/5/2004
10/5/2004
19/11/2004
3/12/2004
16/9/2005

15/12/2005

27/1/2006
3/2/2006

10/11/2006
17/11/2006
15/12/2006
18/5/2007
25/5/2007
10/8/2007
15/2/2008
22/2/2008
14/3/2008
26/9/2008

29/11/2008
27/2/2009
6/3/2009

20/7/2009
10/8/2012

21/11/2012
28/11/2012
4/12/2012

17/12/2012
2014

14/9/2016
2016

abril/2017
12/9/2017

12/12/2017
13/12/2017

9/3/2018
13/4/2018
25/4/2018

18/10/2018
3/12/2018

5/4/2019

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42

Sedes
Data de 

inauguração Mandato
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LINHA DO TEMPO
MPMS

A Lei Complementar 
n° 31, de 11 de outubro 
de 1977, oficializava a 
divisão do Estado de 
Mato Grosso. O Minis-
tério Público do Estado 
de Mato Grosso do Sul 
é mencionado pela pri-
meira vez na Seção IV 
da referida Lei Comple-
mentar.

O Ministério Público e a Assistên-
cia Judiciária são regulamentados 
pelo Decreto-Lei nº 24, de 1º de ja-
neiro de 1979.

Nomeação, pelo então Governador de 
MS, Harry Amorim, de Adnil Maria da 
Silva como Procuradora-Geral de Justiça 
do MPMS.

Fundação da As-
sociação Sul-Ma-
to-Grossense do 
Ministério Público 
(ASMP).

1977 1978 1979

Primeira sede do MPMS. Publicação da Lei 
Complementar nº 11, 
de 29 de dezembro de 
1982, que deu base 
à Lei Orgânica do 
MPMS.

Instituída a Lei Or-
gânica Nacional 
do Ministério Pú-
blico.

– Primeiro Concurso Público de 
Provas e Títulos para Ingresso 
no Quadro Pessoal de Serviços 
Auxiliares.
– É instituído o Colar do Mérito 
Manuel Ferraz de Campos Sal-
les.

Primeira eleição para 
o cargo de Procurador-
-Geral de Justiça.

Instituída a Lei Or-
gânica do Ministério 
Público do Estado de 
Mato Grosso do Sul.

1982 1993 19951990 1994
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Inauguração da sede 
onde se localiza atual-
mente a Procuradoria-
-Geral de Justiça no Par-
que dos Poderes.

Criação do 
Memorial do 
MPMS.

Criação da Ouvidoria 
do MPMS.

– Criação dos Centros 
de Apoio Operacional 
das Promotorias de Jus-
tiça (CAOs).
– Instituído o Grupo de 
Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Or-
ganizado (GAECO).

Inauguração do Auditó-
rio “Dr. Nereu Aristides 
Marques”.

Inauguração da 
Biblioteca “Dr. Ma-
noel de Oliveira 
Gomes”.

1998 2001 2008 20092002
– Publicação do primei-
ro Diário Oficial Eletrô-
nico (DOMP-MS).
– Criação do Grupo 
Especial da Execução 
Penal (GAEP).

2010

– Prêmio CNMP: o Pro-
jeto “Promotoria Co-
munitária: MP mais 
perto de você” con-
quista o 1º lugar na 
categoria Comunica-
ção e Relacionamento.
- É instituída a Comis-
são de Constatação 
de Disponibilidade 
de Material (CCDM), 
com o intuito de doar 
os bens móveis em 
desuso para órgãos 
públicos ou entidades 
privadas com ativida-
de de relevante valor 
social.

– Lançamento do Prê-
mio MPMS de Jornalis-
mo Jorge Góes.
– Criação do Grupo 
Especial de Comba-
te à Corrupção (GE-
COC).

– Início da implantação do sistema SAJMP por 
meio do “Projeto Guaicuru”, tendo Camapuã 
como comarca piloto, com objetivo de introduzir 
o processo eletrônico nos fluxos extrajudiciais e 
permitir a integração com os sistemas do Poder 
Judiciário.

2014 20162015
– Realização do I Encontro Regional do MPMS, 
na cidade de Bonito.
– Adequação do Portal da Transparência do 
MPMS às disposições atualizadas do “Manual 
do Portal da Transparência”, do CNMP, e à Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Tal ade-
quação eleva o MPMS à primeira colocação no 
ranking nacional do CNMP, demonstrando o com-
promisso com a transparência e a sociedade ao 
atender 99,21% das diretrizes traçadas.
– Inauguração da primeira unidade da Casa da 
Mulher Brasileira em Campo Grande, com a ins-
talação da 72ª Promotoria de Justiça.
– Instituição do Grupo de Atuação Especial de 
Controle Externo da Atividade Policial (GACEP).

Mato Grosso do Sul • Campo Grande • 23 de novembro de 2010            |            DOMP-MS nº 01         |                  1 
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Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso do Sul 

Gestão 2010-2012 
Procurador-Geral de Justiça 
Paulo Alberto de Oliveira 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico 
Humberto de Matos Brittes 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo 
Francisco Neves Júnior 

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional 
Irma Vieira de Santana e Anzoategui 
Corregedor-Geral do Ministério Público 

Silvio Cesar Maluf 

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
Procuradora de Justiça Irone Alves Ribeiro Barbosa 
Procurador de Justiça Heitor Miranda dos Santos 
Procurador de Justiça Sérgio Luiz Morelli 
Procurador de Justiça Mauri Valentim Ricciotti 
Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi 
Procurador de Justiça Anízio Bispo dos Santos 
Procurador de Justiça Guilherme Ferreira Dutra Júnior 
Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas 
Procuradora de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui 
Procurador de Justiça Wilson Fortes 
Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva 
Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf 
Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 
Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa 
Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra 
Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro 
Procurador de Justiça Humberto de Matos Brittes 
Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva 
Procurador de Justiça Amilton Plácido da Rosa 
Procurador de Justiça João Albino Cardoso Filho 
Procurador de Justiça Paulo Alberto de Oliveira 
Procuradora de Justiça Lucienne Reis D’Avila 
Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva 
Procurador de Justiça Francisco Neves Júnior 
Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda 
Procurador de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva 
Procuradora de Justiça Esther Sousa de Oliveira 
Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 
Procurador de Justiça Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 
Procurador de Justiça Gerardo Eriberto de Morais 
Procurador de Justiça Luis Alberto Safraider 

EXPEDIENTE EXTERNO: 
De 2ª à 6ª feira, das 08 às 11 e 13 às 18 horas. 

DISQUE DENÚNCIA 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 

(67) 3318-2130    e-mail: caocrim@mp.ms.gov.br

Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos 
Direitos Humanos 

(67) 3318-2100 / 3318-2035    e-mail: caopjdcc@mp.ms.gov.br

DIÁRIO OFICIAL – DOMP-MS
Criação e editoração eletrônica: Assessoria de Comunicação 

Endereço: Rua Pres. Manuel Ferraz de Campo Salles, 214 | Jardim Veraneio 
CEP 79031-907 | Campo Grande- MS 

Telefone: (67) 3318-2177 | dompms@mp.ms.gov.br
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ATOS DO COLÉGIO DE  
PROCURADORES DE JUSTIÇA 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO 
COLÉGIO DE PROCURADORES DE 
JUSTIÇA PROFERIDA NA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
9.11.2010, publicada no DJ nº 2311, em 
11.11.2010. 
No item 1. Ordem do dia: 1.1. Designação da 
Comissão Eleitoral para eleição de 9 (nove) 
Conselheiros para comporem o Conselho Superior 
do Ministério Público, biênio 2011-2012. Em 
obediência ao disposto no inciso I do § 5º do art. 
10 da Lei Complementar nº 72/94, passe a constar 
o nome do Procurador de Justiça Anízio Bispo 
dos Santos na referida Comissão, tendo em vista o 
pedido de exclusão do Procurador de Justiça Hudson 
Shiguer Kinashi.
Campo Grande, 22 de novembro de 2010. 
Paulo Alberto de Oliveira  
Procurador-Geral de Justiça 
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

ATOS DO CONSELHO SUPERIOR 

DELIBERAÇÕES PROFERIDAS PELO 
EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, EM REUNIÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE 
OUTUBRO DE 2010. 
1. Ordem do Dia: 
1.1.Julgamento de Inquéritos Civis e 
Procedimentos: 

1.1.1. RELATOR CONSELHEIRO OLAVO 
MONTEIRO MASCARENHAS: 
1. Inquérito Civil nº 2/1998  
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e 
Social e das Fundações da Comarca de São Gabriel 
do Oeste  
Requerente: Ministério Público Estadual  
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– Regulamentação da Escola Superior do 
MPMS.
– Publicação de resolução que permite o uso 
de nome social para travestis e transexuais no 
âmbito do MPMS.
– Publicação de resolução que disciplina o 
uso da nova carteira de identidade funcional 
dos membros e servidores do MPMS.
– Lançamento do Memorial Virtual do MPMS.

– Pela primeira vez na história do MPMS, há 
apenas um candidato para concorrer ao car-
go de Procurador-Geral de Justiça, o Procura-
dor de Justiça Paulo Cezar dos Passos.
– É sancionada a lei que permite a Promotores 
de Justiça disputarem o cargo de Procurador-
-Geral de Justiça.
– Aprovação da Política e do Plano de Segu-
rança Institucional do MPMS.
– Prêmio CNMP: Projeto “Expert – Portal Daex 
– Sistema de apoio técnico às atividades de 
execução” conquista o 3º lugar na categoria 
Utilidade e Eficiência da Atuação Institucional 
e Operacional.
– Inauguração do sistema de educação a dis-
tância (EaD), com o curso “Entendendo o SUS: 
Ministério Público no fortalecimento e efetiva-
ção do direito à saúde”, pela ESMP-MS.

– Entrega da reforma e ampliação do edifício-
-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, que 
passa a ser denominado “Edifício Procurador 
de Justiça Fadel Tajher Iunes”.
– Aprovação pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça do Sistema de Eleição Eletrônica.
– Publicação do novo Regimento Interno do 
MPMS.
– Instalação dos telefones acessíveis.

– É instituída a nova identidade visual do 
MPMS.

2017 2018

– Lançamento do Projeto Paiaguá, para modernização dos processos  
internos administrativos.

2019

– Prêmio CNMP: o Projeto “Vozes: O Protagonismo das Mulheres In-
dígenas” conquista o 3º lugar na categoria Defesa dos Direitos Fun-
damentais.
– Pela primeira vez, um Procurador-Geral de Justiça do MPMS é eleito 
como Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do 
Ministério Público dos Estados e da União, CNPG.
– Lançamento da Ação Econsciência.
– Inauguração do edifício do GAECO da comarca de Dourados.
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PROCURADORES-GERAIS
DE JUSTIÇA

ADNIL MARIA DA SILVA 
1º.1 a 2.7.1979

Nasceu em Várzea Grande (MT), em 1938.

Em 1964 foi nomeada Promotora de Justiça, com atuação na comarca de Alto Araguaia (MT).

Em 1° de janeiro de 1979, foi nomeada Procuradora-Geral de Justiça no recém-criado Estado de 
Mato Grosso do Sul, a convite do primeiro Governador, Harry Amorim, permanecendo até julho 
do mesmo ano.

Em 1983 foi nomeada Procuradora-Geral Adjunta. Representou o MPMS no Conselho Estadual 
de Segurança e Saúde no Trabalho, em 2000.

Eleita Corregedora-Geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em 2008, seu último car-
go antes de ter aposentadoria voluntária concedida.

NELSON MENDES FONTOURA
(in memoriam) 

2.7.1979 a 6.2.1980

Nasceu em 1930, na cidade de Coxim (então MT).

Em 1961 foi nomeado para exercer o cargo de Promotor de Justiça em Campo Grande e em 
1964 passou a exercer efetivamente o cargo por aprovação em concurso.

Em 1965 afastou-se das suas funções em razão de assumir cargo de Deputado Estadual.

Em 1967 retornou ao MPMS e assumiu a 1ª Promotoria de Campo Grande.

Em 2 de julho de 1979, foi nomeado Procurador-Geral de Justiça, cargo ocupado até fevereiro 
de 1980.

Aposentou-se em 1988, por tempo de serviço.

Nasceu em Jataí (GO), em 1932.

Atuou na Secretaria de Educação e Cultura e no Exército Nacional. Foi professor na Secretaria 
de Educação do Estado de Mato Grosso e trabalhou na Cia. Ultragaz S/A.

Em 1953 foi nomeado no cargo de Defensor Público em Dourados e em 1969 foi aprovado em 
concurso.

Poucos anos depois, foi removido para Campo Grande.

Em 1979 foi nomeado Procurador de Justiça para compor o MPE do recém-criado Estado de Mato 
Grosso do Sul e logo conduzido ao cargo de Procurador-Geral Adjunto de Justiça.

Em 1980 tornou-se Procurador-Geral de Justiça.

Aposentou-se em 1988, por tempo de serviço.

Nasceu em Coxim (então MT), em 1922.

Iniciou no Ministério Público em 1953 como Promotor de Justiça em Bela Vista, passando para 
Ponta Porã na década seguinte, em virtude de aprovação em concurso.

Em 1967 veio para Campo Grande, onde se tornou Procurador de Justiça em 1974.

Em 1979 foi convidado a exercer seu cargo de Procurador de Justiça no Estado de Mato Grosso 
do Sul, sob a liderança de Adnil Maria da Silva.

Em 28 de novembro de 1980, tornou-se Procurador-Geral de Justiça.

Aposentou-se por tempo de serviço em 1991.

DAVID ROSA BARBOSA
(in memoriam)

6.2 a 1º.12.1980

JOÃO ANTÔNIO
DE OLIVEIRA MARTINS

(in memoriam)  
1º.12.1980 a 16.3.1983
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HARLEY CARDOSO GALVÃO
16.3.1983 a 17.4.1985

OSWALDO VIEIRA ANDRADE
17.4.1985 a 15.3.1987

Nasceu em Corumbá (então MT), em 1938.

Em 1962, foi nomeado para exercer interinamente o cargo de Promotor de Justiça em Miranda 
e logo após em Maracaju.

Aprovado em concurso, foi efetivado em 1964.

Passou por Paranaíba e Aquidauana, até ser removido a pedido para Campo Grande em 1970.

Em 1991, foi-lhe concedida aposentadoria por tempo de serviço.

Nasceu em Getulina (SP), em 1942.

Em 1970, foi nomeado Promotor de Justiça em Jardim, tendo também passado por Aquidauana, 
antes de chegar a Campo Grande, em 1979.

Tornou-se Procurador de Justiça em 1983, por antiguidade.

Em 1985 foi nomeado para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Logo depois, em 1987, foi concedida sua aposentadoria.

Nasceu em Santo Anastácio (SP), em 20 de agosto de 1941.

Em 21 de junho de 1971, foi nomeado como Defensor Público da comarca de Nova Andradina e, 
ao final da década, foi removido para Campo Grande.

Em 1986 foi promovido por antiguidade para o cargo de Procurador de Justiça e, um ano depois, 
nomeado Procurador-Geral de Justiça, cargo que ocupou até 1990.

Em 16 de agosto de 1991, foi concedida sua aposentadoria.

Nasceu em Paranaíba (então MT), em 19 de abril de 1938.

Em 1966 foi nomeado interinamente como Promotor de Justiça em Aparecida do Taboado e, no 
ano seguinte, assumiu o exercício do cargo por aprovação em concurso público.

Passou por Aquidauana e Três Lagoas antes de chegar a Campo Grande.

Em 1987 tornou-se, por merecimento, Procurador de Justiça e logo depois foi empossado como 
membro no Conselho Superior da instituição.

Em 24 de agosto de 1990, foi nomeado para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Foi também Corregedor-Geral no biênio 2006/2008. Logo depois, aposentou-se.

WAGNER CREPALDI
15.3.1987 a 6.9.1990

OVÍDIO PEREIRA
6.9.1990 a 13.5.1994
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FADEL TAJHER IUNES
(in memoriam)

13.5.1994 a 15.5.1998

CARLOS BOBADILLA GARCIA 
15.5.1998 a 15.5.2000

Nasceu em Corumbá (então MT), em 1934.

Foi Defensor Público em Corumbá e Campo Grande, até ser promovido a Procurador de Justiça 
para compor o MPMS em 1980.

Tornou-se Procurador-Geral Adjunto de Justiça em 1994 e, no mesmo ano, foi nomeado ao car-
go de Procurador-Geral de Justiça.

Manteve-se à frente da instituição por dois mandatos, de 1994 a 1996 e de 1996 a 1998.

Após o término de seu segundo mandato, retornou ao cargo de Procurador-Geral Adjunto de 
Justiça, até maio de 2000.

Aposentou-se em 2004.

Nasceu em Santos (SP), em 1935.

Aprovado em concurso, foi nomeado Promotor de Justiça da comarca de Bataguassu em 1967.

Entre promoções, passou por Corumbá, Cuiabá e chegou a Campo Grande.

Em 1979, era um dos Promotores de Justiça da capital do novo Estado.

Em 1986, foi promovido, por merecimento, para o cargo de Procurador de Justiça.

Exerceu o cargo de Corregedor-Geral no biênio de 1994/1996.

Foi nomeado Procurador-Geral de Justiça em 23 de abril de 1998 e ficou na instituição até 
2004, quando foi concedida sua aposentadoria, por tempo de serviço.

Nasceu em Guararapes (SP), em 1959.

Iniciou como Promotor de Justiça em 1982, em Campo Grande.

Em 1985 foi promovido para a comarca de Paranaíba e retornou, novamente por promoção, a 
Campo Grande, em 1989.

Tornou-se Procurador de Justiça em 1996, por antiguidade.

Em 24 de abril de 2000, foi nomeado a exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Ainda está em atividade, exercendo suas funções na 1ª Procuradoria de Interesses Difusos e Co-
letivos.

Nasceu em Presidente Bernardes (SP), em 1951.

Ingressou no MPMS em 1987 e passou por Ribas do Rio Pardo, Fátima do Sul e Dourados, até 
1996, quando foi removida, a pedido, para Campo Grande.

Promovida, por merecimento, em 1998, a Procuradora de Justiça.

Em 13 de maio de 2004, foi nomeada para exercer o cargo de Procuradora-Geral de Justiça, 
tornando-se a segunda mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral de Justiça do MPMS.

Atualmente está à frente da 1ª Procuradoria de Justiça Cível.

SERGIO LUIZ MORELLI
15.5.2000 a 13.5.2004

IRMA VIEIRA DE SANTANA
E ANZOATEGUI

13.5.2004 a 9.5.2008
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MIGUEL VIEIRA DA SILVA
9.5.2008 a 7.5.2010

PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA
7.5.2010 a 3.5.2012

Nasceu em Penedo (AL), em 1952.

Ingressou no MPMS em 1989, passando por Bonito e Jardim, até chegar à entrância especial 
de Campo Grande em 1995.

Em 2004 foi promovido, por merecimento, para o cargo de Procurador de Justiça.

Nomeado Corregedor-Geral Substituto para o biênio 2006/2008.

Em 9 de maio de 2008, passou a exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 
2008/2010.

Exerce suas funções na 9ª Procuradoria Criminal do Ministério Público Estadual.

Nasceu em Ribeirão do Pinhal (PR), em 1960.

Ingressou no MPMS em 1989.

Assumiu a Promotoria de Deodápolis, passando por Naviraí, até ser promovido em 1996 para 
atuar em Campo Grande.

Em 2008 foi promovido, por merecimento, ao cargo de Procurador de Justiça.

Nomeado Procurador-Geral de Justiça para exercer o cargo no biênio 2010/2012.

Passou a Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico em 2012.

Foi exonerado, a pedido, do cargo de Procurador de Justiça face à nomeação para compor o 
quadro de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em 2016.

Nasceu em Campo Grande (então MT), em 1959.

Ingressou no MPMS em 1988, tendo passado por Porto Murtinho, Maracaju e Sidrolândia. Em 
1995 foi promovido para atuar em Campo Grande.

Em 2004 foi promovido, por antiguidade, para o cargo de Procurador de Justiça.

Foi nomeado para exercer o cargo de Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico em 2010.

Tornou-se Procurador-Geral de Justiça em 4 de maio de 2012 e o MPMS esteve sob sua gestão 
até 2016.

Desde então voltou a ocupar o cargo de Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico da insti-
tuição.

Nasceu em Pereira Barreto (SP), em 1967.

Ingressou no MPMS em 1992. Passou por Costa Rica, de 1992 a 1995, e Camapuã, de 1995 a 1999, 
até vir para Campo Grande, onde assumiu a titularidade da 7ª Promotoria de Justiça, de 1999 a 

fevereiro de 2001, e da 19ª Promotoria de Justiça, com atribuições perante o 1º Tribunal do Júri, de 
março de 2011 a dezembro de 2014.

De 2005 a 2007, foi assessor do então Corregedor-Geral do Ministério Público, Ovídio Pereira; de 
2007 a 2009, foi Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Públi-
co; de maio de 2010 a dezembro de 2014, foi Chefe da Secretaria de Gabinete dos Procuradores-

-Gerais de Justiça Paulo Alberto de Oliveira e Humberto de Matos Brittes.

Foi promovido a Procurador de Justiça em dezembro de 2014, assumindo logo em seguida o cargo 
de Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, o qual ocupou 

até abril de 2016, quando foi eleito para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, biênio 2016-
2018.

Foi reconduzido ao cargo no dia 4 de maio de 2018, atualmente exercendo seu mandato para o 
biênio 2018-2020. 

Em 27 de março de 2019, por aclamação, foi eleito Presidente do Conselho Nacional de Procura-
dores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), sendo o primeiro membro do 

MPMS a ocupar o cargo.

HUMBERTO DE MATOS
BRITTES

4.5.2012 a 5.5.2016

PAULO CEZAR DOS PASSOS
6.5.2016 - atual
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A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão res-

ponsável por orientar e fiscalizar as atividades funcionais e 

as condutas dos Promotores e Procuradores de Justiça.

Periodicamente, os membros são inspecionados para que a 

Corregedoria possa averiguar e disciplinar o andamento, a 

produtividade e a resolutividade dos trabalhos.

Tem ainda como atribuição apurar e responsabilizar os 

membros por erros funcionais ou condutas incompatíveis 

com o cargo.

O Corregedor-Geral do Ministério Público é um Procurador 

de Justiça eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, 

para mandato de dois anos, podendo concorrer à reeleição.

Nestes 40 anos, 17 Procuradores de Justiça ocuparam o 

cargo de Corregedor-Geral.

CORREGEDORES-GERAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Harley Cardoso Galvão

1°.2.1979 a 5.2.1980

João Antônio de Oliveira

6.2 a 1º.12.1980

Fadel Tajher Iunes

17.12.1980 a 16.3.1983

Afonso Nunes da Cunha

24.3.1983 a 25.3.1985

Ovídio Pereira

5.5.1989 a 5.9.1990

Sebastião de Freitas Silveira

24.9.1990 a 23.9.1992

José Benedicto de Figueiredo

2.5.1985 a 2.5.1987

Norton Seabra

6.5.1987 a 4.5.1989

Olavo Monteiro Mascarenhas

29.9.2000 a 30.9.2004

Carlos Bobadilha Garcia

27.9.1992 a 26.9.1996

Francisco Pinto de Oliveira Netto

27.9.1996 a 28.9.2000

Ovídio Pereira

1º.10.2004 a 18.4.2008
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Silvio Cesar Maluf

12.7.2010 a 11.7.2012

Mauri Valentim Riciotti

12.7.2012 a 11.7.2016

Adnil Maria da Silva

12.5 a 6.7.2008

Anízio Bispo dos Santos

7.7.2008 a 11.7.2010

Marcos Antonio Martins Sottoriva

12.7.2016 - atual

OUVIDORES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE MATO GROSSO

DO SUL

A Ouvidoria do MPMS foi criada em 2009 e, além de re-

ceber demandas referentes à atuação do Ministério Pú-

blico e seus membros, serve como um canal de comuni-

cação direta com a sociedade. 

Sejam questões de âmbito interno ou externo, todas as 

demandas recebidas são analisadas pelo Ouvidor e sua 

equipe técnica e encaminhadas ao setor competente.

Silasneiton Gonçalves

14.9.2017 a 7.2.2019

Celso Antonio Botelho de Carvalho

1º Mandato: 3.9.2009 a 3.9.2011

2º Mandato: 3.9.2011 a 2.9.2013

Olavo Monteiro Mascarenhas

1º Mandato: 3.9.2013 a 3.9.2015

2º Mandato: 3.9.2015 a 14.9.2017

3º Mandato: 15.9.2019 - atual

Adhemar Mombrum

de Carvalho Neto

7.2 a 14.9.2019
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GAECO

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Or-

ganizado (GAECO) é um órgão instituído no âmbito das 

Promotorias de Justiça de entrância especial e subordi-

nado diretamente ao Gabinete do Procurador-Geral de 

Justiça, integrado por Promotores de Justiça. Tem como 

atribuição identificar e reprimir os crimes praticados por 

organizações criminosas ou aqueles cujas consequências 

sociais e econômicas justifiquem a intervenção direta do 

Ministério Público.

O GAECO tem atribuição concorrente em todo o Estado 

de Mato Grosso do Sul e opera também em apoio ao 

Promotor de Justiça natural nos casos em que houver so-

licitação para atuação em conjunto.

Desde a sua criação, o GAECO contou com os seguintes 

Coordenadores:

Marcos Alex Vera de Oliveira

junho de 2012

Luis Alberto Safraider 

agosto de 2008

João Albino Cardoso Filho 

julho de 2010

Cristiane Mourão Leal Santos 

maio de 2016

BIBLIOTECA DR. MANOEL DE 
OLIVEIRA GOMES

O nome da biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça, 

inaugurada em 14 de dezembro de 2001, prestou home-

nagem ao Promotor de Justiça Manoel de Oliveira Go-

mes, assassinado no dia 21 de março de 1980, quando 

exercia suas funções na comarca de Três Lagoas.

O crime foi cometido por pessoas que temiam a reper-

cussão do trabalho do Promotor, em razão das investi-

gações que este realizava à época para esclarecer uma 

série de homicídios cometidos na região.

Manoel de Oliveira Gomes foi nomeado para o cargo de 

Promotor de Justiça em fevereiro de 1968, exercendo-o 

com denodo, abnegação, honradez e destemor, sempre 

zelando pelo prestígio da Justiça.

Hoje a Biblioteca está abrigada junto à Escola Superior 

do Ministério Público, no prédio das Promotorias de Jus-

tiça de Campo Grande - Unidade Ricardo Brandão.
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COLAR DO MÉRITO MANUEL
FERRAZ DE CAMPOS SALLES

Manuel Ferraz de Campos Salles, também conhecido 

como “o Promotor das Américas”, foi quem adotou as 

primeiras providências para que o Ministério Público ad-

quirisse contornos de instituição, quando ainda Ministro 

da Justiça do Presidente Manuel Deodoro da Fonseca.

Por esta razão, foi consagrado “Patrono Nacional do Mi-

nistério Público”.

Os decretos precursores da formação da instituição, da-

tados do início da República, constituem os primeiros 

diplomas legais que deram origem e forma ao Ministério 

Público brasileiro.

Posteriormente, Campos Salles, vanguardista em ideias 

e ideais políticos, foi eleito Presidente da República em 

1898 e ficou no cargo até 1902.

Em sua homenagem, o MPMS instituiu o Colar do Mérito 

Manuel Ferraz de Campos Salles, por meio da Resolu-

ção nº 1/95-CPJ, de 13 de fevereiro de 1995, que prevê 

sua outorga aos integrantes do Ministério Público, ativos 

ou inativos, e a outras pessoas, por relevantes serviços 

prestados em benefício da instituição, mediante propos-

ta fundamentada de qualquer Procurador de Justiça diri-

gida ao Presidente do Colégio de Procuradores.

ESCOLA SUPERIOR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO DO SUL

A Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso 

do Sul (ESMP-MS) foi criada em 5 de julho de 2017, por 

meio da Resolução nº 15/2017-PGJ.

Vinculada à Procuradoria-Geral de Justiça, é destinada 

ao aperfeiçoamento cultural e profissional dos membros 

da instituição e de seus servidores.

A Escola trouxe como inovação a plataforma Moodle 

como ferramenta de ensino à distância bastante prática 

e moderna, para que os usuários possam, no seu am-

biente de trabalho ou na sua casa, aperfeiçoar seus co-

nhecimentos.

Além de seu acervo digital e físico em livros, artigos e 

vídeos, a Escola firmou convênios e parcerias para levar 

capacitação e ensino técnico de qualidade aos integran-

tes do MPMS. 

A ESMP-MS está localizada no prédio da Unidade Ri-

cardo Brandão, em Campo Grande/MS, com duas salas 

para aulas presenciais, e utiliza-se de ambientes dos 

auditórios da Procuradoria-Geral e da Unidade Rua da 

Paz, quando necessário.

Em menos de dois anos, uma vez que a ESMP-MS foi ins-

talada em 2018, já foram cadastrados 1.084 alunos na 

plataforma Moodle e oferecidos 54 cursos.

Atualmente, a Diretora-Geral da ESMP-MS é a Procura-

dora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva.
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ASSOCIAÇÃO
SUL-MATO-GROSSENSE DOS 

MEMBROS DO MP

Ainda antes da existência do MPMS, a hoje denominada 

Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Minis-

tério Público (ASMMP) já havia sido fundada, em 16 de 

dezembro de 1978.

A primeira sede ficava em uma pequenina sala no edi-

fício do Fórum, situado na Rua 26 de Agosto, em Campo 

Grande.

A entidade de classe à época levava o nome “Associação 

Sul-Mato-Grossense do Ministério Público”, com a sigla 

ASMP, e era composta pelos membros diretores Harley 

Cardoso Galvão, Oswaldo Vieira Andrade, Ovídio Perei-

ra, Adnil Maria da Silva, David Rosa Barbosa, Afonso 

Nunes da Cunha, Arquimedes de Souza Menezes, José 

Cerveira, Gevair Ferreira Lima, Yeda Galindo Bezerra, 

Manoel Oliveira Gomes, Irone Alves Ribeiro Barbosa e 

Ari Fonseca.

Em sua trajetória de 41 anos de luta e conquistas para 

fortalecer a classe, desbravando caminhos em todo o 

Brasil e colecionando vitórias com uma atuação aguer-

rida no cenário nacional, a ASMMP se fortaleceu e hoje 

conta com 285 associados.

Entre suas atividades e projetos, destaca-se a Escola de 

Direito da Associação do Ministério Público (EDAMP), a 

maior instituição de pós-graduação presencial do Esta-

do de Mato Grosso do Sul, com mais de 700 alunos.

É uma organização que representa os interesses dos 

membros, bem como promove a união e desperta o espí-

rito coletivo, inerente àqueles que defendem a democra-

cia e os direitos dos cidadãos.

PRESIDENTES

Harley Cardoso Galvão (1978-1979)

Oswaldo Vieira Andrade (1979-1980)

João Antônio de Oliveira Martins (1980-1981)

Oswaldo Vieira Andrade (1981-1982)

Francisco Pinto de Oliveira Netto (1982-1983)

Oswaldo Vieira Andrade (1984-1985)

Anízio Bispo dos Santos (1985-1986)

Gevair Ferreira Lima (1986-1988)

José Rosa (1988-1990)

Abel Nunes Proença (1990-1992)

Adalgisa da Silva Nery (1992-1994 e 1994-1996)

Esacheu Cipriano do Nascimento (1996-1998)

Sergio Luiz Morelli (1998-2000)

Gerardo Eriberto de Morais (2000-2002 e 2002-2004)

Ana Lara Camargo de Castro (2004-2006)

Paulo Cezar dos Passos (2007-2009)

Humberto Lapa Ferri (2009-2011)

Alexandre Magno Benites de Lacerda (2011-2013 e 2013-2015)

Lindomar Tiago Rodrigues (2015-2017 e 2017-2019)

Romão Avila Milhan Junior (2019 - atual)
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MPMS
CONTEMPORÂNEO

O MPMS  tem intensificado seu avanço tecnológico em to-

dos esses 40 anos de existência. Além de investimentos na 

modernização dos equipamentos, o corpo técnico vem rece-

bendo capacitação constante para se tornar cada vez mais 

qualificado no desenvolvimento de soluções inteligentes.

A celeridade dos processos e a eficiência dos procedimen-

tos, tão almejadas, já fazem parte da rotina da instituição.

Do protocolo aos cursos da Escola Superior do MPMS, nos 

comunicados internos e demandas externas, a tecnologia 

é uma aliada e sua importância é validada pela Adminis-

tração Superior, para que todos trabalhem com confiança e 

segurança de dados.

Os investimentos são planejados de forma a atender racio-

nalmente os setores, tendo em vista o desenvolvimento sus-

tentável e ainda a economia de papel, energia e custos.

Hoje o MPMS conta com:

35 Procuradores de Justiça; 

184 Promotores de Justiça;

854 servidores;

290 tercerizados;

79 menores aprendizes;

172 estagiários administrativos;

676 estagiários de Direito.

Além disso tudo, a entrega de resultados para a sociedade 

é um objetivo diariamente perseguido pela área de tecno-

logia.

Essa tecnologia está à disposição de 2.290 pessoas que tra-

balham no MPMS para atender 2,62 milhões de pessoas.

MEMBROS
DA ATUALIDADE

Procuradores de Justiça 

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto

Alexandre Lima Raslan

Antonio Siufi Neto

Ariadne de Fátima Cantú da Silva

Aroldo José de Lima

Belmires Soles Ribeiro

Edgar Roberto Lemos de Miranda

Esther Sousa de Oliveira

Evaldo Borges Rodrigues da Costa

Francisco Neves Junior

Gerardo Eriberto de Morais

Gilberto Robalinho da Silva

Helton Fonseca Bernardes

Hudson Shiguer Kinashi

Humberto de Matos Brittes

Irma Vieira de Santana e Anzoategui

Jaceguara Dantas da Silva

João Albino Cardoso Filho

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya

Lucienne Reis D’Avila

Luis Alberto Safraider

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo

Marcos Antonio Martins Sottoriva

Marigô Regina Bittar Bezerra

Mauri Valentim Riciotti

Miguel Vieira da Silva

Nilza Gomes da Silva

Olavo Monteiro Mascarenhas

Paulo Cezar dos Passos

Rodrigo Jacobina Stephanini

Sara Francisco Silva

Sergio Fernando Raimundo Harfouche

Sergio Luiz Morelli

Silasneiton Gonçalves

Silvio Cesar Maluf



44 45

Promotores de Justiça 

Adriano Barrozo da Silva

Adriano Lobo Viana de Resende

Alexandre Estuqui Junior

Alexandre Magno Benites de Lacerda

Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha

Alexandre Rosa Luz

Aline Mendes Franco Lopes

Allan Carlos Cobacho do Prado

Allan Thiago Barbosa Arakaki

Amilcar Araujo Carneiro Junior

Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro

Ana Cristina Carneiro Dias

Ana Lara Camargo de Castro

Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina

André Antônio Camargo Lorenzoni

Andréia Cristina Peres da Silva

Andréia de Souza Resende

Angelica de Andrade Arruda

Antenor Ferreira de Rezende Neto

Anthony Allison Brandão Santos

Antonio André David Medeiros

Antonio Carlos Garcia de Oliveira

Arthur Dias Junior

Bianka Karina Barros da Costa

Bianka Machado Arruda Mendes

Bolivar Luis da Costa Vieira

Camila Augusta Calarge Doreto

Candy Hiroki Cruz Marques Moreira

Celso Antonio Botelho de Carvalho

Christiane de Alencar

Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca

Clarissa Carlotto Torres

Claudia Loureiro Ocariz Almirão

Claudio Rogerio Ferreira Gomes

Clovis Amauri Smaniotto 

Cristiane Amaral Cavalcante

Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah

Cristina Beraldo de Andrade

Cristiane Mourão Leal Santos

Daniel do Nascimento Britto

Daniel Higa de Oliveira

Daniel Pivaro Stadniky

Daniela Araujo Lima da Silva

Daniela Cristina Guiotti

Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira

Daniella Costa da Silva

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos

Douglas Silva Teixeira

Edival Goulart Quirino

Eduardo de Araujo Portes Guedes

Eduardo Fonticielha De Rose

Eduardo Franco Cândia 

Elcio Felix D’Angelo

Emy Louise Souza de Almeida Albertini

Érica Rocha Espindola

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva

Eteocles Brito Mendonça Dias Junior

Fabio Adalberto Cardoso de Morais

Fabio Ianni Goldfinger

Fabrícia Barbosa Lima

Fabricio Proença de Azambuja

Fabricio Secafen Mingati

Felipe Almeida Marques

Fernanda Proença de Azambuja

Fernanda Rottili Dias

Fernando Jamusse

Fernando Jorge Manvailer Esgaib

Fernando Marcelo Peixoto Lanza

Fernando Martins Zaupa

Filomena Aparecida Depolito Fluminhan

Gabriel da Costa Rodrigues Alves

Geoge Cassio Tiosso Abbud

George Zarour Cezar

Gerson Eduardo de Araújo

Gevair Ferreira Lima Junior

Gilberto Carlos Altheman Junior

Gisleine Dal Bó

Gustavo Henrique Bertocco de Souza

Grazia Strobel da Silva Gaifatto
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Helen Neves Dutra da Silva

Henrique Franco Cândia

Humberto Lapa Ferri

Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo

Izonildo Gonçalves de Assunção Junior

Janeli Basso

Jerusa Araujo Junqueira Quirino

Jiskia Sandri Trentin

João Linhares Júnior

João Meneghini Girelli

Jorge Ferreira Neto Júnior

José Antonio Alencar

José Aparecido Rigato

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia

José Luiz Rodrigues

José Maurício de Albuquerque

José Roberto Tavares de Souza

Jui Bueno Nogueira

Juliana Martins Zaupa

Juliana Nonato

Juliana Pellegrino Vieira

Juliane Cristina Gomes

Juliano Albuquerque

Julio Bilemjian Ribeiro

Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto

Kristiam Gomes Simões

Lenize Martins Lunardi Pedreira

Leonardo Dumont Palmerston

Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto de Almada

Lia Paim Lima

Lindomar Tiago Rodrigues

Lívia Carla Guadanhim Bariani

Luciana do Amaral Rabelo

Luciana Moreira Schenk

Luciano Anechini Lara Leite

Luciano Bordignon Conte

Luciano Furtado Loubet

Ludmila de Paula Castro Silva

Luiz Antônio Freitas de Almeida

Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro

Luiz Eduardo Lemos de Almeida

Luiz Gustavo Camacho Terçariol

Luz Marina Borges Maciel Pinheiro

Magno Oliveira João

Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho

Marcelo Ely

Marcos Alex Vera de Oliveira

Marcos André Sant’Ana Cardoso

Marcos Fernandes Sisti

Marcos Martins de Brito

Marcos Roberto Dietz

Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues

Mariana Sleiman Gomes

Marjorie Oliveira Zanchetta de Azambuja

Mateus Sleiman Castriani Quirino

Matheus Carim Bucker

Matheus Macedo Cartapatti

Maurício Mecelis Cabral

Michel Maesano Mancuelho

Moisés Casarotto

Nara Mendes dos Santos Fernandes

Nicolau Bacarji Junior

Oscar de Almeida Bessa Filho

Patrícia Almirão Padovan

Paula da Silva Volpe

Paulo César Zeni

Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior

Paulo Henrique Mendonca de Freitas

Paulo Henrique Camargo Iunes

Paulo Leonardo de Faria

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

Pedro Arthur de Figueiredo

Pedro de Oliveira Magalhães

Plinio Alessi Junior

Radamés de Almeida Domingos

Regina Dornte Broch

Renata Ruth Fernandes Goya Marinho

Renzo Siufi

Reynaldo Hilst Mattar

Ricardo Benito Crepaldi

Ricardo de Melo Alves

Ricardo Rotunno

Rodrigo Cintra Franco

Rodrigo Correa Amaro

Rodrigo Yshida Brandão

Rogerio Augusto Calabria de Araujo

Romão Avila Milhan Junior

Ronaldo Vieira Francisco

Rosalina Cruz Cavagnolli

Rosana Suemi Fuzita Irikura

Silvio Amaral Nogueira de Lima

Simone Almada Goes

Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo

Talita Zoccolaro Papa Muritiba

Tathiana Correa Pereira da Silva 

Thalys Franklyn de Souza

Thiago Barbosa da Silva

Thiago Bonfatti Martins

Tiago Di Giulio Freire

Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira

Victor Leonardo de Miranda Taveira

Viviane Zuffo Vargas Amaro

William Marra Silva Junior

Wilson Canci Junior
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Histórias que
o coração não

esquece

Resgatar a memória da nossa instituição é antes de tudo, 
resgatar as nossas emoções. Aquelas emoções carinhosa-
mente arquivadas em local de honra no nosso pensamen-
to, que aquecem o coração quando trazidas à palavra.

Todos nós, cada qual à sua maneira, temos o nosso acervo 
pessoal.

Assim, depois das angústias do concurso, momento em 
que as histórias se entrelaçam com as dos colegas de tur-
ma, das emoções e dos choros da posse, e depois do debut 
no júri, nas audiência e no atendimento ao público, cada 
um de nós começa a exercer o seu mister com os sonhos 
de quem quer transformar a realidade usando a lei como 
instrumento.

No dia a dia desse caminhar em busca de sonhos de trans-
formação, em meio a audiências exaustivas, ou a pilhas de 
processos, sempre encontramos tempo para observar um 
rosto triste à espera do nosso atendimento, uma criança 
abrigada na última hora da sexta-feira, ou uma mãe aflita 
à espera de uma notícia de um filho preso.

Tenho certeza de que a memória evoca em cada um de nós 
centenas de lembranças repletas de carinho e emoção.

Embora as melhores histórias nem sempre saiam dos cír-
culos de afeto de cada um de nós e surjam em momentos 
sempre inesperados, procuramos coletar neste livro algu-
mas narrativas generosamente ofertadas por colegas, por 
meio de entrevistas, relatos, textos enviados que traduzem 
um pouco deste maravilhamento que é ser Promotor ou 
Procurador de Justiça.

Sim, eu ouso usar a palavra “maravilhamento”, porque 
era assim que eu me sentia no auge dos meus 23 anos de 

idade, quando estava atuando como Promotora de Justiça 
Substituta em Corumbá e me vi sozinha, recebendo uma 
comitiva que trazia  um inquérito de mais de 20 volumes 
que denunciava toda a cúpula da polícia civil e militar da 
cidade, em um rumoroso caso de corrupção, enquanto os 
demais Promotores e Juízes estavam de férias e fora da 
cidade. Lembro-me, com bom humor, da reação do Sr. Cor-
regedor, que tive de acordar às pressas, apesar dos pro-
testos do seu filho.

Apuros como esse e tantos outros, repletos de momentos 
marcantes e emocionantes que todos nós vivemos, estão 
presentes nos relatos e nas entrelinhas das histórias aqui 
trazidas.

E é esse carinho e esse maravilhamento que me acompa-
nham até hoje, e que estão no coração de todos nós, que 
considero o traço marcante do Ministério Público.

Um maravilhamento que apaixona, contagia e, acima de 
tudo, transforma o mundo que nos rodeia, pelos embates 
que travamos diariamente.

Tenho certeza que cada um de nós sente-se privilegiado 
por viver tudo isso e participar de histórias tão transforma-
doras.

Que venham muitas outras histórias e que os colegas não 
deixem nunca de sonhar e de se maravilhar com a precio-
sidade da atuação ministerial.

Boa leitura!

Ariadne de Fátima Cantú da Silva
Procuradora de Justiça
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H I S T Ó R I A

Um pequeno
conto venturoso

A atuação como Promotora de Justiça, mais que mera pro-

fissão, tornou-se essencial para a compreensão da natu-

reza humana, ao longo destes últimos 21 anos, na vida de 

Emy Louise S. de Almeida Albertini.

Neste período, a Promotora deparou-se cotidianamente com his-
tórias reais, roteiros de vida escritos e desenhados nas páginas 
de processos cíveis ou criminais, dos quais participou em papel 
de personagem secundária, coadjuvante ou espectadora, por for-
ça dos meandros legais.

Essas narrativas vieram, algumas, imbuídas de dramas, de in-
fortúnios ou de desencontros pessoais; outras, de ambições in-
justificadas ou de simples maldade humana mesmo. Mas, por 
eventualidade, uma parcela menor se apresentou sob o signo de 
certa felicidade.

Emy leva consigo várias dessas histórias, mantidas numa espé-
cie de relicário da memória, particular e silencioso, cujo conteúdo 
de vez em quando revolve solitariamente, em busca de lições de 
sabedoria e compreensão da vida. Machado de Assis, em uma 
de suas iluminadas assertivas, ponderava que “Talvez esse dis-
creto silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer 
o roído”.

Pois bem. Roídos os textos já roídos, e por ser momento festivo, 
de comemoração dos 40 anos do seu amado Ministério Público, a 
Promotora afasta o silêncio para narrar aqui apenas um breve e 
feliz episódio, que guarda com especial deleite.

Aconteceu nos idos do ano de 2002, numa daquelas tardes aba-
fadas. Emy trabalhava no interior e atuava como substituta numa 
comarca próxima, à qual comparecia uma vez por semana, para 
manifestar-se nos processos e participar das audiências.

Uma dessas versava sobre ação de investigação de paternidade 
de duas crianças, movida pelo Parquet, cuja inicial fora redigida 
anos antes pelo colega que fora titular da Promotoria.

A Promotora, a Juíza e o Defensor já estavam aboletados na sala 
de audiência, quando entrou a mãe, com os filhos gêmeos, lá 
pelos seus 3 ou 4 anos de idade. Com pele clara e costeletinhas 
dando acabamento aos cabelos negros, grossos e lisos, os gême-
os idênticos tinham uma face muito singular, mais precisamente 
no perfil.

Emy os via ali do seu lado, e reparava que tinham um perfil 
bem recortado, com narizinhos pontiagudos e os queixos... ah, 
os queixos... eram recheados, proeminentes e, para arrematar, 
tinham um “furinho” profundo bem no meio, como delicadas al-
mofadinhas de carne. Os olhinhos escuros giravam pela sala e 

perscrutavam os presentes, tudo em silêncio.

Ficaram algum tempo ali esperando, e entrou, já atrasado, o re-
querido, ou réu, ou investigado, como se queira, provindo de uma 
cidade próxima, prévia e convenientemente armado com expres-
são zangada. Na imaginação da Promotora, esta já antecipava 
a sequência: negativa da paternidade, encaminhamento para 
exame de DNA, depois discordância da pensão alimentícia etc. 
Ele sentou-se à mesa, ao lado do Defensor Público, com quem tro-
cou algumas palavras, tudo fazendo presumir a negativa. Bem à 
sua frente, os pequenos sentados, sérios, graves, lábios selados, 
mãozinhas sobre a mesa.

Ele os olhou rapidamente. Depois tornou a cabeça de novo, mais 
devagar desta vez, ainda querendo levar o próprio pescoço para 
o lado oposto. Não conseguiu. Voltou a fitar os meninos, agora 
com olhar mais demorado. A semelhança entre eles era impres-
sionante. A cor da pele, o cabelo, o nariz, e aquele perfil, aquele 
queixo... a mesma projeção, o mesmo ângulo, o mesmíssimo furo 
no meio!

Os pequenos pareciam um espelho duplicado do réu, arrebata-
do num redemoinho de alguma época da infância dele. Aberta 
a audiência, explicações feitas, o réu em silêncio, hipnotizado, 
olhando os gêmeos, agora fixamente. Aí, quebrando a mudez e 
vencendo a própria perplexidade, disse que iria reconhecer logo 
a paternidade dos gêmeos.

Acertou ali mesmo o valor da pensão.

E, antes do fim da audiência, pediu para a mãe dos meninos que 
o deixasse levar os filhos, uma hora dessas, para a avó paterna 
vê-los, pois ela ia se lembrar dele mesmo, quando criança...

(História inspirada em texto escrito por Emy Louise Souza de 
Almeida Albertini)

“Desliguei o som do carro e voltei cantarolando alto, 
olhos teimosamente úmidos, enquanto dirigia na es-
trada, de volta para Fátima do Sul.

A vida era boa e o céu parecia mais dourado naquele 
fim de tarde inesquecível.”
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H I S T Ó R I A

Quando a dor se 
transforma em poesia...

Atuar durante muitos anos à frente da Promotoria da In-

fância e Juventude levou a hoje Procuradora de Justiça 

Ariadne de Fátima Cantú da Silva a transformar histórias 

de dor e sofrimento em poesia. Essa foi a forma encontra-

da para enfrentar tantos casos de abandono, violência, 

preconceito e desamor.

É preciso muita coragem e uma dose de compaixão para traba-
lhar com o difícil dever de preservar e garantir uma vida digna 
para aqueles que são desamparados pela família, pela socie-
dade e pelo Estado. A dificuldade esbarra em questões que vão 
além de processos jurídicos e legais. Como dizer a uma criança 
de 8 anos que seus pais adotivos não o querem mais simples-
mente porque ele é um menino levado? Como cessar a dor de 
alguém que mal acabara de sair das fraldas e se deparou com 
a brutalidade humana que destrói seu corpinho franzino e sua 
alma pura?

Como manter a fé nas pessoas e acreditar que o bem ainda exis-
te diante de tantos casos de violência contra pessoas que só pre-
cisam de afeto, cuidado e amparo? O Brasil é líder no ranking de 
violência contra crianças e adolescentes na América Latina1  e a 
atuação do Ministério Público é uma importante ferramenta de 
proteção e garantia dos direitos desses pequenos cidadãos.

Durante sua trajetória no MPMS, a Procuradora, Mãe, Amiga, 
Fada Madrinha, ou simplesmente “Tia” Ariadne, foi fundamental 
para que diversas crianças e adolescentes do Estado de Mato 
Grosso do Sul pudessem ter uma nova chance, um novo começo, 
uma nova vida, mesmo que distantes do país de origem, e, prin-
cipalmente, terem a oportunidade de conhecer o que é o amor de 
uma mãe ou de um pai, que outrora fora destruído.

São tantos casos e relatos guardados dentro do coração de Ariad-
ne, que um dia precisaram sair e, em forma de poesia, as histórias 

Leonardo, Karina, Wellington, Jodinei, Filomena, Gisele 
e tantos outros nomes, tantas outras vidas que, por oca-
sião ou sorte do destino, cruzaram com o caminho de 
Ariadne e marcaram para sempre a trajetória da Pro-
curadora no Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

1 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/pesquisa-diz-que-brasil-e-lider-no-ranking-de-violencia-contra-crianca-na-al.

foram narradas e lançadas ao vento como um grito de alerta, um 
pedido de ajuda ou uma forma de agradecimento. Compiladas 
em livros, as histórias ganharam cor e vozes que neste momento 
podem ser lidas por diversos leitores espalhados pelo país.

Entre tantas histórias, está aquela com final (ou recomeço) feliz 
para duas irmãs, abandonadas, ainda em tenra idade pela ge-
nitora, que, por infortúnio da vida, se perdera em um caminho 
de vícios, destruindo não só a si própria como também todos os 
laços que podiam mantê-la unida às suas pequenas.

Quando ainda estava grávida da caçula, a mãe guardou em um 
pequeno pedaço de papel um nome para a sua menina: Ariadne!
A homenagem, anos mais tarde, resultaria no reencontro entre as 
irmãs encaminhadas para adoção e a Procuradora que achara 
um novo lar e uma nova família para ambas. As meninas já não 
eram as mesmas: haviam se adaptado aos costumes, ao idioma 
e principalmente ao ambiente do país que as acolhera, assim 
como seus novos pais acolheram.

Missão cumprida para alguém que se deparara com uma rea-
lidade tão difícil e provavelmente trágica se nada fosse feito? 
Talvez sim, até o mais cético dos homens diria que o destino re-
almente existe e que os caminhos das pessoas já estão traçados 
em outros planos.

O fato é que, assim como escreveu o poeta e jornalista Osian Je-
ferson Cantú da Silva, Ariadne é como um asteroide que precisa 
colidir para se encontrar e para dar sentido a outras vidas espa-
lhadas neste vasto mundo. O tempo que passou na Promotoria 
da Infância e Juventude bastou para que colidisse com diversos 
seres especiais que necessitavam de uma luz e uma direção para 
encontrarem o caminho.

(História inspirada em texto escrito por Ariadne de Fátima Cantú 
da Silva)
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“Quando nasci um anjo esbelto

desses que tocam trombeta, anunciou:

vai carregar bandeira.

Cargo muito pesado pra mulher,

essa espécie ainda envergonhada.

(...)

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou.”2

H I S T Ó R I A

“Eu tinha certeza que um 
dia alguém ia fazer alguma 

coisa por mim!”

A poetisa mineira Adélia Prado poderia ter escrito esses versos 
para falar da trajetória da Promotora de Justiça Ana Lara Camar-
go de Castro. Tinha pouco mais de 20 anos quando, inspirada pe-
los novos ideais de democracia que a nova Constituição Federal 
traria, logo após a promulgação de 1988, decidiu que faria parte 
do momento revolucionário pelo qual o Ministério Público passava.

Logo que ingressou na instituição, a Promotora assumiu a comar-
ca de Ribas de Rio Pardo e se deparou com as condições precárias 
dos trabalhadores das carvoarias do município. Ana Lara se viu 
diante de uma população que carecia de atenção e precisava ur-
gentemente da proteção do Ministério Público para solucionar os 
graves problemas sociais que os trabalhos, análogos à escravidão, 
causavam nos trabalhadores e também em toda a comunidade.

Mas foi em Corumbá que a Promotora se viu diante de uma das 
mais maiores fragilidades humanas: a violência contra a mulher.

Essa violência que tortura, dilacera, aprisiona e silencia milhares 
de mulheres todos os dias no Brasil. Essa espécie ainda envergo-
nhada, humilhada e que clama por justiça, mas também por so-
corro.

Quando chegou no município de Corumbá, conhecido internacio-
nalmente por ser a Capital do Pantanal, um bioma tão rico de flora 
e fauna que impressiona e recebe a visita de milhares de turistas 
por ano, Ana Lara se deparou com a experiência de viver com o 
Pantanal, o que despertou nela o interesse pelo meio ambiente e a 
fez perceber como ele é responsável pela integração sociocultural 
do município. Foi exatamente nesse lugar, cercado de uma nature-
za esplendorosa, que ela se deparou com o contraste.

Em um certo dia, um senhor que chegou de um assentamento ru-
ral perto de Corumbá foi procurá-la porque havia muitos comen-
tários de vizinhos e moradores sobre determinada situação que 
incomodava muita gente. O senhor relatou com certa indignação 
que naquele assentamento tinha um morador que mantinha um 

“Eu acho que o Ministério Público fez essa revolução 
extraordinária na maneira de fazer justiça no Brasil. 
Então a Constituição deu esse novo perfil para o MP e 
eu me apaixonei por isso, e, no terceiro ano de faculda-
de, fiquei obcecada com a ideia de que eu queria ser 
Promotora e comecei a estudar e trabalhar para isso”.

2 Adélia Prado, “Com licença poética”.

relacionamento sexual com a própria filha e que do relacionamen-
to foram geradas duas crianças. Aquela situação estava expos-
ta e ninguém tomava nenhuma providência a respeito. Diante da 
denúncia, a Promotora organizou uma operação para apurar os 
fatos, que envolvia polícia e o serviço psicossocial. A ação deveria 
ser em um momento em que o suspeito não estivesse, para que 
pudesse ser feita a busca dessa mulher com esses filhos, ouvi-los e 
colher algum elemento de prova.

A entrevista feita com a vítima, que era uma menina de 17 anos 
na época, mudou para sempre a vida de Ana Lara, pois de fato a 
jovem tinha dois filhos com o próprio pai. Os abusos começaram 
quando ainda tinha apenas 7 anos de idade e ela foi crescendo 
nesse ambiente, uma casa humilde, com toda a família dividindo 
um único cômodo.

No depoimento, a adolescente contou detalhes tristes e chocan-
tes, daqueles que fazem qualquer um se indignar com a situação. 
Nas lembranças de Ana Lara, esse caso marcou sua carreira, pois, 
diante da fragilidade daquela menina, havia também uma inge-
nuidade tão pueril que a fazia acreditar que tudo que vivera du-
rante anos era absolutamente normal, por mais que se sentisse in-
comodada. Não sabia ler, nunca frequentara a escola, seu modelo 
de família era com um pai violento, mas aceito pela mãe e pelos 
irmãos.

Era muito pequena para saber que esta é uma das formas mais 
perniciosas do abuso. Demorou muito tempo para entender que 
aquilo que sofrera era errado. A descoberta se deu quando tinha 
12 anos de idade; ao ver uma reportagem na televisão, soube que 
aquilo que vivera durante anos a fio tinha nome e era crime. Desde 
então, ela esperou, porque tinha certeza de que um dia alguém ia 
fazer alguma coisa por ela.

Demorou 5 anos para que seu martírio chegasse ao fim. O que 
ela não sabia é que sua história se tornou o primeiro passo para 
que Ana Lara norteasse o Ministério Público para as questões de 
gênero e passasse a pensar e agir enquanto mulher que sofre dia-
riamente violências simbólicas. A Promotora adquiriu sensibilida-
de, refletindo sobre os vários espectros da violência doméstica. E 
aprendeu, ainda que por meio de uma difícil lição, que qualquer 
atitude, por menor que seja, pode ser fundamental para resgatar 
alguém que já perdeu a esperança em tudo.

(História baseada em relato concedido por Ana Lara Camargo de 
Castro)
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Na comarca de Ponta Porã, no ano de 2002, numa época em que 
oficiava nos procedimentos de registro público, o Promotor de 
Justiça Paulo César Zeni foi intimado para manifestação em 
um processo judicial em que era formulado um requerimento 
bastante incomum para a época: a requerente, uma mulher, 
informava que nunca se sentiu identificada com o gênero fe-
minino e que, desde muito cedo, via-se como alguém do sexo 
masculino, motivo pelo qual pretendia modificar seu nome e 
gênero na documentação, passando a viver como homem.

H I S T Ó R I A

“Sempre dê seu melhor e tente 
encontrar maneira de fazer um 

trabalho ainda melhor”
Benjamin Solomon Carson3

Nesse tipo de processo, o Ministério Público atua basicamente como um 
fiscal da ordem jurídica, ou seja, emite parecer nos autos concordando 
com o pedido ou dele discordando. Naquela época, tanto a lei como a 
jurisprudência eram bastante conservadoras, de modo que o pedido 
formulado naquele processo tinha poucas chances de ser acolhido.

Entretanto a natureza do pedido e o drama relatado pela autora dei-
xaram o Promotor comovido, razão pela qual decidiu requerer ao juízo 
que lhe fosse deferido prazo para conversar com a autora da ação para 
conhecer melhor sua história.

Em seguida, solicitou que a psicóloga da Promotoria de Justiça de Pon-
ta Porã realizasse uma entrevista prévia com a requerente para docu-
mentar sua história e auxiliá-la na instrução do processo.

Durante esse acompanhamento, a psicóloga conseguiu realizar um es-
tudo muito cuidadoso, descobrindo que na verdade tratava-se de um 
caso de intersexualidade4. A requerente nasceu com órgãos sexuais 
masculino e feminino, e o médico que a havia atendido na época do 
nascimento decidiu extirpar o órgão masculino, orientando a família a 
criar a criança como menina e jamais revelar a verdadeira condição de 
seu nascimento.

Nem mesmo a autora da ação tinha conhecimento dessa particulari-
dade de sua história, que somente veio à tona após a intervenção da 
psicóloga do MPMS.

Com base no estudo psicológico, Paulo Zeni teve condições de atender 
ao pleito na Promotoria de Justiça da melhor maneira, instruindo os au-
tos do procedimento judicial com informações novas que permitiram 
que fosse rapidamente deferida a retificação do registro civil e a modi-
ficação do nome e do sexo da requerente.

O Promotor sabia que apenas uma modificação de documento não 
seria suficiente para a solução daquele caso levado ao conhecimento 
do Ministério Público, pois certamente aquela pessoa, agora judicial e 
socialmente reconhecida como do sexo masculino, necessitava ainda 
de amparo médico e psicológico especializado para realizar de modo 
efetivo sua transição de gênero.

O problema é que, naquela época, a transição de gênero ainda era 
tratada como um tabu e havia poucos profissionais no país habilitados 

para realizar esse tipo de atendimento, ou seja, o sistema de saúde de 
Ponta Porã não tinha condições suficientes para atender plenamente às 
necessidades observadas no caso concreto.

Por esse motivo, aproveitando que a Promotoria de Justiça também es-
tava incumbida de oficiar nos casos de direito de acesso à saúde, com 
apoio da equipe multidisciplinar do Ministério Público, Paulo Zeni con-
seguiu contatar uma equipe médica na Unicamp que realizava estudos 
pioneiros de cirurgia para a reconstrução do órgão sexual masculino, 
viabilizando que aquele cidadão fosse acompanhado por uma equipe 
bastante qualificada.

Como era pessoa pobre, a Promotoria de Justiça acionou a Secretaria 
Municipal de Saúde para o custeio das despesas de transporte e hos-
pedagem nas viagens realizadas para o tratamento, bem como para o 
acompanhamento médico para a reposição hormonal ministrada dire-
tamente na comarca, sob a orientação da equipe médica de Campinas.

Desse modo, pôde-se trabalhar no referido procedimento judicial de 
modo pleno, envolvendo-se “aquele pouco mais”, contribuindo para a 
melhoria na vida daquele cidadão angustiado, que usou de um cami-
nho tão inusitado para pedir a ajuda do poder público.

“Naquele dia voltei satisfeito para a comarca de Dourados, 
carregando comigo uma lição importante sobre gênero e 
identidade, bem como sobre o quanto o Ministério Público 
pode contribuir para a melhoria da vida das pessoas.”

3 Benjamin Solomon Carson (Detroit, 18 de setembro de 1951) é um neurocirurgião pediátrico, psicólogo, escritor, professor, filantropo e político estadunidense. Filiado ao Partido Republicano, é o atual Secretário de Habitação e De-
senvolvimento Urbano dos Estados Unidos. Formado nas Universidades Yale e de Michigan, escreveu diversos livros sobre sua carreira médica e suas posições políticas. O filme “Gifted Hands” (“Mãos Talentosas”, no Brasil), estrelado 
por Cuba Gooding Jr., é baseado nele.
4 “A intersexualidade é um termo guarda-chuva utilizado para se referir às mais de 40 variações em que uma pessoa nasce sem se encaixar no que é dito como feminino ou masculino, de acordo com o sexo biológico. Essas variações 
podem ser cromossômicas (X e Y), das gônadas (ovários e testículos), genitais ou hormonais. Uma pessoa intersexo pode, sendo assim, apresentar características biológicas de ambos os sexos ou apresentar a ausência de atributos 
considerados como femininos ou masculinos.” (Disponível em: https://minutosaudavel.com.br/hermafrodita/).

Tempos depois, Paulo Zeni foi promovido para a comarca de Dourados 
e perdeu contato com o caso, mas, em uma viagem à cidade de Pon-
ta Porã, teve a felicidade de reencontrar esse cidadão, já em processo 
avançado de transição, com barba no rosto, trabalhando satisfeito.

Na ocasião, não o reconheceu de plano, tal era a mudança de sua fisio-
nomia; foi ele quem reconheceu o Promotor e o cumprimentou, dando 
notícias de seu progresso. Paulo Zeni se desculpou pela sua distração, 
mas, no final das contas, o cidadão ficou ainda mais feliz quando lhe 
foi explicado que, em razão de seu novo visual, seria praticamente im-
possível reconhecê-lo.

(História baseada em relato concedido por Paulo César Zeni)
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Ao assumir as funções na Promotoria de Justiça de Nova 

Alvorada do Sul, em meados de 2014, o Promotor de Jus-

tiça Maurício Mecelis deparou-se com uma recém-defla-

grada persecução criminal que visava punir criminosos 

integrantes de uma célula da facção criminosa Primeiro 

Comando da Capital (PCC) que agia na cidade.

H I S T Ó R I A

Quando o riso suspende 
uma audiência

As ações penais decorreram de uma exitosa investigação po-
licial, denominada Operação “Dominó”, que desmantelou um 
braço da organização criminosa, responsável por uma série 
de roubos em Nova Alvorada do Sul, com o objetivo de susten-
tar a rede de tráfico de drogas no município.

Foi então que, numa das inúmeras audiências de instrução re-
lacionadas ao caso, ocorreu uma cena hilária, que entrou para 
seu anedotário particular e, por vias transversas, serviu-lhe de 
lição.

Nesse dia, a sala de audiência estava lotada, pois o processo 
em questão envolvia quase uma dezena de réus e, além do 
Promotor de Justiça e da Magistrada que presidia o ato, havia 
muitos advogados e assistentes presentes.

Após transcorridas mais de três horas, chegou a vez de colher 
o depoimento de uma adolescente que havia sido cooptada 
pela organização para auxiliar na prática dos delitos.

Depois de a testemunha ser ouvida pelo Ministério Público, 
passou-se a palavra aos advogados dos réus, para fazerem 
os seus questionamentos.

Nesse momento, um dos defensores, com o objetivo de provar 
a tese de que seu cliente era trabalhador e não possuía ne-
nhum envolvimento com a organização criminosa, indagou à 
adolescente: “Você sabe me dizer se o fulano de tal é traba-
lhador?”

E a menina, de forma enfática e peremptória, respondeu: “É 
trabalhador!”

Imediatamente, o Promotor de Justiça voltou seus olhos para 
o advogado e pôde perceber que o peito deste se encheu e 
um sorriso discreto brotou de sua boca, ao mesmo tempo em 
que balançava a cabeça afirmativamente, como se a menina 
tivesse afiançado a inocência do réu em questão.

Porém, não satisfeito em matar a cobra, o advogado quis tam-
bém mostrar o pau, e emendou: “E você sabe com que ele 
trabalha?”

E a adolescente, com a maior naturalidade do mundo, sem se 
dar conta da completa inversão de valores, respondeu: “Ué? 
Ele vende droga!”

Diante da resposta, ninguém na sala conseguiu reprimir o 
riso, e a gargalhada foi geral, a ponto de o advogado que 
estava ao lado do colega inquiridor quase cair da cadeira de 
tanto rir e a Juíza ser obrigada a paralisar momentaneamente 
a audiência.

Esse desfecho mostrou quão sábios são os adágios populares 
“em boca fechada não entra mosquito” e “quem fala demais, 
dá bom dia a cavalo”.

(História baseada em relato concedido por Maurício Mecelis 
Cabral)
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H I S T Ó R I A

Projeto Monte Sião

No Brasil, de acordo com o último censo do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 170 milhões 
de brasileiros, 25 milhões possuíam alguma deficiência. 
Em 2000, foi a primeira vez que o IBGE traçou um panora-
ma da deficiência no país. O órgão classificou cinco tipos 
de deficiência – auditiva, visual, motora, mental e física 
– e detalhou que pessoas com deficiência visual eram a 
maioria, sendo, aproximadamente, 16 milhões com algu-
ma incapacidade para enxergar. O IBGE contabilizou ain-
da 150 mil pessoas declaradas cegas vivendo no Brasil.

A falta de acessibilidade, o preconceito e o desinteresse do 
poder público fazem da vida dos deficientes visuais uma ver-
dadeira prova de obstáculos. Superar-se diante de todas essas 
dificuldades é uma forma de mostrar que é possível enfrentar 
as barreiras e vencer as limitações. As políticas públicas bra-
sileiras de inclusão ainda são um desafio.

Em Dourados, pensando em inserir o esporte paralímpico na 
vida das pessoas com deficiência visual e intelectual, em 2016 
foi criado o projeto social Clube Paradesporto Monte Sião, de 
iniciativa da paratleta deficiente visual Bethânia Ferreira Go-
mes, que havia procurado o Promotor de Justiça Eduardo Fonti-
cielha De Rose para explicar-lhe as dificuldades encontradas.

Bethânia, que se tornou presidente do clube, comentou que era 
uma paratleta de atletismo, mas que enfrentava muitas dificul-
dades para treinar na cidade, como a falta de apoio técnico e 
financeiro, não dispondo de condições mínimas para desen-
volver as atividades desportivas.

De imediato, o Promotor sugeriu a criação de uma entidade 
para atender as necessidades dos paratletas locais, a qual se-
ria financiada por pedidos do Ministério Público para a Vara 
de Execuções Criminais de Dourados, contando com a parti-
cipação de treinadores voluntários. Criado o clube, com o ob-

jetivo de treinar e preparar pessoas com deficiências físicas, 
visuais e intelectuais para o esporte paralímpico, foram esta-
belecidos também seu estatuto, regimento interno, diretoria e 
corpo técnico.

Atualmente, o projeto conta com várias entidades parceiras, 
entre elas o Ministério Público Estadual, o exército brasileiro, 
a Universidade Unigran, bem como diversas clínicas e empre-
sas particulares que apoiam o Monte Sião, que possui serviços 
de nutricionista, psicóloga, fisioterapeutas, dentista, educado-
res físicos, academia e espaço para a preparação dos atletas. 
Várias instituições locais também contribuem, gratuitamente, 
com o projeto.

Além dos benefícios sociais alcançados, alguns paratletas da 
instituição já alcançaram destaque nacional. Paulo Henrique 
Andrade dos Reis (na época com 17 anos) alcançou o 1º lu-
gar no ranking brasileiro de salto em altura, conseguindo o re-
corde brasileiro de salto em distância no campeonato escolar 
no ano de 2016. No ano de 2017, Bethânia Ferreira Gomes foi 
campeã nacional universitária nas provas de dardo e disco na 
categoria de deficiente visual.

(História baseada em relato concedido por Eduardo Fonticielha 
De Rose e texto do Projeto Monte Sião)
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H I S T Ó R I A

Ressocialização com as 
próprias mãos

A ressocialização é um desafio para o sistema penitenci-

ário brasileiro. Dados do Ministério da Justiça apontam 

que o número de pessoas encarceradas no país chegou a 

726.712 em junho de 2016. O Brasil é o terceiro país com 

maior número de pessoas presas, ficando atrás dos Esta-

dos Unidos e da China.

Olhar além das grades exige esforço para quem deseja prati-
car a compaixão. Mas foi com um simples gesto, inusitado, que 
o Promotor de Justiça Izonildo Assunção Jr., então atuante em 
Costa Rica, deu um novo sentido à vida de Getúlio, levando-a 
à ressocialização. Nesse contexto, a educação é fator prepon-
derante para a verdadeira transformação da sociedade.

Para Getúlio, então com 25 anos, reincidente na prática de fur-
tos, aprender a ler e a escrever já tinha passado do tempo, 
mas, na lente do Promotor Izonildo, seria a oportunidade de 
um recomeço. O rapaz, que até então não conseguia assinar 
o próprio nome, sempre utilizava o polegar, impregnado de 
tinta, para “assinar” os documentos em audiência. Escrever o 
próprio nome seria um grande passo para alguém que duran-
te anos desconhecera o sentido das palavras. Assim, o Promo-
tor Izonildo conversou com outro preso e, após explicar a situa-
ção de Getúlio, perguntou se poderia alfabetizá-lo. A resposta, 
entremeada de satisfação, foi afirmativa.

Foi então que o Promotor Izonildo pediu a sua esposa que 
comprasse uma cartilha e um caderno de caligrafia, para que 
Getúlio aprendesse a escrever. “Para a ocasião da entrega 
dos materiais, resolvi levar minha família – esposa e casal de 
filhos –, com a intenção de que eles conhecessem aquela triste 
realidade e, ao mesmo tempo, pudessem levar esperança a 
um homem que havia sido abandonado desde muito cedo pe-
los seus próprios familiares. Para a surpresa de todos, minha 

esposa, em vez de colocar os objetos numa sacola qualquer, 
embrulhou-os, cuidadosamente, e ainda acrescentou vários 
itens, como cadernos, lápis de cor e canetas coloridas, como 
se fosse um kit escolar”.

O embrulho foi entregue a Getúlio pelas crianças, ou seja, pe-
los filhos do Promotor Izonildo. “A surpresa foi que, ao receber 
o pacote, Getúlio começou a chorar e disse que aquele era 
o primeiro presente que ganhara na vida. Uma cena emocio-
nante, que marcaria para sempre as nossas vidas, aconteceu 
ali. Ficamos todos paralisados ao ver a alegria de um homem 
adulto, analfabeto e preso que, naquele momento, parecia 
uma criança recebendo um presente de Natal”, relembra o 
Promotor.

Num certo dia, Getúlio saiu da cadeia e passou no Fórum. Es-
tava feliz da vida porque havia conseguido assinar os papéis 
da condicional e porque não precisava mais sujar os dedos. 
Alguns meses depois, avisaram que Getúlio foi fazer uma car-
ga de carvão e, como o caminhão havia atolado num terreno 
arenoso, exausto depois de um dia de trabalho, resolveu dor-
mir embaixo do veículo, numa sombra. Infelizmente, durante 
a retirada do veículo, por um descuido fatal, Getúlio foi atro-
pelado. Para o Promotor Izonildo, a tragédia interrompeu a 
vida de um jovem homem que resolvera mudar o rumo de sua 
existência. “Era um menino de alma boa, sorridente, afetuoso 
e trabalhador, que a gente estava conseguindo ressocializar. 
Getúlio é uma lição para todos nós. Estala, coração de vidro 
pintado!”

(História baseada em relato concedido por Izonildo Gonçalves 
de Assunção Junior)

“Era um menino de alma boa, sorridente, afetuoso e 
trabalhador, que a gente estava conseguindo ressocia-
lizar. Getúlio é uma lição para todos nós”.
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Ingressar na carreira do Ministério Público exige muito 

comprometimento, estudo, disciplina e, principalmente, 

vocação. A habilidade para lidar com as mais diversas 

mazelas humanas requer uma dose de coragem e inte-

ligência emocional, pois nunca se sabe quem precisará 

do apoio e do cuidado de um membro ministerial. A his-

tória a ser narrada retrata uma realidade tão comum e 

ao mesmo tempo tão sensível que marcou para sempre 

a atuação do Promotor de Justiça José Aparecido Rigato.

H I S T Ó R I A

A fome de conhecimento
e a dor da fome

Foi o primeiro atendimento de sua carreira. O Promotor Ri-
gato prestou concurso no final de 1990 e tomou posse so-
mente em junho de 1991. Na ocasião, ele e mais os outros 
membros foram Promotores de Justiça Substitutos por uma 
semana e depois promovidos e dirigidos para suas respec-
tivas comarcas.

A primeira comarca do Promotor José Aparecido Rigato foi 
Caarapó. Todo empoderado, titular de muitas atribuições, 
depois de um dificílimo concurso de muito estudo, a primei-
ra atitude do Promotor ao chegar na comarca foi se apre-
sentar e, obviamente, arrumar o gabinete: posicionou seus 
códigos e livros de doutrina todos alinhados, assim como o 
nó da sua gravata, e eis que chega a primeira pessoa para 
ser atendida.

Era uma senhora com uma criança no colo. José Rigato de-
monstrou atenção e, prestes a ouvir qual era a sua recla-
mação e como seria talvez a primeira situação a demandar 
a propositura de ação, perguntava-se, em seu imaginário, 
que tipo de providência: seria o caso de instaurar um pro-
cedimento administrativo ou uma ação civil?

Mas essa senhora, em vez de falar, começou a chorar. Ela 
soluçava muito e, com toda a sua segurança e preparo, 
com toda a chancela do ambiente, o Promotor foi, aos pou-
cos, perpassado por um sentimento de impotência... por-
que, diante do desespero daquela senhora com a criança 
imóvel nos seus braços, começou a se perguntar o que po-
deria fazer por aquela mulher.

“Aí o meu mundo profissional e todo o meu preparo ju-
rídico caíram por terra. Eu estava preparado para dizer 
algo jurídico para ela, mas o que ela acabava de me 
dizer, juridicamente eu me sentia impotente e me per-
guntava: ‘o que eu posso fazer?’”

Ela nem sequer o deixava falar, porque chorava muito. Aos 
poucos, o Promotor foi impondo uma certa calma para tentar 
controlar a ansiedade. E, finalmente, quando ela pôde falar 
alguma coisa, isto foi o que disse:

– Eu estou com fome!

“Aí o meu mundo profissional e todo o meu preparo jurídico 
caíram por terra. Eu estava preparado para dizer algo jurídico 
para ela, mas o que ela acabava de me dizer, juridicamente eu 
me sentia impotente e me perguntava: ‘o que eu posso fazer?’”

Quase que desesperadamente, o Promotor correu para a can-
tina do fórum, improvisou um lanche e retornou para a sala. A 
senhora foi aos poucos se recompondo, tomou chá, comeu uma 
fatia de pão e, quando o Promotor pensou que finalmente ela 
iria contar-lhe uma situação jurídica, ela, dando-se por satis-
feita, repentinamente levantou-se e, de uma forma gentil, ale-
gre, agradeceu, despediu-se e e retirou-se da sala. Mas deixou 
uma grande lição:

“Para o exercício da função, sim nós devemos estar preparados 
com todos os códigos, com todas as leis, doutrina, jurisprudên-
cia e inclusive o nó na gravata, mas, antes de tudo, precisamos 
estar com o coração aberto para ouvir as pessoas. A grande 
lição que aprendi é que devemos ter o pé no chão e que nem 
tudo se resolve no papel, invocando um princípio ou ajuizando 
uma ação, mas começa pela pequena ação de ouvir o próximo, 
de prestar atenção e acolher o ser humano”.

O Ministério Público é desafiado diariamente a isso. Nesse 
sentido, a política institucional é ir ao encontro da população, 
a fim de atender os anseios de todos e de todas. Todos voz têm, 
é preciso apenas dar-lhes ouvidos e agir.

(História baseada em relato concedido por José Aparecido 
Rigato)
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Dezembro de 2006. Véspera de Natal. Época do ano em 

que em que as pessoas são contagiadas por uma onda 

de amor, esperança e fé no próximo e na vida. É, também, 

uma época de reflexão. De se colocar no lugar do outro 

e tentar entender suas dificuldades e problemas, e, de 

alguma forma, ajudar a minimizá-los.

H I S T Ó R I A

Um simples gesto pode 
mudar uma vida

A história a seguir relata como um pequeno gesto pode mudar sig-
nificativamente a vida de uma família. Aconteceu com o Promotor 
de Justiça Fernando Lanza, na comarca de Três Lagoas. Um casal 
o procurara, pois o filho, uma criança ainda em tenra idade, neces-
sitava de uma cadeira especial, por ser tetraplégico e deficiente 
mental.

Os pais, então, recorreram ao Ministério Público para conseguir a 
tal cadeira, que atenderia às necessidades da criança. Tratava-
-se de uma cadeira especial fabricada por poucas, senão por uma 
única empresa no Brasil, afinal atenderia uma criança com graves 
limitações físicas e, ainda por cima, a mental.

Em um procedimento então habitual, o Promotor, que respondia 
pela área da cidadania e das pessoas com deficiência, notificou 
o Município, como primeira tentativa de solucionar administrativa-
mente o problema. “Bons tempos, em que o Ministério Público, com 
uma única notificação, conseguia resolver muitos problemas. No 
caso dessa criança, sem a instauração de qualquer procedimento, 
muito menos o ajuizamento de ação, o caso foi resolvido. Não mais 
de duas folhas de papel e algumas palavras foram suficientes”. 
Com certo saudosismo, relata: “Muitas vezes a gente se esquece da 
força que o órgão que representamos tem”.

No dia 7 de dezembro, o Promotor foi informado de que havia na 
Promotoria um casal querendo conversar com ele e, de repente, 
entraram os pais trazendo uma criança de mais ou menos uns 7 
anos, com o pescoço meio que tombado à direita, toda “presa” por 
inúmeros cintos numa cadeira de rodas. “Eu fiquei estarrecido”, re-
lembra.

Maior que o choque inicial, foi o golpe que o Promotor relata ter 
recebido com as palavras que o casal disse: “Viemos agradecer. O 
senhor mudou a nossa vida e a de nosso filho. Hoje ele não precisa 
mais ficar preso numa cama. Andamos pela cidade com ele. Ele 
adorou a lagoa [numa referência à Lagoa Maior, símbolo-mor de 
Três Lagoas]”.

A criança, em meio a suas inúmeras restrições, inclusive a capa-
cidade de fala, emitia com dificuldade sons que, para o Promotor, 

“Eu não sei como explicar, mas fiquei comovido e me 
segurei para não chorar. Aquele casal iria ter uma dura 
vida para todo o sempre, e aquela criança também. 
Mas, mesmo assim, agradeciam.”

eram desconexos, mas foram traduzidos pelos amorosos pais: “Ele 
está agradecendo, está dizendo ‘muito obrigado’”.

“Eu não sei como explicar, mas fiquei comovido e me segurei para 
não chorar. Aquele casal iria ter uma dura vida para todo o sem-
pre, e aquela criança também. Mas, mesmo assim, agradeciam. 
Isso me fez pensar em muitas coisas. No tanto que reclamamos 
por coisas banais. Em como não somos gratos a Deus pela vida. 
Quem tem o principal não pode se preocupar com o acessório”, 
rememora.

O Promotor Lanza recorda que naquele momento pensou também 
sobre o que aconteceria se o casal viesse a falecer, afinal a regra 
é que os pais partam antes dos filhos. “Que Deus dê essa graça 
de que eles possam viver por muitos anos, porque quem vai cuidar 
dessa criança, caso eles faltem?”

Ao se lembrar do caso, Fernando Lanza se emociona, pois de uma 
atitude tão corriqueira na atuação do Promotor de Justiça uma fa-
mília conseguiu o que mais desejava para aquele filho: uma ca-
deira! “Eu me lembro que era época de Natal, eles falaram que eu 
mudei a vida daquela criança. Fiz questão de dizer que eles luta-
ram e quem conseguiu junto ao Poder Público não havia sido eu, 
Fernando, mas o Ministério Público de Mato Grosso do Sul”.

Relata o Promotor que depois, naquele mesmo dia, no meio da tar-
de, se segurou o quanto pôde, mas, quando não mais aguentou, 
baixou a cabeça e foi para casa chorar. “Até hoje essa história me 
emociona. Eu vejo que a tutela coletiva é maravilhosa, a gente con-
segue resultados gigantescos. Mas esse trabalho de ‘formiguinha’, 
quando a gente ajuda uma pessoa em particular, traz uma gratifi-
cação e uma lembrança tão forte que às vezes a tutela coletiva não 
te dá. E mais, foi o contato com as pessoas simples do povo que fez 
o Ministério Público ser tão querido junto à sociedade, disso eu não 
tenho dúvida”.

Do ponto de vista individual, essa foi a situação mais marcante que 
Fernando Lanza viveu em seus anos de MPMS. “Ao deixar um dia o 
Ministério Público, eu poderei dizer: ‘estou realizado’, entendendo 
que eu não fiz absolutamente nada, mas, para aquele casal, era 
tudo naquele momento. Tive oportunidade de fazer parte de uma 
instituição que me proporcionou isso. Noutras ocasiões, umas duas 
ou três, cheguei a ver essa família andando pelas ruas aqui da 
cidade”.

(História baseada em relato concedido por Fernando Marcelo 
Peixoto Lanza)
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A biodiversidade da fauna e da flora do Estado de Mato 

Grosso do Sul faz da nossa região um dos destinos turís-

ticos mais procurados e admirados em todo o mundo. A 

beleza da diversidade ecológica também desperta inte-

resses econômicos que, na maioria das vezes, esbarram 

em legislações ambientais criadas como instrumentos de 

proteção desse bioma.

H I S T Ó R I A

A “protetora” do meio 
ambiente de Mato Grosso 

do Sul

Durante os 40 anos do Ministério Público Estadual, muitas ações fo-
ram desenvolvidas para a proteção dos biomas existentes no Esta-
do. De norte a sul, de leste a oeste, Promotores de Justiça cumpriram 
e cumprem seu papel de protetores dessa área de atuação do Par-
quet tão necessária e urgente na sociedade.

Desde que a hoje Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Be-
zerra assumiu a Promotoria do Meio Ambiente, em fevereiro de 1995, 
inúmeros procedimentos foram instaurados, além de ações civis e 
penais ajuizadas.

Em meados de 1995, Marigô Regina instaurou um inquérito civil 
contra 44 proprietários rurais instalados nas regiões dos Córregos 
Saltinho, dos Tocos, Rondinha e Guariroba e também em desfavor 
da SANESUL, do DERSUL e da Prefeitura de Campo Grande, com o 
objetivo de conter o processo erosivo que se alojava na cabeceira do 
Guariroba e regiões limítrofes, comprometendo a represa responsá-
vel por 60% do abastecimento de água em Campo Grande, em ra-
zão do risco iminente da escassez de água, se não fossem tomadas 
providências imediatas.

O referido inquérito foi, posteriormente, desmembrado em 47 outros, 
com o mesmo objetivo, qual seja, o de proteger a citada represa. Da 
mesma forma, o inquérito civil instaurado em desfavor da SANESUL 
foi posteriormente transferido para a Águas de Campo Grande e 
Águas Guariroba, sucessivamente, ensejando, inclusive, a instaura-
ção de vários outros procedimentos, com a mesma finalidade.

Posteriormente, os fazendeiros e os órgãos públicos, atendendo aos 
constantes apelos da Promotoria de Justiça, firmaram termo de ajus-
tamento de conduta com a então Promotora Marigô, comprometen-
do-se a assumir determinadas obrigações e a se abster da prática 
de certas condutas, com o objetivo de conter o processo erosivo na 
região. Vale dizer que o resultado foi o melhor possível, haja vista o 
empenho da grande maioria, incentivada pela Promotoria.

Outra grande atuação da Procuradora Marigô se deu no ano de 2001, 
quando instaurou um inquérito civil para investigar a possível con-
taminação do aquífero Guarani, considerado a segunda maior re-
serva de água doce do mundo. O referido inquérito contou, para seu 
desenvolvimento válido e regular, com a colaboração de inúmeras 
entidades, universidades e empresas especializadas em análises e 
consultoria, além da intervenção de vários pesquisadores, ocasião 
em que, ainda no seu nascedouro, foi sugerido ao Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente (CAOMA) 
que oficiasse às Promotorias de Justiça das comarcas onde o aquífe-
ro tem sua área de recarga (São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Cha-
padão do Sul, Ponta Porã), para o fim de que adotassem medidas 

preventivas, evitando assim sua contaminação.

Quando assumiu o CAOMA, a Procuradora encontrou outros novos 
desafios e projetos. O Programa SOS Rios, por exemplo, criado ofi-
cialmente em 2008, surgiu da necessidade de se atender a um gran-
de apelo ambiental dos rios e córregos do Estado de Mato Grosso 
do Sul. É executado por meio de uma ação integrada entre o MPMS, 
os proprietários de imóveis rurais e a população ribeirinha em geral, 
com o apoio da Polícia Militar Ambiental. 

O Programa SOS Rios é constituído por 24 projetos ambientais e já 
vistoriou mais de 3.900 quilômetros de rios, desde a nascente até a 
foz. O programa também vistoriou mais de 1 milhão de hectares das 
propriedades ribeirinhas que fazem parte dos projetos Rio Formoso, 
Rio Ivinhema, Rio Amambai, Rio Miranda, Córrego Banda’Alta, Rio 
Aquidauana e Rio Apa, sem contar a área total das propriedades 
vistoriadas nos outros projetos ambientais.

No período de 2013 a 2015, duas importantes operações realizaram 
o levantamento de desmatamentos ilegais. A Operação “Cachorro-
-Vinagre” contemplou áreas de cerrado e mata atlântica localizadas 
na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, e a Operação “Cervo-do-Pan-
tanal” contemplou a região pantaneira, cobrindo assim, todo o Es-
tado de Mato Grosso do Sul. Referidas operações deram início ao 
Projeto DNA Ambiental, que consiste na detecção de desmatamentos 
ilegais de vegetação nativa, por meio de imagens de satélite e vigi-
lância permanente.

Mais recentemente, idealizado e implementado pela Procuradora 
de Justiça, foi criado o Projeto Quapivara, com o intuito de propor 
medidas que minimizem o atropelamento de quatis, capivaras e de-
mais animais silvestres que vivem em habitat urbano. Esta ação é de 
suma importância, pois contempla o viés ambiental e a segurança 
dos motoristas e motociclistas de Campo Grande.

Preocupada ainda com o possível impacto ambiental negativo cau-
sado pelas usinas de açúcar e álcool instaladas em Mato Grosso 
do Sul, desenvolveu-se o Projeto Vinhaça, que visa avaliar eventuais 
danos ambientais causados pela aplicação da vinhaça nas planta-
ções de cana-de-açúcar.

Em terras ou águas... sua vocação é natural... toda uma vida atuan-
do, bravamente, com ações inovadoras e eficazes, na preservação 
do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da sociedade 
sul-mato-grossense.

(História baseada em relatos e documentos concedidos por Marigô 
Regina Bittar Bezerra)
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O Ministério Público tem, entre suas funções fiscalizar o 

processo eleitoral e observar os processos que tramitam 

na Justiça Eleitoral. Os Promotores de Justiça são desig-

nados para atuar extraordinariamente nesta esfera e, em 

campanhas eleitorais, a tensão é sempre grande para 

que se cumpram as obrigatoriedades do pleito e as de-

terminações da Justiça Eleitoral.

H I S T Ó R I A

A juventude contra
a compra de votos não

tem preço

É incessante o trabalho de supervisão de candidatos para 
que haja eleições limpas e se mostre ao cidadão que as con-
sequências de vender seu voto influenciam no rumo de sua 
cidade, estado e país – e que todos devem fiscalizar. Do que 
vale vender seu voto a um candidato que compactua com 
valores contrários à evolução da nação?

Nas eleições do ano de 2004, o Promotor de Justiça Alexan-
dre Magno Benites de Lacerda atuava com afinco na repre-
ensão daqueles que descumpriam as leis eleitorais. Mesmo 
com o rigor, os crimes eram costumeiros, o que fez o Promo-
tor ver a necessidade de reforçar uma atuação preventiva e 
de contar com o apoio e envolvimento da sociedade, que po-
deria contribuir com denúncias. Passou então a sensibilizar 
o eleitorado, com a bandeira de que, se um dado candidato 
é corrupto até mesmo para se eleger, com certeza será cor-
rupto para com o seu povo.

Pensando nisso e inspirado em uma campanha idealizada 
pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
nas eleições seguintes, em 2008, o Promotor de Justiça, à 
época titular da comarca de São Gabriel do Oeste, lançou 
a campanha “Voto não tem preço, tem consequência” na ci-
dade.

Com sagacidade, o Promotor buscou apoio do Programa 
Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) no municí-
pio. Envolveu o presente (eleição) com o futuro (crianças 
e adolescentes) na escolha de representantes capazes de 
construir uma nação ética. Foi a “cereja do bolo” em cima da 
campanha já existente.

O Proerd tem como objetivo estimular estudantes a fazer 
boas escolhas e tomar decisões para ter um futuro promis-
sor e saudável, salvando crianças e adolescentes do cami-
nho das drogas e do crime. Mobilizar esses jovens durante 
a campanha de eleição, além de fazê-los aprender sobre a 
importância da honestidade e da responsabilidade do voto, 
fez com que atuassem como multiplicadores da cidadania, 

sensibilizando a população para que esta fizesse sua esco-
lha com consciência, de modo a garantir um futuro digno 
para eles e para todos.

Nessa campanha, 179 crianças e adolescentes junto a um 
grupo de fiscais, supervisionados por acadêmicos da Uni-
versidade Católica Dom Bosco de São Gabriel do Oeste, es-
tiveram presentes nas zonas eleitorais da cidade.

Em todo local de seção de votação, havia ao menos uma 
criança ou um jovem entregando um folheto da campanha 
aos eleitores e dizendo a seguinte frase “por favor, não ven-
da o seu voto, o senhor vai prejudicar o meu futuro.”

Da comarca de São Gabriel do Oeste, a campanha ganhou 
força e presença e foi adotada não somente pelo Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul nas demais zonas eleitorais, 
como também pelo Ministério Público Federal em Mato Gros-
so do Sul (MPF/MS) e pela Associação Sul-Mato-Grossense 
dos Membros do Ministério Público (ASMMP), com apoio da 
Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Fiems). Em 2012, a doze dias da eleição, com a mobiliza-
ção desses organizadores e parceiros, que foram para ruas 
e avenidas, houve forte adesão, tanto na capital quanto no 
interior.

Com pequenas atitudes, é possível obter grandes feitos. 
Essa campanha, que começou de uma forma simplista, mas 
com muita garra, com muita vontade, se espalhou por todo o 
Brasil e cada estado foi adotando seu método de disseminá-
-la e garantir um futuro digno e honesto.

Emblemática, a iniciativa serve ainda hoje de referência 
para todas as campanhas que envolvem o Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça Eleitorais no âmbito 
do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

(História baseada em relato concedido por Alexandre Magno 
Benites de Lacerda)
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A Constituição Federal de 1988 versa que “a saúde é di-

reito de todos e dever do Estado” e, neste sentido, o Mi-

nistério Público promove ações e fiscaliza os serviços 

oferecidos pela saúde pública para assegurar aos cida-

dãos os direitos previstos na Carta Magna.

H I S T Ó R I A

Quando um Promotor 
ocupa uma posição muito 

nobre: o lugar do outro Para os Promotores de Justiça que atuam nessa área tão de-
licada, a garantia destes direitos vai além da aquisição de 
medicamentos ou exames, buscando-se também a liberação 
de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pessoas 
que correm risco de morte.

A falta de leitos é um dos problemas mais graves enfrentados 
para quem atua na defesa da saúde do cidadão. “É muito di-
fícil para nós termos o conhecimento de que o médico tem que 
escolher a quem vai socorrer, calculando talvez quem possa 
morrer ou viver, a quem dar  prioridade de internação, devido 
à falta de leitos”, lamenta o Promotor de Justiça Ricardo de 
Melo Alves, que, no ano de 2012, era designado para atender 
a comarca de Dourados.

Diante deste quadro e após várias reuniões e tratativas, insu-
ficientes, o Promotor de Justiça ajuizou ação civil pública na 
Justiça Federal, algo inovador no âmbito do Ministério Públi-
co, com o intuito de compelir a União, o Estado de Mato Gros-
so do Sul e o Município de Dourados a fornecerem, ainda que 
por meio de pagamento na rede privada, leitos de UTI a todos 
os pacientes que deles necessitassem.

Algo que chamou a atenção do Promotor de Justiça é que, 
apesar da gravidade da situação, a liminar foi indeferida 
pelo Magistrado Federal. Inconformado, o Ministério Público 
recorreu e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) 
concedeu a medida, determinando que o Município custeasse 

os leitos de UTI na rede privada. Na execução da obrigação, 
ainda que provisória, sem o trânsito em julgado, inicialmente 
o Juiz havia indeferido o pedido do Ministério Público para o 
cumprimento da decisão.

Sem hesitar, o Promotor procurou o Magistrado e explicou a 
situação dos pacientes, pois talvez não fosse de total conhe-
cimento deste que muitas pessoas estavam nos ambulatórios 
respirando por meio de Ambu5, um ventilador manual para 
que o paciente consiga respirar, que em teoria deve ser usa-
do apenas em situação de emergência, ao ser transportado, 
por exemplo, e ali vinha sendo adotado corriqueiramente, por 
falta do leito e respiração mecânica adequados da UTI. Um 
enfermeiro ou técnico dava lugar a outro quando cansava... 
ou seja, temerário para o paciente, um recurso tão frágil dian-
te de um bem tão valioso... a vida.

Com essa atitude, o Promotor conseguiu chamar a atenção 
da Justiça e os pedidos do Ministério Público foram acatados 
com o cumprimento da sentença.

Ricardo de Melo lembra, com orgulho e com a sensação de 
dever cumprido, que essa vitória teve uma grande repercus-
são em Dourados e beneficiou muitas pessoas da comunida-
de.

(História baseada em relato concedido por Ricardo de Melo 
Alves)

5 Sigla da expressão em inglês artificial manual breathing unit – unidade manual de respiração artificial.
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“A carreira do Promotor é igual às ondas do mar. Ora é 

revolta, ora é bonançosa...”. Com esses dizeres, o atual 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico, Humberto 

de Matos Brittes, começou a revisitar seu amplo e saudo-

so baú de memórias.

H I S T Ó R I A

O paraplégico que andou
e o papagaio que dedurou

Lembrou-se de várias e inicialmente pinçou um “causo” curioso, 
em Porto Murtinho, quando atuou, como Promotor de Justiça, em 
um processo em que o réu apanhou de um rapaz em uma festa, 
foi para sua casa, armou-se e saiu à procura de seu desafeto.

Ao chegar na residência do rapaz, sacou do revólver de grosso 
calibre e adentrou na casa, disparou tiros para o alto, danificou 
o telhado e causou danos à mobília da sala. Naquele momento, 
encontrava-se na residência apenas o pai do rapaz, em sua ca-
deira de rodas, apavorado com os disparos, que, sem saber o 
que estava acontecendo, saiu “correndo” do local.

No dia da audiência, o pai, na condição de informante, mas ten-
do prestado compromisso como testemunha da acusação, foi ar-
guido pelo Juiz sobre o que presenciara. Foi então que o paraplé-
gico respondeu que não havia visto nada, que “assim que ouvira 
o primeiro tiro, tratou de correr”. O Juiz, perplexo, o questionou: 
“Como o senhor correu, se não andas?”

O idoso paraplégico logo respondeu: “Senhor, o medo faz a gen-
te ter pernas.” Contou então com detalhes que, durante sua fuga, 
pulou por uma janela, passou debaixo de uma cerca de arame 
farpado e foi parar atrás de um mandiocal, mas... tudo isso usan-
do apenas a força dos braços.

O Juiz, descrente, quis aplicar-lhe uma multa por estar mentindo, 
ludibriando a veracidade dos fatos, pois achava duvidoso, com 
todo o estrago, alguém naquela condição escapar sem ter pre-
senciado nada. Mas o Promotor interveio, solicitando que fosse 
reavaliado o testemunho e, por fim, tudo que havia sido declara-
do foi considerado verídico, afinal, todos nós, quando colocados 
em risco... somos sim capazes de “ganhar asas”.

Prova disso é seu relicário, guardado com carinho há muitos 
anos, presente de uma senhora, trabalhadora da lavoura, mui-
to católica e grata pela concessão de sua aposentadoria, causa 
ganha rapidamente para espanto da contemplada, que vinha 

“Ser Promotor de Justiça é encarar constantemente histó-
rias que precisam ser ouvidas com devotamento, saber 
lidar com as adversidades, dar voz aos excluídos e agir 
com justiça.”

lutando por muito tempo, e com total descrédito, pelo benefício. 
Ao receber o primeiro pagamento, em sua simplicidade, a senho-
ra sacou tudo e tentou presentear o Promotor em espécie, o que 
foi recusado, por óbvio. Foi necessário explicar-lhe muitas vezes 
para que ela, em sua humildade, entendesse que o serviço “do 
doutor” estava pago, e muito bem pago, pelo Estado.

O hoje Procurador de Justiça guarda o relicário em cima de sua 
mesa e credita ao objeto toda sua “sorte”, carregando-o para to-
dos os gabinetes, como amuleto de proteção a si próprio e à sua 
carreira, somando-o à boa vontade e perseverança de proteger 
o direito de pessoas humildes como aquela senhora, D. Luiza, 
nome que também guarda, com carinho, em sua memória.

Entre as dores de lidar com infanticidas em fases de execução 
penal, Humberto Brittes relata os fatos comovido, ao lembrar-se 
de detalhes cruéis de assassinatos. Mas parece que o Procurador 
de Justiça se revela um colecionador de causos, ao preferir ver o 
lado leve da vida e de sua trajetória.

“Há uma história em que fui designado a responder por Sidrolân-
dia em 1996, sem prejuízo das minhas atribuições em Campo 
Grande. Então ia para lá toda segunda e terça-feira. Houve uma 
audiência na Vara de Família em que se disputava a guarda de 
três crianças... entre pai e mãe”. A alegação do pai era que a 
mãe saía à noite e ele queria a posse das crianças, pois a mãe as 
abandonava para ir a festas, largando-as sozinhas, enquanto a 
criança de 4 anos, a mais velha, tomava conta das menores. Na 
audiência de instrução, uma vizinha de origem paraguaia foi ar-
rolada pelo pai das crianças para comprovar o abandono. Para 
a surpresa do então Promotor, a paraguaia disse que, de fato, to-
das as noites a mãe abandonava o lar e as crianças ficavam sozi-
nhas, e que isso ocorreu tanto que certo dia ela ouviu muito choro 
na casa e foi lá para ver o que estava acontecendo. Ao chegar na 
casa, “as crianças todas estavam chorando, desesperadas... até 
o papagaio estava chorando...”.

No momento, o Juiz e os presentes riram, mas, conclui o Procu-
rador, essa senhora comprovou definitivamente a versão do pai, 
pelo choro do papagaio, pois o animal não aprende do dia para 
a noite; é necessário haver muitos atos repetitivos para que ele 
faça a imitação de um som. Foi constatado que o papagaio já ti-
nha aprendido o choro das crianças, servindo este fato de prova.

(História baseada em relato concedido por Humberto de Matos 
Brittes)
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Pertencer ao Quadro de Membros do Ministério Público 

significa estar preparado para lidar com as mais diver-

sas situações que irão aparecer em sua jornada no Par-

quet, esta instituição criada tão somente para garantir os 

direitos dos cidadãos e cidadãs do país, sem fazer distin-

ção de sexo, gênero, cor, condição social.

H I S T Ó R I A

“Doutora, a senhora... 
o Ministério Público... 

enxergam a gente”

É necessário, antes de tudo, verdadeira vocação, coragem, de-
terminação e respeito para atuar em causas tão urgentes e sen-
síveis da sociedade.

Atentos a isso, os integrantes da 67ª Promotoria de Justiça de 
Campo Grande, com atribuição em Direitos Humanos, desem-
penham seu compromisso em garantir a salvaguarda dos direi-
tos da população de Campo Grande, principalmente de grupos 
vulneráveis que necessitam de um olhar mais atento do Minis-
tério Público.

Jaceguara Dantas da Silva vivenciou diversas situações que a 
colocaram de perto com as lutas e desafios impostos para as 
pessoas do grupo LGBT6.

É sabido que, nos últimos anos, o Brasil é o país que mais re-
gistra assassinatos de transexuais e travestis no mundo. Essas 
pessoas são vítimas cotidianas de violência, discriminação e 
perseguição, situações estruturadas por mecanismos ideológi-
cos e omissos do Estado.

O tempo de vida médio de uma pessoa trans no Brasil é de 35 
anos, enquanto que a média da população geral é de 75,5 anos.7

São pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi 
atribuído no nascimento e passam desde cedo a enfrentar uma 
luta para viverem a sua verdadeira identidade. E ainda preci-
sam lidar com a rejeição familiar, a discriminação no ambiente 
escolar, a exclusão no mercado de trabalho, violência urbana, 
sem falar na dificuldade para acessar os serviços básicos de 
saúde.

Foi por essas pessoas que a então Promotora Jaceguara Dan-
tas da Silva instaurou em 2015 um procedimento preparatório, 
posteriormente convertido em inquérito civil, que tratou da im-
plementação do ambulatório transexualizador no Hospital Uni-

versitário (HU) Maria Aparecida Pedrossian. No ambulatório, 
transexuais e travestis poderiam ter acesso a atendimento clíni-
co, hormonoterapia, entre outros procedimentos.

O ambulatório era uma necessidade relatada por meio de um 
oficio encaminhado à Promotoria de Justiça dos Direitos Huma-
nos que denunciava não haver, no âmbito municipal, nenhuma 
política pública especializada para o processo transexualiza-
dor.

Neste sentido, a Associação Nacional das Travestis e Transexu-
ais (Antra) encaminhou uma listagem com mais de 300 pessoas 
solicitantes do serviço especializado.

O processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS) 
foi normatizado por meio da Portaria nº 2.803, de 19 de novem-
bro de 2013, que o redefiniu e o ampliou, com a finalidade de 
identificar, estruturar e aprimorar a rede de atenção à saúde e a 
linha de cuidado de transexuais e travestis.

Em razão da atuação do MP, o ambulatório trans foi implanta-
do em janeiro de 2017, contando com uma equipe técnica de 
atenção direta com 1 psicólogo, 1 urologista, 1 ginecologista, 
1 enfermeira e uma equipe de retaguarda que atende somente 
por demanda, além de 1 psiquiatra, 1 fonoaudióloga, 1 infecto-
logista, 1 proctologista e 2 mastologistas.

Os pacientes que procuram o ambulatório desejam algum trata-
mento cirúrgico, não necessariamente a cirurgia de redesigna-
ção sexual (mudança de sexo). É muito comum que os pacientes 
homens trans (com sexo de nascimento feminino) desejem ape-
nas retirada das mamas, útero e ovário. É mais frequente o de-
sejo da redesignação em pacientes mulheres trans (com sexo de 
nascimento masculino), embora no HU sejam atendidos muitos 
pacientes que se consideram travestis e que desejam apenas 
hormonoterapia.

6 LGBT ou LGBTTT é sigla que designa o grupo de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero.
7 Fonte: IBGE (2016) e União Nacional LGBT.
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A busca pela implementação dos direitos da população LGBT 
em Mato Grosso do Sul é pauta recorrente na vida da Procu-
radora Jaceguara Dantas da Silva. Em 2015, enquanto atua-
va na 67ª PJ de Campo Grande, recomendou ao Prefeito do 
município que os estabelecimentos particulares de ensino da 
cidade, em todos os níveis, atendessem  às determinações 
constantes da Resolução nº 12/20158 do Conselho Nacional 
de Combate à Discriminação e de Promoção dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/
LGBT), além de outras relacionadas ao assunto. Na ocasião, 
Jaceguara solicitou ainda a implantação do Conselho Muni-
cipal da Diversidade Sexual de Campo Grande, mediante a 
instituição de regimento interno, disponibilização de espaço 
físico, equipe de apoio e orçamento adequados à realização 
de suas atribuições.

No âmbito estadual, recomendou à Secretária de Estado de 
Educação de Mato Grosso do Sul que cumprisse integralmen-
te o disposto na Resolução nº 12/2015 do CNCD/LGBT e no 
Decreto Estadual nº 13.6849, de 12 de julho de 2013, a fim de 
garantir o direito à identificação pelo nome social em todo 
documento de usuário e usuária do serviço público estadu-
al de ensino àqueles ou àquelas cuja identificação civil não 
reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante 
solicitação do(a) próprio(a) interessado(a), e também o direi-
to ao tratamento oral exclusivamente pelo nome social, com 
uma série de medidas para efetivamente concretizar referi-
dos direitos.

Todas essas lutas foram reconhecidas pela comunidade LGBT 
de Mato Grosso do Sul, que colocou o nome da Procuradora 
Jaceguara Dantas da Silva como destaque na promoção e ga-
rantia dos direitos desse grupo vulnerável e marginalizado.

Em 2015, a Procuradora foi homenageada com o Troféu Apolo 
Amigos da Causa, prêmio da Rede Apolo (Rede de Homens Gays 
e Bissexuais de Mato Grosso do Sul), que homenageia personali-
dades e autoridades de variados segmentos como forma de reco-
nhecimento às ações e trabalhos em favor da causa LGBT.

Outro grande reconhecimento foi compor a banca do trabalho de 
conclusão de curso (TCC) da primeira transexual de Mato Grosso 
do Sul a se formar no curso de Direito. Na ocasião, Jaceguara 
acompanhou a apresentação do trabalho “LGBT: O arco-íris san-
gra por direitos humanos igualitários”, da acadêmica Amanda 
Anderson de Souza.

Esse reconhecimento reforça que a luta pela causa LGBT não 
pode parar, pois essas pessoas necessitam de verdadeiros “an-
jos” que as protejam, acolham e ouçam suas vozes enquanto mui-
tos querem silenciá-las.

“Eu me fortaleço sabendo que o nosso trabalho muda a vida de 
muitas pessoas positivamente, sejam as que compõem os grupos 
vulneráveis das crianças e dos adolescentes, com ou sem defici-
ência, negros, pessoas em situação de rua, as que compõem o 
segmento LGBT e as mulheres que sofrem violência e discrimina-
ção em pleno século XXI”.

E relata – com aquele jeito de quem se doa, porque já entendeu 
há muito a dor – que uma vez, em mais uma de suas ações, na 
ceia de Natal que organiza às pessoas em situação de rua, ouviu 
de um homem: “Doutora, não acabe com esta festa... a senhora, o 
Ministério Público... você, vocês... enxergam a gente...”.

(História baseada em relato concedido por Jaceguara Dantas da 
Silva)

8 Esse documento estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais, bem como todas aquelas que 
tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino, com orientações quanto ao reconhecimento 
institucional da identidade de gênero e sua operacionalização.
9 Ato que assegura às pessoas travestis e transexuais a identificação pelo nome social em documentos de prestação de serviço quando atendidas nos órgãos da Ad-
ministração Pública direta e indireta de MS.

Trabalhar incansavelmente para, ao final de um proces-

so, deparar-se com o inacreditável. E ainda assim, não 

desistir. A atuação heroica dos Promotores em fazer justi-

ça é capaz de transpassar obstáculos, enxergar a fratura 

que não está exposta, manter o feeling de que as vítimas 

estão escondendo a verdade por estarem sendo ameaça-

das, entre tantas facetas diárias.

H I S T Ó R I A

“Aceitamos rápido o 
inacreditável quando já o 
vimos vezes suficientes”

Richard Matheson
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A lei é o guia, e a entrega de resultados justos para com a so-
ciedade é meta constante. Não trabalha para si o Promotor, mas 
pelas vítimas, cidadãos, consumidores... que defende.

A Promotora de Justiça Jerusa Quirino relata que um dos pro-
cessos mais marcantes em que atuou é o que traz a figura de 
M. C., temido por todos em Inocência, por seu envolvimento com 
o tráfico e outros crimes. Como se não bastasse, passou a ser 
suspeito de abusar sexualmente de sua enteada de oito anos e 
seus outros filhos.

Iniciadas as investigações, a Promotora levantou que os abu-
sos aconteciam desde 2001 e, entre idas e vindas, duraram oito 
anos em locais, horários e cidades diferentes.

Um dos grandes desafios deste caso era o fato de que a mãe 
da menina recebia ameaças do réu escritas em cartas e, com 
isso, ela e sua filha acabavam retornando em suas últimas fa-
las, contradizendo-as, causando uma incerteza sobre os fatos 
relatados anteriormente.

Assim, o processo se tornava mais difícil de ser conduzido, mas, 
diante dos relatos e provas, a Promotora Jerusa não desistiu de 
seguir adiante para culpabilizar M. C.

A vítima chegou até mesmo a depor que havia feito as denún-
cias pois seu padrasto não queria pagar sua mensalidade aca-
dêmica e, logo após, desmentiu, declarando ter sido ameaçada.

Debruçada sobre a denúncia, a Promotora, estarrecida, apurou 
que o investigado chegou a obrigar a enteada a assistir filmes 
pornográficos, dizendo que a ensinaria depois como fazer. Em 
outra vez, abusou da vítima mediante violência ou grave amea-
ça, a ter conjunção carnal.

Na audiência de instrução, a vítima, sua genitora e sua irmã 
confirmaram integralmente os fatos narrados na denúncia, re-
latando de forma harmônica anos a fio de violência doméstica: 
agressões, graves ameaças, humilhações, exploração sexual. A 

menor tentava fugir, mas M. C. a encontrava e, forçada, aquela 
era levada por ele.

A menina era obrigada a ficar na presença de sua mãe e seu 
padrasto durante a relação sexual. As duas já foram obrigadas 
a realizar sexo oral; caso recusassem, ele as ameaçava de mor-
te. A mãe era ameaçada de ter seus filhos mortos e a enteada 
de ter seu pai biológico executado.

“No exato dia que soube do trânsito em julgado da sen-
tença, em que fora condenado a 26 anos por toda a sé-
rie de abusos sexuais e barbáries... o réu, que já estava 
preso preventivamente, saiu, fugiu pela porta da frente 
do presídio”. 

Este caso exigiu muita dedicação e perseverança para que ti-
vesse um final justo. As retratações das vítimas, com todas as 
suas declarações e contradições tornaram o caso mais denso e 
pernicioso.

No decorrer do processo, a Promotora conseguiu que M. C. fosse 
preso, preventivamente, para evitar novas ameaças e conduzir 
a finalização sem interferência dele.

Foi condenado a 26 anos de prisão, porém – ironia das ironias 
– no dia em que soube, intimado, do trânsito em julgado da sen-
tença, M.C., que estava recluso em Paranaíba, foi liberado para 
jogar o lixo fora da cadeia. E fugiu. “Simples assim”. Eventual-
mente, foi recapturado, quase dois anos após a fuga, e segue 
preso em Campo Grande.

E mesmo com os abusos marcados por toda a vida da enteada, 
a garota seguiu em frente. Começou a cursar Direito e prestou 
concurso para o Quadro de Estagiários do Ministério Público. 
Foi aprovada e esteve por ali mais algum tempo. Não mais na 
condição de vítima, mas de protagonista de sua nova história.

(História baseada em relato concedido por Jerusa Araujo 
Junqueira Quirino)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 

por intermédio da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimô-

nio Público e Social da comarca de Campo Grande, de 

titularidade do então Promotor de Justiça Marcos Antonio 

Martins Sottoriva, tomou conhecimento em 2007 de fatos 

graves relacionados a contratos de publicidade, envol-

vendo o Governo Estadual.

H I S T Ó R I A

Breve histórico dos fatos 
do Caso Publicidade
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Posteriormente, a imprensa local publicou matéria sobre uma 

entrevista concedida por uma ex-servidora da Assessoria de 

Comunicação do Estado a um jornalista do Diário do Pantanal, 

noticiando o funcionamento de esquema de desvio de dinheiro 

público mediante a contratação de agências de publicidade, 

fato que motivou os demais órgãos de imprensa a exigirem a 

atuação ministerial, até porque o assunto era de domínio pú-

blico.

Diante das notícias e da gravidade dos fatos, o Ministério Pú-

blico Estadual solicitou o comparecimento da ex-servidora à 

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, para ser 

ouvida, e, ainda, solicitou ao jornalista o fornecimento de có-

pia da entrevista, em DVD.

Com a instauração do Inquérito Civil nº 001/2007, no mês de 

maio de 2007, foi possível dar início às investigações, sendo 

necessário, após algum tempo, diante da complexidade da 

matéria e da quantidade de fatos, em tese, ímprobos e crimi-

nosos, solicitar à Procuradoria-Geral de Justiça a designação 

de outros Promotores de Justiça para auxiliar na apuração.

Com a aquiescência da Administração Superior, foram desig-

nados os Promotores de Justiça Criminais Gilberto Robalinho da 

Silva, Marcos Fernandes Sisti e Silvio Amaral Nogueira de Lima, 

bem como foi disponibilizada a estrutura do GAECO-UNICOC, 

integrada por policiais civis e militares e, na época, por dois 

membros do Ministério Público, os Promotores de Justiça Clovis 

Amauri Smaniotto e Jiskia Sandri Trentin, o que possibilitou a 

ampliação das investigações e sua maior celeridade, inclusive, 

na esfera penal.

O Governo do Estado disponibilizou auditores da Secretaria de 

Estado da Fazenda que, com o auxílio de um contador perito 

do Ministério Público, puderam contribuir de maneira eficiente 

na apuração dos fatos noticiados pela imprensa e delatados 

pela ex-servidora.

Ante a necessidade, o Ministério Público Estadual pleiteou ao 

Poder Judiciário a quebra de sigilos telefônicos, bancários e 

fiscais, o que possibilitou a localização de outras provas docu-

mentais, arquivos eletrônicos e a descoberta do modus operan-

di daqueles que deveriam zelar pelo patrimônio público, mas 

que, na realidade, desviavam recursos públicos.

Com base nas informações constantes nos arquivos eletrôni-

cos, foi possível descobrir o registro de pagamentos ilegais em 

favor de pessoas físicas e jurídicas, desvios de recursos do erá-

rio, por intermédio da Secretaria de Estado de Comunicação.

Restou apurado que, no esquema, atuava, entre outras, uma 

gráfica com filial em Uberaba/MG, utilizada para emissão de 

notas frias. Posteriormente, foi demonstrado que, no endereço 

constante das notas, não funcionava qualquer empresa, tam-

pouco existia autorização do município para emissão de notas 

fiscais.

Essa descoberta possibilitou o aprofundamento das investi-

gações, tendo os auditores verificado que, com base em no-

tas fiscais frias emitidas nos anos de 2005 e 2006, agências 

de publicidade receberam vultosas importâncias do Gover-

no do Estado.

As investigações primevas resultaram em 12 inquéritos civis 

e 12 procedimentos de investigação criminal e deram supor-

te ao ajuizamento de 14 ações penais e 12 ações civis públi-

cas, além de ações por ato de improbidade administrativa 

em face de várias pessoas e empresas.

É importante registrar que, desde o início das investigações 

até o ajuizamento das ações, transcorreram, aproximadamen-

te, seis meses, tempo em que houve muita demanda por par-

te da imprensa, para tomar conhecimento dos trabalhos de-

senvolvidos, o que sempre foi negado. Contudo, ao final das 

investigações, por orientação da Assessoria de Imprensa da 

Procuradoria-Geral de Justiça, foi concedida uma entrevista, 

ocasião em que o Ministério Público deu satisfação à popula-

ção sobre o apurado até aquele momento.

Após a promoção de Marcos Antonio Martins Sottoriva ao car-

go de Procurador de Justiça, a “força-tarefa” que atuava no 

caso deixou de existir, ficando as investigações e as ações a 

cargo dos Promotores de Justiça das respectivas áreas.

Várias ações penais foram trancadas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso do Sul, ensejando a interposição de 

recursos, especial e extraordinário, pela Procuradoria-Geral 

de Justiça, restando decidido pelas instâncias superiores que 

o Ministério Público tinha legitimidade para investigar direta-

mente os fatos na esfera criminal.

A demora na tramitação dos processos, entre a primeira ins-

tância da Justiça Estadual e o julgamento dos recursos ma-

nejados perante o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de 

Justiça e o Supremo Tribunal Federal, acarretou prejuízo ao 

hercúleo trabalho dos membros do Parquet.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, contu-

do, obteve êxito em ações por ato de improbidade administrati-

va, o que acabou resultando na condenação de figura política 

por ato ímprobo já confirmado em segundo grau.

(História baseada em relato concedido por Marcos Antonio 

Martins Sottoriva)
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Quando o assunto versa sobre a efetivação dos direitos 

assegurados pela Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto 

de 2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, o Ministé-

rio Público do Estado de Mato Grosso do Sul ocupa lugar 

destacado no cenário nacional em razão da atuação van-

guardista e firme dos órgãos de execução.

H I S T Ó R I A

Recurso especial afetado 
pelo Superior Tribunal

de Justiça foi interposto 
pelo MPMS

O Parquet sul-mato-grossense tem se mostrado um verdadei-
ro garantidor dos direitos humanos das mulheres no âmbito 
das relações domésticas e familiares no sentido de resguar-
dá-las de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão.

Reconhecendo a importância e relevância do tema tratado no 
Recurso Especial nº 1.643.051/MS, interposto pelo Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 
3ª Procuradoria de Justiça Criminal, de titularidade do Procu-
rador de Justiça Gilberto Robalinho da Silva, com amparo no 
artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o Relator, Ministro 
Rogerio Schietti Cruz, propôs afetação para julgamento, pelo 
rito de recurso repetitivo, pela 3ª Seção Criminal.

Em decisão histórica, por unanimidade dos Ministros, a 3ª 
Seção Criminal acolheu a proposta de afetação do recurso 
especial pelo rito dos recursos repetitivos para que a Corte 
Superior firmasse tese jurídica sobre o tema da aferição do 
dano moral nos casos de violência doméstica cometida con-
tra a mulher no âmbito doméstico e familiar.

O Ministro Relator destacou a importância de o colegiado jul-
gar o tema sob o rito dos repetitivos para que fosse possível 
dirimir essas divergências e fixar uma tese que serviria de pa-
râmetro para os casos que versem sobre a matéria, em todo 
o território nacional, de modo a concretizar os princípios da 
celeridade na tramitação de processos, da isonomia de trata-
mento às partes processuais e da segurança jurídica.

Assim, a Corte Cidadã sedimentou entendimento no sentido 
de que, “Nos casos de violência contra a mulher praticados 
no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor 
mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja 

pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda 
que não especificada a quantia, e independentemente de ins-
trução probatória”.

Esse julgamento representou um marco histórico, um grande 
avanço para a área jurídica, não só pela pacificação da ma-
téria no âmbito do Poder Judiciário, como pela efetivação de 
um direito assegurado à mulher vítima de violência domésti-
ca, tornando realidade o desejo do legislador pátrio ao esta-
belecer que, na interpretação da Lei Maria da Penha, serão 
considerados os fins sociais a que ela se destina e, especial-
mente, as condições peculiares das mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

Nas palavras do Ministro, “Refutar, com veemência, a violên-
cia contra as mulheres implica defender sua liberdade (para 
amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos 
para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurí-
dica e otimizar todos os instrumentos normativos que de al-
gum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefí-
cios causados pela violência sofrida na condição de mulher”.

Sensível à causa da mulher vítima de violência doméstica, 
pela atuação da Coordenadoria de Recursos Especializados 
Criminais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul contribuiu decisivamente para a mudança de entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça, em benefício das mulheres 
brasileiras em situação de violência doméstica e familiar.

Essa vitória deve ser creditada ao Ministério Público do Es-
tado de Mato Grosso do Sul e, com absoluta certeza, ficará 
marcada, indelevelmente, na história do Parquet.

(História concedida por Gilberto Robalinho da Silva)
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A Operação “Judas”, deflagrada pelo Ministério Público 

Estadual em Cassilândia, em 2007, foi um fato bem mar-

cante para Mato Grosso do Sul e para o país, pois foi a 

primeira em que um Juiz de Direito assumiu a prefeitura 

de um município.

H I S T Ó R I A

Um Juiz assume
a Prefeitura

Conduzida pelos Promotores Fabio Ianni Goldfinger e Ronaldo 
Vieira Francisco, a Operação “Judas” afastou o Prefeito, o Vice-
-Prefeito, o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente e o Primeiro 
Secretário por desvio de recursos da Prefeitura. Na época, os 
Promotores contaram com o apoio das Polícias Civil e Militar e 
da Unidade Integrada de Combate à Organizações Criminosas 
(Unicoc), em Cassilândia.

O Promotor Fabio Goldfinger recorda que, dos oito vereadores, 
cinco foram afastados. O MPMS iniciou as investigações após 
denúncias de superfaturamento em licitações, em valores que 
alcançariam R$ 6,3 milhões, e por suposto desvio de R$ 1,7 mi-
lhão no departamento de água da cidade.

O pontapé para as investigações se deu em um dia em que o 
Promotor Fabio Goldfinger, atuando em substituição na Promo-
toria de Justiça do Patrimônio Público de Cassilândia, recebera 
em seu gabinete uma pessoa cobrando um cheque da Prefeitu-
ra. Sem muito entender a situação, o Promotor indagou a pes-
soa: “Mas você prestou serviço para a Prefeitura?”, ao que rece-
beu como reposta: “Não, uma pessoa me passou esse cheque”.

A resposta causou estranhamento e curiosidade no Promotor, 
que de pronto começou a juntar documentos sobre os fatos. Em 
dez dias, conseguiu reunir todas as informações para dar an-
damento em uma investigação. Com ajuda da polícia, Fabio 
Goldfinger deu início à operação pedindo a prisão temporária 
da Tesoureira da Prefeitura e, mesmo diante da relutância de al-
gumas pessoas, insistiu na prisão da funcionária para proceder 
fluidamente na investigação.

A partir de então, as investigações começaram pela Tesoureira, 
que durante três dias foi acompanhada pelo Promotor e pela 
polícia, que perceberam a rotina da investigada e, ao cumprir o 
mandado de busca e apreensão, se depararam com uma gran-
de quantia de dinheiro, algo em torno de R$ 250 mil, um valor 
muito aquém para uma simples servidora da Prefeitura, além de 

“Foi caso que teve de tudo: desde denúncia, ação civil 
pública e mandado de segurança. Foi uma grande his-
tória e caso para mim e para o Ronaldo.”

uma série de notas e cheques. 

Com as provas em mãos, o Promotor precisou tomar uma série 
de providências, entre elas uma oitiva com a Tesoureira, que fez 
uma delação e acabou entregando todos os envolvidos.

Uma equipe do Ministério Público da Capital foi designada 
para Cassilândia para auxiliar nos trabalhos dos Promotores 
Ronaldo e Fabio, incluindo uma equipe para fazer a segurança 
dos membros, que passaram a receber ameaças.

O caso ganhou repercussão nacional, pois, assim como o Pre-
feito, o Vice-Prefeito também fora afastado. O Presidente da Câ-
mara, B. S., havia assumido a Prefeitura. No entanto, ele acabou 
sendo afastado por suspeita de envolvimento em esquema de 
pagamento de mesada e distribuição do dinheiro pago pelas 
sessões extraordinárias na Câmara.

Após o afastamento de todos e pela simetria constitucional, en-
tendeu-se que quem deveria assumir o executivo era o Juiz da 
comarca. Dessa forma foi conduzido ao cargo de Prefeito o Juiz 
Silvio Prado.

A Operação “Judas” investigou desvio de recursos da Prefeitura 
e resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão, na sede 
do Executivo Municipal, de computadores, documentos e R$ 584 
mil em dinheiro e cheques.

Em 2009, o Tribunal de Justiça condenou ex-Prefeito de Cassilân-
dia, J. D. F. F., por apropriação de dinheiro público, favorecimen-
to (ordenação de despesa não autorizada por lei) e formação de 
quadrilha. Além do ex-Prefeito, também foram condenados S. P., 
que era Vice-Prefeito, o ex-Secretário Municipal de Finanças, W. 
J. C., o ex-Tesoureiro J. K., as servidoras I. V. e L. Q., e os comer-
ciantes A. T., E. M. e R. R.

O grupo foi acusado de operar um esquema de notas frias. Fo-
ram inocentadas cinco pessoas: A. R. A., R. A. de Q., O. R. e S., 
J. B. D. e A. V. S. C. R.

(História baseada em relato concedido por Fabio Ianni Goldfinger 
e Ronaldo Ronaldo Vieira Francisco) 
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