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MENSAGEM DO PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA 

O Plano Geral de Atuação (PGA), elaborado anualmente pelo Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), vem sendo construído de forma coletiva pelos 
integrantes da Instituição e representa seu instrumento de planejamento como 
desdobramento do plano estratégico institucional, visando redimensionar o plano de 
longo prazo em perspectivas de curto prazo. 

Pautado no aprimoramento do diálogo institucional e na realização de ações que 
favoreçam a consolidação da cultura da gestão estratégica, o MPMS elaborou o Plano 
Geral de Atuação 2019, documento que permitiu alinhar para o ano vindouro as 
atividades da área finalística, dos órgãos da Administração Superior e das áreas de 
Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação e Pessoas aos Planos 
Estratégicos Institucional (PEI) e Setoriais (PES). 

O desdobramento do PEI ocorrido durante o ano de 2018, que contemplou as 
áreas de Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação e Pessoas, resultou em 
um referencial estratégico para a área-meio, com um plano individualmente detalhado, 
contendo prioridades, iniciativas estratégicas e indicadores para cada uma dessas áreas. 

Desse modo, e ainda como resultado do redimensionamento do plano de longo 
prazo para ações de curto prazo, esta edição também contempla os projetos e iniciativas 
estratégicas das áreas supramencionadas para o ano de 2019. 

Com seus esforços concentrados no cumprimento de sua função institucional, o 
MPMS tem orientado suas políticas e projetos para resultados, mantendo-se o 
alinhamento à estratégia como um todo. Nesse sentido, o PGA 2019 se mostra como 
ferramenta que compila as ações prioritárias capazes de conduzir a Instituição a um 
melhor desempenho em sua missão constitucional. 

Torna-se indispensável, por fim, render homenagem aos membros e servidores 
do MPMS, que, por meio do esforço coletivo e do diálogo participativo, contribuíram 
decisivamente em todas as etapas de elaboração deste PGA, corroborando o 
compromisso uníssono de fazer prevalecer na Instituição o cerne de sua própria 
existência: a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 

 
 

Paulo Cezar dos Passos 
Procurador-Geral de Justiça 
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1BAPRESENTAÇÃO 

Elaborado com fundamento no Plano Estratégico Institucional (PEI) do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) e com observância dos 
respectivos objetivos e iniciativas estratégicas, o Plano Geral de Atuação (PGA) se 
apresenta como instrumento de planejamento anual da Instituição, elencando as 
prioridades a curto prazo a serem executadas por meio de ações e projetos efetivos 
capazes de atender as demandas crescentes e prioritárias da sociedade. 

O PGA 2019 norteia as políticas e prioridades Institucionais do MPMS para o ano 
vindouro e foi elaborado com a participação dos Procuradores e Promotores de Justiça, 
dos órgãos da Administração Superior e das áreas de Tecnologia da Informação, 
Administração, Comunicação e Pessoas. 

Uma inovação que integra a presente edição do PGA se refere aos projetos e 
iniciativas estratégicas para a área-meio, resultado do desdobramento da estratégia nas 
áreas de Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação e Pessoas ocorrido no 
ano de 2018, iniciativa esta que definiu o plano em nível estratégico para cada uma dessas 
áreas, resguardadas suas particularidades e o alinhamento com o PEI. 

Com uma maior participação dos órgãos de execução e órgãos da Administração 
Superior, acrescida da inclusão das áreas-meio de Tecnologia da Informação, 
Administração, Comunicação e Pessoas, almeja-se dar maior efetividade a este 
instrumento por meio de empenho e envolvimento coletivos, potencializando os 
resultados institucionais e promovendo progressos permanentes na área da gestão. 

Neste contexto, o aperfeiçoamento do PGA se mostra pertinente no sentido de 
contribuir com o desempenho institucional em sua missão constitucional e no 
cumprimento e consolidação do PEI, por meio da atuação finalística priorizada por área 
e dos projetos e iniciativas específicos dos órgãos da Administração Superior e da área-
meio. 

Destarte, o PGA 2019, por meio da participação dos órgãos de execução, órgãos 
da Administração Superior e setores da área-meio, se apresenta como um instrumento 
que permitirá a extração e leitura de resultados que possam ser utilizados na evolução 
constante da Instituição, na medida em que mantém seu alinhamento aos Planos 
Estratégicos Institucional e Setoriais (PES), bem como promove o engajamento de 
membros e servidores a um propósito comum. 

Olavo Monteiro Mascarenhas 
Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 
Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica 
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2BMAPA ESTRATÉGICO DO MPMS 
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3BIDENTIDADE ESTRATÉGICA DO MPMS 

14BMISSÃO 

Estabelece o que a organização pública faz hoje, para quem o faz e o que ela 

deseja alcançar no futuro. É uma declaração explícita das razões de sua existência. Na 

declaração da missão, o propósito é estabelecido, normalmente, em termos do papel 

social desempenhado pela organização. 

 

15BVISÃO 

Estabelece o que a organização pública quer ser no futuro. É o que se sonha para 

o negócio. A perseguição desse sonho é o que deve manter a organização viva. É o que a 
energiza e a inspira. A visão impulsiona a organização, enquanto a missão dá rumo a ela. 

 

16BVALORES 

São os princípios-guia da organização, que são incorporados à sua maneira de 

agir. São conjuntos de padrões éticos que norteiam a sua vida cotidiana e a dos seus 

integrantes. Mais do que uma simples declaração de princípios, os valores se revelam 

pelas atitudes e comportamentos que a organização adota diante dos desafios que 

enfrenta ao longo de sua existência. 

 

“Defender a ordem jurídica, o regime democrático e 
os interesses sociais e individuais indisponíveis, com 
observância dos princípios institucionais de unidade, 
indivisibilidade e independência funcional.” 

“Ser reconhecido como a instituição de maior 
credibilidade, próxima da sociedade, defensora de seus 
direitos, atuando de forma preventiva e contribuindo para a 
transformação social.” 

“Credibilidade, ética, probidade, imparcialidade, 
transparência, efetividade, acessibilidade, independência, 
responsabilidade social, política e ambiental.” 



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Planejamento Estratégico do MPMS 14 

 

4BPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MPMS 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), visando cumprir 

sua missão institucional com maior eficiência, eficácia e efetividade, elaborou em 2010 o 

seu Plano Estratégico Institucional (PEI), intitulado “Gestão Estratégica MPMS – 

Planejando o futuro do MPE”, buscando alinhar os recursos disponíveis e o capital 

humano institucional aos objetivos estratégicos. 

A metodologia adotada pelo MPMS para a elaboração do seu PEI, com vigência 

até 2025, foi o “Balanced Scorecard” (BSC), que permite a mensuração do progresso 

institucional, por meio da tradução da estratégia em objetivos, indicadores, metas, 

projetos e iniciativas estratégicas. 

Entretanto, a execução e o monitoramento do PEI nos primeiros anos foram um 

grande desafio para o MPMS, sendo que, para vencer esta primeira fase, foram 

necessários o aprimoramento e o amadurecimento do processo de gestão estratégica 

institucional, de forma a adequar o método à realidade do Ministério Público. 

Esse processo de evolução é constante e segue a metodologia do ciclo “PDCA”, 
planejamento (“plan”), execução (“do”), verificação (“check”) e correção-padronização 

(“act”), conforme figura abaixo: 
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Com efeito, em novembro de 2015, foi promovida a revisão dos indicadores, 

metas e projetos estratégicos da área finalística, de forma a conciliá-los com os avanços 

tecnológicos obtidos pelo MPMS, proporcionando maior eficácia e efetividade no 

monitoramento do desempenho institucional. 

Neste ponto é importante destacar que, após a revisão dos indicadores, metas 

e projetos estratégicos da área finalística, a Secretaria de Planejamento e Gestão 

(SEPLANGE) deu início aos trabalhos para vencer o desafio de monitorar efetivamente o 

desempenho institucional. 

Assim, o Plano Geral de Atuação (PGA) 2019, traz, pelo segundo ano 

consecutivo, levantamentos de indicadores estratégicos da área finalística, os quais 

foram construídos com base em dados dos sistemas de informação utilizados pelo MPMS, 

bem como mediante fornecimento de dados pelos Centros de Apoio Operacional (CAOs) 

e pelas Coordenadorias e Núcleos das áreas. 

Importante destacar que os indicadores apresentados neste PGA resultam do 

segundo ciclo de monitoramento do PEI, os quais estarão em constante processo de 

evolução e aprimoramento, também seguindo a metodologia do ciclo “PDCA”. 

Outrossim, há que se esclarecer que, durante o processo de monitoramento dos 

indicadores estratégicos, foram identificadas metas que precisam ser revistas, com a 

finalidade de adequá-las aos resultados efetivamente apurados, haja vista que algumas 

foram subdimensionadas e outras superdimensionadas. Assim, a SEPLANGE está 
elaborando um diagnóstico das metas que precisam ser revistas e apresentará ao Comitê 

de Gestão Estratégica uma proposta de adequação das mesmas. 

Ressalta-se que está sendo realizado constante trabalho de acompanhamento 

dos indicadores, com esforços para inclusão daqueles que ainda não apresentam 

viabilidade técnica de monitoramento, para que possam integrar os próximos PGAs do 

MPMS. 

Além disso, a SEPLANGE vem promovendo o desdobramento da estratégia, com 

o objetivo de aprofundar o PEI em algumas perspectivas setoriais, bem como visando o 

seu redimensionamento para o médio e curto prazo, de forma a favorecer o 

acompanhamento do desempenho institucional nos níveis estratégico (longo prazo), 

tático (médio prazo) e operacional (curto prazo), conforme se observa da imagem a 

seguir, sempre de forma participativa e respeitando a autonomia e a independência 

inerente a cada agente envolvido neste processo. 
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Como resultado do trabalho que visa o desdobramento da estratégia, a 

SEPLANGE concluiu em 2018 a elaboração dos Planos Estratégicos Setoriais (PES) de 

Tecnologia da Informação, de Gestão Administrativa, de Comunicação e de Pessoas, os 

quais acompanharão a vigência do PEI. 

Também em 2018 foram revistos os indicadores estratégicos da área-meio, 

juntamente com a elaboração dos PES. Além disso, a SEPLANGE elaborou o primeiro PGA 

da área-meio, consubstanciado neste documento. 

Ainda em 2018, a SEPLANGE concluiu a elaboração de uma proposta de 

resolução que visa instituir a política de governança da Gestão Estratégica do MPMS. 

Por fim, considerando o dinamismo da sociedade e dos eventos a ela inerentes, 
a modificação da estrutura organizacional do Ministério Público e o processo de 

amadurecimento do modelo de gestão estratégica, está programada para o ano de 2019 

a revisão geral do PEI, sempre mantendo o foco no fortalecimento do desempenho 

institucional e no desígnio de atender de forma efetiva as expectativas dos cidadãos sul-

mato-grossenses. 

Juntamente com a revisão geral do PEI, que é de longo prazo, está prevista a 

elaboração dos Planos Diretores Setoriais, que correspondem ao planejamento de médio 

prazo, tanto da área-meio, quanto da área-fim, além do PGA 2020, que corresponde ao 

planejamento de curto prazo, também da área-meio e da área-fim. 
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5BPLANO ESTRATÉGICO DO MPMS 

18BCIDADANIA 

71BObjetivo 1 Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da 
pessoa com deficiência, por meio da atuação no âmbito 
coletivo. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Idoso e das Pessoas com 
Deficiência. 

173BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Com o acentuado crescimento dos problemas relacionados à pessoa idosa e à 

pessoa com deficiência, faz-se necessário buscar a implementação das políticas públicas 

para atendimento dessas pessoas, o que pode ser alcançado por meio da atuação do 
Ministério Público no âmbito do Direito Coletivo. 

174BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Realizar palestras, audiências públicas, reuniões (com apuração 

por meio de lista de presença) e atendimentos na Promotoria de Justiça na área do idoso 

e da pessoa com deficiência. 

INDICADOR: Número de atendimentos realizados pelo Ministério Público na área do idoso 

e da pessoa com deficiência. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de atendimentos realizados 

pelo MP na área do idoso e da pessoa com deficiência. 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO MP  
NA ÁREA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SAJMP) 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, 

ações civis públicas (ACPs), e realizar reuniões com tratativas objetivando a celebração 

de termo de ajustamento de conduta (TAC) e a expedição de recomendações. 

INDICADOR: Número de iniciativas voltadas à proteção do idoso e da pessoa com 

deficiência por meio da expedição de recomendação, celebração de TAC ou decorrente 

de sentença judicial favorável e parcialmente favorável. 

META: Promover o incremento de 2 (duas) iniciativas ao ano, voltadas à proteção do idoso 

e da pessoa com deficiência. 

 

COMPARATIVO MENSAL DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO MP  
NA ÁREA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SAJMP 

NÚMERO DE INICIATIVAS VOLTADAS À PROTEÇÃO 
DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SAJMP 
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72BObjetivo 2  Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a 

exigir o atendimento do cidadão na atenção básica à saúde. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais 
do Cidadão e dos Direitos Humanos. 

175BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover a fiscalização e acompanhar a implementação das políticas públicas 
na área da saúde, cumprindo o princípio constitucional do Estado de garantir ao cidadão 

seu direito de receber atenção integral à saúde, permitindo que todo cidadão tenha 

acesso ao sistema público de saúde e à atenção básica. Fiscalizar e garantir a execução 

do Pacto pela Saúde, que é uma nova forma de organização do Sistema Único de Saúde 

em nível federal, estadual e municipal. 

176BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento 

da execução dos programas municipais de atenção básica, em cumprimento aos 

fundamentos da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB); exigir dos gestores públicos 

a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação dos responsáveis pela 

coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas 

administrativas, com vistas a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos 

profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir esforços da 

COMPARATIVO MENSAL DO NÚMERO DE INICIATIVAS VOLTADAS À PROTEÇÃO 
DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SAJMP 
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Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

INDICADOR: Número de medidas coletivas voltadas à melhoria do atendimento do cidadão 

na atenção básica à saúde. 

META: Promover o incremento de 2 (duas) medidas coletivas ao ano, voltadas à melhoria 

do atendimento do cidadão na atenção básica à saúde. 

 

 

NÚMERO DE MEDIDAS COLETIVAS VOLTADAS À MELHORIA DO ATENDIMENTO 
DO CIDADÃO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SAJMP 

COMPARATIVO MENSAL DO NÚMERO DE MEDIDAS COLETIVAS VOLTADAS À MELHORIA DO 
ATENDIMENTO DO CIDADÃO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SAJMP 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo 

órgãos que tratem de questões da atenção básica à saúde. 

INDICADOR: Número de reuniões com foco na atenção básica à saúde. 

META: Promover o incremento de 5 (cinco) reuniões ao ano, com foco na atenção básica 

à saúde. 

 

73BObjetivo 3 Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

177BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Criar Promotorias comunitárias, de forma a aproximar o MP da realidade local, 

bem como das escolas e do atendimento ao público, proporcionando maior efetividade 

na sua atuação. 

178BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos 

na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 

INDICADOR: Número de atendimentos realizados pelo Ministério Público. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de atendimentos realizados 

pelo Ministério Público. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos 

na Promotoria de Justiça com representantes das minorias étnicas e sociais. 

INDICADOR: Número de intervenções visando a aproximação do Ministério Público com as 

minorias étnicas e sociais. 

META: Promover o incremento de 2 (duas) intervenções ao ano, visando a aproximação 

do MP com as minorias étnicas e sociais. 
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19BINFÂNCIA E JUVENTUDE 

74BObjetivo 1 Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 

179BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Obter efetividade no cumprimento das medidas socioeducativas de internação 

e semiliberdade, buscando condições dignas, isto é, condições de respeito à vida, à 

integridade física e moral do adolescente em conflito com a lei. Buscar a transição de 

medidas socioeducativas de internação para liberdade efetivamente assistida, por meio 

da formação de uma rede de monitoramento. Estabelecer parcerias com o Poder 

Executivo, inclusive na busca de dotação orçamentária para construção de unidades de 
internação no Estado de Mato Grosso do Sul. 

180BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Implementar medidas que visem adequar o número de vagas nas 

Unidades Educacionais de Internação (UNEIs) ao número de adolescentes internados. 

INDICADOR: Deficit de vagas nas UNEIs. 

META: Reduzir em 5% (cinco por cento) ao ano o deficit de vagas nas UNEIs. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de 

liberdade assistida nos municípios. 

INDICADOR: Número de municípios com medida de liberdade assistida em funcionamento. 

META: Aumentar em 5% (cinco por cento) ao ano o número de municípios com medida 

de liberdade assistida em funcionamento. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Promover a implantação ou melhoria de atividades pedagógicas e 

profissionalizantes nas UNEIs. 

INDICADOR: Número de UNEIs com atividades pedagógicas e profissionalizantes regulares. 
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META: Aumentar em 5% (cinco por cento) ao ano o número de UNEIs com atividades 

pedagógicas e profissionalizantes regulares. 

 

75BObjetivo 2 Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a 

adoção. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 

181BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Aproximar o MP das pessoas aptas a adotar, buscando a colocação das crianças 

e jovens abrigados em família substituta pela via legal da adoção, evitando o abrigamento 

institucionalizado e permanente, principalmente em relação àqueles perfis com menor 

compatibilidade, beneficiando assim as pessoas aptas a adotar e as crianças e jovens 
aptos à adoção, tornando o abrigamento um local provisório. 

182BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o 

aprimoramento da Rede de Proteção. 

INDICADOR: Número de municípios que tiveram a Rede de Proteção adequada ao Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), após intervenção do Ministério Público. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de municípios que 

tiveram a Rede de Proteção adequada ao SUAS, até que sejam atingidos 100% (cem por 

cento) dos municípios. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento 

institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas de inserção em família 
substituta. 

INDICADOR: Média anual de crianças acolhidas em instituições. 

META: Reduzir em 10% (dez por cento) ao ano a média anual de crianças acolhidas em 
instituições. 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para 

adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões com grupos de 
interesse, etc. 

INDICADOR: Número de famílias habilitadas para adoção. 

META: Aumentar em 5% (cinco por cento) ao ano o número de famílias habilitadas para 
adoção. 

 

NÚMERO DE GUIAS DE ACOLHIMENTO 

 
 ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - HTTP://WWW.CNJ.JUS.BR/CNCA/PUBLICO/ 

 OS DADOS SE REFEREM AO NÚMERO DE GUIAS DE ACOLHIMENTO EXTRAÍDO DO CADASTRO NACIONAL DE CRIANÇAS ACOLHIDAS (CNCA) DO CNJ. 

 O NÚMERO APRESENTADO NO PGA 2018 (98 CRIANÇAS ACOLHIDAS COM POSIÇÃO EM MARÇO DE 2017) SE REFERE AO QUANTITATIVO FORNECIDO 
PELAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE QUE RESPONDERAM À DEMANDA DO CAO À ÉPOCA (PJS DE 18 MUNICÍPIOS). 

FAMÍLIAS PRETENDENTES PARA ADOÇÃO 

 
 ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: CNJ - HTTP://WWW.CNJ.JUS.BR/CNCA/PUBLICO/ 

 OS DADOS SE REFEREM AO NÚMERO DE FAMÍLIAS PRETENDENTES PARA ADOÇÃO NO ESTADO DO MS EXTRAÍDO DO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO 
(CNA) DO CNJ. 

 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE QUE RESPONDERAM À DEMANDA DO CAO À ÉPOCA (PJS DE 19 MUNICÍPIOS). 
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76BObjetivo 3 Combater a evasão e a violência escolar. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Atuar junto ao núcleo escolar visando a diminuição da evasão escolar, bem como 

da violência escolar. 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços 

multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às atividades 

desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

INDICADOR: Número de Promotorias de Justiça atendidas por núcleos ou equipes técnicas 

multidisciplinares. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de Promotorias de 
Justiça atendidas por núcleos ou equipes técnicas multidisciplinares, até que sejam 

atendidas 100% (cem por cento) das Promotorias de Justiça. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio 

de parcerias com as Secretarias de Educação para monitoramento dos alunos, ou por 

meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

INDICADOR: Número de alunos evadidos que retornaram à escola após intervenção do 

Ministério Público. 

META: Aumentar em 5% (cinco por cento) ao ano o número de alunos evadidos que 

retornaram à escola. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos 

de indisciplina e violência escolar. 

INDICADOR: Número de registros de atos de indisciplina e violência escolar. 

META: Reduzir em 5% (cinco por cento) ao ano o número de registros de atos de 

indisciplina e violência escolar. 
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20BCÍVEL 

77BObjetivo Único Uniformizar a atuação do MP na área cível. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis. 

185BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Estabelecer diretrizes, visando orientar os Promotores de Justiça acerca das 

matérias de interesse institucional na área cível. Deve-se manter a obrigatoriedade de 

vista ao Ministério Público, contudo, a atuação efetiva dos membros do MP deve seguir 

recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça. 

186BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões 

institucionais visando a definição e deliberação acerca dos enunciados cíveis. 

INDICADOR: Número de reuniões para definição de enunciados. 

META: Realizar 1 (uma) reunião ao ano para definição de enunciados. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente 
pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do MP na área cível, informando 

as adesões por enunciado. 

INDICADOR: Percentual de adesões aos enunciados aprovados. 

META: Atingir 100% (cem por cento) de adesões aos enunciados aprovados. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Apontar no campo específico do SAJMP, quando da elaboração de 

uma cota/parecer, se o posicionamento adotado corresponde a algum enunciado cível. 

INDICADOR: Número de manifestações de acordo com os enunciados aprovados. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de manifestações cíveis de 

acordo com os enunciados. 
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21BMEIO AMBIENTE 

78BObjetivo 1 Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do 

Estado. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. 

187BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Adotar medidas necessárias para garantir o Saneamento Básico em todos os 

municípios do Estado, especialmente visando: 

a) implementar sistema de coleta e tratamento de esgoto; 

b) assegurar o abastecimento e o tratamento de água potável; 

c) preservar e recuperar os recursos hídricos diretamente responsáveis pelo 

abastecimento de água potável; 

d) garantir drenagem urbana eficiente, com o objetivo de evitar 

alagamentos e danos à vida, à saúde e ao patrimônio da população; 

e) implantar a coleta seletiva, com tratamento e disposição final adequada 
dos resíduos sólidos urbanos (lixo doméstico, entulho de construção civil 

e resíduos hospitalares). 

188BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva 

nos municípios. 

INDICADOR: Percentual de domicílios atendidos porta a porta com coleta seletiva. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de domicílios 

atendidos porta a porta com coleta seletiva, até que sejam atingidos 100% (cem por 

cento) dos domicílios. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem 

de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, verificando o seu bom 

funcionamento. 
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INDICADOR: Percentual de municípios com usinas de triagem de resíduos e usinas de 

compostagem. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano o número de municípios com 

usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem, até que sejam atingidos 100% 

(cem por cento) dos municípios. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que 

destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente legalizado ou adotam solução 

aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

INDICADOR: Percentual de municípios que destinam seus rejeitos para aterros sanitários. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano o número de municípios que 
destinam seus rejeitos para aterros sanitários, até que sejam atingidos 100% (cem por 

cento) dos municípios. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4: Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação 
das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 

INDICADOR: Percentual de lixões irregulares com melhorias realizadas e recuperação total 

da área. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano o número de lixões irregulares 

com melhorias realizadas e recuperação total da área, até que sejam atingidos 100% (cem 

por cento) dos lixões. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5: Propor medidas que visem aumentar o número de 

estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 da Lei de 

Resíduos Sólidos. 

INDICADOR: Percentual de estabelecimentos por setor que implementaram a 

responsabilidade prevista no artigo 20 da Lei de Resíduos Sólidos. 
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META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de estabelecimentos 

por setor que implementaram a responsabilidade prevista no artigo 20 da Lei de Resíduos 

Sólidos, até que sejam atingidos 100% (cem por cento) dos estabelecimentos. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 6: Propor medidas que visem aumentar o número de 

estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 

INDICADOR: Percentual de estabelecimentos por setor que implementaram o sistema de 

logística reversa. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de estabelecimentos 

por setor que implementaram o sistema de logística reversa, até que sejam atingidos 

100% (cem por cento) dos estabelecimentos. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 7: Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede 

pública de abastecimento de água potável para a população dos municípios. 

INDICADOR: Cobertura da rede pública de abastecimento de água potável. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano a cobertura da rede pública de 

abastecimento de água potável. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 8: Propor medidas que visem aumentar o número de unidades 

conectadas à rede pública de abastecimento de água potável. 

INDICADOR: Percentual incremental de unidades conectadas à rede pública de 

abastecimento de água potável. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) o número de unidades conectadas à rede 

pública de abastecimento de água potável. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 9: Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede 

pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 

INDICADOR: Cobertura da rede pública de esgoto. 
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META: Aumentar em 10% (dez por cento) a cobertura da rede pública de esgoto. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10: Propor medidas que visem aumentar o número de unidades 

conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 

INDICADOR: Percentual incremental de unidades conectadas à rede pública de esgoto. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) o número de unidades conectadas à rede 

pública de esgoto. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 11: Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) que cumprem os padrões de lançamento de 

efluentes. 

INDICADOR: Percentual incremental de ETEs com atendimento aos padrões de qualidade 

de lançamento de esgoto. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) o número de ETEs com atendimento aos 

padrões de qualidade de lançamento de esgoto. 

 

79BObjetivo 2 Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação 

Permanente e assegurar a conservação do solo. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. 

189BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Inscrever o perímetro da reserva legal georreferenciado em cada uma das 

matrículas imobiliárias rurais. Instituir e preservar a cobertura vegetal e florestal nas 
áreas de preservação permanente, combatendo a ocupação irregular e ilegal. Instituir 

práticas de uso e conservação do solo, promovendo a implantação de curvas de nível, 

priorizando a preservação dos recursos hídricos. 

190BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades 
acima de quatro módulos fiscais com inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
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INDICADOR: Percentual de propriedades com inscrição no CAR. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de propriedades com 

inscrição no CAR, até que sejam atingidas 100% (cem por cento) das propriedades. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades 

com inscrição no CAR que estejam de acordo com o posicionamento institucional do MP. 

INDICADOR: Percentual de propriedades com proteção integral das áreas de APP, de 

Reservas Legais e de uso restrito. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de propriedades com 

proteção integral das áreas de preservação permanente (APPs), de Reservas Legais e de 

uso restrito, até que sejam atingidas 100% (cem por cento) das propriedades. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades 

com inscrição no CAR sem inconsistências após a atuação do MP. 

INDICADOR: Percentual de propriedades com CAR aprovado sem inconsistências técnicas 
ou fáticas. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de propriedades com 

CAR aprovado sem inconsistências técnicas ou fáticas, até que sejam atingidas 100% (cem 
por cento) das propriedades. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4: Propor medidas que visem aumentar o número de municípios do 

Estado com estrutura para disponibilizar o CAR às propriedades abaixo de quatro 

módulos fiscais. 

INDICADOR: Percentual de municípios estruturados para disponibilizar o CAR para as 

propriedades abaixo de quatro módulos fiscais. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de municípios 

estruturados para disponibilizar o CAR para as propriedades abaixo de quatro módulos 

fiscais, até que sejam atingidos 100% (cem por cento) dos municípios. 
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22BCONSUMIDOR 

80BObjetivo 1 Buscar atuação coordenada das Promotorias de Justiça do 

Consumidor e acompanhar sua efetividade. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor. 

191BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Reunir informação acerca de ações repetidas na área do consumidor, buscando 

sua diminuição por meio de ações coordenadas, de forma que para um mesmo problema 

haja uma única atuação. Após os TACs e decisões judiciais, acompanhar o cumprimento 

das decisões ou acordos. 

192BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Atuar de forma coordenada, com base nas definições das matérias 

priorizadas na área do consumidor, respeitada a independência funcional. 

INDICADOR: Percentual de atuações repetidas (extrajudiciais e judiciais) na área do 
consumidor, por matéria priorizada pelo CAOCON (ex.: combustível, energia elétrica, fila 

em agência bancária etc.) 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de atuações repetidas 

(extrajudiciais e judiciais) na área do consumidor, por matéria priorizada pelo CAOCON. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Garantir a efetividade das atuações na área do consumidor, 

mediante cumprimento de TACs e execução de sentenças. 

INDICADOR: Resultado percentual das ações coordenadas na área do consumidor. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de ações coordenadas na área 

do consumidor. 
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81BObjetivo 2 Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e 

buscar sua instalação nos municípios não atendidos. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor. 

193BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Atuar em parceria com os PROCONs, Defensoria Pública, Delegacia da Defesa do 

Consumidor, Comissão da Defesa do Consumidor das Câmaras Municipais, da Assembleia 
Legislativa, da OAB, Associações de Defesa do Consumidor e Conselhos Estadual e 

Municipais de Defesa do Consumidor, para a melhoria de seus desempenhos e de sua 

atuação, bem como envidar esforços junto aos Executivos Municipais para sua criação 

nos municípios ainda não atendidos, sempre visando melhorar os serviços, a assistência 

e o atendimento ao consumidor. 

194BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Fomentar a criação ou aprimoramento dos PROCONs Municipais 

e Associações de Defesa do Consumidor. 

INDICADOR: Criação de PROCONs ou Associações de Defesa do Consumidor. 

META: Induzir a criação de 5 (cinco) unidades de PROCON ou Associações de Defesa do 

Consumidor, ao ano. 

 

PERCENTUAL DAS AÇÕES COORDENADAS NA ÁREA DO CONSUMIDOR 
(SENTENÇAS FAVORÁVEIS E PARCIALMENTE FAVORÁVEIS) 

 
ATUALIZADO ATÉ 28.10.2018 | FONTE: SAJMP - STI 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do 

consumidor. 

INDICADOR: Ações executadas em conjunto ou em parceria com entidades de defesa do 

consumidor. 

META: Executar 1 (uma) ação conjunta ou em parceria com entidades de defesa do 
consumidor, ao ano. 

  

PROCONS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: CAOCON 
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23BCRIMINAL 

82BObjetivo 1 Intensificar o combate à criminalidade. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de 
Infração Penal. 

195BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Buscar a redução dos atuais índices de violência no Estado de Mato Grosso do 

Sul, auxiliando na prevenção de crimes, combatendo a impunidade, exigindo a 

implantação e implementação de políticas de segurança pública, bem como 

estabelecendo mecanismos de interação com a sociedade para a solução dos problemas 

de segurança pública. 

196BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para 

fins de fixação em sentença judicial criminal. 

INDICADOR: Número de indenizações para vítimas, fixadas em sentença criminal. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de indenizações para vítimas, 

fixadas em sentença criminal. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a 

cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença judicial como 

praxe processual. 

INDICADOR: Número de cientificação da denúncia e sentença do Judiciário para a vítima. 

NÚMERO DE INDENIZAÇÕES PARA VÍTIMAS, FIXADAS EM SENTENÇA CRIMINAL 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: CAOCON 
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META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de cientificações da denúncia 

e sentença do Judiciário para a vítima. 

83BObjetivo 2 Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de 
Infração Penal. 

197BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Buscar efetividade na fiscalização da execução da pena. 

198BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de 

vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais de regimes aberto e 

semiaberto no Estado. 

INDICADOR: Deficit carcerário. 

META: Reduzir em 6 (seis) pontos percentuais ao ano o deficit carcerário. 

 

 

 

 

DEFICIT CARCERÁRIO (AGOSTO DE 2017) 

 
ATUALIZADO ATÉ 31.8.2017 | FONTE: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS (CPP/SEJUSP) 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e 

Patronatos Penitenciários. 

INDICADOR: Índice de reincidência. 

META: Reduzir em 10% (dez por cento) ao ano o índice de reincidência. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o 

aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de remição. 

INDICADOR: Número de vagas disponíveis para trabalho e estudo. 

META: Aumentar em 10% (dez por cento) ao ano o número de vagas disponíveis para 

trabalho e estudo. 

 

 

 

DEFICIT CARCERÁRIO (SETEMBRO DE 2018) 

 
ATUALIZADO ATÉ 30.9.2018 | FONTE: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS (CPP/SEJUSP) 
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Objetivo 3 Estreitar o relacionamento com as polícias visando 

cooperação e fiscalização. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Controle Externo da 
Atividade Policial. 

199BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Aproximar o MP das Polícias Civil, Militar e Federal a fim de realizar trabalho de 

inteligência visando a prevenção criminal, bem como entender e apoiar a atuação das 

polícias, tendo assim um maior controle da atividade policial. 

PERCENTUAL DE INTERNOS QUE TRABALHAM OU ESTUDAM (AGOSTO DE 2017) 

 
ATUALIZADO ATÉ 31.8.2017 | FONTE: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS (CPP/SEJUSP) 

PERCENTUAL DE INTERNOS QUE TRABALHAM OU ESTUDAM (SETEMBRO DE 2018) 

 
ATUALIZADO ATÉ 30.9.2018 | FONTE: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS (CPP/SEJUSP) 
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200BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores 

de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 

INDICADOR: Percentual de visitas ordinárias periódicas nas unidades policiais e periciais. 

META: Cumprir 100% (cem por cento) das visitas ordinárias periódicas nas unidades 

policiais e periciais. 

 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Avaliar o inquérito policial (IP) de forma detalhada, requisitando 

as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os 

Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento 

da atuação funcional. 

INDICADOR: Percentual de IPs baixados para dilação de prazo com diligência à Delegacia de 

Polícia. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de IPs baixados com 

diligência à Delegacia de Polícia. 

  

PERCENTUAL DE VISITAS ORDINÁRIAS PERIÓDICAS NAS UNIDADES POLICIAIS E PERICIAIS – 
META X ALCANÇADO 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL (GACEP) 
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24BPATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 

85BObjetivo Único Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao 

crime organizado e aos crimes econômico-financeiros. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

201BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Investir no aprimoramento e na expansão da forma de atuação do MP, visando 

intensificar as investigações e o combate ao crime organizado nas fronteiras do Brasil 

com o Paraguai e a Bolívia, de forma a influenciar na política de segurança pública de 

fronteira perante fóruns especializados (ENCLA, etc.), bem como fortalecer o combate à 

improbidade, aos crimes de corrupção e de “colarinho branco”, agindo especialmente 

contra a lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. 

202BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural 
do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de investigação célere e eficaz 

desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de 

Justiça com atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando 

aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o aprimoramento do banco de 
dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, 

encaminhando material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça 

que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e integrada dos órgãos de execução. 

INDICADOR: Média anual de atuações institucionais extrajudiciais cíveis e criminais no 

combate à corrupção, à improbidade administrativa e ao crime organizado. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano a média de atuações 

institucionais extrajudiciais cíveis e criminais no combate à improbidade administrativa e 

ao crime organizado. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar 

o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e Crime Organizado. 

INDICADOR: Efetividade do judiciário em relação à atuação do MP. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano o número de ações julgadas pelo 

judiciário em relação ao número de ações propostas pelo Ministério Público. 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas 

judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis ao Ministério 

Público. 

INDICADOR: Efetividade da atuação institucional judicial cível e criminal em primeiro grau. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de decisões judiciais 

favoráveis e parcialmente favoráveis às teses do Ministério Público, em primeiro grau. 

 

PERCENTUAL DE AÇÕES JULGADAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE AÇÕES PROPOSTAS 
(EM AÇÕES PENAIS) 

ANO AÇÕES PROPOSTAS JULGADOS  % DE AÇÕES 
JULGADAS 

2016 314 102  32% 

2017 398 58  15% 

2018 172 7  4% 

 

ATUALIZADO ATÉ 28.10.2018 | FONTE: SAJMP - STI 

PERCENTUAL DE AÇÕES JULGADAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE AÇÕES PROPOSTAS 
(EM AÇÕES CÍVEIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) 

ANO AÇÕES PROPOSTAS JULGADOS  % DE AÇÕES 
JULGADAS 

2016 23 5  22% 

2017 133 7  5% 

2018 85 2  2% 

 

ATUALIZADO ATÉ 28.10.2018 | FONTE: SAJMP - STI 

PERCENTUAL DE DECISÕES FAVORÁVEIS, EM PRIMEIRO GRAU, A TESE DO MP 
(EM AÇÕES PENAIS) 

 
ATUALIZADO ATÉ 28.10.2018 | FONTE: SAJMP - STI 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 4: Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do 
Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o percentual de acórdãos 

favoráveis às teses do MP. 

INDICADOR: Efetividade da atuação institucional judicial cível e criminal em segundo grau. 

META: Aumentar em 10 (dez) pontos percentuais ao ano o número de decisões judiciais 

favoráveis e parcialmente favoráveis às teses do Ministério Público, em segundo grau. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5: Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de 

bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio dos responsáveis e 

favorecidos ("laranjas"). 

INDICADOR: Valor recuperado. 

META: Recuperar 100% (cem por cento) dos valores apurados nas investigações. 

PERCENTUAL DE DECISÕES FAVORÁVEIS, EM PRIMEIRO GRAU, A TESE DO MP 
(EM AÇÕES CÍVEIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) 

 
ATUALIZADO ATÉ 28.10.2018 | FONTE: SAJMP - STI 

PERCENTUAL DE ACÓRDÃOS FAVORÁVEIS A TESE DO MP 

 
ATUALIZADO ATÉ 28.10.2018 | FONTE: SAJMP - STI 
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25BRECURSOS 

86BObjetivo Único Intensificar a interposição de recursos e acompanhá-los 

junto ao STJ e ao STF. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

203BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Alinhar o posicionamento dos Promotores de Justiça ao entendimento da 

Procuradoria Especializada de Recursos, de forma a intensificar a interposição de 

recursos junto ao STJ e ao STF, visando formar jurisprudência favorável ao MP, bem como 

avaliar a efetividade dos recursos interpostos. 

204BINICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES E METAS 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Aumentar o número de interposição de recursos, observando-se 
o interesse institucional na matéria recorrida, incentivando o efetivo pré-

questionamento das teses recursais do MPMS. 

INDICADOR: Recursos interpostos ao Tribunal de Justiça e aos Tribunais Superiores. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano o número de recursos 

interpostos ao Tribunal de Justiça e aos Tribunais Superiores. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Implementar a criação de teses a serem levadas aos Tribunais 

Superiores para cada uma das áreas de atuação, buscando a adesão dos membros a essas 

teses. 

PERCENTUAL DE RECURSOS INTERPOSTOS AO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SAJMP 
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INDICADOR: Resultado final dos recursos. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano o número de acórdãos 

favoráveis ao MP. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Aperfeiçoar a integração entre a Assessoria de Comunicação 
(ASSECOM) e os veículos de comunicação externos, inclusive mediante parcerias. 

INDICADOR: Divulgação, por meio de mídia externa, da atuação do MPMS na área recursal. 

META: Aumentar em 5 (cinco) pontos percentuais ao ano o número de notícias da atuação 
do MPMS na área recursal publicadas em mídia externa. 

 

PERCENTUAL DE DECISÕES FAVORÁVEIS AO MP EM RELAÇÃO AO TOTAL DE 
RECURSOS JULGADOS NO MESMO PERÍODO 

 
ATUALIZADO ATÉ 21.10.2018 | FONTE: SAJMP 

DIVULGAÇÃO POR MEIO DE MÍDIA EXTERNA DA ATUAÇÃO NA ÁREA RECURSAL 

 
ATUALIZADO ATÉ 30.10.2018 | FONTE: STI/MPMS 
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26BEFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

87BObjetivo 1 Garantir aos membros do MP informações necessárias para 

o exercício de suas funções. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

205BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Por meio de uma unidade de inteligência e gestão do conhecimento instalada 

na PGJ, disponibilizar informações úteis e necessárias à atuação ministerial, sendo que, 

para um efetivo tratamento das informações, é fundamental criar grupos de estudos e 

reestruturar os centros de apoio operacional e técnico (CAOs, DAEX, etc.), bem como 

investir na estruturação de um banco de dados consistente. 

88BObjetivo 2 Aprimorar, padronizar e normatizar processos e 

procedimentos administrativos. 

Responsável: Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo. 

206BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Realizar o mapeamento e o redesenho de processos e procedimentos 

administrativos visando sua otimização e padronização, bem como sua normatização, 

criando rotinas de trabalho que atribuam competências e responsabilidades, de forma a 
conceder autonomia aos cargos de chefia, descentralizando decisões administrativas. 

89BObjetivo 3 Aumentar a atuação extrajudicial na solução efetiva dos 

conflitos. 

Responsável: Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional. 

207BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Ampliar a mediação de conflitos de forma extrajudicial, utilizando por exemplo 
os TACs, e acompanhar seu andamento até o cumprimento completo do termo. 
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90BObjetivo 4 Ampliar a atuação especializada e implementar sua 

regionalização. 

Responsável: Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional. 

208BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Ampliar a atuação especializada do MP e implementar a atuação regionalizada, 

obedecendo ao melhor critério e modelo de regionalização de cada área. 

 

91BObjetivo 5 Fortalecer a imagem do MP intensificando ações de 

divulgação externa. 

Responsável: Supervisor-Geral da Assessoria de Comunicação. 

209BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Definir a identidade do Ministério Público, criando instrumentos de 

comunicação institucional para apoiar a divulgação externa. Fomentar ações de 
marketing com o intuito de dar maior visibilidade ao MP, aproximando-o da sociedade. 
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27BGESTÃO DE RH 

92BObjetivo 1 Ampliar e adequar o quadro funcional de acordo com a 

efetiva necessidade do MP. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

210BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover concursos públicos para o provimento dos cargos vagos de membros 

e servidores, bem como criar novas vagas para atender as reais necessidades do 

Ministério Público, principalmente na área-meio (corpo técnico, assessores e servidores 

em geral), visando reduzir o número de terceirizados e estagiários. Realizar estudo 

quantitativo e qualitativo sobre os cargos e carga de trabalho por funcionário, visando 

readequar as pessoas, remanejando-as de acordo com as reais necessidades de cada 
setor com base no volume de trabalho e no perfil pessoal e profissional requisitado para 

a função. 

93BObjetivo 2 Investir na capacitação e no aprimoramento funcional. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

211BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Criar um programa permanente de capacitação e aperfeiçoamento de membros 

e servidores, por meio da disponibilização de cursos internos, externos, ensino a 

distância, grupos de estudo, etc. 

94BObjetivo 3 Buscar melhoria contínua do clima organizacional e da 

qualidade de vida das pessoas valorizando os integrantes do 

MP. 

Responsável: Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo. 

212BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Melhorar o ambiente de trabalho por meio da readequação da estrutura 

administrativa, da valorização funcional e da flexibilização dos horários dos servidores, 
priorizando a qualidade de vida no trabalho, o bem-estar físico e psíquico dos integrantes 

do MP. Adotar e efetivar política de valorização funcional, criando: a) política de 

aproximação entre os integrantes da Instituição, com programas contínuos de incentivo 
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que visem sua integração, tais como prêmios por desempenho na atuação (ex. “Servidor 

Modelo”, “Promotor do Ano”, etc.); b) gratificações de incentivo à capacitação; c) 

informativos dirigidos a membros e servidores. Aprimorar plano de cargos, carreiras e 

salários dos servidores. 
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28BINFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

95BObjetivo 1 Readequar a infraestrutura física da PGJ e das Promotorias, 

para garantir funcionalidade e conforto às pessoas. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

213BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Adequar o prédio da PGJ para garantir conforto aos seus integrantes e ao público 

atendido, de forma que se otimize o ambiente de trabalho e se evite o isolamento, bem 

como promover o bem-estar das pessoas, disponibilizando espaço para refeitório, creche 

e ambulatório. Instalar todas as Promotorias de Justiça em sedes próprias. 

96BObjetivo 2 Garantir sistemas e banco de dados integrados e 

consistentes. 

Responsável: Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo. 

214BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Disponibilizar infraestrutura tecnológica que permita estruturar informações em 
um único banco de dados, bem como promover a integração e a permanente atualização 

dos sistemas de informação. 
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29BGESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

97BObjetivo 1 Buscar excelência da gestão orçamentária com priorização 

da execução da estratégia. 

Responsável: Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo. 

215BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Elaborar o planejamento orçamentário alinhado com os objetivos estratégicos 

da Instituição, de forma a garantir a execução da estratégia, sempre respeitando os 

princípios constitucionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo transparência na 

gestão orçamentária. 

98BObjetivo 2 Captar recursos extraorçamentários. 

Responsável: Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo. 

216BDESCRIÇÃO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Estabelecer convênios e parcerias com órgãos públicos e privados para a 

obtenção de recursos extraorçamentários para a execução de projetos de interesse 

institucional, alinhados aos objetivos estratégicos. 



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Método para Elaboração do PGA 2019 51 

 

6BMÉTODO PARA ELABORAÇÃO DO PGA 2019 

A estratégia do MPMS a longo prazo é representada por seu PEI, descrito 

sinteticamente no Mapa Estratégico. Com o intuito de acompanhar o desempenho dos 

objetivos institucionais, a Gestão Estratégica vem promovendo seu desdobramento nos 

níveis tático (médio prazo – planos diretores) e operacional (curto prazo – planos gerais 

de atuação), Assim, o PGA representa a execução anual do PEI, evidenciando as 

prioridades de atuação e metas para as áreas administrativas e finalísticas, conforme os 

objetivos constantes no Mapa Estratégico. 

A construção do PGA 2019 contou com a participação da Corregedoria-Geral; da 

Ouvidoria; da Escola Superior do Ministério Público (ESMP); da Gestão de Estagiários de 

Direito (GED); das Coordenadorias das Procuradorias de Justiça; das Coordenadorias de 

Recursos Especializados; dos CAOs; dos núcleos de apoio especializados; e dos grupos de 

atuação especial. 

Para os órgãos supramencionados, a metodologia consistiu no levantamento de 

iniciativas estratégicas e seus respectivos cronogramas, bem como de outras iniciativas 

que serão desenvolvidas durante o ano de 2019, mediante preenchimento de 
formulários específicos, apresentados em reuniões agendadas pelo Procurador-Geral de 

Justiça, por meio do Memorando Circular nº 2/2018/GAB-PGJ e do Ofício Circular nº 

024/2018/GAB/PGJ. 

As informações foram remetidas à SEPLANGE, que consolidou os dados de forma 

a gerar os resultados que se apresentam no Caderno I deste relatório: Plano de Atuação 

dos Órgãos de Administração Superior, de Administração, de Coordenação e de Apoio 

às Atividades Institucionais e de Execução. 

Além disso, com a recente elaboração dos PES de Tecnologia da Informação, 

Administração, Comunicação e Pessoas, também foi possível definir, juntamente com as 

respectivas áreas, os planos de atuação da área-meio para o ano de 2019. 

Os Planos Gerais de Atuação das áreas de Tecnologia da Informação, 

Administração, Comunicação e Pessoas para o ano de 2019 descrevem os projetos e 

ações específicas para cada uma das iniciativas que integram seus respectivos PES, e se 

encontram descritos no Caderno II deste relatório. 

Concomitantemente, foi realizado levantamento junto aos Promotores de 

Justiça da Instituição, por meio de formulário eletrônico devidamente alinhado ao PEI, 
com o escopo de determinar as áreas de atuação prioritárias para o ano de 2019. 
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O formulário, construído na ferramenta Google Forms, foi disponibilizado aos 

Promotores de Justiça por meio de cartão no portal do SIMP, conforme imagem contígua 

a este texto, sendo que o Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça de Gestão e 

Planejamento Institucional expediu o Ofício 

Circular nº 001/2018/PGAGI/PGJ/MPMS, 

de 24 de agosto de 2018, orientando o 

preenchimento e solicitando a participação 

de todos os Promotores de Justiça. 

O preenchimento do formulário 

eletrônico se deu com a observância das seguintes diretrizes: 

I. Cada Promotoria de Justiça pôde priorizar até três áreas de atuação para o 

ano de 2019, entre aquelas previstas no Mapa Estratégico da Instituição 

(Cidadania, Infância e Juventude, Cível, Meio Ambiente, Consumidor, 

Criminal, Patrimônio Público e Crime Organizado ou Recursos). 

II. As definições das áreas prioritárias, de acordo com sua ordem de 

preenchimento, foram classificadas como: principal prioridade; segunda 

prioridade; e terceira prioridade. 

III. Por fim, para cada uma das três áreas de atuação priorizadas, o membro 

responsável pela Promotoria de Justiça pôde selecionar quais iniciativas 

estratégicas correlacionadas pretende realizar no ano de 2019. 

O período para acesso e preenchimento do formulário eletrônico pelos 

Promotores de Justiça ocorreu entre os dias 24 de agosto e 22 setembro do mesmo ano. 

Encerrado o prazo para preenchimento dos questionários, a SEPLANGE iniciou a 

consolidação dos dados, bem como o seu tratamento estatístico, de forma a gerar os 

resultados que possibilitaram as leituras que se apresentam no Caderno III deste 

relatório: Plano de Atuação das Promotorias de Justiça. 

A construção estatística necessária à elaboração do PGA 2019, com base nas 
respostas constatadas nos formulários, considerou as seguintes etapas: 

I. Agrupamento das respostas por área de atuação; 

II. Agrupamento das respostas por classificação de prioridades (principal 
prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade); 
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III. Identificação das adesões para cada área de atuação de acordo com a 

priorização efetuada pelo Promotor de Justiça responsável pelo 

preenchimento do formulário; 

IV. Ponderação dos resultados por meio de cálculo de média ponderada; 

V. Identificação das adesões por área de atuação e suas respectivas iniciativas 

estratégicas. 

Desta forma, o Caderno III contempla ainda o Quadro Geral de Priorizações das 

Promotorias de Justiça, que representa os resultados das etapas de agrupamento das 

respostas por área de atuação e por classificação de prioridades, bem como a etapa de 

identificação de adesões para cada área de atuação. 

Das 170 Promotorias de Justiça que preencheram o formulário eletrônico, 

elencando ao menos uma área de atuação como principal prioridade, 60 também 

apontaram uma área de atuação como segunda prioridade e 14, ainda, apontaram uma 

área de atuação como terceira prioridade. 

Em relação à ponderação dos resultados, frisa-se que se fez necessária tendo em 
vista que as áreas de atuação foram escolhidas mediante a definição de prioridades, 

classificadas como principal, segunda e terceira. A ponderação dos resultados foi 

executada por meio da atribuição de pesos para as três grandezas envolvidas na análise, 
conforme consta da tabela a seguir. 

 

 

 

Conceitualmente, a média ponderada é calculada por meio da soma de todos os 

valores (ou grandezas) multiplicados previamente pelos seus respectivos pesos e 

divididos pela somatória dos pesos. A equação abaixo representa a fórmula da média 

ponderada, considerando as três grandezas envolvidas no questionário: 

Média ponderada = (principal prioridade x 3) + (segunda prioridade x 2) + (terceira prioridade x 1) 
Somatório dos pesos 

O Caderno III apresenta a Visão Institucional das Priorizações, que representa 

as prioridades das Promotorias de Justiça do MPMS, apurada mediante a ponderação das 

variáveis e por meio do cálculo da média ponderada, com a atribuição dos pesos 

definidos metodologicamente para cada uma das grandezas envolvidas (principal 

prioridade, segunda prioridade e terceira prioridade). 

Priorização Peso 

Principal prioridade 3 

Segunda prioridade 2 

Terceira prioridade 1 
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Importante destacar que, dada a característica do preenchimento do formulário 

(possibilidade de apontamento de múltiplas iniciativas estratégicas por área de atuação), 

a totalização das respostas para cada área supera o percentual de 100%. 

Os Anexos I, II e III do Caderno III apresentam, respectivamente, os Planos de 

Atuação para o ano de 2019 das Promotorias de Justiça de Entrância Especial, de 

Segunda Entrância e de Primeira Entrância. 
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7BPGA - PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 2019 

Inicialmente, há que se esclarecer que, com a publicação da Resolução nº 

005/2014-PGJ, que criou a estrutura de Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do 

MPMS, foi conferida à Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica a competência 

para “coordenar a elaboração, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação do 

PGA – Plano Geral de Atuação do Ministério Público” (art. 6º, inciso V). 

Essa mesma Resolução atribuiu à SEPLANGE a incumbência de “promover a 

elaboração do Plano Geral de Atuação – PGA – do Ministério Público, visando encaminhá-

lo ao Procurador-Geral de Justiça, bem como promover o seu acompanhamento, 

monitoramento e avaliação” (art. 7º, inciso X). 

Destarte, o PGA passou a ser um instrumento de execução, monitoramento e 

avaliação do Planejamento Estratégico no curto prazo, de forma que a sucessão dos PGAs 

nos anos vindouros leve, no seu conjunto, à efetiva execução do Plano Estratégico do 
MPMS. 

Conforme já mencionado anteriormente, o PGA condensa, de forma estratégica, 

a priorização de objetivos e iniciativas estratégicas para o ano de 2019, com o desígnio 
de levar o MPMS ao cumprimento de sua Missão Institucional, de forma a atender 

efetivamente as expectativas do cidadão. 

Outrossim, a presente edição do PGA traz uma inovação, consistente no plano 
geral de atuação da área-meio, resultado do desdobramento da estratégia realizado pela 

SEPLANGE durante o ano de 2018, que culminou na elaboração dos PES das áreas de 

Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação e Pessoas, resguardadas suas 

particularidades e o alinhamento com o PEI. 

O desdobramento do PEI ocorrido durante o ano de 2018, além de possibilitar o 
estabelecimento de um referencial estratégico para a área-meio, com planos 
individualmente detalhados, contendo prioridades, iniciativas estratégicas e indicadores 
para cada uma das respectivas áreas, também viabilizou a definição, pela primeira vez, 
dos planos de atuação da área-meio. 

Assim, com uma participação mais efetiva dos órgãos de execução e dos órgãos 
da Administração Superior, acrescida da inclusão das áreas-meio de Tecnologia da 
Informação, Administração, Comunicação e Pessoas, almeja-se dar maior efetividade a 
este instrumento por meio do empenho e envolvimento coletivos, potencializando os 
resultados institucionais e promovendo progressos permanentes na área da gestão. 
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Em decorrência dessa inovação, consistente na inclusão da área-meio no PGA 

2019, a SEPLANGE buscou uma imagem que representasse essa integração entre as áreas 

administrativas e finalísticas do MPMS, chegando-se à arte a seguir. 

Observa-se que a engrenagem 

localizada no centro, realçada 

em vermelho, representa a 

área administrativa da 

Procuradoria-Geral de Justiça 

(PGJ), que dá suporte às 

atividades de execução, 

destacando-se as áreas de 

Administração, Comunicação, 

Pessoas e Tecnologia da 

Informação. 

As outras engrenagens 
representam as áreas de execução constantes do Mapa Estratégico da Instituição, sendo 

que a correlação das áreas com o tamanho das engrenagens foi baseada nas prioridades 

estabelecidas pelas Promotorias de Justiça no Plano Geral de Atuação 2018, conforme se 
observa do gráfico a seguir, extraído da página 60 do PGA 2018. 

 

Importante destacar que, após a priorização da atuação pelas Promotorias de 

Justiça, para o ano de 2019, as áreas definidas permaneceram as mesmas, embora com 

percentuais diferentes, conforme se observa do gráfico a seguir, extraído da página 160 

desta edição do PGA. 
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Por fim, considerando que a partir desta versão o PGA passa a conter o Plano de 

Atuação dos Órgãos de Administração Superior, de Administração, de Coordenação e de 

Apoio às Atividades Institucionais e de Execução; o Plano Geral de Atuação da área-meio; 

e o Plano de Atuação das Promotorias de Justiça, a SEPLANGE optou por dividir os 
respectivos planos em cadernos. 

Portanto, visando uma melhor organização e apresentação dos resultados 

obtidos junto às respectivas áreas de atuação do MPMS, o PGA 2019, além da parte 
introdutória, contém 3 (três) cadernos específicos, que são exibidos na sequência, quais 

sejam: 

 CADERNO I, referente ao Plano de Atuação dos Órgãos de Administração 

Superior, de Administração, de Coordenação e de Apoio às Atividades 

Institucionais e de Execução; 

 CADERNO II, alusivo ao Plano Geral de Atuação da área-meio, 

contemplando as áreas de Tecnologia da Informação, Administração, 

Comunicação e Pessoas; e 

 CARDERNO III, referente ao Plano de Atuação das Promotorias de Justiça, 

contendo os planos individuais de atuação de cada Promotoria de Justiça, 

conforme preenchidos pelos respectivos responsáveis. 
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217BCADERNO I: PLANO DE ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, DE ADMINISTRAÇÃO, DE 

COORDENAÇÃO E DE APOIO ÀS ATIVIDADES 

CADERNO I 

PLANO DE ATUAÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERIOR, DE 
ADMINISTRAÇÃO, DE 

COORDENAÇÃO E DE APOIO ÀS 
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS  

E DE EXECUÇÃO 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

1 

Fomento de maior eficiência e resolutividade nas áreas 
de direitos difusos e coletivos, especialmente na defesa 
do patrimônio público, proteção à infância e 
juventude, ao idoso e ao portador de necessidades 
especiais. 

Promotores de 
Justiça da tutela 
difusa e coletiva 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Incremento nos critérios de avaliação e capacitação na 
atuação junto ao Tribunal do Júri. 

Assessoria Especial 
da CGMP e 

Promotores do 
Tribunal do Júri 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 
Acompanhamento do efetivo cumprimento do PGA 
definido pelos órgãos de execução, em conjunto com 
os respectivos CAOs. 

Promotores de 
Justiça 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Realizar correições ordinárias com a totalidade dos 
membros em estágio probatório. CGMP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

5 

Promover audiências regionais de alinhamento 
institucional para verificação de cumprimento das 
metas estratégicas e cumprimento dos planos de 
atuação. 

Promotores de 
Justiça 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

6 

Realização periódica e frequente de teleconferências 
temáticas, para suprimir dúvidas, orientar e capacitar 
os membros, especialmente aqueles em estágio 
probatório. 

Promotores de 
Justiça 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

7 
Realização de inspeções eletrônicas permanentes com 
a finalidade de manter controle rigoroso sobre 
processos e procedimentos em atraso. 

CGMP e órgãos de 
apoio 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 

Promover a interface necessária com os demais órgãos 
internos da Instituição com o fim de dar efetividade às 
disposições alusivas aos parâmetros de pleno 
desenvolvimento do estágio probatório inscritos na 
Recomendação de Caráter Geral da Corregedoria 
Nacional do Ministério Público (CNMP-CN) nº 01/2018. 

Procuradoria-Geral 
de Justiça, CGMP, 

ESMP e CAOs 
✓ ✓ ✓ ✓         

 

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CGMP) 
RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA MARCOS ANTONIO MARTINS SOTTORIVA 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 
Participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias 
junto ao Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério 
Público (CNOMP). 

Ouvidores dos 
Ministérios Públicos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 

Participação nos eventos e reuniões da Rede de 
Ouvidorias do Estado para demonstrar a necessidade 
de criação de ouvidorias em todos os municípios de 
Mato Grosso do Sul. 

Ouvidoria do MPMS, 
Rede de Ouvidorias, 

municípios e 
sociedade em geral 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 

Participação em cursos e capacitações organizados 
pelo CNOMP e pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) para atualização e reciclagem das 
melhores técnicas de atendimento ao cidadão. 

Equipe da Ouvidoria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 
Participação em ações sociais, com o objetivo de 
atender o público carente e divulgar o papel 
institucional da Ouvidoria e do MPMS. 

Equipe da Ouvidoria 
e sociedade em geral 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 

Elaboração de minuta de resolução visando padronizar 
o atendimento presencial da Ouvidoria (recepção, 
ordem de atendimento, termo de declaração e demais 
disposições). 

Equipe da Ouvidoria, 
Procuradoria-Geral 

de Justiça e 
sociedade em geral 

  

✓ ✓ 

        

6 

Trabalho em conjunto com a equipe da ASSECOM para 
produção de materiais informativos da Ouvidoria 
(banners, folhetos, informativos, adesivos) ao longo do 
ano, em vista de as ações sociais (item 4) serem 
organizadas por órgãos externos, sem cronograma 
anual prévio dos eventos. 

Equipe da Ouvidoria 
e ASSECOM 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Observações Complementares 

Adequação dos materiais de divulgação (banners, folhetos, adesivos, etc.) com o novo símbolo do MPMS e novo endereço de 
atendimento da Ouvidoria (prédio da Av. Ricardo Brandão). 
Período: Assim que for determinada data de mudança para o novo prédio. 

As atividades a partir de setembro de 2019 podem variar em decorrência de nova gestão de Ouvidor do MPMS. 

 

OUVIDORIA DO MPMS 
RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA SILASNEITON GONÇALVES 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

1 Implantação de Educação a Distância (EaD). 
Membros, servidores 

e estagiários do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓          

2 Curso de especialização em gestão pública. 
Membros e 

servidores do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

3 Mestrado profissionalizante. 
Membros e 

servidores do 
Ministério Público 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Curso de extensão na área de Direito Constitucional e 
Direitos Humanos. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

5 Curso de extensão em Direto Penal e Direito Processual 
Penal. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 Curso de adaptação e formação para os Promotores de 
Justiça Substitutos. 

Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

7 Curso de aperfeiçoamento em Media Training. Membros do 
Ministério Público 

 ✓           

8 
Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de 
Infração Penal – “Análise – 6 canais de comunicação”. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
  ✓          

9 
Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de 
Infração Penal na área de Execução Penal. 

Membros do 
Ministério Público 

     ✓       

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ESMP) 
RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA JACEGUARA DANTAS DA SILVA 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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10 Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça Cíveis. 

Membros do 
Ministério Público 

    ✓        

11 
Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do 
Cidadão e dos Direitos Humanos – Temática “racismo”. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
   ✓         

12 
Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do 
Cidadão e Direitos Humanos – Temática “LGBT”. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
 ✓           

13 Curso de aperfeiçoamento junto à Corregedoria-Geral 
do MPMS. 

Membros do 
Ministério Público 

   ✓         

14 Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
       ✓     

15 Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça das Fundações. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
    ✓        

16 
Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça da Habitação e Urbanismo e 
Patrimônio Histórico e Cultural. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
     ✓       

17 
Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça do Idoso e das Pessoas com 
Deficiência. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
        ✓    

18 Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
        ✓    

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ESMP) 
RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA JACEGUARA DANTAS DA SILVA 
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Iniciativas Estratégicas 
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Previsão para execução 
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19 Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
  ✓       ✓   

20 Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça do Consumidor. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
     ✓       

21 Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça Eleitorais. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
          ✓  

22 
Curso de aperfeiçoamento junto ao CAO das 
Promotorias de Justiça do Controle Externo da 
Atividade Policial e Sistema Prisional. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
    ✓        

23 Curso de aperfeiçoamento junto à Coordenadoria de 
Recursos Especiais e Extraordinários. 

Membros do 
Ministério Público 

     ✓       

24 Encontros Regionais do Ministério Público.* Membros do 
Ministério Público 

            

25 Curso de aperfeiçoamento na área de inteligência. 
Membros e 

servidores do 
Ministério Público 

  ✓    ✓      

26 Curso de aperfeiçoamento na área de direitos difusos 
e coletivos. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
      ✓      

Observações Complementares 

- As datas dos eventos poderão ser alteradas em razão de eventual necessidade de adaptação do calendário. 
- A temática dos cursos poderá ser debatida e definida em conjunto com os Coordenadores dos respectivos CAOs e Núcleos. 
* O evento descrito no item 24 está previsto para ocorrer em dois momentos em 2019: um no primeiro semestre e outro no 
segundo. 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ESMP) 
RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA JACEGUARA DANTAS DA SILVA 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

1 

Realização do XXII Processo Seletivo de Estagiários Unificado 
do MPMS, ratificando o procedimento de que os processos 
seletivos simplificados devem ser extintos, não havendo 
porquê da existência de processos de seleção, com critérios 
diversos para cada comarca, além do alto custo destes 
enfrentados. 

Estudantes de níveis 
médio e superior 
(graduação e pós-

graduação) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓        

2 
Implantação de sistema informatizado, com 
modernização da gestão de estagiários de Direito, 
visando a automatização da folha de pagamento. 

Servidores do setor ✓ ✓           

3 
Estágio voluntário, implementação de diretrizes para 
informatizar os dados, facilitando o controle e 
otimizando a gestão de documentos recebidos. 

Prestadores de 
serviços voluntários 

✓ ✓           

4 
Convênios, criação de programa de controle dos dados, 
visando sua melhor conferência, prazos e vigência de 
cada convênio e/ou termo aditivo realizado. 

Instituições de 
Ensino, estudantes e 

estagiários deste 
Parquet 

  ✓ ✓         

5 
Alteração da Resolução nº 015/2010-PGJ, de 27 de 
julho de 2010, que disciplina o estágio no âmbito do 
MPMS. 

Membros, 
estagiários e 

servidores que 
atuam na área 

✓ ✓           

6 Realização do XXIII Processo Seletivo de Estagiários do 
MPMS.          ✓ ✓ ✓ ✓ 

Observações Complementares 

Quanto à alteração da Resolução nº 015/2010-PGJ, já se encontra em trâmite. 

 

GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO (GED) 
RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA EDGAR ROBERTO LEMOS DE MIRANDA 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 Reuniões ordinárias. Procuradorias de 
Justiça Cíveis 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Unificação de entendimentos jurídicos. Procuradorias de 
Justiça Cíveis 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Orientação quanto aos trabalhos das Procuradorias de 
Justiça Cíveis. 

Procuradorias de 
Justiça Cíveis 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Observações Complementares 

O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis engloba ainda o aprimoramento, a organização e o 
acompanhamento das atividades administrativas (distribuição processual, escala de comparecimento às sessões de julgamento do 
Tribunal de Justiça) e a busca de instrumentos para melhorias no desenvolvimento da atividade-fim. 

 

COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA IRMA VIEIRA DE SANTANA E ANZOATEGUI 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 Reuniões ordinárias. Procuradorias de 
Justiça Criminais 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Unificação de entendimentos jurídicos. Procuradorias de 
Justiça Criminais 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Orientação quanto aos trabalhos das Procuradorias de 
Justiça Criminais. 

Procuradorias de 
Justiça Criminais 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Observações Complementares 

O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais engloba ainda o aprimoramento, a organização e o 
acompanhamento das atividades administrativas (distribuição processual, escala de comparecimento às sessões de julgamento do 
Tribunal de Justiça) e a busca de instrumentos para melhorias no desenvolvimento da atividade-fim. 

 

COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA 
CRIMINAIS 

RESPONSÁVEL: PROCURADORA DE JUSTIÇA SARA FRANCISCO SILVA 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 Reuniões ordinárias. 
Procuradorias de 

Justiça de Interesses 
Difusos e Coletivos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Unificação de entendimentos jurídicos. 
Procuradorias de 

Justiça de Interesses 
Difusos e Coletivos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Orientação quanto aos trabalhos das Procuradorias de 
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. 

Procuradorias de 
Justiça de Interesses 
Difusos e Coletivos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Observações Complementares 

O plano de atuação da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos engloba ainda o 
aprimoramento, a organização e o acompanhamento das atividades administrativas (distribuição processual, escala de 
comparecimento às sessões de julgamento do Tribunal de Justiça) e a busca de instrumentos para melhorias no desenvolvimento 
da atividade-fim. 

 

COORDENADORIA DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA DE 
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA SERGIO LUIZ MORELLI 
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Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 

Pesquisa e aprofundamento nas matérias recursais, 
especialmente súmulas recursais vigentes e 
posicionamento dominante aplicável à admissibilidade 
dos recursos nos Tribunais Superiores, visando o 
aperfeiçoamento de membros e servidores do 
Ministério Público.  

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
que atuam na área 

de recursos 
especializados 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 
Promover atuação coordenada das Procuradorias de 
Justiça Especializadas em Recursos Cíveis, zelando por 
maior eficiência. 

Membros e 
servidores do 

Ministério Público 
que atuam na área 

de recursos 
especializados 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS CÍVEIS 
RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA BELMIRES SOLES RIBEIRO 
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1 Fomentar a interposição de recursos especiais, agravos 
internos e outras medidas nos Tribunais Superiores. 

Procuradores de 
Justiça integrantes 

da CRECrim 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 
Realizar, periodicamente, reuniões (conjuntas com a 
Corregedoria ou isoladas) com os Promotores de 
Justiça, visando maior produtividade e eficiência. 

Promotores de 
Justiça 

  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓ 

3 
Participar das reuniões ordinárias (ou extraordinárias) 
do Grupo Nacional de Acompanhamento Legislativo e 
Processual (GNPL/CNPG). 

             

4 
Dar publicidade, no site oficial do MPMS, aos 
julgamentos dos recursos interpostos pelos 
Procuradores de Justiça integrantes da CRECrim. 

Membros do 
Ministério Público e 

cidadãos 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 

Divulgar os resultados dos recursos interpostos pela 
CRECrim à população das respectivas comarcas 
(público externo) utilizando-se dos serviços da 
ASSECOM. 

Cidadãos da 
comunidade local 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 

Selecionar, no mínimo, 5 (cinco) teses de maior 
relevância e interesse do Ministério Público e 
intensificar a interposição de recursos aos Tribunais 
Superiores pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 

  ✓           

7 

Desenvolver, em conjunto com a área técnica 
específica, funcionalidades no SAJMP, com vistas a 
permitir maior integração entre os órgãos de primeira 
e segunda instâncias. 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 

Realizar reuniões periódicas com as Procuradorias de 
Justiça Criminais, para tratar de assuntos relacionados 
a recursos, com vistas a nortear a atuação em matéria 
criminal, respeitados os princípios da unidade, 
indivisibilidade e independência funcional. 

Procuradores de 
Justiça Criminais 

  ✓  ✓   ✓  ✓   

9 

Fomentar a interação das Procuradorias de Justiça e 
Promotorias de Justiça, com vistas à maior eficiência na 
interposição de recursos especializados e na prestação 
de serviços à sociedade. 

Órgãos de execução 
de primeira e 

segunda instâncias 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS 
CRIMINAIS (CRECRIM) 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA GILBERTO ROBALINHO DA SILVA 
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10 Publicar, periodicamente, os Boletins Informativos.   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

11 Visitar os Tribunais Superiores para acompanhamento 
de processos de interesse do MPMS.   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

 

COORDENADORIA DOS RECURSOS ESPECIALIZADOS 
CRIMINAIS (CRECRIM) 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA GILBERTO ROBALINHO DA SILVA 
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Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 Reuniões ordinárias. 
Procuradorias de 

Justiça de Interesses 
Difusos e Coletivos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Unificação de entendimentos jurídicos. 
Procuradorias de 

Justiça de Interesses 
Difusos e Coletivos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Orientação aos trabalhos das Procuradorias de Justiça 
de Interesses Difusos e Coletivos. 

Procuradorias de 
Justiça de Interesses 
Difusos e Coletivos 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Observações Complementares 

O plano de atuação da Coordenadoria de Recursos Especializados de Interesses Difusos e Coletivos engloba ainda o aprimoramento, 
organização e acompanhamento das atividades administrativas (distribuição processual, escala de comparecimento às sessões de 
julgamento do Tribunal de Justiça) e a busca de instrumentos para melhorias no desenvolvimento da atividade-fim. 

 

COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS DE 
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA SERGIO LUIZ MORELLI 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente 

Responsável: Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 
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o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
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. 

D
ez

. 

1 Continuidade ao Programa SOS Rios. Proprietários de 
imóveis rurais 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Continuidade ao Projeto Vinhaça. Usinas 
sucroalcooleiras 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Continuidade ao Programa DNA Ambiental. Proprietários de 
imóveis rurais 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 
Continuidade ao monitoramento do uso 
indiscriminado e armazenamento inadequado de 
agrotóxicos. 

Proprietários de 
imóveis rurais 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 Aplicação da Valoração de Dano Ambiental, utilizando-
se a Nota Técnica do MPMS. Técnicos e analistas             

6 Manutenção do Informativo Jurisprudência. Promotores de 
Justiça 

  ✓   ✓   ✓   ✓ 

7 Manutenção do Informativo do CAOMA. Ministérios Públicos 
e população 

  ✓   ✓   ✓   ✓ 

8 
Continuidade à ampliação e implementação de 
convênios com universidades e órgão públicos para 
laudos técnicos. 

Promotores de 
Justiça, órgãos 

públicos e 
universidades 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 Continuidade ao Centro Integrado de Proteção 
Ambiental (CEIPAM). 

Promotores de 
Justiça e 

universidades 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 Continuidade ao Projeto Quapivara. 
População da área 
urbana de Campo 

Grande 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE, DA HABITAÇÃO E 

URBANISMO E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de Infração Penal e 

Centro de Apoio Operacional Promotorias de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial e 
Responsável: Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

1 

Promover, em conjunto com o CAO das Promotorias de 
Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos 
Direitos Humanos e a ESMP, atenção e apoio às vítimas 
de crimes e atos infracionais conforme a Resolução CNJ 
nº 253/2018. 

Sociedade, 
Conselhos Tutelares, 
CRAS e Delegacias da 

Mulher 

            

2 Implementar os termos de acordo de não persecução 
penal conforme a Resolução CNMP nº 183/2018. Membros do MPMS             

3 

Promover curso de capacitação juntamente com a 
ESMP e o GACEP sobre IP: perícia, provas, finalidade e 
objeto (homicídio, feminicídio, roubo, crimes que 
deixam vestígios). 

Membros do MPMS 
e integrantes da 

Polícia Civil e 
Coordenadoria de 

Polícia 

            

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA CRIMINAIS E DO CONTROLE EXTERNO DA 

ATIVIDADE POLICIAL 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social 

Responsável: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 
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o.
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t.

 

O
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. 

N
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. 

D
ez

. 

1 Envio de legislação atualizada. Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Envio de informativos (STF/STJ). Membros do 
Ministério Público 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

3 Envio do InfoPatri. Membros do 
Ministério Público 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

4 Elaboração de orientações técnicas sobre 
improbidade. 

Membros do 
Ministério Público 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5 Reunião de trabalho para discussão sobre o acordo de 
improbidade. 

Membros do 
Ministério Público 

   ✓         

6 Planejamento e estruturação do LAB da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (SENASP). 

Membros do 
Ministério Público 

 ✓           

7 Discussão sobre os efeitos da Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI). 

Membros do 
Ministério Público 

     ✓       

8 Discussão sobre o direcionamento dos concursos 
públicos. 

Membros do 
Ministério Público 

  ✓          

9 Discussão sobre o controle do processo licitatório. Membros do 
Ministério Público 

    ✓        

10 Discussão sobre a implementação do ponto eletrônico. Membros do 
Ministério Público 

       ✓     

11 Discussão sobre advocacia pública, diárias de 
vereadores e concurso público. 

Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓         

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, DAS 

FUNDAÇÕES E ELEITORAIS 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Fundações 

Responsável: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar
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r.
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. 
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. 
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. 

1 
Atividade de suporte técnico e orientação jurídica às 
Promotorias de Justiça das Fundações no mister do 
velamento das fundações privadas. 

Membros e 
servidores 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 

Participação em reunião ordinária da Associação 
Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de 
Fundações e Entidades de Interesse Social (PROFIS), na 
cidade de Vitória/ES. 

Membros   ✓          

3 Participação em reunião ordinária da PROFIS, na cidade 
de Manaus/AM. Membros        ✓     

4 

Acompanhamento e registro do movimento referente 
à prestação de contas das Fundações Privadas 
encaminhadas ao Departamento Especial de Apoio às 
Atividades de Execução (DAEX) para análise e/ou 
devolvidas à origem pós-análise. 

Membros e 
servidores 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 
Registro dos expedientes que passam pelo CAOFun no 
Sistema Informatizado Mensal de Produtividade e 
Estatística (SU), para ciência do CNMP. 

Promotorias de 
Justiça das 
Fundações 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 
Atualização da Resolução nº 003/2006-PGJ, de 7 de 
abril de 2006, que disciplina a atuação das Promotorias 
de Justiça das Fundações e dá outras providências.* 

CAOFun e 
Promotorias de 

Justiça 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

7 Atualização do roteiro de atuação para as Promotorias 
de Justiça das Fundações.* 

Membros com 
atribuição nas PJs 

das Fundações 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

8 Elaboração do novo portal do CAOFun.** 
MPMS e 

interessados em 
geral 

 ✓ ✓ ✓ ✓        

Observações Complementares 

*Os itens 6 e 7 dependem da participação da Administração Superior. 
** Este item depende da atuação de outro órgão (STI). 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, DAS 

FUNDAÇÕES E ELEITORAIS 



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno I: Plano de Atuação dos Órgãos de Administração Superior, de Administração, de Coordenação e de Apoio às Atividades 76 

 

 

Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Eleitorais 

Responsável: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
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ai
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n.
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. 
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. 

1 Envio de informativos. Membros do 
Ministério Público 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

2 Elaboração de orientações técnicas. Membros do 
Ministério Público 

  ✓   ✓   ✓    

3 Envio de alteração legislativa. Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Discussão sobre atuação. Membros do 
Ministério Público 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, DAS 

FUNDAÇÕES E ELEITORAIS 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 

Responsável: Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
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1 

1ª Reunião ordinária quadrimestral com os Diretores 
dos Núcleos Regionais das Promotorias de Justiça de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Promotores de Justiça 
da Infância e da 

Juventude que atuam 
como Diretores dos 
Núcleos Regionais 

   ✓         

2 

2ª Reunião ordinária quadrimestral com os Diretores 
dos Núcleos Regionais das Promotorias de Justiça de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Promotores de Justiça 
da Infância e da 

Juventude que atuam 
como Diretores dos 
Núcleos Regionais 

       ✓     

3 

3ª Reunião ordinária quadrimestral com os Diretores 
dos Núcleos Regionais das Promotorias de Justiça de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Promotores de Justiça 
da Infância e da 

Juventude que atuam 
como Diretores dos 
Núcleos Regionais 

          ✓  

Observações Complementares 

As principais diretrizes para atuação dos Promotores de Justiça na área da Infância e da Juventude são discutidas durante as 
reuniões quadrimestrais, bem como a necessidade de realização de mais reuniões ou contatos com autoridades e outras 
intervenções para a melhoria do atendimento das crianças e adolescentes do estado de Mato Grosso do Sul. 

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis 

Responsável: Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
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. 

1 Encontro estadual dos Promotores de Justiça com 
atuação na área cível - construindo enunciados cíveis. 

Promotores de 
Justiça da área cível 

   ✓         

2 Reunião com grupo de trabalho - compilação dos 
resultados do encontro estadual. 

Grupo de 
Promotores de 

Justiça 
     ✓       

3 Reunião de lançamento dos enunciados cíveis. Sociedade em geral           ✓  

4 

Pesquisa com os membros do Ministério Público da 
área cível acerca da adesão aos enunciados definidos 
no Encontro Estadual - aplicação de questionário e 
elaboração de relatório. 

Promotores de 
Justiça da área cível 

       ✓ ✓    

Observações Complementares 

A presente proposta visa atingir o objetivo estratégico "Uniformizar a atuação do MP na área cível", que busca atuação harmônica 
do MP na área cível, com base em enunciados coletivamente definidos, evitando-se assim decisões contraditórias sobre mesmo 
tema, respeitando-se, contudo, a independência funcional dos órgãos de execução. 
Ressalta-se que, durante a revisão dos indicadores estratégicos da atividade finalística, ocorrida em 2015, o referido objetivo 
estratégico passou a ter os seguintes indicadores estratégicos: 
I - Reuniões para definição de enunciados - este indicador afere o número de reuniões periódicas entre os órgãos de execução, sob 
a coordenação do CAO Cível, para definição (elaboração, revisão, exclusão) de enunciados de atuação na área, seja no âmbito 
judicial, seja no extrajudicial. 
II - Declarações acerca da adesão ou não aos enunciados aprovados - este indicador afere o número de adesões acerca dos 
enunciados cíveis, mediante questionários a serem aplicados pelo CAO Cível. 
Assim sendo, os eventos acima descritos têm por objetivo viabilizar a captação de dados para alimentar os referidos indicadores, 
atendendo assim o objetivo estratégico acima mencionado. 

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA CÍVEIS, DO CONSUMIDOR E DO IDOSO 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo  
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor 

Responsável: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
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1 Palestras aos consumidores mirins, a fim de dar 
continuidade ao Projeto MP Vai à Escola. Consumidores mirins   ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  

2 

Acompanhamento de instaurações, prorrogações e 
arquivamentos de procedimentos que envolvam 
matérias consumeristas nas Promotorias de Justiça do 
Estado de MS. 

Órgãos de execução 
(Promotorias de 

Justiça de 
Consumidor) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 

Busca da implementação das políticas públicas de 
consumo (conscientização/orientação), por meio da 
realização de palestras, reuniões, audiências públicas, 
etc. 

Sociedade sul-mato-
grossense 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 

Acompanhamento/monitoramento do ajuizamento 
das ações civis públicas que tratem de direito do 
consumidor, a fim de alimentar a plataforma 
CONSUMIDOR VENCEDOR. 

Órgãos de execução 
(Promotorias de 

Justiça de 
Consumidor) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 

Atividade de suporte e orientação técnico-jurídica às 
Promotorias de Justiça na promoção da defesa do 
consumidor (pesquisas, modelos de peças, ações, 
jurisprudências, etc.). 

Órgãos de execução 
(Promotorias de 

Justiça de 
Consumidor) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 Aproximação de órgãos de controle e fiscalização 
(PROCON, INMETRO, ANVISA, DECON, etc.). 

Sociedade sul-mato-
grossense 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

7 
Fortalecimento das parcerias administrativas para a 
proteção da saúde do consumidor (IAGRO, ANVISA, 
SESAU, DECON, etc.). 

Sociedade sul-mato-
grossense 

✓ ✓   ✓ ✓   ✓ ✓   

8 

Desenvolvimento de programas de atuação como: 
Alimento sem risco (MPSC); Alô Direito: redução da 
incidência de práticas abusivas e desrespeito ao 
consumidor pelas prestadoras de serviço de telefonia 
(MPSC); Olho na Bomba (MPGO). 

Sociedade sul-mato-
grossense 

 ✓    ✓ ✓    ✓  

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA CÍVEIS, DO CONSUMIDOR E DO IDOSO 
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Iniciativas Estratégicas propostas pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor 

Responsável: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

Descrição Público-
alvo 

Previsão para execução 

Ja
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ar
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Ab
r.
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n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez
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9 

Estreitar comunicação com a Federação Estadual de Futebol de 
MS, a fim de acompanhar a emissão dos laudos de todos os 
estádios no Estado (Catalogação - paradigma o MPPR: 
http://www.federacaopr.com.br/Páginas/Estádios/Estadios.asp
x). 

Consumido
r torcedor 

    ✓ ✓ ✓      

1
0 

Reuniões do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor  
(SINDEC).*              

1
1 

Reuniões do Conselho dos Consumidores de Energia da Área de 
Concessão da Energisa-MS (CONCEN).*              

1
2 

Reuniões do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor 
(CEDC).*              

1
3 

Aproximação a órgãos/conselhos de classe (OAB, CRF, CREF, 
CREA, CRM, CRMV, CRO, etc.). 

Sociedade 
Sul-Mato-
Grossense 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Observações Complementares 

* A depender do agendamento dos referidos conselhos gestores. 

 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA CÍVEIS, DO CONSUMIDOR E DO IDOSO 

http://www.federacaopr.com.br/
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
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. 

N
ov

. 

D
ez

. 

1 Envio de legislação atualizada. Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Envio de informativos (STF/STJ/TJ). Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Envio de Infocrim. Membros do 
Ministério Público 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

4 Envio de Infolegis. Membros do 
Ministério Público 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5 Elaboração de orientações de crime de trânsito. Membros do 
Ministério Público 

  ✓          

6 Reunião de trabalho para discussão sobre o acordo 
de não persecução penal. 

Membros do 
Ministério Público 

 ✓           

7 Elaboração de material técnico de apoio. Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 Discussões sobre investigação criminal. Membros do 
Ministério Público 

   ✓         

 

NÚCLEO CRIMINAL (NUCRIM) 
RESPONSÁVEL: PROMOTOR DE JUSTIÇA FABIO IANNI GOLDFINGER 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
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. 
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. 
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. 

D
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. 

1 Envio de informativos. Membros do 
Ministério Público 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

2 Elaboração de orientação técnica. Membros do 
Ministério Público 

  ✓   ✓   ✓    

3 Envio de alteração legislativa. Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Discussão sobre atuação. Membros do 
Ministério Público 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

NÚCLEO ELEITORAL 
RESPONSÁVEL: PROMOTOR DE JUSTIÇA FABIO IANNI GOLDFINGER 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 

Ja
n.

 

Fe
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. 
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. 

Ju
n.
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ut

. 
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. 

D
ez

. 

1 Envio de legislação atualizada. Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Envio de informativos (STF/STJ). Membros do 
Ministério Público 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

3 Envio de InfoPatri. Membros do 
Ministério Público 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

4 Elaboração de orientações técnicas sobre 
improbidade. 

Membros do 
Ministério Público 

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5 Reunião de trabalho para discussão sobre o acordo de 
improbidade. 

Membros do 
Ministério Público 

   ✓         

6 Planejamento e estruturação do LAB da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (SENASP). 

Membros do 
Ministério Público 

 ✓           

7 Discussão sobre os efeitos da LBI. Membros do 
Ministério Público 

     ✓       

8 Discussão sobre o direcionamento dos concursos 
públicos. 

Membros do 
Ministério Público 

  ✓          

9 Discussão sobre o controle do processo licitatório. Membros do 
Ministério Público 

    ✓        

10 Discussão sobre a implementação do ponto eletrônico. Membros do 
Ministério Público 

       ✓     

11 Discussão sobre advocacia pública, diárias de 
vereadores e concurso público. 

Membros do 
Ministério Público 

✓ ✓ ✓ ✓         

NÚCLEO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DAS FUNDAÇÕES 
(NUPATRI) 

RESPONSÁVEL: PROMOTOR DE JUSTIÇA FABIO IANNI GOLDFINGER 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, nos 
Batalhões da Polícia Militar, nas Companhias 
Independentes da Polícia Militar e nas Unidades de 
Perícia do Município de Campo Grande. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
   ✓ ✓        

2 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no 
Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do 
Município de Três Lagoas e na Delegacia de Polícia Civil 
do Município de Selvíria. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
   ✓         

3 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no 
Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do 
Município de Corumbá e na Delegacia de Polícia Civil 
do Município de Ladário. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
   ✓         

4 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no 
Batalhão da Polícia Militar, na Companhia 
Independente da Polícia Militar e nas Unidades de 
Perícia do Município de Dourados e na Delegacia de 
Polícia Civil do Município de Laguna Carapã. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
    ✓        

5 

Reuniões com autoridades da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública (Sejusp), das Polícias Civil e 
Militar e da Coordenadoria-Geral de Perícias do Estado, 
a fim de tratar dos resultados das visitas técnicas 
realizadas nos meses de abril e maio, bem como de 
soluções para os problemas encontrados. 

Autoridades 
estaduais atuantes 

na Segurança Pública 
     ✓ ✓      

6 Reunião com Promotores de Justiça Criminais da 
capital. 

Membros do 
Ministério Público 

Estadual com 
atribuições na área 

criminal 

     ✓       

7 Reunião do Controle Externo da Atividade Policial com 
os Promotores de Justiça das comarcas do interior. 

Membros do 
Ministério Público 

Estadual com 
atribuições no 

Controle Externo da 
Atividade Policial 

      ✓      

 

 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO 
DA ATIVIDADE POLICIAL (GACEP) 

RESPONSÁVEL: PROMOTORA DE JUSTIÇA LUCIANA MOREIRA SCHENK 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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8 

Participar do IX Encontro Nacional do Ministério 
Público no Controle Externo da Atividade Policial (IX 
ENCEAP), promovido pela Comissão do Sistema 
Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 
Segurança Pública (CSP) do CNMP.  

Membros do 
Ministério Público 

brasileiro com 
atribuições no 

Controle Externo da 
Atividade Policial 

        ✓    

9 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, nos 
Batalhões da Polícia Militar, nas Companhias 
Independentes da Polícia Militar e nas Unidades de 
Perícia do Município de Campo Grande. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
         ✓ ✓  

10 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no 
Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do 
Município de Três Lagoas e na Delegacia de Polícia Civil 
do Município de Selvíria. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
         ✓   

11 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no 
Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do 
Município de Corumbá e na Delegacia de Polícia Civil 
do Município de Ladário. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
         ✓   

12 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no 
Batalhão da Polícia Militar, na Companhia 
Independente da Polícia Militar e nas Unidades de 
Perícia do Município de Dourados e na Delegacia de 
Polícia Civil do Município de Laguna Carapã. 

Policiais Civis, 
Policiais Militares e 

Peritos Criminais 
          ✓  

13 

Reuniões com autoridades da Sejusp, das Polícias Civil 
e Militar e da Coordenadoria-Geral de Perícias do 
Estado, a fim de tratar dos resultados das visitas 
técnicas realizadas nos meses de outubro e novembro, 
bem como de soluções para os problemas 
encontrados. 

Autoridades 
estaduais atuantes 

na Segurança Pública 
           ✓ 

 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO 
DA ATIVIDADE POLICIAL (GACEP) 

RESPONSÁVEL: PROMOTORA DE JUSTIÇA LUCIANA MOREIRA SCHENK 
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Iniciativas Estratégicas 

Descrição Público-alvo 
Previsão para execução 
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1 15ª Reunião Ordinária do GAEP     ✓         

2 16ª Reunião Ordinária do GAEP           ✓   

Observações Complementares 

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 20/2010-PGJ, de 9 de novembro de 2010, o GAEP reunir-se-á, ordinariamente, 
semestralmente, nos meses de abril e outubro, para discussão dos problemas na Execução Penal e das medidas a serem adotadas 
para sua solução. 

Nos termos da Resolução nº 015/2017-PGJ, de 5 de julho de 2017, bem como de orientação feita pelo Promotor de Justiça Paulo 
Roberto Gonçalves Ishikawa, foi solicitada à Diretora-Geral da ESMP, por meio do Ofício nº 0184/2018/GAEP/MS, a realização de 
evento, seja conferência ou palestra, possivelmente com juristas convidados, com o fim de tratar de assuntos sobre o sistema 
prisional, podendo ser realizado em conjunto com o GACEP, uma vez que o Controle Externo da Atividade Policial e a Segurança 
Pública são matérias correlatas e de grande relevância para a Instituição, sendo que o evento único otimizaria eventual convocação 
e deslocamento dos Promotores de Justiça. 

 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DA EXECUÇÃO PENAL 
(GAEP) 

RESPONSÁVEL: PROMOTORA DE JUSTIÇA RENATA RUTH FERNANDES GOYA MARINHO 
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Iniciativas Estratégicas 
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1 Pesquisas e elaboração de proposta para Regimento 
Interno do GECOC.   ✓           

2 
Reuniões de trabalho com órgãos voltados ao controle 
externo da Administração Pública, com vistas à 
cooperação na atividade de apuração. 

Membros e 
servidores 

vinculados ao GECOC 
  ✓ ✓     ✓ ✓   

3 Reunião de trabalho com Promotores de Justiça com 
atribuição no Patrimônio Público e Social Membros do MPMS      ✓       

Observações Complementares 

Considerando que o GECOC recentemente foi munido com servidores aptos a desempenharem apoio investigativo às Promotorias 
de Justiça do Patrimônio Público e Social, atualmente estes passam por capacitações e treinamentos, além de já iniciarem atividades 
concretas de auxílio em análises técnicas e de apuração, considerando a principal finalidade, que é apoiar as investigações afetas 
ao Patrimônio Público. 

 

GRUPO ESPECIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO (GECOC) 
RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA ANTONIO SIUFI NETO 
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1 VII Encontro Estadual do Ministério Público de Mato 
Grosso do Sul na Lei da Maria da Penha. População em geral   ✓          

2 Reunião com os Promotores de Justiça membros do 
NEVID. 

Promotores de 
Justiça 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 
Reunião da câmara técnica da Comissão Permanente 
de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (COPEVID). 

Promotores de 
Justiça 

   ✓     ✓    

4 Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência 
contra as mulheres. População em geral           ✓  

5 Reunião nacional da COPEVID. Promotores de 
Justiça 

          ✓  

 

NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER (NEVID) 

RESPONSÁVEL: PROCURADOR DE JUSTIÇA FRANCISCO NEVES JUNIOR 
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1 

Ampliação da capacidade institucional em inteligência 
e investigação: aperfeiçoar os mecanismos de 
investigação, por meio do fornecimento de dados e 
produção de conhecimento necessário ao exercício das 
funções institucionais do MPMS, bem como implantar 
a cultura da inteligência. 

MPMS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 

Adequação da estrutura física da área de inteligência: 
disponibilizar a infraestrutura física necessária visando 
atender as boas práticas da Rede Nacional de 
Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede Lab-
LD), bem como a melhoria das condições de trabalho 
do público interno e de atendimento aos usuários. 

CI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 

Adequação da estrutura tecnológica da área de 
inteligência: garantir recursos tecnológicos modernos 
e apropriados ao aperfeiçoamento das atividades 
técnicas desenvolvidas pela área. 

CI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 

Desenvolvimento de competências nas áreas de 
inteligência e investigação: promover aos 
colaboradores da área a disseminação de 
conhecimentos técnicos internos por meio de 
compartilhamento de conteúdo adquirido em cursos, 
capacitações oportunizadas pela Instituição e parcerias 
externas. 

CI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

CENTRO DE PESQUISA, ANÁLISE, DIFUSÃO E SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO (CI) 

RESPONSÁVEL: PROMOTOR DE JUSTIÇA ANTONIO ANDRÉ DAVID MEDEIROS 
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17BCRONOGRAMA CONSOLIDADO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, DE ADMINISTRAÇÃO, DE 
COORDENAÇÃO E DE APOIO ÀS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2019 
 

Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Fomento de maior eficiência e resolutividade nas áreas de direitos difusos e coletivos, especialmente na defesa do 
patrimônio público, proteção à infância e juventude, ao idoso e à pessoa com necessidades especiais. 

Promotores de Justiça da 
tutela difusa e coletiva CGMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Incremento nos critérios de avaliação e capacitação na atuação junto ao Tribunal do Júri. Assessoria Especial da CGMP e 
Promotores do Tribunal do Júri CGMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Acompanhamento do efetivo cumprimento do PGA definido pelos órgãos de execução, em conjunto com os 
respectivos CAOs. Promotores de Justiça CGMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Realização de inspeções eletrônicas permanentes com a finalidade de manter controle rigoroso sobre processos e 
procedimentos em atraso. CGMP e órgãos de apoio CGMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias junto ao CNOMP. Ouvidores dos Ministérios 
Públicos Ouvidoria do MPMS Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Participação nos eventos e reuniões da Rede de Ouvidorias do Estado para demonstrar a necessidade de criação de 
ouvidorias em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. 

Ouvidoria do MPMS, Rede de 
Ouvidorias, municípios e 

sociedade em geral 
Ouvidoria do MPMS Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Participação em cursos e capacitações organizados pelo CNOMP e pelo CNMP para atualização e reciclagem das 
melhores técnicas de atendimento ao cidadão. Equipe da Ouvidoria Ouvidoria do MPMS Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Participação em ações sociais, com o objetivo de atender o público carente e divulgar o papel institucional da 
Ouvidoria e do MPMS. 

Equipe da Ouvidoria e 
sociedade em geral Ouvidoria do MPMS Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Trabalho em conjunto com a equipe da ASSECOM para produção de materiais informativos da Ouvidoria (banners, 
folhetos, informativos, adesivos) ao longo do ano, em vista de as ações sociais serem organizadas por órgãos 

externos, sem cronograma anual prévio dos eventos. 
Equipe da Ouvidoria e 

ASSECOM Ouvidoria do MPMS Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reuniões ordinárias. Procuradorias de Justiça Cíveis Coordenadoria das Procuradorias de Justiça 
Cíveis Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Unificação de entendimentos jurídicos. Procuradorias de Justiça Cíveis Coordenadoria das Procuradorias de Justiça 
Cíveis Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Orientação aos trabalhos das Procuradorias de Justiça Cíveis. Procuradorias de Justiça Cíveis Coordenadoria das Procuradorias de Justiça 
Cíveis Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reuniões ordinárias. Procuradorias de Justiça 
Criminais CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Unificação de entendimentos jurídicos. Procuradorias de Justiça 
Criminais CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Orientação aos trabalhos das Procuradorias de Justiça Criminais. Procuradorias de Justiça 
Criminais CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reuniões ordinárias. Procuradorias de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos 

Coordenadoria das Procuradorias de Justiça 
de Interesses Difusos e Coletivos Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Unificação de entendimentos jurídicos. Procuradorias de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos 

Coordenadoria das Procuradorias de Justiça 
de Interesses Difusos e Coletivos Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Orientação aos trabalhos das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Procuradorias de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos 

Coordenadoria das Procuradorias de Justiça 
de Interesses Difusos e Coletivos Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Pesquisa e aprofundamento nas matérias recursais, especialmente súmulas recursais vigentes e posicionamento 
dominante aplicável à admissibilidade dos recursos nos Tribunais Superiores, visando o aperfeiçoamento de 

membros e servidores do Ministério Público. 

Membros e servidores do 
Ministério Público que atuam 

na área de recursos 
especializados 

Coordenadoria de Recursos Especializados 
Cíveis Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Promover atuação coordenada das Procuradorias de Justiças Especializadas em Recursos Cíveis, zelando por maior 
eficiência. 

Membros e servidores do 
Ministério Público que atuam 

na área de recursos 
especializados 

Coordenadoria de Recursos Especializados 
Cíveis Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Fomentar a interposição de recursos especiais, agravos internos e outras medidas nos Tribunais Superiores. Procuradores de Justiça 
integrantes da CRECrim CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Dar publicidade, no site oficial do MPMS, aos julgamentos dos recursos interpostos pelos Procuradores de Justiça 
integrantes da CRECrim. 

Membros do Ministério Público 
e cidadãos CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Divulgar os resultados dos recursos interpostos pela CRECrim à população das respectivas comarcas (público 
externo) utilizando-se dos serviços da ASSECOM. Cidadãos da comunidade local CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Desenvolver, em conjunto com a área técnica específica, funcionalidades no SAJMP, com vistas a permitir maior 
integração entre os órgãos de primeira e segunda instâncias.  CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Fomentar a interação das Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça, com vistas à maior eficiência na 
interposição de recursos especializados e na prestação de serviços à sociedade. 

Órgãos de execução de 
primeira e segunda instâncias CRECrim Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reuniões ordinárias. Procuradorias de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos 

Coord. de Recursos Especializados de 
Interesses Difusos e Coletivos Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Unificação de entendimentos jurídicos. Procuradorias de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos 

Coord. de Recursos Especializados de 
Interesses Difusos e Coletivos Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Orientação aos trabalhos das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Procuradorias de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos 

Coord. de Recursos Especializados de 
Interesses Difusos e Coletivos Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Continuidade ao Programa SOS Rios. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Proprietários de imóveis rurais 
CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 

e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 
Cultural 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Continuidade ao Projeto Vinhaça. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Usinas sucroalcooleiras 
CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 

e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 
Cultural 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Continuidade ao Programa DNA Ambiental. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Proprietários de imóveis rurais 
CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 

e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 
Cultural 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Continuidade ao monitoramento do uso indiscriminado e armazenamento inadequado de agrotóxicos. (proposta 
pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Proprietários de imóveis rurais 

CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 
e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 

Cultural 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Continuidade à ampliação e implementação de convênios com universidades e órgão públicos para laudos técnicos. 
(proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) 

Promotores de Justiça, órgãos 
públicos e universidades 

CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 
e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 

Cultural 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Continuidade ao CEIPAM. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Promotores de Justiça e 
universidades 

CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 
e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 

Cultural 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Continuidade ao Projeto Quapivara. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) População da área urbana de 
Campo Grande 

CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 
e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 

Cultural 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de legislação atualizada. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Atividade de suporte técnico e orientação jurídica às Promotorias de Justiça das Fundações no mister do velamento 
das fundações privadas. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça das Fundações) Membros e servidores CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Acompanhamento e registro do movimento referente à prestação de contas das Fundações Privadas encaminhadas 
ao DAEX para análise e/ou devolvidas à origem pós-análise. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça das 

Fundações) 
Membros e servidores CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Registro dos expedientes que passam pelo CAOFun no SU, para ciência do CNMP. (proposta pelo CAO das 
Promotorias de Justiça das Fundações) 

Promotorias de Justiça das 
Fundações 

CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de alteração legislativa. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça Eleitorais) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Acompanhamento de instaurações, prorrogações e arquivamentos de procedimentos que envolvam matérias 
consumeristas nas Promotorias de Justiça do Estado de MS. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do 

Consumidor) 

Órgãos de execução 
(Promotorias de Justiça de 

Consumidor) 
CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Busca da implementação das políticas públicas de consumo (conscientização/orientação), por meio da realização de 
palestras, reuniões, audiências públicas, etc. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor) Sociedade sul-mato-grossense CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Acompanhamento/monitoramento do ajuizamento das ações civis públicas que tratem de direito do consumidor, a 
fim de alimentar a plataforma CONSUMIDOR VENCEDOR. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do 

Consumidor) 

Órgãos de execução 
(Promotorias de Justiça de 

Consumidor) 
CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Atividade de suporte e orientação técnico-jurídica às Promotorias de Justiça na promoção da defesa do consumidor 
(pesquisas, modelos de peças, ações, jurisprudências, etc.). (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do 

Consumidor) 

Órgãos de execução 
(Promotorias de Justiça de 

Consumidor) 
CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Aproximação a órgãos/conselhos de classe (OAB, CRF, CREF, CREA, CRM, CRMV, CRO, etc.). (proposta pelo CAO 
das Promotorias de Justiça do Consumidor) Sociedade sul-mato-grossense CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de legislação atualizada. Membros do Ministério Público NUCRIM Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de informativos (STF/STJ/TJ). Membros do Ministério Público NUCRIM Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Elaboração de material técnico de apoio. Membros do Ministério Público NUCRIM Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de alteração legislativa. Membros do Ministério Público Núcleo Eleitoral Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de legislação atualizada. Membros do Ministério Público NUPATRI Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reunião com os Promotores de Justiça membros do NEVID. Promotores de Justiça NEVID Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Ampliação da capacidade institucional em inteligência e investigação: aperfeiçoar os mecanismos de investigação, 
por meio do fornecimento de dados e produção de conhecimento necessário ao exercício das funções institucionais 

do MPMS, bem como implantar a cultura da inteligência. 
MPMS CI Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Adequação da estrutura física da área de inteligência: disponibilizar a infraestrutura física necessária visando 
atender as boas práticas da Rede Lab-LD, bem como a melhoria das condições de trabalho do público interno e de 

atendimento aos usuários. 
CI CI Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Adequação da estrutura tecnológica da área de inteligência: garantir recursos tecnológicos modernos e apropriados 
ao aperfeiçoamento das atividades técnicas desenvolvidas pela área. CI CI Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Desenvolvimento de competências nas áreas de inteligência e investigação: promover aos colaboradores da área a 
disseminação de conhecimentos técnicos internos por meio de compartilhamento de conteúdo adquirido em cursos, 

capacitações oportunizadas pela Instituição e parcerias externas. 
CI CI Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de Infolegis. Membros do Ministério Público NUCRIM Jan.  Mar.  Mai.  Jul.  Set.  Nov.  

Fortalecimento das parcerias administrativas para a proteção da saúde do consumidor (IAGRO, ANVISA, SESAU, 
DECON, etc.). (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor) Sociedade sul-mato-grossense CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso Jan. Fev.   Mai. Jun.   Set. Out.   

Realizar correições ordinárias com a totalidade dos membros em estágio probatório. CGMP CGMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.       

Curso de especialização em gestão pública. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.       

Curso de extensão na área de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.       

Curso de adaptação e formação para os Promotores de Justiça Substitutos. Membros do Ministério Público ESMP Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.       

Atualização da Resolução nº 003/2006-PGJ. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça das Fundações) CAOFun e Promotorias de 
Justiça 

CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.       

Atualização do roteiro de atuação para as Promotorias de Justiça das Fundações. (proposta pelo CAO das 
Promotorias de Justiça das Fundações) 

Membros com atribuição nas 
PJs das Fundações 

CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.       
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Aproximação de órgãos de controle e fiscalização (como PROCON, INMETRO, ANVISA, DECON, etc.). (proposta 
pelo CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor) Sociedade sul-mato-grossense CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.       

Realização do XXII Processo Seletivo de Estagiários Unificado do MPMS. 
Estudantes de nível médio e 

de nível superior (graduação e 
pós-graduação) 

GED Jan. Fev. Mar. Abr. Mai.        

Promover a interface necessária com os demais órgãos internos da Instituição com o fim de dar efetividade às 
disposições alusivas aos parâmetros de pleno desenvolvimento do estágio probatório inscritos na Recomendação de 

Caráter Geral CNMP-CN nº 01/2018. 
CGMP, CAOs, ESMP e 

Procuradoria-Geral de Justiça CGMP Jan. Fev. Mar. Abr.         

Discussão sobre advocacia pública, diárias de vereadores e concurso público. (proposta pelo CAO das Promotorias 
de Justiça do Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais Jan. Fev. Mar. Abr.         

Discussão sobre advocacia pública, diárias de vereadores e concurso público. Membros do Ministério Público NUPATRI Jan. Fev. Mar. Abr.         

Implantação de EaD. 
Membros, servidores e 

estagiários do Ministério 
Público 

ESMP Jan. Fev. Mar.          

Implantação de sistema informatizado, com modernização da gestão de estagiários de direito, visando a 
automatização da folha de pagamento. Servidores do setor GED Jan. Fev.           

Estágio voluntário, implementação de diretrizes para informatizar os dados, facilitando o controle e otimizando a 
gestão de documentos recebidos. 

Prestadores de serviços 
voluntários GED Jan. Fev.           

Alteração da Resolução nº 015/2010-PGJ. Membros, estagiários e 
servidores que atuam na área GED Jan. Fev.           

Publicar, periodicamente, os Boletins Informativos.  CRECrim  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 

Envio de informativos (STF/STJ). (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 

Envio de InfoPatri. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 

Envio de informativos. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça Eleitorais) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Envio de Infocrim. Membros do Ministério Público NUCRIM  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 

Envio de informativos. Membros do Ministério Público Núcleo Eleitoral  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 

Envio de informativos (STF/STJ). Membros do Ministério Público NUPATRI  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 

Envio de InfoPatri. Membros do Ministério Público NUPATRI  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.  Dez. 

Realização periódica e frequente de teleconferências temáticas para suprimir dúvidas, orientar e capacitar os 
membros, especialmente aqueles em estágio probatório. Promotores de Justiça CGMP  Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov.  

Discussão sobre atuação. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça Eleitorais) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais  Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov.  

Discussão sobre atuação. Membros do Ministério Público Núcleo Eleitoral  Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov.  

Visitar os Tribunais Superiores para acompanhamento de processos de interesse do MPMS.  CRECrim  Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.  Ago. Set. Out. Nov.  

Desenvolvimento de programas de atuação como: Alimento sem risco (MPSC); Alô Direito: redução da incidência de 
práticas abusivas e desrespeito ao consumidor pelas prestadoras de serviço de telefonia (MPSC); Olho na Bomba 

(MPGO). (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor) 
Sociedade sul-mato-grossense CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso  Fev.    Jun. Jul.    Nov.  

Promover audiências regionais de alinhamento institucional para verificação de cumprimento das metas estratégicas 
e cumprimento dos planos de atuação. Promotores de Justiça CGMP  Fev.  Abr.  Jun.  Ago.  Out.   

Elaboração do novo portal do CAOFun. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça das Fundações) MPMS e interessados em geral CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais  Fev. Mar. Abr. Mai.        

Curso de aperfeiçoamento em Media Training. Membros do Ministério Público ESMP  Fev.           

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos 
Constitucionais do Cidadão e Direitos Humanos – Temática “LGBT”. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP  Fev.           
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Selecionar, no mínimo, 5 (cinco) teses de maior relevância e interesse do Ministério Público e intensificar a 
interposição de recursos aos Tribunais Superiores pelo período mínimo de 12 (doze) meses.  CRECrim  Fev.           

Planejamento e estruturação do LAB da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). (proposta pelo CAO 
das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais  Fev.           

Reunião de trabalho para discussão sobre o acordo de não persecução penal. Membros do Ministério Público NUCRIM  Fev.           

Planejamento e estruturação do LAB da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Membros do Ministério Público NUPATRI  Fev.           

Pesquisas e elaboração de proposta para Regimento Interno do GECOC.  GECOC  Fev.           

Realizar, periodicamente, reuniões (conjuntas com a Corregedoria ou isoladas) com os Promotores de Justiça, 
visando maior produtividade e eficiência. Promotores de Justiça CRECrim   Mar.  Mai.   Ago.  Out.  Dez. 

Manutenção do Informativo Jurisprudência. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Promotores de Justiça 
CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 

e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 
Cultural 

  Mar.   Jun.   Set.   Dez. 

Manutenção do Informativo do CAOMA. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Ministérios Públicos e 
população 

CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 
e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 

Cultural 
  Mar.   Jun.   Set.   Dez. 

Palestras aos consumidores mirins, a fim de dar continuidade ao Projeto MP Vai à Escola. (proposta pelo CAO das 
Promotorias de Justiça do Consumidor) Consumidores mirins CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso   Mar. Abr. Mai.    Set. Out. Nov.  

Elaboração de orientações técnicas sobre improbidade. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do 
Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais   Mar.  Mai.  Jul.  Set.  Nov.  

Elaboração de orientações técnicas sobre improbidade. Membros do Ministério Público NUPATRI   Mar.  Mai.  Jul.  Set.  Nov.  

Reuniões de trabalho com órgãos voltados ao controle externo da Administração Pública, com vistas à cooperação 
na atividade de apuração. 

Membros e servidores 
vinculados ao GECOC GECOC   Mar. Abr.     Set. Out.   

Realizar reuniões periódicas com as Procuradorias de Justiça Criminais, para tratar de assuntos relacionados a 
recursos, com vistas a nortear a atuação em matéria criminal, respeitados os princípios da unidade, indivisibilidade 

e independência funcional. 
Procuradores de Justiça 

Criminais CRECrim   Mar.  Mai.   Ago.  Out.   
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional da Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e 
Social. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP   Mar.       Out.   

Elaboração de orientações técnicas. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça Eleitorais) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais   Mar.   Jun.   Set.    

Elaboração de orientação técnica. Membros do Ministério Público Núcleo Eleitoral   Mar.   Jun.   Set.    

Curso de aperfeiçoamento na área de inteligência. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP   Mar.    Jul.      

Elaboração de minuta de resolução visando padronizar o atendimento presencial da Ouvidoria (recepção, ordem de 
atendimento, termo de declaração e demais disposições). 

Equipe da Ouvidoria, 
Procuradoria-Geral de Justiça 

e sociedade em geral 
Ouvidoria do MPMS   Mar. Abr.         

Convênios, criar programa de controle dos dados, visando sua melhor conferência, prazos e vigência de cada 
convênio e/ou termo aditivo realizado. 

Instituições de Ensino, 
estudantes e estagiários deste 

Parquet 
GED   Mar. Abr.         

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal e das Vítimas 
de Infração Penal – “Análise – 6 canais de comunicação”. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP   Mar.          

Discussão sobre o direcionamento dos concursos públicos. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do 
Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais   Mar.          

Participação em reunião ordinária da PROFIS, na cidade de Vitória/ES. (proposta pelo CAO das Promotorias de 
Justiça das Fundações) Membros CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais   Mar.          

Elaboração de orientações de crime de trânsito. Membros do Ministério Público NUCRIM   Mar.          

Discussão sobre o direcionamento dos concursos públicos. Membros do Ministério Público NUPATRI   Mar.          

VII Encontro Estadual do MPMS na Lei da Maria da Penha. População em geral NEVID   Mar.          

Reunião da câmara técnica da COPEVID. Promotores de Justiça NEVID    Abr.     Set.    
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, nos Batalhões da Polícia Militar, nas Companhias Independentes da 
Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do Município de Campo Grande. 

Policiais Civis, Policiais 
Militares e Peritos Criminais GACEP    Abr. Mai.        

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos 
Constitucionais do Cidadão e Direitos Humanos – Temática “racismo”. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP    Abr.         

Curso de aperfeiçoamento junto à CGMP. Membros do Ministério Público ESMP    Abr.         

Reunião de trabalho para discussão sobre o acordo de improbidade. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça 
do Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais    Abr.         

1ª Reunião ordinária quadrimestral com os Diretores dos Núcleos Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Promotores de Justiça da 
Infância e da Juventude que 
atuam como Diretores dos 

Núcleos Regionais 
CAO das PJs da Infância e da Juventude    Abr.         

Encontro estadual dos Promotores de Justiça com atuação na área cível - construindo enunciados cíveis. (proposta 
pelo CAO das Promotorias de Justiça Cíveis) 

Promotores de Justiça da área 
cível 

CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 
Idoso    Abr.         

Discussões sobre investigação criminal. Membros do Ministério Público NUCRIM    Abr.         

Reunião de trabalho para discussão sobre o acordo de improbidade. Membros do Ministério Público NUPATRI    Abr.         

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do Município 
de Três Lagoas e na Delegacia de Polícia Civil do Município de Selvíria. 

Policiais Civis, Policiais 
Militares e Peritos Criminais GACEP    Abr.         

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do Município 
de Corumbá e na Delegacia de Polícia Civil do Município de Ladário. 

Policiais Civis, Policiais 
Militares e Peritos Criminais GACEP    Abr.         

15ª Reunião Ordinária do GAEP.  GAEP    Abr.         

Estreitar comunicação com a Federação Estadual de Futebol de MS, a fim de acompanhar a emissão dos laudos de 
todos os estádios no Estado (Catalogação - paradigma o MPPR: 

http://www.federacaopr.com.br/Páginas/Estádios/Estadios.aspx). (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça 
do Consumidor) 

Consumidor torcedor CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 
Idoso     Mai. Jun. Jul.      

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cível. Membros do Ministério Público ESMP     Mai.        
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Fundações. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP     Mai.        

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Controle Externo da 
Atividade Policial e Sistema Prisional. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP     Mai.        

Discussão sobre o controle do processo licitatório. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio 
Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais     Mai.        

Discussão sobre o controle do processo licitatório. Membros do Ministério Público NUPATRI     Mai.        

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no Batalhão da Polícia Militar, na Companhia Independente da Polícia 
Militar e nas Unidades de Perícia do Município de Dourados e na Delegacia de Polícia Civil do Município de Laguna 

Carapã. 
Policiais Civis, Policiais 

Militares e Peritos Criminais GACEP     Mai.        

Reuniões, com autoridades da Sejusp, das Polícias Civil e Militar e da Coordenadoria-Geral de Perícias do Estado, a 
fim de tratar dos resultados das visitas técnicas realizadas nos meses de abril e maio, bem como de soluções para 

os problemas encontrados. 
Autoridades estaduais 

atuantes na Segurança Pública GACEP      Jun. Jul.      

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas 
de Infração Penal na área de Execução Penal. Membros do Ministério Público ESMP      Jun.       

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP      Jun.       

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Habitação e 
Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP      Jun.       

Curso de aperfeiçoamento junto à Coordenadoria de Recursos Especiais e Extraordinários. Membros do Ministério Público ESMP      Jun.       

Discussão sobre os efeitos da LBI. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 
das Fundações e Eleitorais      Jun.       

Reunião com grupo de trabalho - compilação dos resultados do Encontro Estadual. (proposta pelo CAO das 
Promotorias de Justiça Cíveis) 

Grupo de Promotores de 
Justiça 

CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 
Idoso      Jun.       

Discussão sobre os efeitos da LBI. Membros do Ministério Público NUPATRI      Jun.       
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reunião com Promotores de Justiça Criminais da capital. Membros do MPMS com 
atribuições na área criminal GACEP      Jun.       

Reunião de trabalho com Promotores de Justiça com atribuição no Patrimônio Público e Social. Membros do MPMS GECOC      Jun.       

Mestrado profissionalizante. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP       Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Curso de extensão em Direto Penal e Direito Processual Penal. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP       Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Curso de aperfeiçoamento na área de direitos difusos e coletivos. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP       Jul.      

Reunião do Controle Externo da Atividade Policial com os Promotores de Justiça das comarcas do interior. 
Membros do MPMS com 
atribuições no controle 

externo da atividade policial 
GACEP       Jul.      

Pesquisa com os membros do Ministério Público da área cível acerca da adesão aos enunciados definidos no 
encontro estadual - aplicação de questionário e elaboração de relatório. (proposta pelo CAO das Promotorias de 

Justiça Cíveis) 
Promotores de Justiça da área 

cível 
CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 

Idoso        Ago. Set.    

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP        Ago.     

Discussão sobre a implementação do ponto eletrônico. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do 
Patrimônio Público e Social) Membros do Ministério Público CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais        Ago.     

Participação em reunião ordinária da PROFIS, na cidade de Manaus/AM. (proposta pelo CAO das Promotorias de 
Justiça das Fundações) Membros CAO das PJs do Patrimônio Público e Social, 

das Fundações e Eleitorais        Ago.     

2ª Reunião ordinária quadrimestral com os Diretores dos Núcleos Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Promotores de Justiça da 
Infância e da Juventude que 
atuam como Diretores dos 

Núcleos Regionais 
CAO das PJs da Infância e da Juventude        Ago.     

Discussão sobre a implementação do ponto eletrônico. Membros do Ministério Público NUPATRI        Ago.     

Realização do XXIII Processo Seletivo de Estagiários do MPMS.  GED         Set. Out. Nov. Dez. 
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Idoso e das Pessoas 
com Deficiência. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP         Set.    

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da 
Juventude. 

Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP         Set.    

Participar do IX ENCEAP, promovido pela CSP do CNMP. 
Membros do Ministério Público 
brasileiro com atribuições no 
Controle Externo da Atividade 

Policial 
GACEP         Set.    

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, nos Batalhões da Polícia Militar, nas Companhias Independentes da 
Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do Município de Campo Grande. 

Policiais Civis, Policiais 
Militares e Peritos Criminais GACEP          Out. Nov.  

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do Município 
de Três Lagoas e na Delegacia de Polícia Civil do Município de Selvíria. 

Policiais Civis, Policiais 
Militares e Peritos Criminais GACEP          Out.   

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no Batalhão da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia do Município 
de Corumbá e na Delegacia de Polícia Civil do Município de Ladário. 

Policiais Civis, Policiais 
Militares e Peritos Criminais GACEP          Out.   

16ª Reunião Ordinária do GAEP.  GAEP          Out.   

Curso de aperfeiçoamento junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Eleitorais. Membros e servidores do 
Ministério Público ESMP           Nov.  

3ª Reunião ordinária quadrimestral com os Diretores dos Núcleos Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Promotores de Justiça da 
Infância e da Juventude que 
atuam como Diretores dos 

Núcleos Regionais 
CAO das PJs da Infância e da Juventude           Nov.  

Reunião de lançamento dos enunciados cíveis. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça Cíveis) Sociedade em geral CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 
Idoso           Nov.  

Visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, no Batalhão da Polícia Militar, na Companhia Independente da Polícia 
Militar e nas Unidades de Perícia do Município de Dourados e na Delegacia de Polícia Civil do Município de Laguna 

Carapã. 
Policiais Civis, Policiais 

Militares e Peritos Criminais GACEP           Nov.  

Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. População em geral NEVID           Nov.  

Reunião nacional da COPEVID. Promotores de Justiça NEVID           Nov.  
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Iniciativa Estratégica Público-alvo Órgão 
2019 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Reuniões, com autoridades da Sejusp, das Polícias Civil e Militar e da Coordenadoria-Geral de Perícias do Estado, a 
fim de tratar dos resultados das visitas técnicas realizadas nos meses de outubro e novembro, bem como de 

soluções para os problemas encontrados. 
Autoridades estaduais 

atuantes na Segurança Pública GACEP            Dez. 

Encontros Regionais do Ministério Público.* Membros do Ministério Público ESMP             

Participar das reuniões ordinárias (ou extraordinárias) do GNPL/CNPG.  CRECrim             

Aplicação da Valoração de Dano Ambiental, utilizando-se a Nota Técnica do MPMS. (proposta pelo CAO das 
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente) Técnicos e analistas 

CAO das PJs do Meio Ambiente, da Habitação 
e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e 

Cultural 
            

Promover, em conjunto com o CAO das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos 
Direitos Humanos e a ESMP, atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais conforme a Resolução CNJ nº 

253/2018. 

Sociedade, Conselhos 
Tutelares, CRAS e Delegacias 

da Mulher 
CAO das PJs Criminais e do Controle Externo 

da Atividade Policial             

Implementar os termos de acordo de não persecução penal conforme a Resolução CNMP nº 183/2018. Membros do MPMS CAO das PJs Criminais e do Controle Externo 
da Atividade Policial             

Promover curso de capacitação juntamente com a ESMP e o GACEP sobre IP: perícia, provas, finalidade e objeto 
(homicídio, feminicídio, roubo, crimes que deixam vestígios). 

Membros do MPMS e 
integrantes da Polícia Civil e 

Coordenadoria de Polícia 
CAO das PJs Criminais e do Controle Externo 

da Atividade Policial             

Reuniões do SINDEC. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor)  CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 
Idoso             

Reuniões do CONCEN. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor)  CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 
Idoso             

Reuniões do CEDC. (proposta pelo CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor)  CAO das PJs Cíveis, do Consumidor e do 
Idoso             



 

 

218BCADERNO II: PLANO DE ATUAÇÃO DAS ÁREAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO E PESSOAS 

CADERNO II 
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10BPLANO GERAL DE ATUAÇÃO DA ÁREA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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39BCONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO 

 

131BObjetivo 1 Alinhar a TI com a estratégia da Instituição 

INICIATIVA 1: Regulamentar a governança de TI do MPMS em consonância com o planejamento da 

Instituição. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implantar a governança de TI em conformidade com a Política Nacional de 
Tecnologia da Informação (PNTI) - Res. CNMP nº 171, de 27 de junho de 2017. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver painel para gestão da governança de TI. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver aplicação para gerenciamento das informações de governança da STI 
no SIMP ou site da STI no SharePoint. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Realizar reuniões periódicas para alinhamento dos planos estratégicos, táticos e 

operacionais. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implantar processo de monitoramento do Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação (PETI). 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

132BObjetivo 2 Entregar benefícios a partir dos investimentos em TI e do portfólio 

de serviços 

INICIATIVA 1: Garantir o investimento de recursos para atender as necessidades prioritárias. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Sistematizar a gestão administrativa de forma integrada. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aprimorar o SAJMP. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver aplicação de controle e gerenciamento de modelos de 
procedimentos. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CONTRIBUIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO 



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno II: Plano Geral de Atuação da Área de Tecnologia da Informação 107 

 

INICIATIVA 2: Alinhar o backlog de sistemas às necessidades da Instituição. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Desenvolver cliente webservice para envio automatizado dos valores do relatório 
da Res. CNMP nº 74, de 19 de julho de 2011. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver aplicativo móvel para consulta de notícias, diário, procedimentos e 
envio de denúncias. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver novo Portal MPMS e GECON. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver novo SGTU Integrado. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Automatizar geração do Diário Oficial do MP (DOMP). ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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40BORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS 

 

133BObjetivo 1 Entregar serviços de TI alinhados aos requisitos da Instituição 

INICIATIVA 1: Identificar as necessidades dos usuários para orientar a entrega de produtos e serviços. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Desenvolver cliente webservice para envio automatizado dos valores do relatório 
da Res. CNMP nº 74. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver aplicativo móvel para consulta de notícias, diário, procedimentos e 
envio de denúncias. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver novo Portal MPMS e GECON. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Atualizar e divulgar o catálogo de serviços. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Atualizar e publicar o catálogo de serviços. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Criar indicadores para monitorar a entrega de serviços pela TI. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Elaborar relatórios dos resultados da pesquisa de satisfação. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

134BObjetivo 2 Garantir o uso adequado das aplicações, informações e soluções 

tecnológicas 

INICIATIVA 1: Implementar a divulgação de novas ferramentas da TI. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Capacitar usuários finais em novas ferramentas, por meio da ESMP. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ORIENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS 
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INICIATIVA 2: Promover a capacitação dos usuários. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implantar plano de capacitação de servidores. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mapear as competências técnicas da STI. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desenvolver e implantar planos de sensibilização, comunicação e treinamento 
contínuo. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Promover o banco de conhecimento de TI. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

--//--             
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41BPROCESSOS INTERNOS 

 

135BObjetivo 1 Entregar os programas e projetos garantindo os benefícios, no prazo, 

dentro do orçamento e atendendo os padrões de qualidade 

INICIATIVA 1: Adotar metodologia para estabelecer prioridades. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Utilizar metodologia desenvolvida pela STI em conjunto com a SEPLANGE para 
novos projetos/ações. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Realizar pesquisa de satisfação junto aos usuários para avaliar o atendimento de requisitos e 

padrões de qualidade. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Elaborar relatórios dos resultados da pesquisa de satisfação. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Criar indicadores para monitorar o desenvolvimento, a entrega e a qualidade de programas 

e projetos. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Monitorar indicadores para o processo de gerenciamento de programas e 
projetos. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

136BObjetivo 2 Garantir segurança da informação, da infraestrutura e das aplicações 

INICIATIVA 1: Implementar melhoria física do parque tecnológico. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Elaborar estudo de implantação de solução de VDI. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Adquirir estações de trabalho e periféricos. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PROCESSOS INTERNOS 
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INICIATIVA 2: Manter investimentos na área de segurança da informação. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implantar data center modular. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Implantar medidas contínuas de educação do usuário em segurança da informação. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar palestras de sensibilização em segurança da informação, por meio da 
ESMP. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 4: Implementar rotinas de segurança para as áreas sensíveis do MP. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Participar das ações propostas no Plano de Segurança Institucional com apoio 
técnico às áreas de Engenharia, Administração e Recursos Humanos. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

137BObjetivo 3 Habilitar e suportar os processos institucionais por meio da 

integração de aplicações e tecnologias 

INICIATIVA 1: Buscar soluções tecnológicas que automatizem e integrem os processos institucionais. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Evoluir sistema de ponto para atendimento aos estagiários integrado ao novo 
sistema de gestão de pessoas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Realizar o mapeamento de processos com o objetivo de identificar rotinas não suportadas 

por aplicações e tecnologias existentes. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Mapear processos definidos na PNTI. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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42BINOVAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

138BObjetivo Único Promover conhecimento, experiência e iniciativas para 

inovação tecnológica 

INICIATIVA 1: Buscar melhores práticas em outras instituições por meio de visitas ou parcerias. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Participar de eventos voltados à inovação tecnológica. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Realizar visitas técnicas em instituições que sejam referência em inovação 
tecnológica. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Elaborar termo de cooperação técnica com instituições de ensino superior. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Criação de grupo de trabalho voltado para a inovação tecnológica. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

--/--             

INICIATIVA 3: Treinamento e capacitação de pessoas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Capacitar colaboradores em inovação tecnológica. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

INOVAÇÃO E CONHECIMENTO 
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9BPLANO GERAL DE ATUAÇÃO DA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
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43BTRANSPORTE 

 

115BObjetivo 1 Manter a frota em condições adequadas de segurança 

INICIATIVA 1: Manter a frota revisada. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Dar continuidade ao controle de datas e quilometragens das revisões dos veículos 
passíveis de revisões periódicas e corretivas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Promover, em tempo hábil, o agendamento dos veículos para revisões periódicas 
junto a concessionárias autorizadas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Atualizar planilha elaborada pela Divisão de Transporte com as datas das últimas 
revisões realizadas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Elaborar cronograma de troca de óleo e reparos necessários nos veículos que já se 
encontram fora do período de garantia. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Renovar a frota de veículos. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Manter atualizada planilha eletrônica com a identificação de cada um dos veículos 
da frota, sua data de aquisição e, consequentemente, sua idade, bem como a 
lotação de cada veículo, de forma a estratificá-los da seguinte forma: a) veículos 
com até 5 anos de uso; b) veículos entre 5 e 10 anos de uso; e c) veículos com mais 
de 10 anos de uso. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Manter informada a Secretaria-Geral acerca da idade de cada um dos veículos da 
frota, com o propósito de subsidiar as seguintes informações: a) identificação dos 
veículos passíveis de envio para leilão ou doação (mais de dez anos de uso); b) 
necessidade de aquisição de veículos para fins de renovação da frota. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

116BObjetivo 2 Otimizar a gestão da frota 

INICIATIVA ÚNICA: Reduzir os custos operacionais de manutenção e de consumo dos veículos. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Elaborar proposta que preveja a utilização de cada um dos veículos da frota por 
apenas um motorista ou, alternativamente, pelo menor número de motoristas 
possível, de forma a reduzir a variabilidade de usuários que possuem 
dirigibilidades dessemelhantes. 

   ✓ ✓ ✓       

Efetuar levantamento acerca dos custos de manutenção dos veículos acautelados, 
que são utilizados pelo GAECO, visando verificar sua viabilidade. 

 ✓ ✓          

TRANSPORTE 
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44BSERVIÇOS GERAIS 

117BObjetivo Único Prestar serviços com rapidez e qualidade 

INICIATIVA 1: Realizar pesquisa de satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos serviços prestados. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar consultas junto ao solicitante após o fechamento do chamado.  ✓ ✓          

Solicitar a substituição de computadores.  ✓ ✓          

Sistematizar o processo de solicitação e emissão de passagens aéreas.    ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 2: Promover a revisão do acordo de nível de serviço (ANS), visando a prestação de serviços 

com eficiência e no prazo preestabelecido no @serviços. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Estabelecer nas futuras contratações os prazos de atendimento para os tipos de 
serviços prestados. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Realizar reuniões de iniciação do contrato, visando esclarecer os procedimentos 
de solicitação e padrão de atendimento. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS GERAIS 
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45BENGENHARIA 

 

118BObjetivo 1 Adequar a infraestrutura física dos prédios do MPMS 

INICIATIVA ÚNICA: Realizar a adequação dos prédios do MPMS, atendendo os critérios de 

acessibilidade e segurança institucional, o Corpo de Bombeiros e os interesses locais. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Seguir com o planejamento de obras e reformas (2017-2022). (Obs.: Conforme 
Resolução nº 0010/2018, o prazo limite é de 5 anos) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Realizar reunião com os responsáveis pelos prédios antes do início dos projetos de 
obras e reformas, de forma a incorporar os interesses locais. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Estruturar e capacitar a área de regularização imobiliária (para acelerar o processo 
de obtenção de certificados de vistoria do Corpo de Bombeiros). 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

119BObjetivo 2 Executar os serviços com qualidade e rapidez 

INICIATIVA 1: Realizar pesquisa de satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos serviços prestados. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
Elaborar questionário de avaliação das visitas realizadas pela equipe terceirizada 
de manutenção (a ser preenchido pelo Supervisor do Prédio). 

   ✓ ✓ ✓       

Realizar contato telefônico com a Promotoria antes de realizar as viagens de 
manutenção (verificar demandas adicionais e vigência do suprimento de fundos). 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Garantir que as viagens sejam realizadas de forma a atender todas as demandas 
existentes na comarca. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Garantir que não haja chamados com mais de 365 dias. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

ENGENHARIA 
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INICIATIVA 2: Promover a revisão do ANS, visando a prestação de serviços com eficiência e no prazo 

preestabelecido no @serviços. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar levantamento de classificações existentes, otimizar as categorias e 
estabelecer prazos condizentes. 

   ✓ ✓ ✓       

Utilizar o @serviços apenas para demandas de atendimento previsível, abrir 
processo físico para aquelas que necessitem de projeto  

   ✓ ✓ ✓       

Criar um painel (Power BI) para melhor administração dos chamados.    ✓ ✓ ✓       

Estruturar a área de manutenção e incrementar a quantidade de encarregados da 
empresa terceirizada. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Monitorar o atendimento ao Manual de Supervisão Predial. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Finalizar e distribuir o Manual de Supervisão Predial. ✓ ✓ ✓          
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46BCOMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

120BObjetivo 1 Garantir a aquisição de bens e a contratação de serviços com 

eficiência 

INICIATIVA 1: Promover medidas que visem a melhoria das especificações e condições nas solicitações 

de compras ou contratações de serviços. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Solicitar aos setores demandantes que a especificação do bem ou do serviço seja 
detalhada, clara e não restritiva, a fim de que possa ser atendida pelo maior 
número possível de fornecedores. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Devolver ao setor demandante as especificações inadequadas, encaminhando 
sugestões referentes às alterações necessárias, a fim de se obter êxito no 
atendimento da demanda. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Orientar aos setores que, na medida do possível, padronizem as especificações 
dos itens utilizados. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Criar e implementar o cadastro de fornecedores do MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Promover anualmente, por meio de campanhas de divulgação de ampla 
visibilidade, o cadastramento de novos formadores, bem como a atualização dos 
já cadastrados. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Elaborar formulário para preenchimento pelo fornecedor com dados necessários 
para as aquisições e/ou contratações, que ficará disponível no site institucional. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Informatizar o cadastro de fornecedores, a fim de mantê-lo sempre atualizado, 
agilizando o procedimento de aquisições de bens e materiais e /ou contratações 
de serviços, no que diz respeito à verificação da regularidade das empresas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Reduzir o número de compras diretas por empenho ordinário, por meio de atas de 

registro de preços. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Orientar os setores cujas demandas de determinados itens sejam contínuas para 
que as planejem anualmente, para realização de atas de registro de preços, a fim 
de que haja celeridade em seu atendimento, evitando assim fracionamento das 
compras. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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INICIATIVA 4: Apurar a vantajosidade das compras/contratações licitadas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Monitorar o valor contratado em comparação ao valor de mercado. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Verificar a possibilidade de regulamentar medidas de desburocratização dos 
procedimentos licitatórios, estimulando e ampliando o número de participantes e 
a competitividade. 

   ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 5: Promover a agilidade nos processos licitatórios. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Fomentar a eficiência nas especificações dos pedidos (solicitações de 
compra/serviço mais completas e sem erros). 

   ✓ ✓ ✓       

Fomentar a participação dos setores demandantes na elaboração de termo de 
referência ou projeto básico. 

   ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 6: Promover a agilidade das compras por meio de ata de registro de preço. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Informatizar o procedimento de aquisição e/ou contratação por meio de atas de 
registro de preços em sistema integrado. 

   ✓ ✓ ✓       

121BObjetivo 2 Realizar efetiva gestão de contratos 

INICIATIVA 1: Aprimorar os termos contratuais do MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Modelar as minutas contratuais pré-elaboradas no sistema, revisadas pela 
Assessoria Técnico-Jurídica do MPMS e que permitam a atualização às normas e 
leis às quais se submetem. 

✓ ✓ ✓          

Estabelecer modelos de termos de referência previamente validados pela 
Assessoria Técnico-Jurídica, com a estrutura mínima e obrigatória já definida, com 
prazo para revisão periódica. 

✓ ✓ ✓          

Estabelecer nos contratos futuros cláusulas de "obrigações da contratada" mais 
específicas, de forma que se possa ter respaldo para a cobrança mais efetiva dos 
serviços, correção de erros/danos/prejuízos causados pela contratada e 
aplicações das penalidades. 

✓ ✓ ✓          

Estabelecer parceria com a Assessoria Técnico-Jurídica ou contratar serviços de 
acompanhamento das atualizações legislativas, acórdãos, julgados etc., que 
informem regularmente as atuais mudanças normativas para que se possa 
atualizar os instrumentos jurídicos formalizados pelo Setor de Contratos. 

✓ ✓ ✓          
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INICIATIVA 2: Compartilhar a responsabilidade da gestão de contrato com gestores e fiscais. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Estabelecer formalmente as responsabilidades de gestor e fiscal para que cada 
servidor investido em tais funções entenda claramente suas obrigações e assuma 
de fato as responsabilidades que lhe são atribuídas, respondendo pelas mesmas. 

✓ ✓ ✓          

Prover membros e servidores com capacitação adequada sobre fiscalização e 
gestão contratual para que possam atuar com eficiência nos processos. 

✓ ✓ ✓          
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47BMATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 

122BObjetivo 1 Promover a efetiva gestão de estoque e ativos 

INICIATIVA 1: Adequar o estoque de bens de consumo. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Previsão de demanda: análise quantitativa dos consumos anteriores para estimar 
a possível demanda futura. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Alocação geográfica: posicionar os itens mais solicitados próximos à bancada de 
montagem. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

Controle de estoque: identificar e retirar do estoque os itens danificados e sem 
condições de uso. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Adequar o tempo de estocagem de bens de consumo. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Manter inventário mensal do estoque – ação condicionada à adequação na 
quantidade de funcionários na Divisão de Almoxarifado. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       

Controlar níveis de estoque – sempre que o estoque atingir o nível mínimo, deverá 
ser feita a solicitação do item ao Setor de Compras. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Projeto de “entradas e saídas”: o primeiro item que entra é o primeiro que sai, 
levando em consideração sua chegada e data de validade no estoque. 

   ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 3: Adequar a localização e responsabilização dos bens permanentes. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Dar continuidade à realização de conferências patrimoniais pelos próprios 
servidores que utilizam os bens, como já acontece no interior e nas PJs da capital, 
estendendo a ação aos prédios da PGJ e do GAECO. 

✓ ✓ ✓          

Realizar mutirão para migrar todas as informações do programa Genexus para um 
novo programa, efetuando-se uma "limpeza" para que apenas informações 
atualizadas sejam migradas. 

✓ ✓ ✓          

Campanha de recusa de materiais que saiam da origem sem a devida 
documentação (constante na intranet do MPMS), aceitando-se no DMP apenas 
aqueles que estiverem em conformidade à Res. nº 20/2016-PGJ. 

✓ ✓ ✓          

MATERIAIS E PATRIMÔNIO 
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123BObjetivo 2 Entregar produtos com rapidez e qualidade 

INICIATIVA 1: Identificar a satisfação dos integrantes do MPMS quanto aos materiais entregues. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Feedback: ao encerrar o chamado, os integrantes do MPMS poderiam receber 
automaticamente um formulário de avaliação do material (de consumo e 
permanente) recebido, de modo a aprimorar o serviço, ressaltando-se que, nas 
atas de registro de preço, busca-se, a cada licitação, a indicação dos melhores 
produtos disponíveis no mercado nacional. 

 ✓ ✓          

Logística reversa: produtos, tanto de consumo (canetas, grampeador etc.) como 
permanentes (armários, cadeira, telefone etc.), que não estão em condições de 
uso podem ser devolvidos acompanhados de documento que dê respaldo para 
que o MPMS consiga negociar sua troca com os fornecedores. 

 ✓ ✓          

INICIATIVA 2: Identificar a satisfação dos integrantes do MPMS quanto ao prazo de entrega. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Equipe de montagem: contratação de mais pessoas para que haja agilidade na 
entrega dos respectivos materiais. 

 ✓ ✓          

Melhoria em distribuição: adquirir veículo adequado e exclusivo para uso no 
almoxarifado, para a entrega dos materiais. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Realizar avaliação prévia dos bens materiais. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Busca por produtos de alta qualidade: visitas a lojas especializadas para 
conhecimento sobre novos produtos disponíveis no mercado.  

 ✓ ✓          

Capacitação: verificação de cursos para capacitar todos os funcionários e 
servidores do DMP e da DIAL. 

   ✓ ✓ ✓       
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48BCOMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 

 

124BObjetivo 1 Aprimorar os processos de comunicação 

INICIATIVA ÚNICA: Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Criar um ambiente virtual interno, onde as áreas da Administração possam postar 
ou alimentar, independentemente, aquelas informações ou assuntos que julguem 
ser relevantes comunicar e/ou disponibilizar. Por exemplo: "Mural de Recados" e 
ter um espaço da SEAD, um espaço do DENG, um espaço da Licitação, e quando 
clicar, é possível ver, por exemplo, onde o DMP está atendendo essa semana, ou, 
onde a equipe de manutenção está trabalhando, ou se tem algum servidor 
viajando, etc. 

   ✓ ✓ ✓       

125BObjetivo 2 Aprimorar o atendimento interno 

INICIATIVA ÚNICA: Buscar o aprimoramento do atendimento, primando pela satisfação do usuário. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Estabelecer, por meio da SEPLANGE, ANS para as etapas do fluxo de processo.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Promover a educação - "educar-a-ação" para o atendimento de excelência – 
Capacitação. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Realizar informes sobre o status atualizado da demanda inicial nos respectivos 
chamados (@serviços) por meio de ações de conscientização. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
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49BPESSOAS 

 

126BObjetivo Único Promover a capacitação interna 

INICIATIVA ÚNICA: Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a atuação da área 

de Administração. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Prover os servidores da Administração com cursos de liderança, gestão, controle, 
motivação e negociação adequados ao perfil de competências previamente 
mapeado por ferramenta científica, com o objetivo de otimizar a forma de realizar 
as capacitações, direcionando-as às necessidades específicas de cada servidor, 
otimizando os recursos 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Prover aos servidores da Administração curso de redação e escrita.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Prover capacitação em Gestão por Competência e Resultados às chefias da 
Administração e servidores que atuam no âmbito das atividades estratégicas e 
táticas. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

PESSOAS 
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50BINFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

 

127BObjetivo 1 Buscar a integração dos sistemas e melhorar a confiabilidade dos 

bancos de dados 

INICIATIVA 1: Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar informações que 

auxiliem na tomada de decisões na área de Administração. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Prover um painel de Gestão de Contratos a partir da unificação das planilhas de 
controle das áreas: Setor de Contratos, Divisão de Almoxarifado, Departamento 
de Serviços Gerais, Núcleo de Notas Fiscais. 

   ✓ ✓ ✓       

Sincronizar a ferramenta de cadastro de novos fornecedores junto ao novo 
sistema de compras que será implantado, migrando as informações inseridas no 
site automaticamente para o sistema em operação, que terá um banco de 
fornecedores oficial do MPMS. 

   ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 2: Promover a integração das áreas no mesmo sistema. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implementar sistema que permita integrar todas as áreas da Administração 
(compras, licitação, contratos, almoxarifado, frota, engenharia). 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

128BObjetivo 2 Buscar a adequação da infraestrutura física e tecnológica 

INICIATIVA 1: Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de Administração, 

para garantir funcionalidade e conforto às pessoas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar reforma e adequação de leiaute para áreas da Administração que 
possibilite o aumento da produtividade laboral. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Promover atualização do mobiliário considerando as novas propostas de 
tecnologia para o conforto laboral dos membros e servidores. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Elaborar mapa de previsão de substituição de mobiliários e de 
microcomputadores considerando os prazos de 4 e 10 anos respectivamente. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
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INICIATIVA 2: Promover a redução sustentável de consumo de energia. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Estabelecer cronograma para troca gradual da estrutura de iluminação do MPMS, 
substituindo as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Implementar as ações desenvolvidas pela Comissão Interna de Conservação de 
Energia (CICE). 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

129BObjetivo 3 Buscar a adequação da estrutura organizacional 

INICIATIVA ÚNICA: Adequar a força de trabalho da área de Administração para o cumprimento das 

atribuições desenvolvidas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implementar sistemas que permitam automatizar diversas atividades que hoje são 
realizadas manualmente, para que as atribuições possam ser readequadas. 

   ✓ ✓ ✓       

Revisar os ANS das etapas dos fluxos de processo da Administração, considerando 
a implantação de um sistema informatizado. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mapear cientificamente o perfil de competências dos servidores da Administração 
para a melhor alocação de sua força de trabalho produtiva. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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51BGESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

130BObjetivo Único Buscar previsão orçamentária para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos 

INICIATIVA ÚNICA: Elaborar e enviar anualmente a previsão de despesas para o exercício subsequente, 

conforme prazos estabelecidos e/ou demanda da área competente. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Desenvolver modelo padrão de orçamento em respeito às normas da Ciência da 
Administração. 

   ✓ ✓ ✓       

 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
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11BPLANO GERAL DE ATUAÇÃO DA ÁREA DE 

COMUNICAÇÃO 
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52BJORNALISMO 

 

139BObjetivo 1 Intensificar ações de divulgação externa 

INICIATIVA 1: Ampliar a participação de membros na produção de comunicação. 

 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Entrar em contato sistematicamente via Skype/telefone com os membros 
solicitando pautas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Ampliar a publicação de matérias jornalísticas para o público externo, divulgando ações 

finalísticas do MPMS de interesse da sociedade. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Contatar assessores e membros solicitando informações acerca de ações 
finalísticas do MPMS. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aproximar o relacionamento com os servidores dos CAOs para colher dados que 
possam se transformar em pautas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

140BObjetivo 2 Promover a publicação de informações visando a inclusão e a 

integração do público interno 

INICIATIVA ÚNICA: Ampliar a publicação de matérias jornalísticas ao público interno (ações, eventos, 

cursos, iniciativas, boas práticas, entre outras). 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Designar um estagiário para coletar informações sobre ações, projetos e 
planejamentos junto à Secretaria-Geral, à ESMP, entre outros setores, para que a 
Coordenação de Imprensa e Produção Jornalística possa produzir matérias. 

   ✓ ✓ ✓ ✓      

  

JORNALISMO 
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53BCOMUNICAÇÃO INTERNA 

 

141BObjetivo 1 Promover a integração do MPMS 

INICIATIVA ÚNICA: Sensibilizar os integrantes do MPMS sobre a importância de sua participação para 

o fortalecimento da imagem da Instituição. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Visitar as Promotorias de Justiça do interior. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Entrar em contato com os membros da capital. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Oferecer as Coordenações de Imprensa e Produção Jornalística e de Marketing 
para auxiliar na divulgação das ações e criação de artes a elas relativas. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

142BObjetivo 2 Otimizar a comunicação com o público interno 

INICIATIVA 1: Divulgar iniciativas e ações de interesse dos servidores, por meio de newsletter. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 
Criar um canal online no SharePoint para ser disponibilizado. ✓            

Criar e divulgar campanha publicitária sobre a newsletter. ✓            

INICIATIVA 2: Utilizar a intranet/SIMP como principal veículo de comunicação interna. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Deixar a intranet visualmente mais atrativa.  ✓ ✓ ✓         

Alimentar a newsletter mensalmente. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

COMUNICAÇÃO INTERNA 
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INICIATIVA 3: Comunicar os integrantes do MPMS por meio de: emails, WhatsApp (post, vídeos, 

clipping diário), web-banner no portal, mural, ponto eletrônico, entre outros. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Diversificar as ferramentas de comunicação de forma a atingir, de maneira ampla 
e eficaz, o público interno. 

 ✓ ✓ ✓         
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54BASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

143BObjetivo 1 Aprimorar a comunicação dos membros junto à imprensa 

INICIATIVA 1: Orientar os membros do MPMS para que se manifestem junto à imprensa de forma 

clara, objetiva, transparente e estratégica. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Acompanhar os membros em entrevistas. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fomentar coletivas de imprensa para dar visibilidade prática à Instituição. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Deixar os membros sempre atentos às várias formas de comunicação (Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube). 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Desenvolver programa de capacitação de porta-vozes (media training). 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Dar suporte na escolha do palestrante e apresentar proposta e orçamento para a 
Secretaria-Geral. 

   ✓ ✓ ✓       

Acompanhar os membros nos trabalhos de media training.    ✓ ✓ ✓       

144BObjetivo 2 Aperfeiçoar o relacionamento com os veículos de comunicação 

INICIATIVA ÚNICA: Trabalhar a gestão da imagem da Instituição junto à imprensa. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Promover o Prêmio Jorge Góes de Jornalismo. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visita às redações. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Institucionalizar o “Café com o PGJ”.    ✓ ✓ ✓ ✓      

ASSESSORIA DE IMPRENSA 
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55BPRODUÇÃO MULTIMÍDIA 

 

145BObjetivo 1 Aprimorar o atendimento às demandas internas 

INICIATIVA ÚNICA: Fomentar a utilização, preferencialmente, de recursos digitais para a reprodução, 

criação e disponibilização de materiais multimídia. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Verificação com a Administração Superior da possibilidade de disponibilização 
online, por meio da plataforma Microsoft Stream, das reuniões do Conselho 
Superior do MP e do Colégio de Procuradores de Justiça, para acesso exclusivo dos 
usuários internos do MPMS. 

 ✓ ✓          

Disponibilização online, por meio da plataforma Microsoft Stream, de eventos do 
MPMS registrados em vídeo (solenidades de posse, seminários, congressos, entre 
outros). 

 ✓ ✓          

146BObjetivo 2 Apoiar as atividades das Coordenações de Marketing, Jornalismo e 

Memorial 

INICIATIVA ÚNICA: Ampliar e potencializar a atuação das atividades das Coordenações de Marketing, 
Jornalismo e Memorial, por meio da produção de material multimídia. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Registrar vídeos e fotos dos acontecimentos relevantes, coletivas de imprensa, 
eventos, datas comemorativas, entre outros. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

PRODUÇÃO MULTIMÍDIA 
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56BMARKETING 

 

147BObjetivo 1 Difundir a imagem e a missão do MPMS 

INICIATIVA 1: Desenvolver material publicitário focado no cidadão para divulgar o MPMS e reforçar a 

imagem da Instituição na sociedade. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Pesquisar histórias de cidadãos que protagonizaram fatos e feitos relevantes do 
MPMS para com a sociedade. 

   ✓ ✓ ✓ ✓      

Criar campanhas que aproximem a sociedade do MPMS. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Criar e produzir campanhas publicitárias em meios de massa. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Solicitar apoio dos veículos de comunicação para divulgar as campanhas criadas 
para internet. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Desenvolver material publicitário para atender demandas locais. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Disponibilizar a Coordenação de Marketing nas visitas às Promotorias de Justiça 
do interior e prestar serviços por meio do @serviços. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Padronizar peças publicitárias com temáticas abrangentes e que se encaixam em 
diversas comarcas, trocando a assinatura das Promotorias de Justiça. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

148BObjetivo 2 Ampliar a produção de campanhas para o público interno 

INICIATIVA 1: Disseminar campanhas de mobilização interna, fomentando ações de solidariedade, de 

qualidade de vida e educativas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Levantar temas importantes para o público interno e oferecer propostas de ações 
à Secretaria-Geral. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MARKETING 
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INICIATIVA 2: Desenvolver material de marketing focado no público interno, por meio de: e-mails, 

WhatsApp (post e vídeos), web-banner no portal, mural, ponto eletrônico, entre outros. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Designar um estagiário para quantificar e acompanhar a aplicação de estratégias 
de comunicação para o público interno. 

   ✓ ✓ ✓ ✓      
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57BMEMORIAL 

 

149BObjetivo 1 Aprimorar o acervo histórico do MPMS 

INICIATIVA 1: Pesquisar, armazenar e disponibilizar os bens e registros históricos relacionados ao 

MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Projeto MPMS 40 anos: desenvolvimento de livro com projeto gráfico e criação e 
desenvolvimento do conteúdo baseado nos dados e relatos colhidos. 

 ✓ ✓          

Projeto MPMS 40 anos: desenvolvimento de hotsite com as principais histórias 
contadas no livro. 

 ✓ ✓          

Atualização e conservação das galerias de fotos (físicas) dos Procuradores-Gerais 
de Justiça, Corregedores, Procuradores de Justiça, GAECO e Promotorias de 
Justiça. 

 ✓ ✓          

Atividade permanente de coleta de materiais nos gabinetes dos Procuradores e 
Promotores de Justiça para acervo. 

 ✓ ✓          

Atualização constante do “carômetro” dos membros do Ministério Público.  ✓ ✓          

Atividade permanente de coleta e pesquisa de bens, documentos e fotos para o 
acervo. 

 ✓ ✓          

INICIATIVA 2: Promover o registro dos fatos relevantes do MPMS, por meio de áudio, vídeo e fotos. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Desenvolvimento junto à STI de banco de dados próprio para disponibilização do 
acervo virtual. 

 ✓ ✓          

Desenvolvimento de leiaute para hotsite do acervo virtual.  ✓ ✓          

Acompanhamento de eventos (como solenidades de posse, congressos, cursos, 
etc.) para composição do acervo, coletando e organizando áudios, vídeos e fotos, 
catalogando-os e fazendo seu registro. 

 ✓ ✓          

  

MEMORIAL 



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno II: Plano Geral de Atuação da Área de Comunicação 137 

 

150BObjetivo 2 Ampliar a abrangência do memorial do MPMS 

INICIATIVA ÚNICA: Viabilizar o acesso ao memorial, em meio físico ou digital, de todas as unidades 

administrativas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar o resgate histórico da criação e construção de todas as Promotorias de 
Justiça do estado, contendo os documentos, fotos e registros. 

 ✓ ✓          

Dar continuidade ao levantamento do histórico dos membros que atuaram em 
cada uma das comarcas. 

 ✓ ✓          

Inaugurar uma galeria de fotos com os Promotores de Justiça que ali atuaram em 
10% das comarcas do MS. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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58BCOMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 

 

151BObjetivo 1 Aprimorar os processos de comunicação 

INICIATIVA ÚNICA: Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade. 

 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Construir um plano de comunicação do setor com estratégias de divulgação dos 
serviços da ASSECOM. 

 ✓ ✓          

152BObjetivo 2 Aprimorar o atendimento interno 

INICIATIVA ÚNICA: Buscar o aprimoramento do atendimento, primando pela satisfação do usuário. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Analisar a pesquisa de satisfação do @serviços para detectar pontos sensíveis e 
de melhoria. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
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59BPESSOAS 

 

153BObjetivo Único Promover a capacitação interna 

INICIATIVA ÚNICA: Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a atuação da 

ASSECOM. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Buscar a capacitação dos servidores da ASSECOM, por intermédio da ESMP.    ✓ ✓ ✓       

  

PESSOAS 
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60BINFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

 

154BObjetivo 1 Buscar a integração dos sistemas e melhorar a confiabilidade dos 

bancos de dados 

INICIATIVA 1: Organizar e sistematizar a documentação (matérias, registros, imagens, peças, etc.) da 

ASSECOM visando a geração de banco de dados. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implementação e utilização de novo banco de dados a ser criado para o memorial 
pela STI. 

   ✓ ✓ ✓       

Integração do sistema Super Clipping ao Power BI.  ✓ ✓          

INICIATIVA 2: Promover a análise e tratamento dos bancos de dados, visando gerar informações que 
auxiliem na tomada de decisões na área de Comunicação. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Sistematizar a análise e a produção de relatórios para servir de base nas reuniões 
trimestrais. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

155BObjetivo 2 Buscar a adequação da infraestrutura física e tecnológica 

INICIATIVA ÚNICA: Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da ASSECOM, para 

garantir funcionalidade e conforto às pessoas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Aquisição de computadores e câmeras fotográficas.  ✓ ✓          

Adequação do espaço interno, para armazenamento de materiais.    ✓ ✓ ✓       

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
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156BObjetivo 3 Buscar a adequação da estrutura organizacional 

INICIATIVA 1: Adequar a força de trabalho da ASSECOM para o cumprimento das atribuições 

desenvolvidas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Promover a capacitação técnica nos softwares gráficos e na área de fotografia.  ✓ ✓          

INICIATIVA 2: Utilizar ferramentas de gerenciamento de trabalhos e fluxos de trabalhos. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Fazer parte de fóruns ou grupos online sobre o tema. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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61BGGESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

157BObjetivo Único Buscar previsão orçamentária para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos 

INICIATIVA ÚNICA: Elaborar e enviar anualmente a previsão de despesas para o exercício subsequente, 

conforme prazos estabelecidos e/ou demanda da área competente. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Desenvolver modelo padrão de orçamento em respeito às normas da Ciência da 
Administração. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12BPLANO GERAL DE ATUAÇÃO DA ÁREA DE 

PESSOAS 
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62BPROVIMENTO DE PESSOAS 

 

158BObjetivo 1 Promover a integração das pessoas no MPMS 

INICIATIVA ÚNICA: Executar ações positivas que visem a adaptação e capacitação das pessoas no 

MPMS, em especial as recém-ingressadas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar curso de capacitação dos novos membros e servidores do MPMS em 
parceria com a ESMP. 

   ✓ ✓ ✓       

Criar cartilha de boas-vindas aos novos integrantes do MPMS.  ✓ ✓          

159BObjetivo 2 Aprimorar o processo de recrutamento e seleção de pessoas, 

visando atender as reais necessidades do MPMS 

INICIATIVA 1: Aprimorar o processo de seleção de pessoas, elegendo critérios ideais de avaliação, e 

buscar parceria com a ESMP para a implementação de curso de formação. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar curso de capacitação dos novos membros e servidores do MPMS em 
parceria com a ESMP. 

   ✓ ✓ ✓       

Incluir no edital do concurso de servidores matérias relativas às atribuições dos 
cargos. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Definir pontos ou matérias a constar nos editais de concursos públicos que 

correspondam às exigências para o cargo ou a função. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Incluir no edital do concurso de servidores matérias relativas às atribuições dos 
cargos. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

PROVIMENTO DE PESSOAS 
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INICIATIVA 3: Criar um banco de dados único contendo os integrantes do MPMS e os CHAs exigidos 

para os cargos e funções que ocupam. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Criar banco de dados dos CHAs no sistema e-Turmalina.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Criar painéis de gestão dos CHAs exigidos para os cargos e funções, bem como dos 
integrantes do MPMS. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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63BDESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

160BObjetivo 1 Desenvolver a gestão por competências no MPMS 

INICIATIVA 1: Mapear as competências comuns, gerenciais e específicas do MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Utilizar o sistema e-Turmalina no cadastramento das competências.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mapear as competências gerenciais juntamente com a Comissão de Gestão por 
Competências. 

   ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 2: Identificar as necessidades de desenvolvimento das pessoas no âmbito do MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Aplicar questionário sobre as competências gerenciais nos membros e servidores 
do MPMS. 

   ✓ ✓ ✓       

161BObjetivo 2 Promover o contínuo desenvolvimento dos integrantes do MPMS 

INICIATIVA 1: Promover ações de capacitação observando-se o plano de capacitação instituído a partir 
da implantação da gestão por competências. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Elaborar, juntamente com a Comissão de Gestão por Competências e a ESMP, 
cronograma de cursos de capacitação. 

   ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 2: Identificar, por meio do banco de dados que contenha os CHAs, os integrantes do MPMS 
que possuem qualificação ou potencial para capacitar e instruir, bem como fornecer instrumentos 
para a execução das capacitações. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Criar banco de dados dos CHAs de todos os integrantes do MPMS no sistema e-
Turmalina. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
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64BQUALIDADE DE VIDA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

162BObjetivo 1 Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho (QVT) 

INICIATIVA 1: Implementar pesquisa anual para aferir satisfação dos membros e servidores com o 

clima organizacional e, com base no resultado, apresentar sugestões quanto à adoção de medidas 

positivas e necessárias. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Elaborar questionários para auxiliar nos projetos de QVT.    ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 2: Implementar o home office no âmbito do MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Apresentar minuta de resolução sobre home office baseada nos projetos de outros 
MPs (CNMP, MPSC) e outros órgãos (TJMS). 

   ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 3: Implementar ações e projetos que promovam a QVT. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Implantar programa de QVT no âmbito do MPMS.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Incluir no curso de formação dos novos integrantes orientações referentes à QVT.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Campanhas de exames de saúde periódicos com foco nos integrantes do MPMS.  ✓ ✓          

Instituir programa de prevenção, orientação e comunicação sobre saúde e 
segurança no trabalho. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Realizar estudo ergonômico visando a adequação dos postos de trabalho.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

QUALIDADE DE VIDA E CLIMA ORGANIZACIONAL 
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INICIATIVA 4: Promover atendimento psicossocial aos integrantes do MPMS em estado de 

vulnerabilidade. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Apresentar projeto de estruturação de Assessoria Psicossocial na Secretaria de 
Gestão de Pessoas (SGP). 

   ✓ ✓ ✓       

Abrir canais de acesso aos integrantes da Assessoria Psicossocial.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Criar painéis de controle de afastamentos.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Criar campanhas de fomento de diálogo pacífico para solução de conflitos, 
humanizando as relações de trabalho e o clima organizacional. 

   ✓ ✓ ✓       

163BObjetivo 2 Aperfeiçoar as relações interpessoais no MPMS 

INICIATIVA ÚNICA: Elaborar ações de conscientização que estimulem a inclusão, a cooperação e a 
solidariedade entre os integrantes do MPMS, inclusive por meio de parcerias e convênios. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar ações voltadas à inclusão, à cooperação e à solidariedade.    ✓ ✓ ✓       

Criar campanhas de fomento de diálogo pacífico para solução de conflitos, 
humanizando as relações de trabalho e o clima organizacional. 

   ✓ ✓ ✓       
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65BGESTÃO DA CARREIRA, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO 

 

164BObjetivo 1 Valorizar os integrantes do MPMS pelo seu desempenho, dedicação 

e proatividade 

INICIATIVA 1: Promover e divulgar ações de reconhecimento e valorização dos integrantes do MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Criar meios de controle para levantamento da produtividade dos servidores.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Divulgar os integrantes que se destacaram, em determinados períodos, no 
exercício de suas atribuições. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Realizar o dia do servidor público.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Promover ação de preparação para a aposentadoria.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Promover curso de educação financeira.    ✓ ✓ ✓       

INICIATIVA 2: Criar canal para a apresentação de sugestões de iniciativas para melhoria da gestão do 

MPMS (Banco de Ideias). 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Criar no portal de serviços um canal de apresentação de sugestões para a melhoria 
da área de Pessoas. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Criar banco de vagas das comarcas do estado.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Instituir prêmios a membros e servidores que se destacarem pela dedicação e pelo 

comprometimento institucional. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Apresentar proposta de premiação aos membros e servidores que se destacaram 
no exercício de suas funções. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GESTÃO DA CARREIRA, DESENVOLVIMENTO E 
VALORIZAÇÃO 
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165BObjetivo 2 Aprimorar os critérios de avaliação dos integrantes do MPMS 

INICIATIVA 1: Rever e adequar os critérios de avaliação de desempenho, desvinculando seus 

resultados de repercussão financeira. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Auxiliar a comissão responsável pela revisão do estatuto e do Plano de Cargos e 
Carreiras dos servidores para revisão da legislação de avaliação de desempenho. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Criar painéis de gestão de produtividade.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Estabelecer critérios objetivos de avaliação, extraídos de sistemas de informação. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 
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o.
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O
ut

. 

N
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. 

D
ez

. 

Criar painéis de gestão de produtividade.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 3: Estabelecer metas de desempenho aos integrantes da Instituição. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Revisar o mapeamento dos processos da área de gestão de pessoas. ✓ ✓ ✓          

Implantar efetivamente a atualização do sistema Turmalina.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Auxiliar a comissão responsável pela revisão do estatuto e do Plano de Cargos e 
Carreiras dos servidores para revisão da legislação de avaliação de desempenho. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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66BCONDUTA ÉTICA 

 

166BObjetivo Único Manter política ética e comportamento socialmente 

responsável 

INICIATIVA ÚNICA: Institucionalizar política ética no âmbito do MPMS, bem como monitorar o 

comportamento e as atitudes de seus integrantes em relação a referida política. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

Ag
o.
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t.

 

O
ut

. 

N
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. 

D
ez

. 

Executar, no que tange à área de Pessoas, a Política de Segurança Institucional.  ✓ ✓          

Elaborar o Código de Ética, com a colaboração das áreas envolvidas.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

CONDUTA ÉTICA 
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67BCOMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 

 

167BObjetivo 1 Aprimorar os processos de comunicação 

INICIATIVA ÚNICA: Comunicar assuntos relacionados a sua área de atividade. 

 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 
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o.

 

Se
t.

 

O
ut

. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar reuniões periódicas para tratar de assuntos internos da SGP. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Utilizar o Portal de Serviços para divulgar ações da área de gestão de pessoas.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Criar banco de vagas das comarcas do estado.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Elaborar programa de técnicas de comunicação interna (relação interpessoal).  ✓ ✓          

168BObjetivo 2 Aprimorar o atendimento interno 

INICIATIVA ÚNICA: Disponibilizar canais de acesso para informações e solicitações à SGP, bem como as 

respectivas respostas das demandas aos clientes. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 
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n.

 

Ju
l. 
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O
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. 

N
ov

. 

D
ez

. 

Realizar reuniões periódicas para tratar de assuntos internos da SGP.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Utilizar o Portal de Serviços para divulgar ações da área de gestão de pessoas.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO INTERNO 
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68BPESSOAS 

 

169BObjetivo Único Promover a capacitação interna 

INICIATIVA ÚNICA: Promover a capacitação técnica e gerencial, visando aprimorar a atuação da área de 

Pessoas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 
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n.

 

Ju
l. 
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o.
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t.

 

O
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. 

N
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. 

D
ez

. 

Solicitar cursos na área de gestão de pessoas aos integrantes da SGP.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

PESSOAS 
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69BINFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

 

170BObjetivo 1 Buscar a integração dos sistemas e melhorar a confiabilidade dos 

bancos de dados 

INICIATIVA 1: Promover a integração dos sistemas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 
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o.
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t.

 

O
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. 

N
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. 

D
ez

. 

Realizar a atualização do sistema Turmalina para o formato web para integração 
com os demais sistemas. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Promover a análise e o tratamento dos bancos de dados, visando gerar informações que 
auxiliem na tomada de decisões na área de Pessoas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 

Ab
r.

 

M
ai

. 
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n.

 

Ju
l. 
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o.
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t.

 

O
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. 

N
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. 

D
ez

. 

Criar painéis de controle e gestão de dados.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Objetivo 2  Buscar a adequação da infraestrutura física e tecnológica 

INICIATIVA 1: Promover a adequação da infraestrutura física e tecnológica da área de Pessoas, para 

garantir funcionalidade e conforto aos integrantes. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
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. 
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M
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. 
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O
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. 

N
ov

. 

D
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. 

Apresentar projeto de adequação do leiaute da SGP.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INICIATIVA 2: Promover ações que visem minimizar os impactos na área da saúde dos integrantes do 

MPMS. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
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O
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. 

N
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. 

D
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. 

Solicitar a adequação dos mobiliários para atender as necessidades dos 
integrantes com relação à ergonomia. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 
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171BObjetivo 3 Buscar a adequação da estrutura organizacional 

INICIATIVA ÚNICA: Adequar a força de trabalho da SGP para o cumprimento das atribuições 

desenvolvidas. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 
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M
ai

. 
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n.
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l. 
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O
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. 

N
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. 

D
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. 

Realizar parcerias com outros MPs, CNMP e outros órgãos para aplicar o 
dimensionamento das pessoas. 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Revisar o mapeamento dos processos da área de gestão de pessoas.  ✓ ✓          
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70BGESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

172BObjetivo Único Buscar previsão orçamentária para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos 

INICIATIVA ÚNICA: Elaborar e enviar anualmente a previsão de despesas para o exercício subsequente, 

conforme prazos estabelecidos e/ou demanda da área competente. 

PREVISÃO PARA EXECUÇÃO 

Projetos e ações Ja
n.

 

Fe
v.

 

M
ar

. 
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. 
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l. 

Ag
o.
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O
ut

. 

N
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. 

D
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. 

Apresentar proposta orçamentária para a área de Pessoas.       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

 

219BCADERNO III: PLANO DE ATUAÇÃO DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA 

 

 

CADERNO III 

PLANO DE ATUAÇÃO DAS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
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30BQUADRO GERAL DE PRIORIZAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

Encerrado o período de preenchimento do formulário eletrônico, a tabulação e o 

tratamento estatístico, constatou-se que, das 174 Promotorias de Justiça do MPMS objeto do 

levantamento, 170 preencheram o formulário disponibilizado por meio de cartão no SIMP, o que 

representa 97,7% do total de Promotorias de Justiça participantes. 

Considerando ainda que a cada Promotoria de Justiça foi possibilitado escolher até três 

áreas de atuação, classificando-as entre principal, segunda e terceira prioridades, o levantamento 

resultou em um total de 244 respostas. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO PRINCIPAL 
PRIORIDADE 

SEGUNDA 
PRIORIDADE 

TERCEIRA 
PRIORIDADE 

TOTAL DE 
ADESÕES 

CRIMINAL 69 11 3 83 
PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 33 11 2 46 
INFÂNCIA E JUVENTUDE 23 10 1 34 
MEIO AMBIENTE 20 8 2 30 
CIDADANIA 7 10 4 21 
CÍVEL 15 1 1 17 
CONSUMIDOR 2 5 1 8 
RECURSOS 1 4 0 5 
TOTAL 170 60 14 244 
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13BVISÃO INSTITUCIONAL DAS PRIORIZAÇÕES 

Nos resultados que se apresentam após cálculo da média ponderada, atribuídos os pesos 

para cada uma das grandezas envolvidas (principal, segunda e terceira prioridades), obtiveram-se 

as seguintes representações entre as Promotorias de Justiça que preencheram e enviaram o 

formulário: 
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31BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA DA CIDADANIA 

99BObjetivo 1 Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa 

com deficiência, por meio da atuação no âmbito coletivo. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Idoso e das Pessoas com Deficiência. 

PRIORIZAÇÕES 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões (com apuração por meio de lista de presença) e atendimentos na 

Promotoria de Justiça na área do idoso e da pessoa com deficiência. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com tratativas objetivando 
a celebração de TAC e a expedição de recomendações. 

100BObjetivo 2 Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o 

atendimento do cidadão na atenção básica à saúde. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão 
e dos Direitos Humanos. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção 

básica, em cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e 
objetivos na nomeação dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação 
de medidas administrativas, com vistas a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da 
saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir esforços da Administração Pública para manter em 
estoque os medicamentos da RENAME. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo órgãos que tratem de questões da atenção básica à 
saúde. 
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101BObjetivo 3 Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de 

lista de presença. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das 
minorias étnicas e sociais. 
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32BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

102BObjetivo 1 Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento 

de medida socioeducativa de internação. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Implementar medidas que visem adequar o número de vagas nas UNEIs ao número de adolescentes internados. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Promover a implantação ou melhoria de atividades pedagógicas e profissionalizantes nas UNEIs. 

103BObjetivo 2 Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar 
e outras formas de inserção em família substituta. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, 
palestras, reuniões com grupos de interesse, etc. 
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104BObjetivo 3 Combater a evasão e a violência escolar. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, 

em apoio às atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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33BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA CÍVEL 

105BObjetivo Único Uniformizar a atuação do MP na área cível. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação 

acerca dos enunciados cíveis. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da 
atuação do MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Apontar no campo específico do SAJMP, quando da elaboração de uma cota/parecer, se o posicionamento adotado 
corresponde a algum enunciado cível. 
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34BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE 

106BObjetivo 1 Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos 
municípios, verificando o seu bom funcionamento. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário 
devidamente legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
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INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade 
prevista no artigo 20 da Lei de Resíduos Sólidos. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 6 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística 
reversa. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 7 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de abastecimento de água potável para 
a população dos municípios. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 8 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de abastecimento de 
água potável. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 9 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população 
dos municípios. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 11 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento 
de efluentes. 

107BObjetivo 2 Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e 

assegurar a conservação do solo. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no 

CAR. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com 
o posicionamento institucional do MP. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR sem inconsistências após a 
atuação do MP. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios do Estado com estrutura para disponibilizar o CAR 
às propriedades abaixo de quatro módulos fiscais. 
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35BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA DO CONSUMIDOR 

108BObjetivo 1 Buscar atuação coordenada das Promotorias do Consumidor e 

acompanhar sua efetividade. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Atuar de forma coordenada, com base nas definições das matérias priorizadas na área do consumidor, respeitada 

a independência funcional. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Garantir a efetividade das atuações na área do consumidor, mediante cumprimento de TACs e execução de 
sentenças. 

109BObjetivo 2 Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar 

sua instalação nos municípios não atendidos. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Fomentar a criação ou aprimoramento dos PROCONs Municipais e Associações de Defesa do Consumidor. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 
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36BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA CRIMINAL 

110BObjetivo 1 Intensificar o combate à criminalidade. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de Infração 
Penal. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da 
denúncia e da sentença judicial como praxe processual. 

111BObjetivo 2 Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de Infração 
Penal. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de 

unidades prisionais de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo 
para fins de remição. 
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112BObjetivo 3 Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e 

fiscalização. 

Responsável: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Controle Externo da Atividade 
Policial. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais 

da comarca. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas 
que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça 
Criminais e com atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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37BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 

113BObjetivo Único Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime 

organizado e aos crimes econômico-financeiros. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou 

estratégia de investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para 
Promotores de Justiça com atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as 
técnicas de investigação; contribuir com o aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e 
jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando material a ser divulgado e compartilhado com os 
Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e integrada dos órgãos de execução. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do 
Patrimônio Público e Crime Organizado. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de 
decisões favoráveis ao Ministério Público. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 4 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de 
aumentar o percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação 
do patrimônio dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 
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38BPRIORIZAÇÕES NA ÁREA DE RECURSOS 

114BObjetivo Único Intensificar a interposição de recursos e acompanhá-los junto 

ao STJ e ao STF. 

Responsável: Procurador-Geral de Justiça. 

Priorizações 

 
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1 Aumentar o número de interposição de recursos, observando-se o interesse institucional na matéria recorrida, 

incentivando o efetivo pré-questionamento das teses recursais do MPMS. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2 Implementar a criação de teses a serem levadas aos Tribunais Superiores para cada uma das áreas de atuação, 
buscando a adesão dos membros a essas teses. 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3 Aperfeiçoar a integração entre a ASSECOM e os veículos de comunicação externos, inclusive mediante parcerias. 

  

0,00%

20,00%

80,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo I – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Entrância Especial 172 

 

CADERNO III - ANEXO I  

220BANEXO I - PLANO DE ATUAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, PARA O ANO DE 2019 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Juliane Cristina Gomes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Kristiam Gomes Simões 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: André Antônio Camargo Lorenzoni 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

RECURSOS 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar a interposição de recursos e acompanhá-los junto ao STJ e ao STF. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Aumentar o número de interposição de recursos, observando-se o interesse institucional na matéria recorrida, incentivando o 
efetivo pré-questionamento das teses recursais do MPMS. 

  

SUGESTÕES 
 

 Cursos referentes a matérias atualizadas no âmbito de família. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 4ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Renzo Siufi 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 5ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Plinio Alessi Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Cristina Beraldo de Andrade 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 7ª Promotoria de Justiça Cível 
Resp. pela definição das ações: Marjorie Oliveira Zanchetta de Azambuja 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 8ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: José Luiz Rodrigues 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo I – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Entrância Especial 181 

 

Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 9ª Promotoria de Justiça Cível 
Resp. pela definição das ações: Emy Louise Souza de Almeida Albertini 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 35ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Christiane de Alencar 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 

  

SUGESTÕES 
 

 Aproximação do Ministério Público com a sociedade, no atendimento ao público nos procedimentos de averiguações oficiosas 
de paternidade, bem como no atendimento aos curadores e curatelados, orientando-os sobre seus direitos e tomando as 
providências visando resguardar os mesmos. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 45ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Érica Rocha Espindola 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 75ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: Marcos Fernandes Sisti 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 10ª Promotoria de Justiça Criminal 
Resp. pela definição das ações: Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 11ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Grazia Strobel da Silva Gaifatto 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 12ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Rodrigo Yshida Brandão 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 13ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Pedro Arthur de Figueiredo 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 14ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Marcelo Ely 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 15ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Rogerio Augusto Calabria de Araujo  

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 16ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 17ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Clovis Amauri Smaniotto 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 18ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: José Arturo Iunes Bobadilla Garcia 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Unificar os IPs para que não sejam instaurados em duplicidade na Vara Militar, que ao final passam a ser declinadas para uma 
das promotorias atuantes no Tribunal do Júri, uma vez que se tratam dos mesmos fatos - morte contra civil, podendo gerar 
decisões contraditórias sem necessidade. Assim, trazendo celeridade no andamento de inquéritos e diminuindo a quantidade de 
diligências repetidas. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo I – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Entrância Especial 194 

 

Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 19ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Lívia Carla Guadanhim Bariani 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 20ª Promotoria de Justiça Criminal 
Resp. pela definição das ações: Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

 Promover ações preventivas para cumprir a obrigação de tutela difusa do direito social à segurança pública, que é imposto ao 
Ministério Público por força dos artigos 127 c/c 7º da CF. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 21ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Aline Mendes Franco Lopes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 22ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Paula da Silva Volpe 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 
 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 

remição. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Para aprimoramento dos trabalhos, sugere-se a reestruturação do quadro de servidores, em razão da volumosa carga de 
processos, de modo a possibilitar o acompanhamento mais pormenorizado das penas, principalmente quanto à fiscalização da 
proximidade dos benefícios e correção dos cálculos de pena. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 23ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Regina Dornte Broch 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 
 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 

remição. 

  

SUGESTÕES 
 

 Que seja implantado maior número de vagas no regime semiaberto desta capital, bem como seja providenciado maior número 
de tornozeleiras eletrônicas e reestruturado o estabelecimento penal de regime aberto desta comarca. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 24ª Promotoria de Justiça Criminal 
Resp. pela definição das ações: Tathiana Correa Pereira da Silva Façanha 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 47ª Promotoria de Justiça Criminal 
Resp. pela definição das ações: Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 48ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Camila Augusta Calarge Doreto 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 50ª Promotoria de Justiça Criminal 
Resp. pela definição das ações: Renata Ruth Fernandes Goya Marinho 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 
judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 No âmbito criminal, sugere-se como iniciativa estratégica o fomento da criação e instalação das Associações de Proteção e 
Assistência ao Condenado (APACs) no Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 61ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Silvio Amaral Nogueira de Lima 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 62ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Candy Hiroki Cruz Marques Moreira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 
judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 63ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Ricardo Benito Crepaldi 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 
judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 64ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Cristiane Amaral Cavalcante 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Sugere-se que, de alguma maneira, o Ministério Público viabilize melhor instrução dos IPs, já que a ausência de prova leva a 
reiteradas absolvições. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 65ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Fernando Jorge Manvailer Esgaib 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 66ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Helen Neves Dutra da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 
judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Atentar para as decisões judiciais que substituem as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, em desconformidade 
com a Súmula nº 588 do STJ. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 68ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Celso Antonio Botelho de Carvalho 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 69ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Henrique Franco Cândia 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 
judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Ministrar palestras em escolas municipais/estaduais sobre abusos a vulneráveis. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 72ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Luciana do Amaral Rabelo 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Incluir ações voltadas especificamente para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, como palestras, 
campanhas de conscientização, grupos reflexivos para vítimas e agressores e trabalho com a rede de atendimento e a Patrulha 
Maria da Penha. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 73ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Julio Bilemjian Ribeiro 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 
 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 

remição. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade 
Policial - GACEP 
Responsável pela definição das ações: Luciana Moreira Schenk 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 
judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado 
- GAECO 
Responsável pela definição das ações: Cristiane Mourão Leal Santos 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor 
Responsável pela definição das ações: Fabricio Proença de Azambuja 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar atuação coordenada das Promotorias do consumidor e acompanhar sua efetividade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Atuar de forma coordenada, com base nas definições das matérias priorizadas na área do consumidor, respeitada a 
independência funcional. 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 

  

SUGESTÕES 
 

 Realizar uma atuação mais efetiva junto às concessionárias de serviços públicos 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 
Responsável pela definição das ações: Luz Marina Borges Maciel Pinheiro 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 
da Lei de Resíduos Sólidos. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 

  

SUGESTÕES 
 

 Esta Promotoria de Justiça também atuará em APP urbanas. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 34ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 
Responsável pela definição das ações: Luiz Antônio Freitas de Almeida 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 42ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente 
Responsável pela definição das ações: Andréia Cristina Peres da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

 Atuar com prioridade na identificação e recomposição de danos em APP urbana. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 27ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 
Responsável pela definição das ações: Fernando Martins Zaupa 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 28ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 
Resp. pela definição das ações: Vera Aparecida C. Bogalho Frost Vieira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Implementar medidas que visem adequar o número de vagas nas UNEIs ao número de adolescentes internados. 
 Promover a implantação ou melhoria de atividades pedagógicas e profissionalizantes nas UNEIs. 

  

SUGESTÕES 
 

 Atuação contínua na realização de inspeções nas UNEIs e nas Unidades de Semiliberdade, objetivando verificar as condições 
estruturais e a apuração de denúncias de torturas ocorridas no interior dessas unidades. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 33ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 
Responsável pela definição das ações: Nicolau Bacarji Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 
com grupos de interesse, etc. 

  

SUGESTÕES 
 

A Promotoria de Justiça está com pelo menos três iniciativas para o ano de 2019, visando resguardar os direitos das crianças e 
adolescentes do Município de Campo Grande-MS: 
 

 1) Está tramitando nesta Promotoria o projeto intitulado "Cuidados com o nascituro e a criança recém-nascida concebidos por 
mães dependentes químicas", o qual foi cadastrado em 2018 no Banco de Projetos do CNMP, e será dada a continuidade no 
fluxo de trabalho apresentado nele também em 2019. 
 

 2 ) Ainda, a Promotoria de Justiça está realizando um trabalho de orientação e apoio ao Município de Campo Grande-MS, 
acompanhando a implementação do serviço de Família Acolhedora. 
 

 3) Está sendo realizado um trabalho de orientação e incentivo à Secretaria de Assistência Social do Município de Campo Grande 
na criação de um programa destinado à prevenção de maus-tratos contra crianças e adolescentes cometidos pelos pais ou 
responsáveis. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo I – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Entrância Especial 222 

 

Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 46ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 
Responsável pela definição das ações: Paulo Henrique Camargo Iunes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 29ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, das 
Fundações e das Entidades de Interesse Social e da Vítima de Infração Penal 
Responsável pela definição das ações: Adriano Lobo Viana de Resende 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Buscar, junto aos órgãos fiscalizados, a adoção de medidas gerais e preventivas quando detectado algum problema pontual mas 
que possa ter caráter mais amplo a afetar a regularidade administrativa, por exemplo, casos de nepotismo. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 30ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, das 
Fundações e das Entidades de Interesse Social e da Vítima de Infração Penal 
Responsável pela definição das ações: Marcos Alex Vera de Oliveira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, das 
Fundações e das Entidades de Interesse Social e da Vítima de Infração Penal 
Responsável pela definição das ações: Humberto Lapa Ferri 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 49ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, das 
Fundações e das Entidades de Interesse Social e da Vítima de Infração Penal 
Responsável pela definição das ações: Gevair Ferreira Lima Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 

Crime Organizado. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 32ª Promotoria de Justiça da Cidadania 
Responsável pela definição das ações: Daniela Cristina Guiotti 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por 
meio da atuação no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com tratativas objetivando a celebração de 

TAC e a expedição de recomendações. 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Campo Grande 
Promotoria: 32ª Promotoria de Justiça da Cidadania 
Resp. pela definição das ações: Filomena Aparecida Depolito Fluminhan 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CIDADANIA 
 
Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

 Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo órgãos que tratem de questões da atenção básica à saúde. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 

SEGUNDA PRIORIDADE  

RECURSOS 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar a interposição de recursos e acompanhá-los junto ao STJ e ao STF. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Aumentar o número de interposição de recursos, observando-se o interesse institucional na matéria recorrida, incentivando o 
efetivo pré-questionamento das teses recursais do MPMS 

SUGESTÕES 
 

 1) Identificação de insuficiências e busca de aumento no quantitativo de: a) profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, agentes comunitários etc.) nas unidades básicas de saúde de Campo Grande; e b) de equipes da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) para atender a demanda – foco na melhoria do acesso à Rede de Atenção Básica, visando maior cobertura 
e resolutividade do atendimento nesse nível de atenção, e, consequentemente, a diminuição do fluxo de pacientes de baixa 
complexidade nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); 

 2) Estruturação dos atendimentos especializados de média complexidade (ambulatorial, cirurgias eletivas etc.) no âmbito do SUS 
em Campo Grande; num primeiro momento, identificar quais especialidades possuem demanda reprimida nos serviços de média 
complexidade nesta capital; e, num segundo momento, propor as medidas cabíveis para melhoria do acesso a esses serviços; 

 3) Criação e implantação de Unidade de Referência de Alta Complexidade em Neurologia em Campo Grande, que contenha 
assistência em neurologia e Unidade de AVC, para assistência ambulatorial e cirúrgica destinada ao atendimento da capital e 
região, haja vista a alta demanda reprimida para atendimento dessas especialidades neste município. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Corumbá 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Viviane Zuffo Vargas Amaro 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL   

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

RECURSOS 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar a interposição de recursos e acompanhá-los junto ao STJ e ao STF. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar a criação de teses a serem levadas aos Tribunais Superiores para cada uma das áreas de atuação, buscando a 
adesão dos membros a essas teses. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Corumbá 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Resp. pela definição das ações: Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 

verificando o seu bom funcionamento. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 

da Lei de Resíduos Sólidos. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Corumbá 
Promotoria: 5ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Luciano Bordignon Conte 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL   

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 

  

SUGESTÕES 
 

 Reitero a necessidade de efetiva estruturação do Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações como órgão de execução para 
apoio e atuação conjunta com as Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, com a designação de membro do MP com 
atuação exclusiva no Núcleo, bem como por meio da lotação de pessoal e equipamentos que permitam a realização de diligências 
em apoio às Promotorias de Justiça do interior, com serviços de inteligência e investigação. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Corumbá 
Promotoria: 7ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Ludmila de Paula Castro Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 

com grupos de interesse, etc. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por 
meio da atuação no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões (com apuração por meio de lista de presença) e atendimentos na Promotoria de 

Justiça na área do idoso e da pessoa com deficiência. 

  

SUGESTÕES 
 

 Na seara da infância e juventude reputo ser válida a inclusão do fomento pelo Ministério Público junto à comunidade, por via de 
palestras, reuniões e eventos, da conscientização sobre a necessidade de combate à exploração e abuso sexual de crianças e 
adolescentes, bem como os meios de denúncia e importância do engajamento social na questão. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Corumbá 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Rodrigo Correa Amaro 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

RECURSOS 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar a interposição de recursos e acompanhá-los junto ao STJ e ao STF. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Aumentar o número de interposição de recursos, observando-se o interesse institucional na matéria recorrida, incentivando o 
efetivo pré-questionamento das teses recursais do MPMS. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo I – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Entrância Especial 234 

 

Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Corumbá 
Promotoria: 4ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Fabio Adalberto Cardoso de Morais 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Corumbá 
Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Marcos Martins de Brito 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Ampliação e aperfeiçoamento do Projeto Paralelas objetivando a redução dos índices de violencia contra a mulher. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: José Antonio Alencar 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo I – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Entrância Especial 237 

 

Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: José Aparecido Rigato 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 

 Apontar no campo específico do SAJMP, quando da elaboração de uma cota/parecer, se o posicionamento adotado corresponde 
a algum enunciado cível. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça Cível 
Responsável pela definição das ações: José Aparecido Rigato 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Participar ativamente das reuniões periódicas e das discussões institucionais visando a definição e deliberação acerca dos 
enunciados cíveis. 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 

 Apontar no campo específico do SAJMP, quando da elaboração de uma cota/parecer, se o posicionamento adotado corresponde 
a algum enunciado cível. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 4ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: João Linhares Júnior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Concretizar, no âmbito do MPMS, o acordo de não persecução penal. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 5ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Claudio Rogério Ferreira Gomes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Fernando Jamusse 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 7ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Eduardo Fonticielha De Rose 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 8ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Juliano Albuquerque 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 13ª Promotoria de Justiça Criminal 
Resp. pela definição das ações: Izonildo Gonçalves de Assunção Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das minorias étnicas 

e sociais. 

SUGESTÕES 
 Agilizar os IPs e/ou processos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, sem prejuízo à qualidade da prova a ser 

produzida, de modo a permitir uma rápida e efetiva prestação jurisdicional; 
 Garantir o cumprimento do artigo 26, III, da Lei Maria da Penha, implementando-se o cadastro dos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher em Dourados, bem como a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência (Projeto Mulher Segura); 
 Promover a integração da rede de apoio e atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar; 
 Adotar providências preventivas e punitivas no tocante à divulgação de estereótipos femininos que legitimem ou exacerbem a violência 

doméstica e familiar, de forma a garantir o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, 
conforme determina o artigo 8º, inciso III, da Lei Maria da Penha e a Constituição Federal; 

 Realizar o Encontro Regional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, privilegiando a abordagem de doenças 
depressivas e prevenção ao suicídio, a ser realizada por profissionais da área de saúde mental; 

 Promover, anualmente, curso de formação continuada na área de “questões de gênero e de violência contra a mulher” para a Rede de 
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Dourados. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 14ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Elcio Felix D’Angelo 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

  

SUGESTÕES 
 

 Participo desde o ano de 2008 do Conselho de Segurança Institucional de Dourados (COISED), o qual fui conselheiro fundador. 
O referido Conselho é de utilidade pública, tendo como conselheiros representante da Ministério Público Estadual e Federal, 
Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda-Municipal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, Instituto 
Médico-Legal, Perícia e Exército Brasileiro. As reuniões são mensais conforme Estatuto. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 15ª Promotoria de Justiça Criminal 
Resp. pela definição das ações: Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 O Promotor deve adotar medidas para o imediato cumprimento da pena nos casos em que o acusado é condenado em plenário 
do Júri. Sugere-se que o CAO das Promotorias de Justiça Criminais promova estudos para que se possa embasar pedidos perante 
o Poder Judiciário, inclusive monitorando a jurisprudência dos tribunais nesse sentido. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 9ª Promotoria de Justiça Especializada 
Responsável pela definição das ações: Fabrícia Barbosa Lima 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Promover a implantação ou melhoria de atividades pedagógicas e profissionalizantes nas UNEIs. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 
com grupos de interesse, etc. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 10ª Promotoria de Justiça Especializada 
Responsável pela definição das ações: Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

 Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo órgãos que tratem de questões da atenção básica à saúde. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das minorias étnicas 
e sociais. 

  

SUGESTÕES 
 

 Aprimorar o conhecimento técnico na temática “financiamento da saúde”, com informações sobre todos os ritos de transferência 
de recursos entre os fundos de saúde e destes para os prestadores/conveniados. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo I – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Entrância Especial 249 

 

Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 11ª Promotoria de Justiça Especializada 
Responsável pela definição das ações: Amilcar Araujo Carneiro Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento de efluentes. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR sem inconsistências após a atuação do 

MP. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 16ª Promotoria de Justiça Especializada 
Responsável pela definição das ações: Ricardo Rotunno 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Fomentar a celebração de convênios com entidades de ensino, visando possibilitar a realização de perícias e análises técnicas 
específicas em menor tempo, a fim de trazer mais celeridade e eficiência às investigações.no intuito de garantir a efetividade da 
atuação ministerial. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Dourados 
Promotoria: 17ª Promotoria de Justiça Especializada 
Responsável pela definição das ações: Luiz Gustavo Camacho Terçariol 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 
 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 

com grupos de interesse, etc. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Antonio Carlos Garcia de Oliveira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento de efluentes. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios do Estado com estrutura para disponibilizar o CAR às propriedades 

abaixo de quatro módulos fiscais. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Fernando Marcelo Peixoto Lanza 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 4ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Ana Cristina Carneiro Dias 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das minorias étnicas 
e sociais. 

  

SUGESTÕES 
 

 Em cumprimento à Recomendação CNMP nº 2, de 21 de junho de 2018, elaborei plano de atuação semestral em minha 
Promotoria de Justiça (tentando focar as ações com base no Plano Estratégico de Atuação) e tenho encontrado grande dificuldade 
em identificar e buscar os indicadores do antes e o depois da intervenção da Promotoria de Justiça. Sugiro que busquemos 
capacitação neste assunto. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 7ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: José Roberto Tavares de Souza 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar atuação coordenada das promotorias do consumidor e acompanhar sua efetividade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Atuar de forma coordenada, com base nas definições das matérias priorizadas na área do consumidor, respeitada a 
independência funcional. 

 Garantir a efetividade das atuações na área do consumidor, mediante cumprimento de TACs e execução de sentenças. 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 

  

SUGESTÕES 
 

 Acompanhamento dos serviços de Registros Públicos na comarca de Três Lagoas. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Rosana Suemi Fuzita Irikura 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 5ª Promotoria de Justiça Criminal  
Responsável pela definição das ações: Daniela Araujo Lima da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 6ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Jui Bueno Nogueira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 8ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Luciano Anechini Lara Leite 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 

ao Ministério Público. 

  

SUGESTÕES 
 

 Fomentar maior controle e efetividade da atuação funcional. 
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Entrância: Entrância Especial 
Comarca: Três Lagoas 
Promotoria: 9ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Moisés Casarotto 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Promover a implantação ou melhoria de atividades pedagógicas e profissionalizantes nas UNEIs. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Amambai 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Nara Mendes dos Santos Fernandes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Amambai 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Michel Maesano Mancuelho 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Aparecida do Taboado 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Oscar de Almeida Bessa Filho 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 

ao Ministério Público. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Aparecida do Taboado 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Jerusa Araujo Junqueira Quirino 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

 Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo órgãos que tratem de questões da atenção básica à saúde. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 

  

TERCEIRA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 

verificando o seu bom funcionamento. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 

da Lei de Resíduos Sólidos. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Aquidauana 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Angelica de Andrade Arruda 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 

 Apontar no campo específico do SAJMP, quando da elaboração de uma cota/parecer, se o posicionamento adotado corresponde 
a algum enunciado cível. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Aquidauana 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: José Maurício de Albuquerque 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Aquidauana 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Antenor Ferreira de Rezende Neto 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Bataguassu 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Wilson Canci Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Bataguassu 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Edival Goulart Quirino 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

  

SUGESTÕES 
 

 Viabilizar o consórcio entre os municípios de Bataguassu, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo e Brasilândia, para a implantação de 
um aterro sanitário para destinação do lixo urbano produzido na região. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Bela Vista 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: William Marra Silva Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 
verificando o seu bom funcionamento. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 
legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Bela Vista 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: William Marra Silva Junior 

 

TERCEIRA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou pela equipe multidisciplinar da PJ. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Bonito 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: João Meneghini Girelli 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar atuação coordenada das promotorias do consumidor e acompanhar sua efetividade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Atuar de forma coordenada, com base nas definições das matérias priorizadas na área do consumidor, respeitada a 
independência funcional. 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a criação ou aprimoramento dos PROCONs Municipais e Associações de Defesa do Consumidor. 
 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Bonito 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Alexandre Estuqui Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

  

TERCEIRA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Caarapó 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Fernanda Rottili Dias 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Caarapó 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Arthur Dias Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Camapuã 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Douglas Silva Teixeira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Camapuã 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Douglas Silva Teixeira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 
legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo II – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Segunda Entrância 279 

 

Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Cassilândia 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Pedro de Oliveira Magalhães 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Cassilândia 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Ana Carolina Lopes de Mendonça 
Castro 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 
legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Chapadão do Sul 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Matheus Macedo Cartapatti 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o 
percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo II – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Segunda Entrância 282 

 

Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Chapadão do Sul 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Fernanda Proença de Azambuja 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 
verificando o seu bom funcionamento. 

 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 

da Lei de Resíduos Sólidos. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento de efluentes. 

 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou pela equipe multidisciplinar da PJ. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Chapadão do Sul 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Fernanda Proença de Azambuja 

 

TERCEIRA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por 
meio da atuação no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões (com apuração por meio de lista de presença) e atendimentos na Promotoria de 

Justiça na área do idoso e da pessoa com deficiência. 
 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com tratativas objetivando a celebração de 

TAC e a expedição de recomendações. 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

 Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo órgãos que tratem de questões da atenção básica à saúde. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 

  

SUGESTÕES 
 

 Dentro do meio ambiente, ações de urbanismo voltadas a implementar áreas verdes e buscar a compensação ambiental de áreas 
verdes indevidamente desafetadas. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Costa Rica 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: George Cassio Tiosso Abbud 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o 
percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Penso que o combate à corrupção e a efetiva proteção do patrimônio público demandem o enfrentamento concentrado por 
membros que se dediquem exclusivamente a esta atribuição do MP, com a criação, por exemplo, de núcleos regionais de atuação 
concentrada de Promotores de Justiça, que possam se dedicar unicamente às questões complexas de investigação, e repressão 
em juízo, p. ex., de atos de improbidade administrativa. Salvo engano, a ideia já foi implantada no MPRS, em que o combate à 
improbidade administrativa de todas as comarcas concentra-se em um grupo especificamente criado para tal mister, a exemplo 
do GAECO. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Costa Rica 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Bolivar Luis da Costa Vieira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Coxim 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Marcos André Sant’Ana Cardoso 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Coxim 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Daniella Costa da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 

da Lei de Resíduos Sólidos. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR sem inconsistências após a atuação do 

MP. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 
com grupos de interesse, etc. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou pela equipe multidisciplinar da PJ. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Coxim 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Victor Leonardo de Miranda Taveira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 
 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 

remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Fátima do Sul 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Romão Avila Milhan Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Conforme salientado por mim no ano passado, se possível, a criação de uma pasta específica no SAJMP, em que cada ação civil 
pública ajuizada ou congêneres, gere um procedimento para acompanhamento de ações judiciais, para podermos acompanhar 
melhor o andamento das ações ajuizadas, sobretudo as de improbidade administrativa, que, não raro, ficam paradas no cartório 
ou no gabinete do juiz. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Fátima do Sul 
Promotoria: 2º Promotoria de Justiça  
Responsável pela definição das ações: Rodrigo Cintra Franco 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Na área Criminal, adotar medidas junto à PM e à PC visando diminuição de “bocas de fumo” e tráfico de drogas nos municípios. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Iguatemi 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Thiago Barbosa da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das minorias étnicas 

e sociais. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

TERCEIRA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 
legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 

  

SUGESTÕES 
 

 Discussão do plano de atuação com a sociedade. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Itaporã 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Radamés de Almeida Domingos 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ivinhema 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Daniel do Nascimento Britto 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a criação ou aprimoramento dos PROCONs Municipais e Associações de Defesa do Consumidor. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ivinhema 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Juliana Martins Zaupa 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 
legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento de efluentes. 

  

SUGESTÕES 
 

 Há projeto em andamento para que as pequenas propriedades promovam medidas de conservação de solo, haja vista a grande 
quantidade de erosões no município de Novo Horizonte do Sul. Segundo nosso planejamento, serão definidas as áreas conforme 
a bacia hidrográfica e a relevância ambiental do local. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Jardim 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Allan Carlos Cobacho do Prado 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 

verificando o seu bom funcionamento. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a conservação 
do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Jardim 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Lia Paim Lima 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Jardim 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Lia Paim Lima 

 

TERCEIRA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 
judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários.Fomentar a criação/estruturação de 
Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Maracaju 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Simone Almada Goes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Maracaju 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Estéfano Rocha Rodrigues da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 

verificando o seu bom funcionamento. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 

da Lei de Resíduos Sólidos. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Miranda 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Talita Zoccolaro Papa Muritiba 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

TERCEIRA PRIORIDADE  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a criação ou aprimoramento dos PROCONs Municipais e Associações de Defesa do Consumidor. 
 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Miranda 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Mundo Novo 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Lenize Martins Lunardi Pedreira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Mundo Novo 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Naviraí 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Resp. pela definição das ações: Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Implementar medidas que visem adequar o número de vagas nas UNEIs ao número de adolescentes internados. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 
 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 

com grupos de interesse, etc. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Naviraí 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Daniel Pivaro Stadniky 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 

ao Ministério Público. 
 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 

dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por 
meio da atuação no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões (com apuração por meio de lista de presença) e atendimentos na Promotoria de 

Justiça na área do idoso e da pessoa com deficiência. 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Naviraí 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça 
Resp. pela definição das ações: Leticia Rossana P. Ferreira Berto de Almada 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  

SUGESTÕES 
 

 Em relação ao combate ao crime organizado, tem como sugestão delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato 
inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de investigação célere e eficaz desde o início; e, priorizar 
medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio dos 
responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Nova Alvorada do Sul 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Maurício Mecelis Cabral 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

RECURSOS 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar a interposição de recursos e acompanhá-los junto ao STJ e ao STF. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Aumentar o número de interposição de recursos, observando-se o interesse institucional na matéria recorrida, incentivando o 
efetivo pré-questionamento das teses recursais do MPMS. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Nova Andradina 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Alexandre Rosa Luz 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

  

TERCEIRA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Nova Andradina 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Paulo Leonardo de Faria 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 
 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 

com grupos de interesse, etc. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Nova Andradina 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Fabricio Secafen Mingati 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Paranaíba 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Juliana Nonato 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 
legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 

  

TERCEIRA PRIORIDADE  

CÍVEL 
 

Objetivo Estratégico Único: Uniformizar a atuação do MP na área cível. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Responder aos questionários a serem elaborados periodicamente pelo CAO respectivo acerca da uniformização da atuação do 
MP na área cível, informando as adesões por enunciado. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Paranaíba 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Ronaldo Vieira Francisco 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o 
percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Realização de curso para capacitação dos membros, com assessores do STF e do STJ, com relação aos recursos especial e 
extraordinário, em função das novas regras do CPC-2015. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Paranaíba 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Leonardo Dumont Palmerston 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ponta Porã 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Gabriel da Costa Rodrigues Alves 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

 Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo órgãos que tratem de questões da atenção básica à saúde. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 
da Lei de Resíduos Sólidos. 

 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento de efluentes. 

  

SUGESTÕES 
 

 Seria interessante incluir um tópico de "outras prioridades" em cada área de atuação, considerando que há projetos em 
desenvolvimento que não se enquadram nas metas estabelecidas no planejamento estratégico, mas de suma importância e 
totalmente ligados ao desempenho das funções ministeriais e recomendadas por resoluções do CNMP 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ponta Porã 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça Cível e Especializada 
Responsável pela definição das ações: Magno Oliveira João 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Implementar medidas que visem adequar o número de vagas nas UNEIs ao número de adolescentes internados. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ponta Porã 
Promotoria: 3ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Gisleine Dal Bó 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ponta Porã 
Promotoria: 4ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Clarissa Carlotto Torres 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo II – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Segunda Entrância 318 

 

Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ponta Porã 
Promotoria: 5ª Promotoria de Justiça Criminal 
Responsável pela definição das ações: Magno Oliveira João 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Ribas do Rio Pardo 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: George Zarour Cezar 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o 
percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Rio Brilhante 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Jorge Ferreira Neto Júnior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Rio Brilhante 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Jorge Ferreira Neto Júnior 

 

TERCEIRA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por 
meio da atuação no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com tratativas objetivando a celebração de 

TAC e a expedição de recomendações. 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Rio Brilhante 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça  
Responsável pela definição das ações: Rosalina Cruz Cavagnolli 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo II – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Segunda Entrância 323 

 

Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: São Gabriel do Oeste 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Daniel Higa de Oliveira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais 
de regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 

Crime Organizado. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: São Gabriel do Oeste 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Resp. pela definição das ações: Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por 
meio da atuação no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com tratativas objetivando a celebração de 

TAC e a expedição de recomendações. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Sidrolândia 
Promotoria: 1ª Promotoria de Justiça 
Resp. pela definição das ações: Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com atuação no 
patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o aprimoramento do 
banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando material a ser divulgado e 
compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e Crime 
Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis ao 
Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o percentual 
de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio dos 
responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença judicial 

como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar políticas públicas voltadas ao aumento do número de vagas em presídios e à efetiva implantação de unidades prisionais de 
regimes aberto e semiaberto no Estado. 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições 
criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

SUGESTÕES 
 

 Priorizar o combate à violência doméstica e familiar. 
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Entrância: 2ª Entrância 
Comarca: Sidrolândia 
Promotoria: 2ª Promotoria de Justiça 
Responsável pela definição das ações: Janeli Basso 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR sem inconsistências após a atuação do 

MP. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Água Clara 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Água Clara 
Responsável pela definição das ações: Felipe Almeida Marques 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Anastácio 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Anastácio 
Responsável pela definição das ações: Mateus Sleiman Castriani Quirino 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Implementar medidas que visem adequar o número de vagas nas UNEIs ao número de adolescentes internados. 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 

Crime Organizado. 
 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 

ao Ministério Público. 
 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 

dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

Viabilização da criação de núcleos regionais, especialmente nas áreas de Patrimônio Público, Infância e Meio Ambiente, com o 
objetivo de coordenação e cooperação nos trabalhos das Promotorias de Justiça abrangidas em cada região, propiciando atuação 
especializada e integrada em áreas e procedimentos mais sensíveis. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Anaurilândia 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Anaurilândia 
Responsável pela definição das ações: Allan Thiago Barbosa Arakaki 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Angélica 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Angélica 
Responsável pela definição das ações: Anthony Allison Brandão Santos 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 

verificando o seu bom funcionamento. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 

da Lei de Resíduos Sólidos. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento de efluentes. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR sem inconsistências após a atuação do 

MP. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios do Estado com estrutura para disponibilizar o CAR às propriedades 

abaixo de quatro módulos fiscais. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a criação ou aprimoramento dos PROCONs Municipais e Associações de Defesa do Consumidor. 
 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Angélica 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Angélica 
Responsável pela definição das ações: Anthony Allison Brandão Santos 

 

TERCEIRA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o 
percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Atuar em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e com a respectiva Escola de Formação no intuito de trabalhar na 
conscientização e capacitação de servidores municipais, Prefeitos e Vereadores no exercício de suas funções de gestão pública, 
adotando, entre outras estratégias, a realização de cursos, programas de melhoramento do controle e da qualidade da atividade 
administrativa, bem como firmando com os municípios termo de ajustamento de gestão (TAG) e auditorias concomitantes, 
quando necessário, para evitar e combater atos de improbidade administrativa, ineficiência e desperdícios na atividade 
administrativa municipal. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Bandeirantes 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Bandeirantes 
Responsável pela definição das ações: Victor Leonardo de Miranda Taveira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Batayporã 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Batayporã 
Responsável pela definição das ações: Bianka Machado Arruda Mendes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Brasilândia 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Brasilândia 
Resp. pela definição das ações: Paulo Henrique Mendonca de Freitas 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 
Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes econômico-
financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de investigação 

célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com atuação no patrimônio público e 
combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o aprimoramento do banco de dados de peças 
processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de 
Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e Crime 
Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis ao Ministério 
Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio dos responsáveis 
e favorecidos ("laranjas"). 

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 
Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por meio da atuação 
no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões (com apuração por meio de lista de presença) e atendimentos na Promotoria de Justiça na área 

do idoso e da pessoa com deficiência. 
 Instaurar procedimentos preparatórios e/ou inquéritos civis, ACPs, e realizar reuniões com tratativas objetivando a celebração de TAC e a 

expedição de recomendações. 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do cidadão na atenção 
básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em cumprimento aos 

fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação dos responsáveis pela coordenação 
da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias 
dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir esforços da Administração Pública para manter em estoque os 
medicamentos da RENAME. 

 Realizar reuniões institucionais e intersetoriais, envolvendo órgãos que tratem de questões da atenção básica à saúde. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça, mediante utilização de lista de presença. 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das minorias étnicas e sociais. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo III – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Primeira Entrância 336 

 

Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Deodápolis 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Deodápolis 
Responsável pela definição das ações: Anthony Allison Brandão Santos 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas visando aumentar o número de usinas de triagem de resíduos e usinas de compostagem nos municípios, 

verificando o seu bom funcionamento. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem a responsabilidade prevista no artigo 20 

da Lei de Resíduos Sólidos. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades de ETEs que cumprem os padrões de lançamento de efluentes. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR sem inconsistências após a atuação do 

MP. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios do Estado com estrutura para disponibilizar o CAR às propriedades 

abaixo de quatro módulos fiscais. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CONSUMIDOR 
 

Objetivo Estratégico 2: Aproximar o MP das entidades de defesa do consumidor e buscar sua instalação nos 
municípios não atendidos. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a criação ou aprimoramento dos PROCONs Municipais e Associações de Defesa do Consumidor. 
 Atuar em conjunto ou em parcerias com entidades de defesa do consumidor. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Deodápolis 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Deodápolis 
Responsável pela definição das ações: Anthony Allison Brandão Santos 

 

TERCEIRA PRIORIDADE  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o 
percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SUGESTÕES 
 

 Atuar em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e com a respectiva Escola de Formação no intuito de trabalhar na 
conscientização e capacitação de servidores municipais, Prefeitos e Vereadores no exercício de suas funções de gestão pública, 
adotando, entre outras estratégias, a realização de cursos, programas de melhoramento do controle e da qualidade da atividade 
administrativa, bem como firmando com os municípios TAG e auditorias concomitantes, quando necessário, para evitar e 
combater atos de improbidade administrativa, ineficiência e desperdícios na atividade administrativa municipal. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Dois Irmãos do Buriti 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Dois Irmãos do Buriti 
Responsável pela definição das ações: Eduardo de Araujo Portes Guedes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Eldorado 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Eldorado 
Resp. pela definição das ações: Gustavo Henrique Bertocco de Souza 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 

TERCEIRA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 1: Buscar a implementação das políticas públicas do idoso e da pessoa com deficiência, por 
meio da atuação no âmbito coletivo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões (com apuração por meio de lista de presença) e atendimentos na Promotoria de 

Justiça na área do idoso e da pessoa com deficiência. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Glória de Dourados 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Glória de Dourados 
Responsável pela definição das ações: Andréa de Souza Resende 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Inocência 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Inocência 
Responsável pela definição das ações: Ronaldo Vieira Francisco 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 
Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Viabilizar medidas que visem dar maior efetividade à atuação do Ministério Público em segundo grau, para fins de aumentar o 
percentual de acórdãos favoráveis às teses do MP. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 
Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares nos municípios. 

TERCEIRA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 
Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do cidadão 
na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Itaquiraí 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Itaquiraí 
Resp. pela definição das ações: Gustavo Henrique Bertocco de Souza 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 

Crime Organizado. 
 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 

dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de abastecimento de água potável. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a conservação 
do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Nioaque 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Nioaque 
Responsável pela definição das ações: Mariana Sleiman Gomes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Implementar medidas que visem adequar o número de vagas nas UNEIs ao número de adolescentes internados. 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 
 Promover ações incentivando as famílias a se habilitarem para adoção, com campanhas de esclarecimentos, palestras, reuniões 

com grupos de interesse, etc. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Pedro Gomes 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Pedro Gomes 
Responsável pela definição das ações: Adriano Barrozo da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 

de inserção em família substituta. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às 
atividades desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Porto Murtinho 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Porto Murtinho 
Responsável pela definição das ações: Juliana Pellegrino Vieira 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para 
monitoramento dos alunos, ou por meio de equipe técnica multidisciplinar das Promotorias de Justiça. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CIDADANIA 
 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar a implementação do Pacto pela Saúde de modo a exigir o atendimento do 
cidadão na atenção básica à saúde 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Empreender medidas concretas, com vistas ao aperfeiçoamento da execução dos programas municipais de atenção básica, em 

cumprimento aos fundamentos da PNAB; exigir dos gestores públicos a adoção de critérios técnicos e objetivos na nomeação 
dos responsáveis pela coordenação da atenção básica municipal; exigir a implementação de medidas administrativas, com vistas 
a garantir o efetivo cumprimento das cargas horárias dos profissionais da saúde, preferencialmente por controle biométrico; exigir 
esforços da Administração Pública para manter em estoque os medicamentos da RENAME. 

Objetivo Estratégico 3: Aproximar o MP da sociedade e da realidade local. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar palestras, audiências públicas, reuniões e atendimentos na Promotoria de Justiça com representantes das minorias étnicas 
e sociais. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Rio Negro 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Rio Negro 
Responsável pela definição das ações: Thiago Bonfatti Martins 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

 Fomentar, junto ao Poder Judiciário, medidas que visem aumentar o número de ações julgadas na área do Patrimônio Público e 
Crime Organizado. 

 Viabilizar maior efetividade da investigação e das medidas judiciais, de forma a proporcionar maior número de decisões favoráveis 
ao Ministério Público. 

 Priorizar medidas judiciais de indisponibilidade e sequestro de bens já no início da ação, para evitar a dilapidação do patrimônio 
dos responsáveis e favorecidos ("laranjas"). 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 

  



 

Plano Geral de Atuação 2019 
Caderno III: Anexo III – Plano de Atuação das Promotorias de Justiça de Primeira Entrância 347 

 

Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Rio Verde de Mato Grosso 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Rio Verde de Mato Grosso 
Responsável pela definição das ações: Matheus Carim Bucker 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com 
atribuições criminais, visando o aperfeiçoamento da atuação funcional. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Sete Quedas 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Sete Quedas 
Responsável pela definição das ações: Gilberto Carlos Altheman Júnior 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 
Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença judicial como 

praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a criação/estruturação de Conselhos da Comunidade e Patronatos Penitenciários. 

Objetivo Estratégico 3: Estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Realizar visitas mensais por meio de escala entre os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais da comarca. 
 Avaliar o IP de forma detalhada, requisitando as diligências pertinentes de forma a agilizar a realização daquelas que sejam imprescindíveis ao 

oferecimento da denúncia; realizar reuniões periódicas com os Promotores de Justiça Criminais e com atribuições criminais, visando o 
aperfeiçoamento da atuação funcional. 

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 
Objetivo Estratégico 1: Efetivar os direitos dos jovens em conflito com a lei em cumprimento de medida socioeducativa de 
internação. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Fomentar a implantação ou aprimoramento da medida de liberdade assistida nos municípios. 
 Promover a implantação ou melhoria de atividades pedagógicas e profissionalizantes nas UNEIs. 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar ações visando adequação da estrutura funcional para o aprimoramento da Rede de Proteção. 
 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas de inserção 

em família substituta. 

Objetivo Estratégico 3: Combater a evasão e a violência escolar. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Fomentar a implantação ou aprimoramento de serviços multidisciplinares, a serem prestados por equipes técnicas, em apoio às atividades 
desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

 Promover medidas visando combater a evasão escolar, por meio de parcerias com as Secretarias de Educação para monitoramento dos alunos, 
ou pela equipe multidisciplinar da PJ. 

 Promover, junto às escolas, ações que visem a redução dos atos de indisciplina e violência escolar. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Sonora 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Sonora 
Responsável pela definição das ações: Adriano Barrozo da Silva 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

CRIMINAL 
 

Objetivo Estratégico 1: Intensificar o combate à criminalidade. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Viabilizar requerimento de indenização à vítima na denúncia para fins de fixação em sentença judicial criminal. 
 Fomentar, junto ao representante do Poder Judiciário, a cientificação da vítima acerca do oferecimento da denúncia e da sentença 

judicial como praxe processual. 

Objetivo Estratégico 2: Fiscalizar o efetivo cumprimento da pena. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Promover medidas junto à Administração Penitenciária visando o aumento de oportunidade de trabalho e estudo para fins de 
remição. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

MEIO AMBIENTE 
 

Objetivo Estratégico 1: Garantir o Saneamento Básico em todos os municípios do Estado. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Propor medidas visando implementar e expandir a coleta seletiva nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de municípios que destinam seus rejeitos para aterro sanitário devidamente 

legalizado ou adotam solução aceitável nos aspectos técnico, jurídico e ambiental. 
 Propor medidas que visem implementar melhorias e recuperação das áreas nos lixões irregulares nos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de estabelecimentos a implementarem o sistema de logística reversa. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de abastecimento de água potável. 
 Propor medidas que visem aumentar a disponibilização da rede pública de coleta de esgoto para a população dos municípios. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de unidades conectadas à rede pública de coleta de esgoto. 

Objetivo Estratégico 2: Regularizar a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 
conservação do solo. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de quatro módulos fiscais com inscrição no CAR. 
 Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição no CAR que estejam de acordo com o 

posicionamento institucional do MP. 
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Entrância: 1ª Entrância 
Comarca: Terenos 
Promotoria: Promotoria de Justiça de Terenos 
Responsável pela definição das ações: Eduardo de Araujo Portes Guedes 

 

PRIORIDADE PRINCIPAL  

PATRIMÔNIO PÚBLICO E CRIME ORGANIZADO 
 

Objetivo Estratégico Único: Intensificar o combate à corrupção, à improbidade, ao crime organizado e aos crimes 
econômico-financeiros. 

Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 
 Delimitar o objeto da investigação já na portaria ou ato inaugural do procedimento, para possibilitar uma linha ou estratégia de 

investigação célere e eficaz desde o início; participar de cursos e atividades de capacitação para Promotores de Justiça com 
atuação no patrimônio público e combate ao crime organizado, visando aprimorar as técnicas de investigação; contribuir com o 
aprimoramento do banco de dados de peças processuais, doutrina e jurisprudência junto ao respectivo CAO, encaminhando 
material a ser divulgado e compartilhado com os Promotores de Justiça que atuam na área; fomentar a atuação uniforme e 
integrada dos órgãos de execução. 

  

SEGUNDA PRIORIDADE  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

Objetivo Estratégico 2: Evitar o acolhimento institucionalizado, incentivando a adoção. 
Iniciativa(s) estratégica(s) eleita(s): 

 Implementar políticas públicas como alternativa ao acolhimento institucional, promovendo o acolhimento familiar e outras formas 
de inserção em família substituta. 
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