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“Onde eu não estou as palavras me acham”
Manoel de Barros





Resumo
Apresentação das atividades efetivadas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2014 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com abordagem 
sobre as ações executadas por membros, pelo quadro de servidores e demais 
auxiliares atuantes na Instituição. As narrativas sintetizam um período de esforços 
e de mudanças na gestão de pessoas, na estruturação física e no exercício de suas 
atribuições constitucionais.





Apresentação

O Ministério Público, conforme sua configuração constitucional, tem sua função 
primordialmente voltada para a transformação da realidade social e a proteção dos 
direitos humanos, sendo importante estrutura de poder dentro do Estado brasileiro, 
destinada a superar desigualdades, visando a consecução de modelo de sociedade 
mais justo, consoante almeja a Constituição Federal.

E para demonstrar a atividade do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, compete ao Procurador-Geral de Justiça, anualmente, apresentar o relatório 
de atividades para o Colégio de Procuradores de Justiça e para o povo sul-mato-
grossense.

Dentro do planejamento administrativo-institucional traçado para 2014, procurou-se 
disponibilizar acesso de informações das nossas atividades aos cidadãos, conforme se 
vê da simples consulta ao nosso endereço eletrônico, celebrando aí uma cultura de 
transparência e publicidade, possibilitando o controle social da administração pública.

Destacou-se, também, a permanente necessidade de modernizar a gestão 
institucional, no intuito de bem gerir os recursos públicos disponíveis e gerar 
resultados efetivos para a sociedade, com a criação da Secretaria de Planejamento 
e Gestão, iniciando-se um gradativo processo de mapeamento de processos e 
uniformização de procedimentos, sempre integrados com o maior investimento 
feito na história do Ministério Público deste Estado em tecnologia da informação. 
A consolidação de uma cultura de gestão estratégica é imperiosa, com o 
desenvolvimento de projetos e medição de resultados alcançados.

Saliente-se que a atuação institucional foi destacada pela promoção dos direitos 
humanos, com atuação de Promotoria de Justiça própria em Campo Grande, melhorias 
na educação e saúde, além de incansável combate à corrupção, devendo ser lembrado 
o excelente trabalho desenvolvido pelo GAECO. A atuação no âmbito criminal, em 
todo o seu multifacetado aspecto, foi relevante, especialmente pela atuação do 
Núcleo Criminal. Por seu turno, a atuação na área ambiental de nossos membros é 
reconhecida nacionalmente. E, finalmente, o excelente trabalho desenvolvido na área 
recursal, foi inclusive mencionado por membros do Superior Tribunal de Justiça.

Nossa Instituição busca ser eficiente no desempenho de sua função constitucional, 
conforme se vê deste relatório.

Importante ressaltar, por fim, que nada aconteceu senão pelas pessoas e por meio 
das pessoas. Desse modo, gostaria de utilizar este espaço para agradecer o trabalho 
sempre dedicado e incansável dos Membros e Servidores do Ministério Público, 
grandes responsáveis pelos resultados que apresentamos neste relatório, e reforçar 
nosso compromisso permanente com a sociedade de Mato Grosso do Sul.

Humberto de Matos Brittes
Procurador-Geral de Justiça
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Procuradoria-Geral de Justiça e suas 
Unidades Administrativas

Procurador-Geral de Justiça Humberto de Matos Brittes

A gestão atual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou suas 
atividades em 9 de maio, após reeleição para o biênio 2014-2016. Sediada na região 
do Parque dos Poderes, em Campo Grande, a Procuradoria-Geral de Justiça exerce 
suas funções como órgão administrativo e de execução de acordo com as atribuições 
previstas no artigo 29 da Lei nº 8.625, de 12.2.1993 (Lei Orgânica Nacional do MP) e 
no artigo 30 da Lei Complementar nº 72, de 18.1.1994 (Lei Orgânica Estadual do MP). 
Suas práticas se concretizaram por meio de uma estrutura organizacional determinante 
para promover o cumprimento da Missão Institucional, em que membros, servidores 
e demais auxiliares demonstraram, ao longo do ano, a prática e a criatividade em 
suas atuações, conforme demonstram as narrativas ao longo deste Relatório Anual de 
Atividades.
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Secretaria de Gabinete do 
Procurador-Geral de Justiça

Chefe de Gabinete: Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos

As atividades da Secretaria de Gabinete foram desempenhadas de 
modo a coordenar, supervisionar e orientar os órgãos responsáveis 
pela execução das atividades que auxiliam as funções institucionais. Em 
razão de existirem assuntos em andamento e pelo resguardo do caráter 
sigiloso, este relato registra o aspecto quantitativo entre os trabalhos 
efetivados ao longo do ano, relativos à tramitação de documentos do 
Procurador-Geral de Justiça e de seus colaboradores diretos, a saber:

Assessoria de Cerimonial
A organização exclusiva das solenidades e eventos sob presidência do 
Procurador-Geral de Justiça é feita sob a responsabilidade do Chefe 
de Gabinete/PGJ a partir da atuação de nove funcionários. Como 
destaque, registra-se a solenidade de posse do Procurador-Geral de 
Justiça Humberto de Matos Brittes, em recondução, realizada em 9 de 
maio de 2014, no Auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Registram-se ainda os seguintes eventos realizados em Campo Grande:

•	 Reunião de atuantes da área do Patrimônio Público e Social em 
conjunto com a Controladoria-Geral da União, em 7 de fevereiro;

•	 II Encontro Estadual do MPMS na Lei Maria da Penha, realizado pelo 
Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher do MPMS, NEVID, em 14 de março;

Também marcaram o ano de 2014, 
as solenidades de posse no cargo de 

Procurador de Justiça dos Promotores 
de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo 
Bravo e Lenirce Aparecida Avellaneda 

Furuya, em 14 de março; Helton 
Fonseca Bernardes, em 26 de setembro 
de 2014; Gilberto Robalinho da Silva, 

em 24 de outubro; Paulo Cezar dos 
Passos, em 3 de dezembro; e ainda a 

solenidade de posse dos Promotores de 
Justiça Substitutos, em 11 de julho

Ofícios Expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 1.423

Ofícios Circulares Expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 22

Ofícios Expedidos pelo Chefe da Secretaria de Gabinete do PGJ 2.721

Ofícios Circulares Expedidos pelo Chefe da Secretaria de Gabinete do PGJ 28

Memorandos Expedidos (GAB e SEGAB) 355

Decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça 1.128

Editais das Promotorias de Justiça publicados 2.490

Resoluções publicadas 28

Processos Administrativos 1.368

Documentos Recebidos do Protocolo-Geral 10.022
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•	 Curso de Técnicas de Investigação, realizado pela Escola Nacional 
do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, pelo 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais 
e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, em 
10 e 11 de abril;

•	 V Reunião de Trabalho do Grupo de Atuação Especial da Execução 
Penal e Ação Nacional, GAEP, Fase III: Multiplicando a Estratégia no 
Sistema Prisional: Execução Penal e Gestão: Unidade Institucional 
do Ministério Público com resultados para a sociedade e trabalho 
do reeducando como medida de ressocialização, em 24 e 25 de 
abril;

•	 Curso de Controle Externo da Atividade Policial, em 26 e 27 de 
junho de 2014; 

•	 Curso de Adaptação à Carreira para os Promotores de Justiça 
Substitutos, em 14 de julho;

•	 XIV Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, de 6 
a 8 de agosto;

•	 Apresentação do Sistema de Automação do Ministério Público SAJ-
MP, em 15 de agosto;

•	 Lançamento da Gestão por Processos pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão Estratégica do Ministério Público, 
SEPLANGE, em 25 de setembro;

•	 Audiência Pública sobre a melhoria do acesso e da qualidade da 
Atenção Básica em Saúde no município de Campo Grande, em 
especial, a melhoria da prestação de ações e serviços nas Unidades 
Básicas de Saúde, UBS, em 27 de novembro;

•	 Solenidade de outorga do “Colar do Mérito Manuel Ferraz de 
Campos Salles” ao então Governador do Estado, André Puccinelli, 
em 2 de dezembro;

•	 IV Congresso Estadual do MPMS, sobre a temática “Identidade 
Institucional do Ministério Público”, em 4 de dezembro.

A equipe também atendeu a solenidades de outras comarcas, tais 
como: 

•	 Amambai - 1ª Audiência Pública sobre “A estrutura operacional das 
unidades de segurança pública de Amambai e Coronel Sapucaia”, 
em 24 de março;

•	 Bonito - II Seminário de Direito Eleitoral, em 29 e 30 de maio;

•	 Ribas do Rio Pardo - Lançamento da Campanha de Acessibilidade: 

Durante o ano, a equipe de cerimonial 
atualizou as diversas listas de contatos, 
como a de Procuradores-Gerais 
de Justiça, Corregedores-Gerais 
e Presidentes das Associações; a 
lista de telefones dos membros; e 
a lista de ramais da PGJ. Também 
fez encaminhamento de cartões de 
aniversário e de natal  aos membros, 
servidores e autoridades
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“Reflita essa Necessidade”, 
realizada pela Promotoria de 
Justiça da comarca de Ribas do 
Rio Pardo, dia 11 de novembro;

São previstos para o próximo 
período tratativas com o Chefe 
de Gabinete/PGJ no sentido 
de criar um setor com dois ou 
três servidores exclusivos para 
o Cerimonial, tendo em vista 
inúmeros serviços que devem ser 
feitos diariamente, tais como a 
atualização de listas de membros 
e autoridades, remessa de cartões 
comemorativos, entre outras 
atividades cerimoniais.

Assessoria de Comunicação
A Assessoria de Comunicação do MPMS, ASSECOM, que engloba 
Publicidade, Rádio e TV, é o órgão responsável, principalmente por 
meio de seu Portal, pela divulgação de informações para Membros 
e servidores da Instituição e para os órgãos de imprensa de todo 
o Estado, acerca dos atos emanados pelo Procurador-Geral de 
Justiça, seus Procuradores-Gerais Adjuntos, Assessores Especiais, 
Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça, Corregedoria-Geral, 
Secretaria-Geral, Centros de Apoio Operacionais das Promotorias de 
Justiça, GAECO, Ouvidoria, Secretarias, Departamentos e Assessorias, 
acompanhando os principais eventos desenvolvidos no âmbito 
Institucional.

O ano de 2014 começou com a ativação do novo Portal do MPMS, 
em 24 de janeiro, substituindo o site ativado em 2004. Com aspectos 
mais práticos e modernos, as informações dispostas no portal 
buscaram atender ao conceito de ser a ponte principal entre o MPMS 
e a sociedade. O portal permitiu a obtenção da informação em 
tempo real pelo quadro denominado “Atividades Realizadas”, com 
toda a movimentação do Ministério Público do Estado por meio das 
Promotorias de Justiça da Capital e do interior do Estado. Esse painel 
mostrou o número de ações civis públicas ajuizadas, o número de 
audiências judiciais, as manifestações realizadas no ano e os Termos de 
Ajustamento de Condutas (TACs) firmados.

Durante todo o ano, a ASSECOM divulgou um total de 865 textos 
jornalísticos, com abordagem de todas as áreas de atuação do 
Ministério Público do Estado: meio ambiente; consumidor; habitação, 

Solenidade de Posse do Procurador-Geral de Justiça Biênio 2014-2016
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urbanismo e patrimônio histórico e cultural; infância e juventude; 
patrimônio público e social; fundações; idoso e pessoa com deficiência; 
direitos constitucionais e direitos humanos; criminal e das vítimas de 
infração penal; cíveis; eleitorais; e do controle externo e da atividade 
policial.

Além da divulgação dos TACs, foi divulgado o trabalho de Promotores 
de Justiça no seu papel de fiscais da defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
e zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, em 
congressos, seminários, reuniões, palestras e execução de outros 
projetos, além de dezenas de recomendações às Prefeituras, Câmaras 
Municipais e outros órgãos, e Audiências Públicas tanto de Campo 
Grande como do interior do Estado para debater com a população 
sobre solução de problemas.

Feita a divulgação do IV Congresso Estadual do MPMS, em dezembro; 
do XIV Congresso Nacional do 
Ministério Público do Consumidor, 
em agosto; e do II Seminário 
de Direito Eleitoral do MPMS, 
em maio. A Comunicação ainda 
divulgou todas as operações 
executada pelo GAECO, as 
reuniões do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de 
Justiça do Controle Externo da 
Atividade Policial, CAOCRIM; 
a implantação do Banco de 
Dados de TACs, na área do 
Meio Ambiente, gerenciado pelo 
Projeto Curupira; encontros entre 
o MPMS e Controladoria Geral 
da União (Regional de MS) e o 
Ministério Público Federal para 
traçar estratégias de integração 
dos municípios do Estado ao 
Programa Brasil Transparente.

Outros fatos importantes aos quais a ASSECOM destaca são: o início 
dos trabalhos dos Promotores de Justiça Substitutos (empossados 
em dezembro de 2013) e das movimentações de Promotores de 
Justiça em diversas comarcas do Estado, por meio de promoções por 
merecimento ou antiguidade; a renovação no Colégio de Procuradores 
durante o ano, com as posses de novos procuradores, conforme citado 
pela Assessoria de Cerimonial.

Divulgação do XIV Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor
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Outro assunto de importância para a Instituição, acompanhado 
pela Assecom, foi a aquisição do SAJ/MP, sistema de informação 

desenvolvido para a gestão dos 
processos judiciais e administrativos. 
Acompanhou a decisão do Colégio de 
Procuradores de Justiça elevando a 
comarca de Três Lagoas de 2ª Entrância 
para Entrância Especial. Essa elevação 
ocorrida em maio reforça a política 
institucional da Procuradoria-Geral de 
Justiça em propiciar maior mobilidade na 
carreira ministerial.

Acompanhou também o Projeto PGJ com 
Você, em que a Administração Superior 
percorreu milhares de quilômetros do 
Estado em visita às Promotorias de 
Justiça e dialogou com os Promotores 
de Justiça. O Projeto, inclusive, foi 
apresentado dia 22 de outubro de 2014, 
no Hotel Royal Tulip, em Brasília/DF, 

durante o 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, 
promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. 
Outros dois projetos apresentados durante esse evento em Brasília, 
foram o Núcleo de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, 
NUGEO, que vem trabalhando há anos com equipamentos com 
tecnologia de ponta e pessoal capacitado no combate à destruição das 
matas; e o Projeto “Promotoria Comunitária: MP Mais Perto de Você”, 
executado em Dourados e que, na oportunidade recebeu o Prêmio 
CNMP 2014, na Categoria Comunicação e Relacionamento.

Também divulgou decisão do Colégio de Procuradores de Justiça 
sobre a criação da 32ª Procuradoria de Justiça, em paridade com o 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que em 2014 
criou mais uma vaga para desembargador. Ainda foram noticiadas as 

Solenidade do Colégio de Procuradores de Justiça no TJMS

Foram produções contínuas ao longo de 2014, com prestação de 
serviço, buscando atender à demanda crescente, com previsão que 

isso ocorra cada vez mais nos anos subsequentes em decorrência 
dos planos e das atividades oriundas das realizações da 

Administração Superior da Procuradoria-Geral de Justiça, bem 
como da própria demanda institucional, em sua atuação judicial 

e extrajudicial. 
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criações de uma nova Promotoria de Justiça para Mundo Novo; de 
duas especializadas em crimes de violência sexual contra crianças e 
adolescentes para Campo Grande (68ª e 69ª Promotorias de Justiça), 
uma para Ponta Porã e outra para São Gabriel do Oeste.

A ASSECOM também é a responsável pela produção visual de 
diversos trabalhos por meio da Divisão de Publicações, DIPUB, a qual 
criou materiais para fortalecer a visibilidade do Ministério Público em 
mídias impressas e online, com produção de campanhas publicitárias, 
impressão de cartilhas educativas, panfletos, elaboração de convites 
e cartões de visita de membros e servidores, além da criação de 
cartazes, folders, capas de DVDs e também brindes institucionais. 

Algumas produções demonstram 
a criatividade da equipe em 
contribuir para a atuação dos 
membros desta Instituição, a 
exemplo da Campanha Natal 
Solidário para Arrecadação 
de Brinquedos, por iniciativa 
da 3ª Promotoria de Coxim; 
da Campanha interna de 
conscientização do Mapeamento 
de Processos, por solicitação da 
SEPLANGE; e a Campanha Projeto 
PARALELAS, para a Promotoria 
de Justiça de Rio Verde de Mato 
Grosso.

Para obter maior alcance de 
resultados dos trabalhos da 
DIPUB, a pretensão é provocar 
maior participação e proximidade 
dos executores das atividades 
deste Ministério Público, os quais atuam perante as diferentes 
comarcas do Estado, bem como buscar uma constante atualização do 
conhecimento a fim de acompanhar o mercado publicitário para que as 
campanhas e visibilidade do MPMS sejam cada vez mais difundidas e 
fixadas diante da sociedade.

Outro trabalho desenvolvido ocorreu a partir do Núcleo de Televisão, 
voltado a transmitir e a gravar as reuniões do Colégio e Conselho de 
Procuradores de Justiça ocorridas na Procuradoria-Geral, bem como 
executar outros trabalhos previamente solicitados com relação ao 
audiovisual da instituição.

Campanha Projeto PARALELAS, da Promotoria de Justiça 
de Rio Verde de Mato Grosso
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Consta a filmagem, o armazenamento e a transmissão de todas as 
reuniões do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior do MPMS 
e ainda, eventos da vida institucional solicitados e autorizados, como 
por exemplo, para atender a Ouvidoria, audiências públicas e ainda, 
os eventos de posse do Procurador-Geral de Justiça, por ter sido ano 
eleitoral, e por ocasião das nomeações de Procuradores de Justiça e 
Promotores de Justiça.

Foram atendidos vários pedidos de cópias, em DVD e CD, sobre as 
gravações de audiovisuais e das imagens fotográficas que formam um 
banco de fotos da Instituição, também utilizado para compor  este 
Relatório Anual de Atividades. Nesses pedidos, constam a produção 
de vídeos que foram produzidos ao longo do ano sobre campanhas 
institucionais, audiências públicas, cursos, seminários, congressos entre 
outros, como por exemplo, vídeos do Processo Seletivo de Estagiários 
2014; Campanha “Quebre o Silêncio”; Eleição para Procurador Geral 
de Justiça MPMS; Semana Nacional do Juri; Congresso Nacional do 
Ministério Público do Consumidor; II Seminário de Direito Eleitoral; 
além dos vídeos produzidos atender a Procuradores e Promotores 
de Justiça e das produções para o Informe MPE com abordagem de 
assuntos relativos à atuação institucional.

Assessoria de Revisão
As atividades da Assessoria de Revisão, ASSEREV, foram efetivadas 
conforme as atribuições definidas na Resolução nº 006/2012-PGJ, 
de 4 de abril de 2012, sendo a responsável pela revisão ortográfica 
de atos e expedientes do PGJ e dos textos institucionais e atos 
normativos dos Órgãos Superiores e Órgãos Auxiliares. Suas demandas 
são provenientes da produção de outros setores, visando corrigir 
e aprimorar a redação de textos, no que se refere especialmente à 
ortografia padrão, em conformidade ao Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, ao uso vocabular 
adequado em dado contexto, à coesão e à coerência das informações 
apresentadas. Assim, as distinções de um ano a outro são poucas ou 
nulas quanto aos processos abrangidos pela assessoria.

Citam-se duas modificações no ano de 2014: uma referente ao registro 
de trabalhos enviados; a outra referente ao método de revisão.

Conforme o Memorando nº 230/2014/GAB-PGJ, de 22.8.2014, a 
ASSEREV passou a efetuar um controle mais detalhado da entrada e 
saída de textos, com a adoção de um arquivo de numeração no qual 
consta cada parcela enviada para revisão, seu horário de entrada, 
término e devolução, bem como o setor de origem e os responsáveis 
pela entrega e pelo retorno dos documentos.
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Efetivaram-se revisões em versões tanto impressa quanto pelo 
encaminhamento de arquivos digitais, ensejando maior celeridade com 
a correção do arquivo final.

Auditoria Interna
Ao final de 2013, a Auditoria Interna, AUDINT, sofreu alterações pela 
Resolução nº 21/2013-PGJ, de 12 de novembro de 2013, que instaurou 
o Departamento de Auditoria Interna, em substituição à nomenclatura 
de divisão. Assim, formou-se a equipe composta de duas analistas e 
uma técnica, para desenvolverem a função de promover, por sistema 
próprio de controle, a fiscalização contábil, orçamentária e patrimonial 
do MPMS, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
moralidade, aplicação de dotações e de recursos próprios. Durante o 
período anual, a equipe ocupou-se das seguintes atividades:

•	 Participação em cursos de aperfeiçoamento: Gestão e Fiscalização 
de Contratos Administrativos, ministrado pela consultora jurídica 
Simone Zanotello de Oliveira; Formação de Controlador Interno 
de Órgãos Públicos, ministrado pelo consultor e auditor Ricardo 
Bulgari; e Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, realizado 
pela Controladoria-Geral da União;

•	 Elaboração da proposta de normatização, por meio de minuta 
de resolução, para instituir o Sistema de Controle Interno e 
regulamentar o funcionamento da Audint;

•	 Elaboração do parecer técnico conclusivo do Controle Interno sobre 
a Prestação de Contas Anual do Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso do Sul, referente ao exercício de 2013;

•	 Realização de estudos e pesquisas acerca do funcionamento da 
auditoria interna em outros órgãos públicos;

•	 Realização de intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com 
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal 
de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Auditoria-Geral do 
Estado de Mato Grosso do Sul e Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso;

•	 Acompanhamento dos balancetes mensais.
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As Assessorias e os 
Órgãos de Apoio às 
Atividades de Execução

Assessoria Especial da Procuradoria-Geral de 
Justiça
Assessores Especiais: Promotores de Justiça Cristiane Mourão Leal 
Santos, Paulo César Zeni e Ricardo de Melo Alves

O assessoramento direto ao Procurador-Geral de Justiça, em todos os 
processos judiciais e procedimentos administrativos institucionais de 
competência no ano de 2014, foi efetivado por meio da atuação de 
três Promotores de Justiça designados como Assessores Especiais, por 
onze assessores jurídicos e um técnico do quadro de servidores. Os 
Assessores Especiais também são membros do Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação, CETI, incumbido da coordenação de todas 
as medidas e ações empreendidas na área de tecnologia da informação 
no âmbito do MPMS; e também integrantes do Comitê Gestor de 
Tabelas, GIT, criado em 2011 por força de resolução interna e conforme 
determinação do CNMP, incumbido da administração das tabelas 
taxonômicas utilizadas pelos sistemas de informação do MPMS.

O acompanhamento numérico sobre os processos judiciais e 
procedimentos administrativos institucionais de competência do 
Procurador-Geral pode ser analisado pela tabela disposta pela Sedap 
“Manifestações das Procuradorias de Justiça”.

Como membros do CETI, o grupo esteve à frente na elaboração e no 
acompanhamento do Projeto Guaicuru, que trata da implantação do 
sistema de processo eletrônico denominado SAJ-MP, cuja aquisição 
ocorreu em 2014; fez o assessoramento presencial em todas as 
sessões do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de 
Procuradores de Justiça; analisou e elaborou minutas de resoluções 
versando sobre a elevação da comarca de Três Lagoas para Entrância 
Especial, bem como a criação das 7ª e 8ª Promotorias de Justiça dessa 
mesma comarca. 
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Ainda sobre elaboração de parecer e minuta de resolução, consta a criação da 
Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; a minuta 
de resolução para a instalação de nova Promotoria de Justiça em Mundo Novo, para 
atuar frente à 2ª Vara da Comarca; o estudo e elaboração de minuta que culminou 
na criação da 32ª Procuradoria de Justiça Criminal; minutas de Recursos Especiais 
e Extraordinários, interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Superior 
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em procedimentos de sua atribuição 
originária.

Por meio do CETI, em conjunto com a STI, elaborou-se novo ato normativo para a 
regulamentação dos perfis e dos acessos à rede de computadores do Ministério 
Público, bem como das regras de uso da internet no âmbito institucional. Também 
elaboraram-se atos normativos necessários à implantação da Central de Serviços ao 
Usuário, Service Desk.

Para 2015 pretende-se atuar nas seguintes frentes de trabalho:

•	 Implantação do sistema SAJ-MP em quatro Promotorias de Justiça, duas 
Procuradorias de Justiça, na Procuradoria-Geral de Justiça, na SEDAP, no Conselho 
Superior do Ministério Público, no Colégio de Procuradores de Justiça, na 
Ouvidoria e na Corregedoria-Geral do Ministério Público;

•	 Promoção da integração dos sistemas de informação do Ministério Público com o 
sistema de processo judicial eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul;

•	 Implantação do banco de teses e pareceres;

•	 Encaminhamento de ações para a substituição dos atuais sistemas de informação 
utilizados nas áreas de recursos humanos, contratos e gestão de patrimônio, 
bem como a implantação de sistema de Business Inteligence, BI, para que a 
Administração Superior disponha de melhores ferramentas para a tomada de 
decisões;

•	 Conclusão do processo de revisão do Regimento Interno do Colégio de 
Procuradores de Justiça, a partir de minuta de resolução já elaborada pela 
Assessoria Especial;

•	 Conclusão do processo de implantação do Núcleo de Controle Externo da 
Atividade Policial, a partir de minuta de resolução já elaborada pela Assessoria 
Especial;

•	 Destinação de dez cargos de analista com atribuições dirigidas ao assessoramento 
técnico do GAECO em suas investigações;

•	 Elaboração de minutas de Lei Complementar necessárias à atualização da Lei 
Orgânica Estadual do Ministério Público e sua adequação à Lei Orgânica Nacional e 
aos novos parâmetros estabelecidos pelo CNMP.
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Assessoria Militar
As atividades desenvolvidas pela Assessoria Militar, ASMIL, em 2014, efetivaram-se a 
partir do trabalho de segurança das pessoas relacionadas à Instituição, especialmente 
membros do MP, incluindo os cuidados na segurança das áreas, das instalações, do 
serviço de portaria e da recepção da PGJ.

A atuação relacionada à segurança das áreas, instalações e pessoas com acesso à 
PGJ e Promotorias de Justiça, na Capital e nas comarcas do interior, fez uso de 64 
Policiais Militares do Corpo Voluntário de Militares da Reserva Remunerada da PMMS, 
mediante convênio específico. Sobre a segurança de autoridades, foram empregados 
oito policiais militares da ativa, pertencentes à ASMIL, vinculados à Coordenadoria 
de Segurança e Apoio Técnico Operacional. Registram-se também quatro proteções 
de Membros do Ministério Público sob ameaça e/ou situação de risco, na Capital e 
em cidades no interior do Estado de Mato Grosso do Sul, além dos cuidados para 
a segurança do Procurador-Geral de Justiça em sua atuação na sede da PGJ e nas 
viagens ao interior do Estado.

Os serviços de segurança relativos a essas autoridades foram estendidos aos 
Promotores de Justiça durante os Pleitos Eleitorais na capital e em outras comarcas, 
com destaque para as comarcas de Água Clara e Nova Andradina, em virtude de juri 
de grande repercussão.

Registra-se que, a partir do mês de novembro, a ASMIL começou a prestar apoio às 
analistas das áreas de psicologia e assistência social, quando em visita a locais de 
riscos.

Outro cuidado de segurança resultou em 106 pesquisas policiais para a contratação 
de funcionários terceirizados e prestadores de serviço para esta Instituição. Consta 
também o envolvimento na realização do Curso de Combate a Incêndio e Técnica de 
Primeiros Socorros para servidores do MPE e policiais militares da área da segurança.

Sobre a circulação de pessoas nos edifícios da Capital, foram cerca de 14 mil 
atendimentos no serviço de portaria da Procuradoria-Geral de Justiça. Essa atividade 
foi executada por quatro servidores na função de segurança e dez funcionários 
terceirizados nas funções de porteiros e recepcionistas, os quais atenderam à PGJ e 
aos prédios das Promotorias de Justiça da Rua da Paz e da Avenida Ricardo Brandão. 

Voltada aos avanços institucionais da área, consta a participação da equipe no Comitê 
de Segurança Institucional do Ministério Público, integrante do Fórum Nacional de 
Gestão do CNMP. Uma das questões importantes para a segurança da Instituição 
esteve relacionada ao desenvolvimento de estudos, os quais já contribuíram tanto para 
a atuação de 2014 quanto na criação de perspectivas para os próximos períodos, com 
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o objetivo de elaborar um plano único de segurança para os Ministérios Públicos do 
Brasil. Ainda como fruto desse Comitê, consta a aprovação da Resolução Conjunta 
nº 4/CNJ-CNMP, de 28 de fevereiro de 2014, que trata da aquisição, registro e 
autorização de porte de arma de fogo para servidores da área de segurança do Poder 
Judiciário e do Ministério Público Brasileiro; e a Resolução nº 116/204-CNMP, de 6 de 
outubro  de 2014, que estabelece regras gerais para a proteção pessoal de membros 
do Ministério Público e de seus familiares diante de situação de risco decorrente do 
exercício da função. 

Vislumbra-se que a visão estratégica e operacional de “Segurança Institucional” 
irá ganhar mais espaço nesta Instituição e que os serviços de segurança venham a 
atuar de maneira integrada com os demais setores, além dos serviços já realizados, a 
exemplo do que acontece com a segurança de Tecnologia da Informação, segurança 
da documentação, segurança de material, segurança da informação, visando 
estabelecer a efetiva segurança orgânica, no sentido de obstruir ações adversas que 
caracterizem ameaças de qualquer natureza.

Assessoria Técnico-Jurídica
Durante o ano de 2014, os assessores da área jurídica emitiram 697 pareceres 
em processos administrativos de natureza diversa, relativos a requerimentos 
administrativos de membros e servidores do Ministério Público. Também atuou em 
procedimentos licitatórios, manifestação em contratos e convênios e outros feitos, 
como por exemplo, requerimentos de diligências e expedição de  memorandos.

Central de Inquéritos Policiais
Supervisão: Promotor de Justiça Marcos Fernandes Sisti (Campo Grande) e Juliano 
Albuquerque (Dourados)

A Central de Inquéritos Policiais, CIP, integra a estrutura do Ministério Público 
como órgão auxiliar para atender as Promotorias de Justiça de Entrância Especial 
nas atividades de recebimento, registro, cadastramento, digitalização e controle 
da movimentação dos Inquéritos Policiais, Comunicações de Flagrantes e Termos 
Circunstanciados de Ocorrência atribuídos à Justiça Comum, e ainda no atendimento 
às Promotorias de Justiça, Delegacias de Polícia e público em geral.

O MPMS conta com duas CIPs em pleno funcionamento, a de Campo Grande e a de 
Dourados, sendo iniciada a implantação em Três Lagoas, por sua elevação à comarca 
de Entrância Especial.
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Os trabalhos são desenvolvidos pelo módulo SAJ-TJ e pelo módulo CIP, do MPMS. 
Neste, é feito o recebimento dos Inquéritos Policiais, das Comunicações de Flagrantes 
e dos Termos Circunstanciados de Ocorrência, oriundos dos Cartórios Judiciais e 
Delegacias de Polícia para registro, cadastramento e distribuição entre os Membros 
do MP conforme respectivas atribuições, além do controle da movimentação relativas 
às Promotorias de Justiça, Delegacias de Polícia, Cartórios Judiciais bem como outros 
órgãos públicos da comarca. O módulo CIP fornece os dados numéricos relativos aos 
procedimentos cadastrados no período.

Em Campo Grande, a CIP cadastrou 12.202 Inquéritos Policiais; 2.714 Comunicações 
de Flagrante; e 350 Termos Circunstanciados de Ocorrências. Pelo SAJ-TJ houve a 
efetivação das ações relativas à digitalização dos procedimentos a serem submetidos 
à apreciação judicial. Para tanto, fez-se o escaneamento dos autos, gerando arquivos 
em PDF que posteriormente foram anexados ao SAJ. As peças foram conferidas e 
recategorizadas conforme a necessidade. Após isso, houve a disponibilização dos 
autos digitais para as Promotorias de Justiça. O sistema não gera dados numéricos 
nesse trabalho.

Em 2015, com a implantação do SAJ-MP, a expectativa é suprir a lacuna de 
informações, principalmente no acompanhamento de quando os autos retornam às 
Delegacias de Polícia para prosseguimento das investigações.

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
Coordenação: Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (até 9 de setembro) e 
Promotor de Justiça Rodrigo Jacobina Stephanini (atual)

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, destina-se ao 
aprimoramento cultural e profissional dos membros, servidores e estagiários da 
Instituição, fornecendo-lhes, por meios adequados, subsídios necessários para o bom 
desempenho de suas atividades, conforme a Resolução nº 18/2012-PGJ, de 10 de 
outubro de 2012, na qual consta que o CEAF tem o compromisso de promover cursos 
e eventos para Membros e Servidores e cuidar de processo seletivo para estagiários 
do Curso de Direito.

É ainda o responsável pela biblioteca existente na Procuradoria-Geral de Justiça, a 
qual tem por finalidade promover a disseminação, acesso e preservação da informação 
aos membros e servidores, contribuindo com pesquisas e outras atividades voltadas à 
democratização do acesso à informação e ao saber. O principal objetivo desse serviço 
foi o de atender às expectativas do usuário de forma rápida, precisa e atualizada. Para 
isso, foram executadas as atividades de referência e pesquisa; foi responsável pelo 
contato direto com o usuário, com assistência prestada na busca pela informação. 
Com uso de sistemas eletrônicos específicos, foi efetivada a matrícula de 692 usuários; 
registrados 728 solicitações de pesquisa local, 1257 empréstimos domiciliares e de 
atualização e inovação do acervo; foram cadastrados 206 novos títulos; indexados 461 
artigos de periódicos.
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Pretende-se, para o próximo período, implementar o acervo com 
propostas de aquisição de 112 novos títulos, aquisição de novas 
assinaturas de ferramentas on-line e aquisição de livros digitais

Os trabalhos efetivados para a promoção de cursos e eventos, 
acompanhamento dos estagiários e demais atividades correlatas 
podem ser analisados a partir da tabela detsa página.

Nas atividades, constam a emissão 
e a conferência da Folha de 
Pagamento Mensal dos estagiários 
do curso de Direito, lotados 
na Capital e interior e emissão 
de 302 certificados de cursos 
realizados a partir de parceria com 
o CEAF. 

Com o fim de auxiliar o trabalho 
das Procuradorias e Promotorias 
de Justiça, a estrutura do 
CEAF conseguiu realizar e 
acompanhar, até a homologação 
final, 26 Processos Seletivos 
Simplificados para contratação de 
estagiários de Direito, tendo dois 
Processos Seletivos Simplificados 
prorrogados pelo período de 
um ano. Também acompanhou, 
até sua conclusão, o andamento 
de nove Processos Seletivos 
Simplificados, restando ainda o 
andamento do XVIII Processo de 
Seleção de Estagiários do MPMS 
para as comarcas de Campo 
Grande, Dourados e Itaporã, com realização em conjunto com a 
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC.

Realizou-se o levantamento estatístico das necessidades de 
contratação, objetivando atender a membros da Capital e do interior 
do Estado. Cuidou da autorização, orientação e acompanhamento 
de Processo Seletivo Simplificado até a homologação final pelo 
Procurador-Geral de Justiça do XVII Processo de Seleção de 
Estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 
para atender às comarcas de Amambai, Anaurilândia, Aquidauana, 
Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Camapuã, Cassilândia, Coxim, 
Eldorado, Glória de Dourados, Inocência, Jardim, Maracaju, Nova 
Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio 
Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, 
Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Correspondência Expedidas 1276

Documentos recebidos 7458

Estágio não-obrigatório Contratação 272

Descredenciamento a pedido ou encerramento do 
contrato

188

Certidões de tempo de estágio 216

Declaração para comprovação do efetivo estágio; 
Imposto de Renda e Abertura de Conta

121

Termo de Adesão - Prestador de Serviço Voluntário; 
Termo Aditivo e Certidões de Serviço Voluntário 

43

Encerramento da Prestação de Serviços voluntário 26

Periodo Anual finalizou 415

Emissão de Certificados de cursos realizados em 
parceria com o CEAF

134

Celebração de Convênios 6

Expedição de Documentos CEAF em 2014
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Encontra-se em andamento o XVIII Processo de Seleção de Estagiários do Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, para Anastácio, Aparecida do Taboado, 
Bataguassu, Deodápolis, Iguatemi, Ivinhema, Fátima do Sul e Pedro Gomes. Ressalta-
se ainda a existência de processos seletivos simplificados prorrogados pelo período 
para atender às comarcas de Caarapó e Mundo Novo.  

No acompanhamento de todas essas atividades, constam os cuidados de tramitação 
e da correta publicação dos editais junto ao Diário Oficial do Ministério Público, 
DOMP. Ainda sobre a atuação junto aos estágiários, cuidou de reunir e fornecer dados 
pessoais e acadêmicos para a contratação do seguro de acidentes pessoais para os 
estagiários nos termos da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 (Lei do Estágio) e 
da Resolução nº 015/2010-PGJ, de 27 de julho de 2010, com atualização periódica dos 
segurados constantes da apólice.

Apresentou ao Procurador-Geral de Justiça Minuta de Projeto de Lei de criação da 
Escola Superior do MPMS.

Para atender ao objetivo de aprimoramento cultural e profissional dos membros da 
Instituição, servidores e estagiários, o CEAF participou e também realizou cursos e 
treinamentos, entre eles:

•	 Participação na 1ª Reunião Ordinária do Colégio de Diretores de Escolas e Centros 
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, em 
março/2014, em Curitiba/PR; e da 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Diretores de 
Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos 
do Brasil, em agosto/2014, em Gramado/RS;

•	 Apoio ao Curso de Técnicas de investigação do GNCOC – PNCON, em abril de 
2014;

Prorrogados: 2

Homologados: 26

Em Andamentos: 9

Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado



17

As Assessorias e os Órgãos de Apoio às Atividades de Execução

•	 Realização do Curso de Adaptação à Carreira, para Promotores de Justiça 
Substitutos, em Campo Grande, entre os dias 14 e 18 de julho de 2014.

Para 2015, o CEAF almeja dar continuidade à busca pelo aprimoramento das funções 
cotidianamente efetuadas, bem como elaborar, organizar e acompanhar a realização 
de mais Cursos e Eventos para atender às perspectivas de aprimoramento cultural e 
profissional dos membros da Instituição, servidores e estagiários.

Centro de Estudos de Pesquisa, Análise, Difusão e Segu-
rança da Informação do MPMS
Coordenação: Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes

Instituído conforme a Resolução nº 018/2011-PGJ, de 22 de agosto de 2011, o Centro 
de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul, CI/MPMS, atuou com o propósito de planejar, executar, 
coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência e de segurança da 
informação de modo a servir de suporte ao Ministério Público no desempenho de suas 
funções institucionais, sobretudo no combate ao crime organizado e crimes contra o 
patrimônio público. 

Atuou a partir da prerrogativa de executar a Política e os Procedimentos de 
Inteligência fixados pelo Procurador-Geral de Justiça e as ações decorrentes, 
desenvolvendo atividades de apoio aos membros do MPMS, com formalização 
resultante nos seguintes dados:

As ações subsidiaram a atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça junto 
aos procedimentos administrativos ou judicializados por elas desenvolvidas. Além 
dos trabalhos desenvolvidos nesse sentido, foram implementados vários serviços de 
inteligência e investigação, conforme segue:

Portal CI/MPMS – Em pleno funcionamento, o Portal CI/MPMS dispôs, de forma 
prática, rápida e segura, o sistema de acesso aos serviços implementados, 
centralizando a maioria das ferramentas de inteligência disponíveis e que, a cada ano, 
é uma ferramenta em contínuo aperfeiçoamento para atendimento às demandas da 
Instituição.

Manifestações e arquivamentos em procedimentos e processos 
diversos

65

Relatórios de informação do SIMBA (Sistema de Investigação de 
Movimentações Bancárias)

110

Procedimentos instaurados 47

Procedimentos encerrados 35

Audiências 119
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SIMBA - O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, 
SIMBA, é um software livre desenvolvido pela Procuradoria-Geral 
da República que possui um conjunto de processos informatizados, 
módulos e normas que permite a transmissão pela internet, após 
autorização judicial, de dados referentes a quebras de sigilo bancário, 
das instituições financeiras aos órgãos públicos responsáveis por 
investigações financeiras no Brasil, proporcionando, assim, um 
ambiente ágil e seguro para transmissão, recebimento, processamento 
e análise dos dados relacionados às quebras de sigilo.

LAB LD - O Laboratório de Lavagem de Dinheiro foi desenvolvido 
pelo CI/MPMS, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, mediante 
a integração desenvolvida pelo nosso núcleo de todos os softwares 
existentes no MPMS e com a capacitação do corpo técnico. Seu 
objetivo é auxiliar as Unidades de Polícia Judiciária, bem como 
os órgãos externos no tratamento das informações geradas por 
procedimentos investigatórios complexos, tornando-se uma unidade de 
produção de informações estratégicas para análise de grandes volumes 
de dados, com uso intensivo de tecnologia e gestão do conhecimento. 
Possibilitam cruzamentos de grandes volumes de dados em menor 
tempo, metodologia que permite o aprimoramento da análise e a 
indicação de novos caminhos para a investigação. O laboratório visa 
facilitar a análise financeira de investigações onde há possível lavagem 
de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, de atividades ligadas a 
crimes contra o patrimônio público entre outros delitos. 

ARGUS - O Argus, desenvolvido pela Assessoria de Segurança da 
Informação do Centro de Apoio à Investigação, Cpadsi, do Ministério 
Público Militar, é uma ferramenta de Data Mining (mineração de dados) 
que possibilita a interpretação de dados complexos derivados das 
movimentações bancárias por meio de gráficos navegáveis. Possibilita, 
dessa forma, obter tanto uma visão geral da investigação como a 
identificação de dados específicos, caso necessário. 

SisDrogas – Ocorreu o aperfeiçoamento do banco de dados de 
denúncias e arquivamentos de peças informativas referentes ao Sistema 
de Informação do Tráfico de Drogas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, SisDrogas. O SisDrogas contribuiu para a apreensão de 3.288 
quilogramas de cocaína; 156 quilogramas de crack; 9 quilogramas 
de haxixe; 4.154 unidades de lança-perfume; 1.033 quilogramas de 
maconha, e 519 quilogramas de pasta base, entre outros.
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Midas - O Projeto de Acompanhamento de Medidas Assecuratórias 
de Sequestro e Apreensão de Bens, MIDAS. tem o objetivo de criar 
um banco de dados com todas as ações desenvolvidas para apreensão 
e alienação de bens movimentados pelas ações judiciais do MPMS, 
conjugado a um software de acompanhamento processual, fornecendo 
automaticamente um calendário, roteiro e modelo da peça jurídica 
para cada fase processual, até a destinação dos bens arrecadados ao 
Estado.

PARA – O Projeto de Auxílio à Recuperação de Ativos, PARA, 
também de criação do CI-MPMS, à semelhança do LAB LD, permite, 
mediante recursos tecnológicos e humanos, desenvolver um sistema 
de informação e controle ao membro do Ministério Público, sobre 
as sentenças criminais transitadas em julgado e as decorrentes das 
ações civis, que ensejam a aplicação de penas pecuniárias e obrigação 
de reparação do dano.  Portanto, foi criado para atender a uma 
demanda de cálculos, com o objetivo exclusivo de auxiliar os membros 
do Ministério Público quanto à cobrança de valores, possibilitando 
a realização de diligências que permitam a localização de bens 
ocultados/desviados, a análise da correção monetária e a elaboração 
de modelos de peças jurídicas.

Curupira – Projeto de Monitoramento Administrativo dos Termos de 
Ajustamento de Condutas Ambientais (antigo MATAS), desenvolvido 
em conjunto com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça do Meio Ambiente, CAOMA. Permite o acompanhamento dos 
acordos ambientais firmados pelos membros do Ministério Público 
mediante software que possibilita visualizar em tempo real a posição 
georreferenciada de cada Termo de Ajustamento de Conduta, a 
espécie de dano ambiental, as medidas reparadoras, o prazo para 
recuperação do dano, os custos da operação entre outras informações.

Esse sistema permite ao CAOMA receber em meio digital e manter em 
arquivo informatizado e atualizado as cópias dos TACs pertinentes aos 
interesses da respectiva área de atuação, bem como, zelar pela efetiva 
execução desses termos.

Portal DAEX - Visando cumprir a Resolução nº 14/2014-PGJ, de 4 
de julho de 2014, demonstrar transparência na fila de atendimento, 
e organizar a ordem de distribuição dos procedimentos de análise e 
diligência incumbidas ao Departamento de Apoio às Atividades de 
Execução, DAEX, o Portal foi desenvolvido pelo corpo técnico do CI/
MPMS.
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A utilização do Portal DAEX possibilita, de forma mais eficaz, planejar, 
dirigir, orientar, supervisionar, avaliar e controlar a execução dos 
projetos e atividades do DAEX, permitindo um melhor aproveitamento 
dos recursos disponíveis para o setor.  Além das funcionalidades 
citadas, é possível visualizar estatísticas gerais, procedimentos por 
comarca, procedimentos por profissional técnico, entre outras. Seu 
acesso padrão é restrito aos membros, assessores e servidores lotados 
no DAEX, sendo possível também o acesso de outros servidores 
mediante solicitação ao coordenador.

Não obstante aos projetos já iniciados, existe a perspectiva de 
ampliar, em 30%, os serviços prestados e o desenvolvimento de novas 
atividades classificadas como relevantes pela Instituição.
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Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Segundo o disposto no artigo 37 da Lei Orgânica do MPMS, nº 72, de 18 de janeiro 
de 1994, os Centros de Apoio Operacional, CAOs, são órgãos auxiliares da atividade 
funcional do Ministério Público, competindo-lhes, entre outras atribuições, a) estimular 
a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de 
atividades e que tenham atribuições comuns; b) remeter informações técnico-jurídicas, 
sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade; c) estabelecer intercâmbio 
permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, 
para obtenção de elementos necessários ao desempenho de suas funções; d) remeter, 
mensalmente, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério 
Público, relatório das atividades da Instituição relativas às suas áreas de atribuições; 
e) exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de 
qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos 
a estes dirigidos.

Os centros de apoio estão estruturados de acordo com as grandes áreas de atuação 
do MPMS, a saber: 1) Direitos do Consumidor; 2)  Controle Externo da Atividade 
Policial; 3) Criminais; 4) Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos; 
5) Eleitoral; 6) Fundações; 7) Habitação, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural; 
8) Idoso e Pessoas com Deficiência; 9) Infância e da Juventude; 10) Meio Ambiente; 11) 
Patrimônio Público e Social. 

O relato a seguir traz a síntese das atividades desenvolvidas por essas grandes áreas, 
coordenadas por Procuradores de Justiça, bem como, em alguns casos, a atuação de 
Promotores de Justiça designados para atender em algumas áreas de maior demanda.

Direitos do Consumidor

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos do 
Consumidor, CAOCON, no apoio e suporte às Promotorias de Justiça do Consumidor, 
PJC, manteve atualizado seu Banco de Informações em consultas às medidas adotadas 
por diversos órgãos e instituições congêneres, permitindo fornecer subsídios às suas 
demandas. 

Acompanhou as movimentações processuais e demais medidas relativas à atuação 
da área-fim, em assuntos sobre oferta de alimentos, combustíveis e medicamentos 
adulterados, publicidade enganosa ou abusiva, vícios e defeitos em produtos e 
serviços em geral, práticas e cláusulas abusivas no fornecimento de energia elétrica, 
telefonia, água, transporte coletivo, contratos imobiliários, ensino privado, planos de 
saúde, comércio eletrônico e demais casos de ameaça ou lesão à coletividade. 
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Especificamente, as Promotorias de Justiça comunicaram a instauração 
de 79 Inquéritos Civis, sendo que cinco desses aguardam cumprimento 
de TAC; 83 Procedimentos Administrativos com carga nas Promotorias; 
13 TACs; 111 promoções de arquivamento de Inquéritos Civis; e 
181 prorrogações de prazo de Inquéritos Civis/Procedimentos 
Preparatórios.

O CAOCON participou de 
audiência pública sobre a 
concessão de meia-entrada 
nos eventos culturais; realizou 
reuniões diversas com setores 
externos e com Promotores de 
Justiça atuantes na área, como 
por exemplo, reunião com 
Promotores de Justiça do interior 
sobre a proposta do TAC com 
âmbito estadual, para melhoria 
na prestação dos serviços de 
telefonia móvel.

Pelo CAOCON, foram 
instaurados nove Procedimentos 
Administrativos com diversas 
atribuições, os quais também 
demandaram reuniões e 
expedição de comunicados e 
documentos. 

As movimentações processuais foram comunicadas também ao CNMP, 
com informações sobre as instaurações feitas por Promotores de 
Justiça do Consumidor e pelo Centro de Apoio.

Na efetivação das atividades, consta a atualização da área do 
CAOCON no portal do MPMS, com publicações, notícias, legislações, 
jurisprudências, informações de eventos, bibliografias, peças 
jurídicas, ações do MP, pareceres, links, banco de dados, termos 
de compromisso, Inquéritos Civis e Procedimentos de Investigação 
Preliminar, entre outras peças.

O Centro de Apoio iniciou a distribuição das reclamações 
consumeristas às Promotorias de Justiça do Consumidor, recebidas 
diretamente por outras Promotorias, Ouvidoria ou por seu webmail.

Reunião sobre Telefonia Móvel
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Auxiliou a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso 
do Sul, PROCON-MS, quanto às certidões de pessoas jurídicas e certidões a pedido, 
sanando dúvidas, prestando informações a respeito dos direitos e deveres dos 
cidadãos e das empresas. Além disso, pesquisou e cadastrou certidões do PROCON-
MS, num total de 3.053. Entre essas, consta a emissão de certidões positivas com 
efeitos negativos, totalizando 10 certidões. Outras certidões foram emitidas a pedido 
de diversas empresas.

Realizou palestras em escolas de Campo Grande como parte do desenvolvimento de 
uma política estadual de proteção aos direitos do consumidor, e visando incentivar 
a conscientização dos consumidores sobre direitos, deveres e consumo sustentável. 
Foram ações pedagógicas com noções básicas de direito do consumidor e demais 
orientações correlatas.

Em decorrência de denúncias feitas à 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor 
de Campo Grande, a equipe visitou a área reservada aos taxistas do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande, com o objetivo de avaliar os serviços oferecidos, bem 
como identificar as principais causas de insatisfação dos reclamantes.

Acompanhou e fiscalizou a qualidade do serviço público de transporte coletivo 
urbano, bem como dos valores de reajuste efetuados durante vigência de TAC firmado 
em 2012. Também prestou informações a empresários de outros estados sobre 
implementação da modalidade de bilhetagem eletrônica no transporte coletivo da 
Capital. 

Com relação a eventos, participou do XIV Congresso Nacional do Ministério Público 
do Consumidor; Curso de direito do consumidor por teleconferência, pela OAB/MS; 
sua equipe também participou, pela Associação Nacional do Petróleo, ANP, de curso 
sobre fiscalização de gás GLP em estabelecimentos comerciais, com a finalidade de 
orientar como garantir segurança aos consumidores.

Para o próximo período, o planejamento do CAOCON contempla:

•	 Fiscalizar estabelecimentos de diversão e entretenimento;

•	 Implantar a Campanha “De Olho na Validade”;

•	 Dar continuidade às Palestras aos Consumidores Mirins;

•	 Acompanhar as fiscalizações das compras de material escolar – Projeto “Volta às 
Aulas”;

•	 Fiscalizar as cantinas particulares (escolas e universidades).



24 Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas

Relatório Anual de Atividades - 2014

Criminal e do Controle Externo da Atividade Policial

Coordenação: Procurador de Justiça Francisco Neves Junior e 
Promotora de Justiça Cristiane Amaral Cavalcante (Núcleo Criminal)

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, 
CAOCRIM; o Centro de Apoio Operacional do Controle Externo 
da Atividade, CAOCEAP; e o Núcleo Criminal, NUCRIM, estão sob 
a coordenação do Procurador de Justiça Francisco Neves Junior e, 
ainda, contam com a atuação da Promotora de Justiça Cristiane Amaral 
Cavalcante. 

Durante o ano de 2014, houve o auxílio aos membros do MPMS com 
atribuições tanto na área criminal como no âmbito do controle externo 
da atividade policial, destacando-se o comprometimento com a 
integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução; prestação de 
informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo e, intervenção 
com ações coordenadas e uniformes, mediante a disponibilização de 
soluções céleres para as questões de maior complexidade.

Para essa atuação, consta a realização de 69 reuniões em que se 
destacam os seguintes assuntos: Depoimento Especial de Crianças e 
Adolescentes vítimas e testemunhas de violência, incluindo a Produção 
Antecipada de Prova; Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012, do 
CNJ, que define a política institucional do Poder Judiciário na utilização 
dos recursos oriundos da aplicação de prestação pecuniária, e sobre o 
Provimento n.º 86, de 16 de julho de 2013, da Corregedoria-Geral de 
Justiça, que disciplinou a Execução de Penas e Medidas Alternativas 
no Estado de Mato Grosso do Sul;  Núcleo de Enfrentamento à 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, NEVID;  Grupo de 
Atuação Especial da Execução Penal, GAEP; superlotação carcerária;  
Atendimento às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional; 
irregularidades no tocante à reclusão de brasileiras na Penitenciária 
Regional (Presídio Masculino) na cidade de Pedro Juan Caballero/PY.

Com o objetivo de auxiliar os Promotores de Justiça no desempenho 
de suas atribuições, elaboraram-se pareceres acerca de assuntos 
atuais, dentre os quais se destacam: provas no Tribunal do Júri;  
imprescindibilidade de parecer prévio do Ministério Público nos 
pedidos de interceptação telefônica;  legitimidade do Membro do 
Ministério Público requisitante em oferecer denúncia no crime de 
desobediência;  acautelamento de veículos; causa de aumento do 
artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06.

Foram realizados atendimentos tanto 
por contato telefônico como pelo 

endereço nucrim@mpms.mp.br, 
destacando-se o encaminhamento de 

julgados do STF e do STJ atualizados, 
para que os Membros deste Órgão 

Ministerial façam remissão em suas 
manifestações.
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Com o escopo de proporcionar a atualização e o aprimoramento dos membros deste 
Ministério Público em sua atuação funcional, foram realizados eventos, dentre os 
quais se destacam: abertura oficial na comarca de Dourados da “Semana Nacional do 
Tribunal do Júri” realizada pela ENASP – Estratégia Nacional de Justiça e Segurança 
Pública; promoção do Curso Técnicas de Investigação, em parceria do MPMS com o 
CNMP, por meio da Escola Nacional do Grupo Nacional de Combate às Organizações 
Criminosas;  realização do curso Controle Externo da Atividade Policial, em parceria 
com a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP e Membros do Ministério 
Público do Distrito Federal; Audiência Pública “A Estrutura Operacional das Unidades 
de Segurança Pública de Amambai e Coronel Sapucaia”, realizada na Câmara 
Municipal de Amambai/MS.

Idealização e realização de projeto com encontros regionais: “Manual Prático de 
atuação no Controle Externo da Atividade Policial”, com o objetivo de uniformizar 
a atuação de todas as Promotorias de Justiça com atuação na área criminal e do 
controle externo da atividade policial para intensificar o combate à criminalidade e 
estreitar o relacionamento com as polícias visando cooperação e fiscalização. Além de 
fortalecer o controle externo da atividade policial e atuar na prevenção e repressão 
da criminalidade organizada, tráfico de drogas e crimes de fronteira. Das oito etapas, 
foram concretizadas quatro conforme a tabela:

Etapa I – Região Sudeste Nova Andradina, Anaurilândia, 
Bataguassu, Batayporã e Ivinhema;

Etapa II - Região Leste: Três Lagoas, Água Clara, Aparecida 
do Taboado, Brasilândia, Inocencia e 
Paranaíba;

Etapa III - Região Central: Campo Grande, Bandeirantes, 
Corumbá, Ribas do Rio Pardo, 
Sidrolandia, Terenos, Aquidauana e 
Anastásio

Etapa IV - Região Centro Sul: Dourados, Amambai, Caarapó, 
Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de 
Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova 
Alvorada do Sul, Ponta Porã e Rio 
Brilhante.
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A pedido do NUCRIM, a SEDAP instaurou 31 procedimentos e arquivou 17 
(instaurados em 2013/2014). Os temas de maior relevância foram: segurança pública;  
execução penal;  controle externo da atividade policial; legalidade da requisição 
de dados telefônicos por parte do Ministério Público; aparelhamento eletrônico do 
plenário no Tribunal do Júri para acesso do Conselho de Sentença às provas colhidas 
nos autos; acautelamento de veículos apreendidos nas Delegacias de Polícia; existência 
de Boletins de Ocorrência sem a devida instauração de Inquérito Policial;destinação 
dos valores oriundos de acordos entabulados em transações de suspensão condicional 
do processo, entre outros.

Foram realizadas produções e contribuições contínuas por parte dos Centros de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade 
Policial e do Núcleo Criminal a eles vinculado. Para o próximo período, propõe-se a 
concretização de diversos projetos, destacando-se:

•	 Dar continuidade aos encontros regionais do projeto “Manual Prático de atuação no 
Controle Externo da Atividade Policial”; Realização do Projeto de Capacitação aos 
Membros do Ministério Público nas questões afetas ao Tribunal do Júri quando o 
homicídio decorrer de caso de violência doméstica. Da mesma forma, se pretende 
viabilizar cursos de Perícia Forense e acerca de Crimes Cibernéticos;

•	 Empenhar esforços para a aprovação e publicação da Resolução do GACEP – 
Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial; 

•	 Verificar a validade e cumprimento do Termo de Cooperação Técnica entre 
este Órgão Ministerial e o Departamento de Polícia Federal, com o objetivo de 
cooperação técnica e operacional para a disponibilização de informações em meio 
magnético ou eletrônico, necessárias ao melhor desenvolvimento das funções 
institucionais.

Além disso, será dado auxílio nas reuniões ordinárias e extraordinárias do NEVID 
(março/2015) e do GAEP (abril e outubro/2015).

Direitos Constitucionais e Direitos Humanos

Coordenação: Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf

O Centro Operacional de Apoio das Promotorias de Justiça dos Direitos 
Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos, CAOPJDCCDH,  executou suas 
atividades de acordo com as atribuições que lhe confere a Resolução nº 17/2012-PGJ, 
de 3 de maio de 2012.
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Entre as atividades constam sete atendimentos, sendo cinco efetuados 
a Promotorias, um atendimento ao público e um atendimento à 
Secretaria de Direitos Humanos. Recebeu 25 denúncias, em que 
constam assuntos relativos a concurso público; interesses individuais; 
presos em delegacia; possível descumprimento da Lei de Acesso à 
Informação no Estado; licitação; entre outras denúncias em que todas 
foram encaminhadas para os órgãos de Execução com atribuições na 
área. 

Tratando-se de ofícios e memorandos, o Centro de Apoio expediu 
e também recebeu ofícios, ofícios circulares e memorandos. Já, 
em relação a procedimentos recebidos das Promotorias de Justiça, 
consta a instauração de 119 Autos de Acompanhamento de Inquéritos 
Civis de 35 Promotorias de Justiça; 90 Autos de Acompanhamento 
de Procedimentos Preparatórios de 22 Promotorias; 14 Autos de 
Acompanhamento de Notícias de Fato de seis Promotorias; 28 Autos 
de Acompanhamento de Ações Civis Públicas ajuizadas de nove 
Promotorias. Foram instaurados 123 Procedimentos Administrativos e 
dez Recomendações, todos registrados no sistema.

Houve a conversão de 23 procedimentos em oito Promotorias. 
Foram firmados 23 TACs em três Promotorias. Foram recebidos 113 
Promoções de Arquivamento em 28 Promotorias de Justiças.  Foram 
comunicadas 310 Dilações de Prazo em 29 Promotorias de Justiça.

Ainda foram registradas no Gerenciador de Conteúdos do Portal do 
MPMS, GECON, várias peças jurídicas de maior relevância para o 
desenvolvimento de suporte e apoio aos órgãos de execução, tais 
como Ações Civis Públicas, Inquéritos Civis, etc.

Pesquisas jurídicas também contribuíram para a continuidade dos 
trabalhos realizados nas promotorias especializadas. Houve intercâmbio 
com outros Ministérios Públicos dos Estados, para solução de 
problemas da Instituição, tais como direitos étnicos e da mulher e 
demais assuntos correlatos à referida área de atuação. Denúncias 
recebidas de vários assuntos foram solucionadas ou encaminhadas às 
áreas de execução. 

Os planos de atuação para 2015 envolvem prosseguir nos esforços 
para o desenvolvimento de ações efetivas e no suporte da atuação 
dos órgãos de execução, voltando-se, ainda, para a atuação plena da 
área em que serão verificados os motivos pelos quais algumas matérias 
tiveram menor ou maior desempenho pelas Comarcas.

Os trabalhos realizados ao longo do 
ano obtiveram vários resultados que 
contribuíram para o aprimoramento 
do órgão. A instauração de 
Procedimentos Administrativos 
faz acompanhar e dar suporte às 
Promotorias de Justiça da Cidadania. 
Além disso, o Centro de Apoio também 
atuou no atendimento à população, 
encaminhando cada caso à área de 
execução específica.
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Eleitoral

Coordenação:Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

O Centro Operacional de Apoio das Promotorias de Justiça Eleitorais, 
CAOEleitoral, embora não tenha equipe específica para atender aos 
seus fins, realizou as seguintes atividades a partir de seu Coordenador:

•	 Organização do II Seminário de Direito Eleitoral para Promotores 
de Justiça Eleitorais do Estado e demais profissionais da área, nos 
dias 29 e 30 de maio, em Bonito, em que participaram o Procurador 
Regional Eleitoral, Promotores de Justiça de outros Estados, bem 
como outros executores do Direito, especialistas da área;

•	 Expedição de ofícios, incluindo um ofício Circular com distribuição 
de 54 cópias e um ofício em conjunto com o Corregedor-Geral do 
Ministério Público; também foram expedidos memorandos e ofícios 
virtuais aos Promotores de Justiça Eleitorais;

•	 Particicipação, nos dias 4 e 25 de outubro, das Cerimônias de 
sorteios das seções eleitorais para a votação paralela no primeiro e 
segundo turnos, respectivamente, realizadas no Plenário do Tribunal 
Regional Eleitoral

•	 Participação, nos dias 5 e 26, da auditoria de verificação do 
funcionamento da urna eletrônica mediante votação paralela, no 
primeiro e segundo turnos, respectivamente,  nas dependências do 
Fórum Eleitoral na comarca de Campo Grande.

Fundações 

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das 
Fundações, CAOPJF, conforme previsão legal, executou suas 
atribuições da seguinte forma:

•	 Criação de pastas-arquivos das fundações existentes no Estado, 
conforme a Resolução nº 04/2006-PGJ, de 7 de abril de 2006, 
contendo, em cada uma, histórico com as informações mais 
relevantes sobre cada fundação, bem como os documentos 
obrigatórios: a) escritura pública de instituição da fundação privada; 
b) estatuto inicial aprovado pelo Ministério Público e devidamente 
registrado; c) alterações de estatuto, também devidamente 
registradas; d) comprovantes de patrimônio inicial da fundação; e) 
comprovante de endereço da fundação.

Eleições 2014
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•	 Atendimento aos Promotores de Justiça, assessores, e diretores de fundações, via 
e-mail, ofício e telefone, esclarecendo dúvidas sobre manuseio do sistema Sistema 
de Cadastro, SICAP, e Resolução nº 03/2006, referente à prestação de contas das 
fundações, bem como procedimentos de alteração estatutária e extinção;

•	 Análises de documentos recebidos das Promotorias de Justiça, como 
Procedimentos Administrativos de prestação de contas, remetendo-os ao DAEX 
para análise ou fazendo a devolução à Promotoria de origem, pedindo notificação 
e ratificação para a Fundação, quando verificado alguma falta de informação, 
documentação obrigatória, erro na gravação do CD-Rom do sistema SICAP ou 
autuação incorreta de documentos, bem como para remeter o procedimento 
analisado com Parecer Contábil do DAEX;

•	 Elaboração de relatório mensal por meio de planilha de protocolo de documentos 
recebidos das promotorias e diretorias das fundações, para conhecimento, 
providência e arquivamento em banco de dados digital;

•	 Envio do Boletim do Sistema Informatizado Mensal de Produtividade e Estatística, 
SIMPES, conforme a Resolução n.º 001/2011;

•	 Alimentação da página das Fundações no portal do MPMS pelo GECON;

Em 2015, planeja-se realizar estudos para execução de projetos que envolvem 
entidades do terceiro setor e universidades que possuam núcleos ou grupos de 
estudos sobre essa temática, com o objetivo de estabelecer um diálogo entre o 
Ministério Público e o terceiro setor, fomentando uma relação crítica e construtiva 
entre esses atores no Estado. Projetos como:

•	 Discussão do papel do Estado e do Terceiro Setor na sociedade contemporânea 
e também de propostas conjuntas de atuação, com vistas à construção coletiva 
de um terceiro setor ético, transparente e competente, com 1) Construção do 
Mapeamento do terceiro setor no Estado; 2) Articulação visando à construção do 
Fórum Intersetorial das Entidades do Terceiro Setor do Mato Grosso do Sul;  3) 
Qualificação da gestão e controle social do Terceiro Setor.

•	 Estudo sobre a regulamentação do repasse de verbas públicas para as entidades 
do terceiro setor: limitação, burocracia, acompanhamento de atividades 
(fiscalização) e destinação social;

•	 Análise e estudos sobre o terceiro setor: planejamento, orçamentos, destinação, 
importância social e funcionamento do Sistema “S”.
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Habitação, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural

Coordenação: Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Habitação, Urbanismo 
e do Patrimônio Histórico e Cultural, CAOHURB, tem como função orientar, auxiliar e 
facilitar a atuação das 

Promotorias de Justiça nas questões relativas à ordem urbanística, de habitação e 
relacionadas ao patrimônio histórico e cultural, prestando-lhes informações técnico-
jurídicas e realizando reuniões, entre outras ações. Ao longo do ano de 2014, buscou 
estreitar relações com os órgãos de execução e com a comunidade em geral, 
objetivando propiciar melhores condições de vida à coletividade e melhor atender os 
membros que atuam na área.

Em reunião realizada entre o Coordenador do CAOHURB e a Secretaria Estadual de 
Habitação e das Cidade, SEHAC, ficou acordada a celebração de um Convênio visando 
a implementação do Plano Diretor e criação dos Conselhos Municipais para os 79 
Municípios do Estado.

Juntamente com as Promotorias de Justiça Ambientais e da Habitação e Urbanismo, 
foi dado enfoque especial à questão dos resíduos sólidos, principalmente pelo fato 
de encerramento de prazo estabelecido pela Lei nº. 12.305/2010 para fechamento 
dos lixões municipais, bem como para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos. Foram solicitadas ao DAEX, perícias de constatação da existência de lixões 
a céu aberto nos municípios e informações aos Promotores de Justiça a respeito 
da localização dos lixões nos municípios pelos quais estão responsáveis. Tão logo 
recebido o materal de vistorias realizadas pelo DAEX nos aterros sanitários dos 
municípios, estes foram encaminhadas às Promotorias de Justiça responsáveis, para 
dar conhecimento da situação local, possibilitando a adoção de providências cabíveis 
ao caso.

O Coordenador do CAOHURB participou do Seminário Estadual sobre Resíduos 
Sólidos promovido pelos Conselhos Temáticos Permanentes de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação, CDTI e de Meio Ambiente, COEMA, da Federação das 
Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, FIEMS, em que proferiu uma palestra 
sobre o tema “Aplicação da Lei dos Resíduos Sólidos em MS”. No evento foram 
apresentados os desafios propostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, 
no âmbito dos resíduos industriais e urbanos, bem como soluções possíveis no âmbito 
tecnológico e econômico.

Para o ano de 2015, o CAOHURB tem por pretensão desenvolver novos projetos 
e obter maior proximidade com os órgãos de execução com atribuição na área 
ambiental, em especial quanto à questão dos resíduos sólidos. E, ainda, manter os 
projetos que foram desenvolvidos no decorrer de 2014, acompanhando os resultados 
obtidos com a assinatura do Convênio acima mencionado, fiscalizando a execução dos 
Planos Diretores Participativos, para que seja respeitada a legislação vigente.
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Infância e da Juventude

Coordenação: Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância 
e da Juventude, CAOPJIJ, concluiu o projeto Disque Direitos Humanos 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
Disque 100, tendo em março firmado Termo de Compromisso 
Operacional com a referida secretaria, que permitiu, a partir de julho, 
utilizar o Sistema de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e 
Atendimento, SONDHA.

Em setembro, foi capacitado um servidor da 33ª Promotoria de 
Justiça desta Capital, para operar esse sistema, porém, a efetiva 
operacionalização se dará de acordo com a reestruturação 
organizacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude. 
Tem sido um desafio diário, uma vez que nesse CAO se concentram 
todas as denúncias do Disque 100.

O centro de apoio ambém intensificou o acompanhamento das 
Unidades Educacionais de Internação do Estado de Mato Grosso do 
Sul, UNEI-MS. Os problemas de falta de vagas e superlotação ainda 
persistem, não houve avanços para solucioná-los, apesar de esse 
assunto ter sido discutido exaustivamente em todas as reuniões dos 
núcleos, ficando já estabelecido como uma das metas prioritárias para 
2015. 

O Estado de Mato Grosso do Sul possui UNEIs apenas em cinco 
cidades: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três 
Lagoas. Esse número é insuficiente para a demanda de adolescentes 
que necessitam de atendimento socioeducativo, situação que é crítica 
em todo o Estado, pois não há como falar em caráter educativo 
e ressocialização de crianças e adolescentes sem as condições 
adequadas de atendimento. Para sanar esse problema é preciso que o 
Poder Público realize a construção de novas UNEIs nas regiões que se 
encontram desassistidas, tais como Coxim, Jardim, Nova Andradina e 
Paranaíba, bem como executar as diretrizes da Lei Federal nº 12.594, de 
18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, SINASE, que estabeleceu as competências dos 
Estados.

Em 2014, o CAOPJIJ deu suporte aos Diretores dos Núcleos Regionais 
das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Estado de Mato Grosso do Sul, no decorrer de duas 
reuniões ordinárias realizadas nos meses de abril e agosto.

O CAOPJIJ ficou responsável pelo 
atendimento e encaminhamento de 
todas as denúncias efetuadas por meio 
do Disque 100 às Promotorias de 
Justiça do Estado.
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O CAOPJIJ também deu continuidade ao trabalho de 
acompanhamento da fiscalização e vistoria do transporte de escolares 
em todo o Estado, por meio da atuação dos Promotores de Justiça 
da Infância e da Juventude, em conformidade com o Termo de 
Cooperação Mútua n° 01/2009, em parceria com a Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, por intermédio do Conselho 
Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul, CETRAN-MS, 
em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 
Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS, e ainda conforme a Lei Estadual 
nº 3.488, de 12 de janeiro de 2008, que estabelece as diretrizes e as 
normas gerais sobre a acessibilidade ao transporte escolar pelos alunos 
da rede de ensino público, residentes na zona rural.

Com apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, PGJ,  participou da 
“Campanha 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, realizada pela 
Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças 
e Adolescentes do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Coordenador desse CAO atuou como membro da Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção, CEJA, e também participou de: 
Reunião com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, TJ/MS; reunião de Trabalho 
sobre o “Protocolo de Atendimento à Criança Vítima de Violência”; IV 
Congresso Nacional dos Defensores Públicos da Infância e Juventude; 
curso de Adaptação à Carreira de Promotor de Justiça do Estado 
de Mato Grosso do Sul para os quatro novos Promotores de Justiça 
Substitutos, promovido pelo CEAF, durante o qual ministrou palestra 
com o tema: “Práticas das Promotorias da Infância e Juventude”.

As perspectivas de trabalho para o próximo período são:

•	 Dar prioridade à situação das UNEIs e, no atendimento 
socioeducativo, buscar a efetivação de compromisso com o Poder 
Público para a construção de novas unidades no Estado;

•	  Equacionar as denúncias armazenadas no SONDHA;

•	 Realizar um Encontro Estadual voltado à capacitação de 
Conselheiros Tutelares;

•	 Dar maior atenção ao aumento de casos de evasão escolar em 
âmbito estadual, tendo em vista que já foi implantado, em alguns 
municípios, piloto do Projeto da Ficha de Acompanhamento do 
Aluno Infrequente, FICAI.

Devido ao acompanhamento da atuação 
dos Conselhos Tutelares, o ano de 2014 

foi atípico quando comparado a anos 
anteriores, uma vez que não foram 

registradas muitas reclamações. Essa 
redução tem ocorrido desde 2013 com a 
publicação, por parte do CAOPJIJ, do 

Manual Prático de Atuação para o 
Conselheiro Tutelar, produzido para 
servir de incentivo, apoio e orientação 

aos Conselheiros Tutelares, visando 
uma atuação segura e precisa no 
desempenho de suas atribuições.



33

As Assessorias e os Órgãos de Apoio às Atividades de Execução

Ainda sobre esse último item, o CAOPJIJ continuará a envidar 
esforços no desenvolvimento de ações mais efetivas direcionadas ao 
combate da evasão escolar, da violência nas escolas e à questão da 
dependência de substâncias psicoativas que atingem cada vez mais 
crianças e adolescentes deste Estado.

Meio Ambiente

Coordenação: Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente, CAOMA, com atribuição em todo o Estado, presta 
apoio técnico e jurídico auxiliando nas atividades funcionais dos 
Promotores de Justiça que atuam na área ambiental. Na execução de 
suas atividades conta, atualmente, com dois servidores efetivos com 
formação em Biologia e uma estagiária do Curso de Administração. 

Conta, ainda, com a assessoria jurídica do Promotor de Justiça do 
Núcleo Ambiental, com o auxílio do Núcleo de Georreferenciamento e 
Sensoriamento Remoto, NUGEO, e do DAEX.

Como inovação, foi criado o Projeto Curupira, pela Resolução nº 
04/2014-PGJ, em 31 de março de 2014, que instituiu, no âmbito do 
MPMS, o banco de dados dos TACs, na área de meio ambiente, em 
que compete ao CAOMA receber, em meio digital, e manter em 
arquivo informatizado e atualizado as cópias dos TACs enviados pelos 
Òrgãos de Execução. O banco de dados visa fornecer, aos órgãos e 
membros da Instituição, um controle administrativo do cumprimento 
das obrigações firmadas no TAC.

O CAOMA é responsável pelo 
Programa SOS Rios, cujo resultado 
alcançado tem sido identificar os 
danos e irregularidades ambientais 
de cada propriedade, ao longo dos 
cursos d’água, desde a nascente até à 
foz e, assim, municiar os Promotores 
de Justiça com informações técnicas 
e jurídicas a respeito da atual situação 
ambiental em que se encontram as áreas 
de preservação permanente, reserva 
legal, conservação e manejo do solo e 
das águas dos municípios abrangidos, 
além de conscientizar a população 
sul-mato-grossense da importância da 
conservação das bacias hidrográficas, 
flora e fauna da região. 

Foram inscritos, pelo CAOMA, 
no Banco Nacional de Projetos do 
Conselho Nacional do Ministério 

Público o Projeto Curupira, o Projeto 
de Diagnóstico Ambiental das 

propriedades localizadas às margens 
do Rio Ivinhema e na Zona de 

Amortecimento do Parque Estadual 
das Várzeas do rio Ivinhema, e o 

Projeto de Diagnóstico Ambiental das 
propriedades localizadas às margens do 

rio Amambai.
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O CAOMA foi representado pelo Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, 
da 11ª Promotoria de Justiça de Dourados/MS em encontro nacional, 
com o tema “A atuação do Ministério Público brasileiro no combate 
ao uso indiscriminado de agrotóxicos”, organizado pelo CNMP nos 
dias 26 e 27 de agosto, no Ministério Público do Estado da Bahia, e no 
workshop Tráfico de Espécies Silvestres, realizado no período de 9 a 12 
de setembro, no Ministério Público do Estado de São Paulo.

Ademais, foi realizada reunião com os Diretores do Núcleo das 
Promotorias de Justiça do Pantanal e da Bacia do Paraná, em 27 de 
junho, para discutir a questão da aplicação da Lei nº 12.651/2012 
(Código Florestal) e, especialmente, a atuação dos Membros frente 
ao Decreto Estadual nº 13.977/2014, que dispõe sobre o Cadastro 
Ambiental Rural, CAR, em Mato Grosso do Sul, quando ficou 
deliberado, entre outras decisões, que os Promotores de Justiça 
deverão incentivar e orientar os proprietários/possuidores rurais a se 
inscreverem no CAR.

Além disso, teve início a operação Cachorro Vinagre, em setembro, 
coordenada e supervisionada pelo CAOMA, com desenvolvimento feito 
pelo NUGEO e que consiste em identificar eventuais desmatamentos 
no cerrado sul-mato-grossense, ocorridos sem licença ambiental. 

Insta mencionar que o Promotor 
de Justiça e Assessor do Núcleo 
Ambiental, Eduardo Franco 
Cândia, representando o CAOMA, 
participou de reunião organizada 
pela Prefeitura de Campo Grande, 
referente à força-tarefa para evitar 
epidemia da Febre Chikungunya 
no município; participou também 
da reunião sobre a rastreabilidade 
de agrotóxicos em alimentos, 
com o Ministério Público Federal, 
em Campo Grande; e da reunião 
sobre áreas úmidas com o Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Áreas úmidas, INAU, e com o 
Centro de Pesquisa do Pantanal, 
CPP, em Cuiabá/MT.

Rio Taquari
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Outro evento muito importante, em outubro, foi a III Reunião Ordinária dos 
Coordenadores do Conselho Nacional dos Centros de Apoio Operacional de 
Urbanismo e Meio Ambiente, CONCAUMA, realizada no Estado do Rio de Janeiro/
RJ, para tratar do Código Florestal, sendo representado pela Promotora de Justiça 
Andreia Cristina Peres da Silva, da 42ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da 
comarca de Campo Grande.

Foi firmado um Termo de Cooperação Técnica, entre MPMS, Ministério Público 
Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul, 
Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, Instituto de Meio Ambiente 
de Mato Grosso do Sul e Instituto de Defesa do Consumidor do Estado de Mato 
Grosso do Sul, com o objetivo de fixar normas de cooperação técnica em nível 
regional, na área de inspeção e fiscalização de animais e produtos de origem animal, 
especificamente carne bovina in natura, visando a articulação e ações integradas entre 
os órgãos envolvidos.

Como resultado da Reunião dos Diretores do Núcleo Regional do Pantanal e da Bacia 
do Paraná, Promotores de Justiça de Meio Ambiente, Núcleo Ambiental e CAOMA, 
em novembro, foi deliberada a criação de um Grupo de Trabalho composto por 
Promotores de Justiça com a finalidade de propor critérios para nortear a atuação 
do MPMS nos casos de autuações dos órgãos ambientais, fixando, além disso,  nove 
súmulas de entendimento no que tange ao Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, e ao 
CAR, Decreto Estadual nº 13.977/2014.

Vale mencionar que os principais problemas ambientais enfrentados no Estado pelas 
Promotorias de Justiça em 2014, que motivaram a instauração de Inquérito Civil e 
Procedimento Preparatório, foram a irregularidade jurídico-ambiental nas áreas de 
preservação permanente (29%), seguida por ausência de Licença Ambiental (13%), e 
saneamento básico (13%), desmatamento (12%), poluição sonora (12%), reserva legal 
(11%) e outros, como pesca predatória, maus tratos a animais domésticos, transporte 
irregular de madeira, queimada, carvoarias, erosão, assoreamento de cursos d’água, 
poluição atmosférica, do solo e hídrica.
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O gráfico demonstra os problemas ambientais que foram objetos de instauração, em 
2014, de Inquérito Civil e Procedimento Preparatório pelas Promotorias de Justiça 

Ambientais
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Foi constatado que as Promotorias de Justiça com atuação no meio ambiente 
encerraram o período com um total de 2.457 Inquéritos Civis em andamento, 
instaurados no período compreendido entre o ano de 1993 a 2014, dos quais 
957 Inquéritos aguardam cumprimento de TAC e 146 aguardam homologação da 
promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, conforme 
levantamento realizado pelo Controle de Inquérito Civil, CIC, como demonstram os 
gráficos seguintes.

Esse andamento pode ser visualizado conforme a distribuição por Entrância: Entrância 
Especial; Segunda Entrância; e Primeira Entrância, como segue: 
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Em 2014, as Promotorias de Justiça ambientais comunicaram ao CAOMA a 
instauração de 411 Inquéritos Civis; 205 despachos de instauração de Procedimentos 
Preparatórios; a celebração de 224 TACs; 326 promoções de arquivamento; e 1.157 
prorrogações de prazo.

Houve  a homologação do arquivamento de 508 Inquéritos Civis/Procedimentos 
Preparatórios, referentes ao meio ambiente pelo Conselho Superior, segundo 
publicações do DOMP.
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O ano encerrou com um total de 259 Procedimentos Preparatórios, dos quais 124 
procedimentos aguardam cumprimento de TAC e 44 aguardam a homologação do 
arquivamento pelo Conselho Superior. Além disso, há nas Promotorias de Justiça 
de Meio Ambiente cem Procedimentos Administrativos em andamento, conforme 
dados obtidos no CIC em dezembro. Este Centro de Apoio teve conhecimento do 
ajuizamento de 207 Ações Civis Públicas e 37 Ações de Execução de TACs, realizadas 
pelas Promotorias de Meio Ambiente. 
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Para reafirmar a importância das ações preventivas empreendidas pelo MPMS na 
defesa do meio ambiente, o CAOMA tem por propósito:

•	 Desempenhar suas atividades em 2015 com aprimoramento dos projetos 
ambientais já existentes, bem como na idealização de novos projetos relacionados 
às bacias hidrográficas do Estado e outros a serem desenvolvidos no âmbito desta 
Instituição. 

•	 Incentivar a realização de cursos, seminários e outros eventos, visando o 
aprimoramento técnico e operacional das atividades dos órgãos de execução do 
Ministério Público, na área ambiental. 

•	 Proferir reuniões com órgãos ambientais comprometidos com um meio ambiente 
sustentável, a par da  realização de palestras, externando temas ambientais, 
esclarecendo e dirimindo dúvidas da sociedade,  fomentando novos convênios, 
além de zelar pelo cumprimento dos convênios já firmados.

Núcleo Ambiental

Assessoria: Promotor de Justiça Eduardo Franco Cândia

O Núcleo Ambiental  vinculado ao CAOMA e ao CAOHURB realizou Realização de 
reuniões com os Núcleos Regionais e os Promotores de Justiça do Meio Ambiente, 
visando uniformizar entendimentos e formas de atuação com relação à regularidade 
ambiental dos imóveis rurais frente à implantação do CAR. Também se destacam as 
participações com os seguintes órgãos:  MPT e MPF para tratar de assuntos ligados 
ao meio ambiente, agrotóxicos e resíduos sólidos; FIEMS, para tratar da destinação 
adequada dos resíduos sólidos; Empresa Águas Guariroba sobre poços artesianos; 
Agência Nacional de Águas. 

Também representou a Coordenadora do CAOMA nas reuniões do CONCAUMA. 
Houve ainda a participação, junto ao CI/MPMS, para implantação do banco de dados 
de TACs (Projeto Curupira); participação, junto à STI, na criação e implantação do 
sistema de cadastro de entidades beneficiárias de TACs, disponibilizado pelo portal do 
MPMS. Reunião em Cuiabá/MT, junto ao INAU, versando sobre o disciplinamento das 
áreas úmidas no Pantanal.

Os planos para 2015 são fazer o acompanhamento das informações ambientais 
inseridas no CAR; reunir-se com os Promotores de Justiça da área, a fim de dar 
continuidade aos trabalhos de uniformização de entendimentos e forma de atuação; 
realizar seminários jurídicos para esses Membros da área; e, ainda, realizar reuniões 
com demais órgãos da administração pública e empresas privadas visando à 
preservação do meio ambiente.
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Patrimônio Público e Social

Coordenação: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público 
e Social, CAOPP, tem por atribuição garantir maior efetividade às atividades-fim dos 
órgãos de execução nas atuações relativas a esse tema (Resolução nº 017/2012-PGJ, de 
03.05.2012). 

Entre as atividades do exercício de 2014, o CAOPP esteve envolvido com o Projeto 
Brasil Transparente, que busca fomentar a criação e implementação dos Portais 
de Transparência e de Serviços de Informação ao Cidadão, respectivamente, em 
atendimento à Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e a Lei de Acesso 
à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011). Além disso, o referido projeto objetiva 
fomentar a transparência pública, aumentando efetivamente a transparência ativa e 
passiva dos municípios.

Desse modo, pode-se destacar a elaboração de nota técnica, contendo diagnóstico 
sobre os “portais da transparência dos municípios sul-mato-grossenses”, elencados 
pela Controladoria-Geral da União (CGU). O CAOPP conta com a atuação de analista 
contábil que também faz a análise técnica no sítio do Portal da Transparência dos 
Municípios quando solicitado pelas Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e 
Social, para instrução nos procedimentos instaurados.

Houve continuidade da Campanha Nacional contra a corrupção “O que você tem a ver 
com a corrupção?”, tendo em vista que o Coordenador deste centro de apoio também 
é Coordenador Nacional da referida Campanha. Além disso, o período de 2014 teve 
por destaque:

•	 Atuação para a renovação do Convênio do Conselho Nacional dos Procuradores-
Gerais de Justiça,CNPG, firmado com empresa telefônica Vivo, que  prevê, dentre 
outras ações,  o envio de duzentas mil mensagens aos clientes do Estado de 
Mato Grosso do Sul e de outros Estados da Federação, com a mensagem “Dica 
Vivo: combater a   corrupção depende de todos. Uma ação do Ministério Público 
Brasileiro, CNPG. Saiba mais em www.oquevocetemavercomacorrupcao”;

•	 Manutenção dos Projetos “Programa Brasil Transparente” e “Rede de Controle 
da Gestão Pública” firmados com a Controladoria-Geral de União (CGU) a fim 
de compartilhar experiências e resultados nas ações empreendidas desde 2009, 
quando da assinatura do Protocolo Nacional de instituição da Rede Nacional (Of. 
Circular nº 003/CGMP/2013);
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•	 Armazenamento das informações eletrônicas recebidas diariamente pelo e-mail 
caopjpps@mpms.gov.br, com banco de dados atualizado e individualizado 
por Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, para controle de 
suas atividades e movimentação nos Inquéritos Civis, Ações Civis Públicas, 
Procedimentos Administrativos e Procedimentos Preparatórios, Prorrogações de 
Prazo, TACs, Recomendações, Arquivamentos, no tocante à área do Patrimônio 
Público e Social;

•	 Disponibilização diária na página deste Centro de Apoio no portal www.mpms.
mp.br, material de consulta na área afeta ao Patrimônio Público, peças jurídicas, 
resoluções, recomendações, notícias, legislações, modelos de Ações Civis Públicas, 
artigos doutrinários, eventos, jurisprudências e modelos de procedimentos 
elaborados pelos membros do Ministério Público atinentes  à defesa do Patrimônio 
Público e Social;

•	 Distribuição de cd-room para os novos Promotores de Justiça, com os modelos 
Portarias, Recomendações, TAC, Prorrogações de Prazo, Conversões de 
Procedimentos, Ações Civis Públicas, Recursos, Despachos, sendo as principais 
peças jurídicas utilizadas, e resoluções das PGJ/MS que instruem os procedimentos 
administrativos. Outrossim, foi entregue um cd-room com palestras e suplementos 
da Campanha Nacional contra a Corrupção “O que você tem a ver com a 
corrupção?”, conforme autorização pela CONAMP e CNPG;

•	 Participação em eventos, seminários e reunião sobre a Campanha “O que você tem 
a ver com a corrupção?”, entre outros eventos da área.

Outras ações se referem à troca de experiência e de informações para o 
aprimoramento dos serviços com os Ministérios Públicos de outros Estados da 
Federação, MPSP e MPMT; solicitações de perícias para elucidar fatos para o 
andamento de Inquéritos Civis; recebimento de 3.602 ofícios de diversos órgãos, 
dentre Promotorias de Justiça, MEC, CGU, do Gabinete desta Procuradoria-Geral de 
Justiça, Ouvidoria, bem como, emails com denúncias de irregularidades recebidos 
pelo portal; expedição de ofícios e e-mails sobre assuntos da área; encaminhamento 
de denúncias, representações e documentos recebidos e enviados aos órgãos de 
execução; reuniões sobre procedimentos instaurados por determinadas comarcas, para 
a busca de soluções conjuntas, envolvendo órgãos externos.

Visando o aprimoramento da Instituição, será abordada em simpósios futuros a 
importância da transparência para a efetividade da cidadania, como instrumento de 
controle social, além de ferramenta de investigação para o Ministério Público. O e-Sic 
é a ferramenta desenvolvida pela CGU, disponível na internet, que permite a qualquer 
cidadão, de forma fácil e ágil, solicitar informações aos órgãos públicos.
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Também está previsto analisar as punições advindas do 
descumprimento das legislações que regem a Lei da Transparência 
e a Lei de Acesso à Informação, a aplicação da Lei de Improbidade 
Administrativa e os impedimentos para o recebimento das 
transferências voluntárias de recursos (entes públicos).

Há uma demanda crescente de cobranças por mais transparência 
dos órgãos públicos em todo o Brasil por parte da sociedade, de 
modo que, em Mato Grosso do Sul, a área do CAOPP tende a lidar, 
cada vez mais, com tudo o que há de problemático na política 
administrativa brasileira. Assim, pretende-se também buscar uma 
melhor estrutura junto à Administração, com sala própria, assessoria, 
servidores, Assessoria Especial (Promotor de Justiça), estagiários, e 
sala de reuniões, para atender e acompanhar as ações dos órgãos 
de execução, bem como realizar visitas às sedes das Promotorias de 
Justiça do Patrimônio Público, quando necessário. 

Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução

Coordenação: Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes

As realizações do Departamento Especial de Apoio às Atividades de 
Execução, DAEX, contaram com diversas informações obtidas em bases 
de dados conveniadas e com a atuação do Corpo Técnico, CORTEC, 
formado por profissionais especializados nas áreas de meio ambiente, 
arquitetura e urbanismo, engenharia civil, contabilidade, economia, 
psicologia e serviço social, responsáveis por trabalhos técnicos 
relativos a vistorias, assistências técnicas em perícias judiciais, análises, 
pareceres, relatórios de constatações e manifestações.

Ressalta dizer que, caso não haja técnico especializado na área 
pretendida, o atendimento às solicitações é viabilizado e agilizado por 
meio de convênios de cooperação técnica e/ou contatos com outras 
instituições.

Houve aumento do quadro do DAEX devido ao ingresso de novos 
servidores provindos do concurso público realizado em 2013, bem 
como pela incorporação das áreas de assistência social e psicologia a 
partir de outubro. O DAEX contou também com a colaboração de dois 
estagiários (Arquitetura e Eng. Ambiental) e de uma menor aprendiz do 
Instituto Mirim de Campo Grande.

As atividades do DAEX foram 
regulamentadas pela Resolução nº 

14/2014/PGJ, de 8 de julho de 2014, 
em que constam as  formalizações para 
a utilização dos seus serviços, inclusive 

a criação de cartório estruturado 
para possibilitar o atendimento às 

demandas referentes às áreas que 
compõem o CORTEC. Aliado a isso, 
houve a criação do Portal do DAEX, 

permitindo ao solicitante acompanhar 
todas as demandas.
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Em relação a pesquisas e consultas de informações sigilosas e restritas, houve um total 
de 21.020 solicitações conforme a tabela abaixo:

As atividades desenvolvidas pelas áreas de atuação do Cortec somaram 678 trabalhos 
técnicos concluídos no ano, restando pendentes 473 solicitações. Com relação à 
área de Contabilidade e Economia, CORTEC-CE, foram realizados 164 trabalhos 
técnicos. Registram-se ainda 231 solicitações em andamento, ou seja, pendentes 
de atendimento para o próximo período anual. Trata-se de análises de evolução 
patrimonial e compatibilidade de renda e bens; de procedimentos de investigação 
de eventual improbidade administrativa; de contas de fundos de previdência; de 
prestação de contas das fundações de MS; cálculos de atualização de valores e multas; 
verificação de limites contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal; entre outros.

Pela área de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, CORTEC-EAU, foram atendidas 
134 solicitações, havendo ainda 137 pedidos em andamento a serem atendidos no 
próximo ano. Entre as realizações do ano, constam vistorias técnicas em diversos tipos 
de edificações; redes de infraestrutura urbana; constatações de patologias técnicas; 
levantamento da qualidade de execução de obras ou serviços; acessibilidade universal; 
verificação de compatibilidade entre as licitações e as execuções de projetos estaduais 
e municipais; aferição do nível de pressão sonora; avaliação de imóveis urbanos, etc. 
Como exemplo de trabalho técnico sobre o tema Patrimônio Histórico-Cultural, houve 
a elaboração de Relatório de Vistoria sobre o diagnóstico da poluição visual nas Zonas 
Especiais de Interesse Cultural, ZEICs, do centro de Campo Grande, que resultou na 
recuperação e resgate do valor arquitetônico da fachada de várias edificações.

Pesquisas Concluídas 20.990

Pesquisas Pendentes para 2015 30

Fachada com poluição visual Fachada Recuperada
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Na área ambiental, CORTEC-MA, realizaram-se 345 trabalhos técnicos, 
restando ainda 71 em andamento. Foram vistoriados cursos d’água 
assoreados e/ou poluídos, áreas de preservação permanente, áreas 
de reserva legal, estações de tratamento de água e esgoto, lixões e 
aterros sanitários, empreendimentos industriais e propriedades rurais, 
erosões, atividades de carvoaria, entre outros. 

O Corpo Técnico de Psicologia 
e Serviço Social, CORTEC-PAS, 
concluiu 35 trabalhos técnicos, 
ficando pendentes 34 solicitações 
para o próximo ano, com 
atendimento a ocorrências relativas 
à infância e adolescência, idoso, 
pessoas com deficiência física, etc. 
Para sua atuação, foram adquiridos 
livros técnicos, brinquedos lúdicos, 
jogos para traçar e estudar 
personalidade e eventos, dentre 
outros. 

Todas essas atividades do 
CORTEC estão resumidas no 
gráfico desta página.

Por força de TACs, o CORTEC 
ficou responsável pela elaboração 
dos projetos de diagnóstico 

ambiental de alguns rios e córregos de MS, com participação do 
NUGEO. As equipes multidisciplinares atuam desde a elaboração dos 
projetos ao acompanhanhamento de sua execução. Em 2014, houve 
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o término da elaboração do Projeto de Diagnóstico Ambiental das Propriedades que 
margeiam o rio Curupaí e o córrego Engano, assim como o acompanhamento da 
execução dos projetos dos rios Aquidauana e Apa. Foi elaborado pelo CORTEC-EAU 
o “Projeto de Diagnóstico Arquitetônico dos Imóveis de Significância Histórico-Cultural 
da Antiga Ferrovia Noroeste do Brasil, NOB, Situados no Município de Terenos”. O 
intuito é produzir o inventário técnico desses bens materiais tombados por meio do 
desenho da planta dos imóveis, detalhamentos, registros fotográficos, mapas de 
patologias, etc. 

Com relação à segurança dos técnicos em campo, foram adquiridos alguns itens de 
segurança como maletas de primeiros socorros, botas e luvas. Também foi dado início 
a um programa de compactação e de eliminação de papéis, visando a sustentação 
ambiental.

O DAEX destaca também a realização de palestras para os novos Membros do 
Ministério Público, nas quais foi feita a apresentação dos trabalhos desenvolvidos 
pelo departamento desde a sua criação; orientações sobre as solicitações ao DAEX/
CORTEC; quais as áreas de atuação dos Cortecs; como utilizar determinados sistemas 
de pesquisa (Infoseg e Infopen), dentre outras informações.

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado

Promotores de Justiça: Marcos Alex Vera de Oliveira (Coordenador)

   Claudia Loureiro Ocariz Almirão (Dourados)

   Emy Louise Souza de Almeida Albertini (Campo Grande)

   Marcos Roberto Dietz (Campo Grande)

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, criado no 
âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul no ano 2002, tem os 
limites de suas atribuições fixados pela Resolução nº 19/2011-PGJ, de 22 de agosto de 
2011.

Incumbe ao GAECO atuar de forma concorrente em todo o Estado, oficiando 
nas representações, nos inquéritos policiais, nos procedimentos investigatórios 
criminais e nos processos destinados a identificar e a reprimir os delitos praticados 
por organizações criminosas ou aqueles cujas consequências sociais e econômicas 
justifiquem a intervenção direta do Ministério Público. Para tal, o GAECO possui 
atualmente os núcleos de Campo Grande (sede) e Dourados, sendo integrado por 
quatro Promotores de Justiça de entrância especial. Conta com o apoio de cinco 
assessores jurídicos, uma técnica I, uma estagiária, um auxiliar e 27 policiais militares 
do Setor de Operações de Inteligência.
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O ano de 2014 em números resultou em:

As ações se deram diretamente nas cidades de Campo Grande, Dourados, Bela 
Vista, Corumbá, Três Lagoas, Mundo Novo, Ribas do Rio Pardo, Ponta Porã, Coronel 
Sapucaia e Sete Quedas, conforme síntese abaixo:

 › MARÇO

Com o apoio da Polícia Civil, 
o GAECO cumpriu mandado 
de prisão preventiva contra 
o Delegado de Polícia Civil 
Rinaldo Gomes Moreira, titular 
da Delegacia de Sete Quedas/
MS, pela prática de crimes de 
concussão e lavagem de capitais. 
As diligências resultaram das 
investigações levadas a efeito 
no Procedimento Investigatório 
Criminal nº 01/2014-GAECO 
e ocorreu o oferecimento de 
denúncia ao Poder Judiciário.

 › ABRIL

Operação Promoteu - Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi deflagrada 
uma operação em Mundo Novo, região sul do Estado, para coibir a atuação de uma 
organização criminosa que praticava diversas atividades ilícitas, tais como: remessa 
de produtos ilegais (armas, munições, medicamentos, eletrônicos, cigarros), roubo e 

Operações policiais 1

Mandados de prisão 59

Prisões em flagrante 5

Mandados de busca e apreensão domiciliar 63

Mandados de sequestro de bens 9

Mandados de condução coercitiva 2

Atuação do GAECO em Sete Quedas
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receptação de veículos de carga, falsificação de documentos públicos 
e vários outros crimes correlatos. Foram efetuadas diversas prisões 
e apreendidas dez armas de fogo, munição, máquina de contar 
dinheiro, sete cheques, R$ 60 mil em dinheiro e uma carreta roubada. 
As diligências resultaram das investigações levadas a efeito no 
Procedimento Investigatório Criminal nº 03/2014-GAECO com posterior 
oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário.

Operação Alcateia - Destinou-se ao cumprimento de quatro 
mandados de busca e apreensão na residência do Prefeito de Campo 
Grande, Gilmar Olarte, e um mandado de prisão temporária em São 
Paulo em desfavor de Ronan Edson Feitosa de Lima. Na ocasião, foram 
efetuadas três prisões em flagrante, todas por porte ilegal de arma 
de fogo: sendo dois guardas municipais que faziam a segurança do 
Prefeito e Salem Pereira Vieira, ex-assessor. As diligências resultaram 
das investigações levadas a efeito no Procedimento Investigatório 
Criminal nº 02/2014-GAECO e houve oferecimento da Denúncia ao 
Poder Judiciário.

 › JUNHO

Operação Gravata - O GAECO, a 6ª e a 7ª Promotorias de Justiça 
Criminais de Dourados deflagraram operação destinada ao 
cumprimento de um mandado de prisão preventiva e de quatro 
mandados de busca e apreensão, sendo três em Dourados e um em 
Ivinhema, pela prática dos crimes de tráfico de influência, exploração 
de prestígio e corrupção ativa, perpetrados por advogado atuante 
na área criminal na cidade de Dourados em associação com outros 
investigados. As diligências resultaram das investigações levadas a 
efeito no Procedimento Investigatório Criminal nº 19/2013-GAECO e 
houve oferecimento da Denúncia ao Poder Judiciário.

 › JULHO

Apoio ao GAECO de São José do Rio Preto/SP - Esta operação 
consistiu na localização de pessoas, para fins de cumprimento de 
mandado de prisão e de busca e apreensão. Foi cumprido mandado 
de prisão em desfavor de Júlio César de Souza, na comarca de Três 
Lagoas. As diligências resultaram das investigações levadas a efeito na 
Notícia de Fato nº 32/2014-GAECO, a qual foi arquivada em virtude do 
atendimento à providência solicitada.
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 › AGOSTO

Apreensão de substâncias entorpecentes - Quatrocentos quilos de 
maconha foram apreendidos por uma equipe de policiais militares 
do GAECO, quando se deslocava em direção a Rio Brilhante para 
participar do cumprimento de mandados naquela cidade, por ocasião 
da deflagração da Operação Carta Marcada. Jonatha Asafe Dantas 
dos Santos, oriundo do Estado de São Paulo, foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas e conduzido, juntamente com o veículo e o 
entorpecente até a Delegacia de Polícia de Rio Brilhante.

Operação Carta Marcada - Deflagrada em apoio à Promotoria de 
Justiça da Comarca de Bela Vista, nas cidades de Bela Vista, fronteira 
com o Paraguai, Rio Brilhante e Campo Grande, para coibir crimes de 
associação criminosa, fraudes licitatórias e falsidade documental.

Na cidade de Bela Vista foram cumpridos onze mandados de busca 
e apreensão. Entre os detidos estavam a Abraão Armoa Zacarias 
(ex-prefeito de Bela Vista), Alcyr Mendonça (Vereador em Bela 
Vista) e Eudo Loureiro Pinheiro Neto (Empresário), investigados por 
participação em esquema de fraude a licitações. Na residência do 
ex-prefeito, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo três 
revólveres calibre 38, um revólver calibre 357, de uso restrito, além 
de diversas munições. Também foram apreendidos documentos 
pertencentes à Prefeitura de Bela Vista referentes a contratos 
licitatórios, além da quantia de R$ 48 mil em espécie. 

Em Rio Brilhante, foi detido o funcionário público municipal Dionísio 
Chimenes Filho, que ocupou, no ano de 2013, cargo na comissão 
permanente de licitação de Bela Vista. Com ele foram apreendidos 
documentos, dentre eles cópia de diversos contratos firmados entre 
empresas e a Prefeitura de Bela Vista.

Em Campo Grande, as buscas se deram na sede da empresa EGS 
Comércio e Serviços Ltda, onde foram apreendidos carimbos do 
Fisco de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, notas fiscais em branco 
e documentos referentes a contratos da empresa com a Prefeitura de 
Bela Vista e outras Prefeituras do interior. As diligências resultaram das 
investigações levadas a efeito na Notícia de Fato nº 23/2013-GAECO.
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 › SETEMBRO

Desarticulação do esquema de tráfico comandado por interna do 
presídio feminino de Corumbá - O GAECO, em conjunto com a 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, a 
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, AGEPEN,  
e Batalhão de Choque, desarticulou um esquema de tráfico de 
drogas que operava dentro dos presídios do estado comandado por 
detenta do presídio feminino de Corumbá. Tal operação resultou na 
transferência de Solimar Ferreira Nery e de presos ligados à facção 
criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, PCC, que 
atua tanto no Brasil quanto em 
países como Bolívia e Paraguai. 
As diligências resultaram das 
investigações levadas a efeito 
no Procedimento Investigatório 
Criminal nº 04/2014-GAECO 
com posterior oferecimento da 
denúncia ao Poder Judiciário.

Operação Solurb - O GAECO 
denunciou o empresário 
Thiago Verrone de Souza pela 
participação em um suposto 
esquema milionário de extorsão 
contra a empresa CG Solurb, 
concessionária responsável 
pela coleta de lixo de Campo 
Grande. A investigação apontou 
que no mês de julho de 2014, o 
empresário exigiu R$ 5 milhões 
para desistir de ações na Justiça 
contra a empresa.

O empresário, que atua no ramo de consultoria ambiental, é o autor 
da ação popular que resultou no cancelamento do contrato entre a 
Prefeitura de Campo Grande e a CG Solurb. Ele questionou o processo 
desde o início, ainda no primeiro semestre de 2012, e foi o autor de 
várias ações judiciais que questionam o contrato e apontam eventuais 
irregularidades cometidas no descarte dos resíduos no aterro sanitário 
e no ”lixão” da Capital. No entanto, o caso segue em fase de recurso e 
a Prefeitura só deverá abrir nova licitação quando o processo transitar 
em julgado. A denúncia foi aceita no dia 5 de setembro de 2014 pelo 
Juiz Thiago Nagasawa Tanaka da 1ª Vara Criminal.

Coordenadas para deflagrar operação



50 Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas

Relatório Anual de Atividades - 2014

 › NOVEMBRO

Operação Viajantes - O GAECO e a Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo 
deflagraram operação policial voltada ao cumprimento de 14 mandados de busca 
e apreensão, sendo 13 na cidade de Ribas do Rio Pardo e um na cidade de Campo 
Grande, em virtude da constatação de irregularidades no pagamento de diárias a 
vereadores e servidores da Câmara Municipal da Cidade de Ribas do Rio Pardo. 
Conforme levantamento realizado, de janeiro a setembro de 2014, o Legislativo 
do município teria consumido cerca de R$ 523.400,00 em recursos públicos com 
o pagamento de diárias, que chegariam ao valor de R$ 750,00 para cada dia de 
deslocamento dentro do Estado e R$ 1.500,00 para cada dia de viagem fora do 
Estado.

Verificou-se ainda a existência de gastos excessivos realizados pela Câmara com 
empresas terceirizadas de publicidade, informática, assessorias contábeis e jurídicas, 
cujos valores ultrapassam a R$ 3,5 milhões. As diligências resultaram das investigações 
levadas a efeito na Notícia de Fato nº 40/2014-GAECO. 

Operação Morteiro - Deflagrada nas cidades de Três Lagoas e Campo Grande, a 
operação policial voltada ao cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão 
e quatro mandados de condução coercitiva, pela prática de fraude a licitações 
destinadas à contratação de empresas para a realização de eventos no município 
de Três Lagoas. Em atendimento à determinação judicial, três empresários e um 
ex-servidor público municipal de Três Lagoas foram conduzidos pelos policiais para 
prestar depoimento. As diligências resultaram das investigações levadas a efeito no 
Procedimento Investigatório Criminal nº 19/2014-GAECO. 

Operação Dublê - No dia 27.11.2014, foram 20 pessoas presas nessa operação que 
investigou quadrilha que usava carros de luxo roubados para transportar drogas do 
Paraguai para quatro estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Goiás. 
A operação aconteceu em cinco cidades de Mato Grosso do Sul, entre elas Amambai, 
Dourados e Coronel Sapucaia. Foram cumpridos 21 mandados de prisão, oito deles 
em presídios, quinze de busca e apreensão e oito de sequestro de bens.

De acordo com a investigação, que teve início no mês de março de 2014, o município 
de Coronel Sapucaia, a 400 km de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai, 
era usado como porta de entrada para os entorpecentes. Os criminosos também 
estocavam parte da droga em Dourados, a 233 km da Capital. O entorpecente 
era transportado em veículos roubados em São Paulo e Goiás e depois levado a 
outros estados. Os carros roubados eram colocados em meio a outros veículos 
nos caminhões-cegonha para não levantar suspeita. As diligências resultaram 
das investigações levadas a efeito no Procedimento Investigatório Criminal nº 
08/2014-GAECO.

No decorrer do ano de 2014, o GAECO atuou em alinhamento às metas traçadas 
no mapa estratégico deste Ministério Público, uma vez que intensificou o combate 
à corrupção, à improbidade administrativa e ao crime organizado. As operações 
deflagradas fortaleceram a imagem da Instituição, pois foram intensamente divulgadas 
na imprensa nacional, dada sua importância na repressão à criminalidade, contribuindo 
para a segurança da sociedade.
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Os planos de atuação no próximo período estão baseados em fazer 
cumprir as metas estabelecidas pelo Grupo Nacional de Combate às 
Organizações Criminosas, GNCOC, e pelo Planejamento Estratégico 
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como 
manter o estreito relacionamento com as Polícias, no intuito de se 
obter a integração e cooperação voltada ao efetivo combate ao crime 
organizado.

Núcleo de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 

O Núcleo de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, NUGEO, 
lotado na Procuradoria-Geral de Justiça, tem o objetivo de auxiliar 
as Promotorias de Justiça na defesa do meio ambiente por meio 
de constatações ambientais feitas com base em softwares de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto, possibilitando ao 
Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul monitorar atividades 
de desmatamento e regularização ambiental das propriedades rurais.

No período anual, houve a captação, armazenamento, processamento, 
análise e apresentação de informações ambientais georreferenciadas, 
por meio de sistemas de informações geográficas, cartografia, 
sensoriamento remoto e análise espacial reunindo informações para 
auxiliar as Promotorias de Justiça.

Foram produzidos 204 documentos, elaborados com técnicas de 
análise multitemporal de imagens de satélite, para a constatação 
de desmatamentos e verificação do cumprimento da legislação 
ambiental referente às áreas de preservação permanente e reserva 
legal, abrangendo os municípios de Alcinópolis, Amambai, Anastácio, 
Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bonito, 
Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, 
Corguinho, Corumbá, Dourados, Figueirão, Inocência, Ivinhema, 
Jaraguari, Jateí, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, 
Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, 
Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato 
Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Terenos.

Dos 204 documentos técnicos georreferenciados, 61 foram 
elaborados para atender solicitações do DAEX, referentes à 
localização de propriedades rurais mediante o fornecimento das 
coordenadas geográficas limítrofes, confecção de mapas para auxiliar 
vistorias e relatórios técnicos, conversão de extensão dos arquivos 
georreferenciados tornando-os compatíveis com os softwares 
disponíveis no departamento.
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Espacialização dos atendimentos NUGEO em Mato Grosso do Sul
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Número de atendimentos do NUGEO nas Comarcas  de Mato Grosso do Sul

O uso de imagens de satélite pelo 
NUGEO proporciona a compreensão 
da evolução dos danos ambientais, 
possibilita a quantificação das áreas 
afetadas, bem como a análise da 
temporalidade dos fatos interpretados 
com dados das licenças ambientais.
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Junto ao CAOMA, o NUGEO promoveu a Operação Cachorro Vinagre 
2013-2014, Portaria nº 1.512/2014-PGJ, de 12.09.2014, com o objetivo 
de identificar a regularidade de áreas desmatadas entre os anos de 
2013 e 2014, no Bioma Cerrado do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi 
realizado o levantamento das áreas desmatadas por meio das imagens 
de satélite, bem como as rotas de acesso às áreas. As Etapas 1 e 2 
foram executadas em outubro e novembro de 2014, ficando as demais 
etapas para 2015. 

Entre os dias 26 e 28.03.2014, o NUGEO participou do “Taller de 
monitoreo satelital de la tala ilegal/cambio de uso del suelo em 
la provincia de Sucumbíos, Ecuador”. No evento, foi inaugurada a 
“Oficina de monitoreo satelital de la Fiscalía General del Ecuador”, 
localizada no edifício da “Fiscalía” da Cidade de Lago Ágrio, província 
de Sucumbíos, Equador, onde o NUGEO auxiliou nas atividades de 
capacitação e planejamento prático dos técnicos e fiscais da província 
de Sucumbíos; melhoria da metodologia e conteúdo dos relatórios 
que serão emitidos pelo setor de geoprocessamento para iniciar 
a investigação pelos crimes ambientais de desmatamento, corte e 
modificação do uso do solo florestal; definição de uma metodologia 
para o levantamento de dados investigativos para início ao processo 
judicial pelos crimes mencionados; auxílio no contato entre o Ministério 
Público do Equador, o Ministério de Meio Ambiente e o Ministério 
Agrário. 

Foram atividades que se justificam devido à experiência no 
monitoramento do desmatamento por satélite do  NUGEO, pela 
qual, desde novembro de 2013, os Ministérios Públicos do Peru e do 
Equador ficaram interessados em implantar em seus territórios sistema 
semelhante. Assim, o Ministério Público do Equador implementou um 
núcleo espelhado tanto em conteúdo, formato, como em metodologia, 
na experiência exitosa do MPMS.
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O NUGEO ocupou-se ainda de atividades relacionadas ao que ocorreu 
em 2013, em que a 2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia instaurou 
o Inquérito Civil nº 07/2013 e, após, celebrou um TAC acordando 
o depósito de R$ 400 mil em favor do Fundo Especial de Apoio e 
Desenvolvimento do Ministério Público vinculado a projetos ambientais 
da 2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia. Assim, foi instituído um 
Projeto Ambiental destinado à regularização jurídico-ambiental dos 
imóveis rurais de Sidrolândia. Do recurso total acordado no TAC, 
foram destinados R$ 170 mil em favor do NUGEO, para dotá-lo de 
infraestrutura adequada para atuar como agente colaborador do 
Projeto Ambiental da 2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia.

Consta que, nos dia 17 de novembro de 2014, foi assinado, pelo 
Procurador-Geral de Justiça Humberto de Matos Brittes, o Termo de 
Compromisso Corporativo de Uso das Imagens RapidEye, de 2011, 
para adquirir gratuitamente as imagens de satélite de Mato Grosso do 
Sul, junto ao Ministério de Meio Ambiente, MMA.

Assim, a perspetiva para 2015 é a atualização dos computadores 
e softwares de geoprocessamento do NUGEO com desempenho 
compatível com as necessidades, conforme TAC do Inquérito Civil n. 
07/2013; a implantação de uma plataforma web para disponibilização 
de informações georreferenciadas do NUGEO a membros e servidores; 
a conclusão das etapas 3, 4 e 5 da Operação Cachorro Vinagre 2013-
2014, conforme Portaria nº 1.512/2014-PGJ, de 12 de setembro de 
2014, bem como fazer a divulgação do relatório, e, por fim, o uso das 
imagens de satélite RapidEye, de 2011, com resolução espacial de 5 
metros, adquiridas gratuitamente junto ao MMA para constatação de 
danos ambientais em atendimento às solicitações das Promotorias de 
Justiça.
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Secretaria-Geral do MPMS 
e suas Coordenações 
Administrativas 

Secretário-Geral: Promotor de Justiça Rodrigo Jacobina Stephanini

As atribuições da Secretaria-Geral compreendem exercer a supervisão, 
direção, coordenação e planejamento dos serviços administrativos do 
MPMS. Coordena, orienta e acompanha os trabalhos das secretarias de 
Administração, de Tecnologia da Informação, de Recursos Humanos, de 
Finanças e Planejamento; do Departamento de Engenharia, da Divisão 
de Apoio da Secretaria-Geral; das Comissões Permanentes de Licitação 
e de Análise e Avaliação de Documentos; bem como das comissões 
de Constatação de Disponibilidade de Material, de Padronização 
de Veículos Oficiais, de Padronização de Mobiliários e da Comissão 
Temporária de Acessibilidade e de Projetos de Ampliação e Construção 
de Edifícios-Sedes.

Dentre as atividades cotidianas e aquelas transcritas pelas Secretarias e 
setores subordinados, sobressaem as seguintes ações:

•	 Reformas e manutenções prediais nas sedes da Procuradoria-
Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça da Capital e interior, 
especificamente a adequação física de acordo com a norma 
regulamentadora NBR 9050/2004 - Acessibilidade a Edificações, 
Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;

•	 Substituição de vários aparelhos antigos de ar-condicionado por 
equipamentos mais modernos e econômicos, tanto na PGJ quanto 
nas Promotorias de Justiça do Interior;

•	 Aquisição de 350 computadores e 250 monitores em cumprimento 
às metas de atualização tecnológica do Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação Ceti;

•	 Coordenação dos trabalhos da Comissão Permanente de Análise 
e Avaliação de Documentos, Cpaad, em atendimento à Resolução 
nº 004/2013/PGJ, com publicação de 14 editais de eliminação, 
totalizando cerca de 250.000 documentos;
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•	 Coordenação dos trabalhos da Comissão de Constatação de 
Disponibilidade de Material, CCDM, em obediência à Resolução 
n. 18/2014/PGJ, que culminou com a doação de 535 materiais 
obsoletos, entre computadores, nobreaks, impressoras, aparelhos 
de ar-condicionado, mobiliários, etc. Os órgãos beneficiados 
foram: Delegacias da Polícia Civil, Polícia Militar, Agência Estadual 
de Administração dos Sistemas Penitenciários, Companhia 
Independente de Policiamento de Trânsito, Prefeituras Municipais de 
Amambai, Ivinhema e Caarapó, Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Amambai e Mundo Novo;

•	 Coordenação dos trabalhos 
da Comissão de Padronização 
de Veículos Oficiais, com a 
consequente publicação da 
Resolução n. 20/2014-PGJ, que 
alterou a Resolução nº 20/2009-
PGJ, incluindo a categoria V - 
transporte institucional;

•	 Coordenação dos trabalhos 
da Comissão Temporária de 
Acessibilidade, com adaptação 
das antigas estruturas e 
construção de novos prédios 
nos parâmetros estabelecidos 
pela legislação da 
acessibilidade e exigidos pela 
Resolução nº 81/2012-CNMP, 
em que se estabeleceu o ponto 
de partida para os projetos de 
engenharia e arquitetura;

•	 Solicitação a órgãos internos para, em conjunto com a Secretaria de 
Tecnologia da Informação, viabilizasse a mudança do Portal MPMS, 
para que atendam a exigências legais;

•	 Viabilização, pela Secretaria de Administração, da contratação de 
serviços terceirizados de recepção com a qualificação especial para 
o tratamento do público e do servidor com deficiência, incluindo 
compra por meio de licitações para a aquisição de assentos 
prioritários conforme especificações técnicas e outras exigências da 
Legislação Federal e do CNMP;

Entrega de computadores à Polícia Civil
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•	 Elaboração de estudos e projetos a serem encaminhados à Administração Superior 
com sugestão de convocação dos servidores efetivos do interior, um por comarca, 
que tenham em suas atribuições o atendimento ao público, para participarem de 
palestras sobre o público com deficiência e obterem a qualificação especial para o 
atendimento, conforme exigência do CNMP;

•	 Acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Padronização de Mobiliário, 
sugerindo-lhe mobiliários acessíveis, de acordo com a NBR 9050;

•	 Envio de consulta ao Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade, Neace, do 
CNMP, para interpretação e observação das diretrizes firmadas nos projetos em 
andamento e vindouros realizados pelo MPMS;

•	 Envio de consulta à Divisão de Fiscalização e Controle Urbanístico, DFCU, no 
âmbito do Município de Campo Grande, questionando-lhe a interpretação e a 
aplicação das leis e decretos municipais, que tratam da aplicação de piso tátil 
direcional e de alerta, em observância à diferença entre a legislação federal e a 
municipal;

•	 Propositura de Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Sul-Mato-Grossense 
para Cegos Florindo Vargas, ISMAC, com o intuito de obter conhecimento técnico 
de leitura do sistema em braile;

•	 Solicitação de vistoria para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, 
CBMMS, para todos os prédios da Instituição a fim de adequar as estruturas às 
exigências de segurança, estabelecidas em lei.

Destaca-se ainda a coordenação dos trabalhos da Comissão de Projetos de Ampliação 
e Construção de Edifícios, no que se refere às Promotorias de Justiça de Aparecida do 
Taboado, Corumbá, Naviraí, Três Lagoas e Campo Grande, como segue:

•	 Aparecida do Taboado: foi deliberado que o projeto da referida comarca seja 
realizado com a repetição do projeto do edifício da comarca de Chapadão do Sul, 
com as devidas adaptações de acessibilidade e ainda a captação de águas pluviais;

•	 Corumbá: será desenvolvido um projeto semelhante ao da comarca de Dourados, 
além da captação de água pluvial. O projeto encontra-se em fase avançada no 
Departamento de Engenharia;

•	 Naviraí: será desenvolvido, primeiramente, um projeto semelhante ao edíficio 
da comarca de Ponta Porã, com configurações específicas devido à topografia 
do terreno. Também haverá captação de água pluvial. O projeto encontra-se no 
Departamento de Engenharia;
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•	 Três Lagoas: esta foi elevada à condição de Entrância Especial, em 
2014, motivando a expansão do prédio existente das Promotorias 
de Justiça e seu estacionamento. A idealização da expansão é 
a colocação de mais quatro promotorias, com dois pavimentos. 
Aguardam-se medidas prévias para concretizar o projeto, como por 
exemplo, obter a cessão de uso ao Governo do Estado, atualmente 
proprietário da área em questão;

•	 Campo Grande: projeta-se construir um novo prédio para as 
Promotorias de Justiça. A localização do prédio será no terreno da 
Procuradoria-Geral de Justiça.  Atualmente o projeto encontra-se na 
fase do estudo do programa de necessidades. 

Também para a Capital, há projeção de ampliação do prédio da 
Procuradoria-Geral de Justiça, com construção de gabinetes para 40 
Procuradores de Justiça adaptado para permitir futuras expansões. 
O plano é seguir o padrão arquitetônico já existente, de modo a 
contemplar, também, um auditório para cerca de 300 pessoas e 
refeitório para aproximadamente 100 pessoas, com cozinha industrial.

Administração
A Secretaria de Administração, SEAD, subordinada à Secretaria-Geral, 
possui uma equipe composta por 51 pessoas, entre seu diretor e 
servidores efetivos e comissionados, para as tarefas desencadeadas a 
partir de departamentos, divisões e núcleos que a compõem. Nessas 
tarefas, consta que, no exercício de 2014, circularam mais de 1.300 
processos referentes à compra de bens móveis, imóveis e serviços, 
bem como foram realizadas, pelo Setor de Análise e Compras, várias 
consultas de preços para efetivação de compras nas modalidas direta, 
licitação, registro de preços e produção de termos de referência para 
as aquisições.

No Departamento de Material e Patrimônio, DMP, os trabalhos foram 
desenvolvidos para a aquisição, guarda, suprimento e distribuição 
de materiais, controle de estoques, registro e inventário de bens 
patrimoniais. Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se o cadastro 
de mais de 3.000 bens patrimoniais e de consumo adquiridos no 
período, bem como a expedição de mais de 3.700 requisições de 
materiais, conforme controle pela Divisão de Almoxarifado. 

O plano para o exercício de 2014 era 
o de reduzir o número de itens em 
estoque, evitando a estagnação por falta 
de utilização. Tal objetivo foi alcançado 
em virtude da adoção, pela Instituição, 
da modalidade de compras pelo Sistema 
de Registro de Preços, permitindo a 
adequada gestão de materiais. Dada 
essa nova adequação, houve variações 
significativas em relação aos valores 
dos materiais permanentes em estoque, 
pois no exercício de 2013 havia um 
montante de R$ 514.927,15. Em 2014 
o valor diminuiu para R$ 7.443,88. 
Embora o consumo tenha aumentado, 
esse fato não refletiu no valor do saldo 
de estoque. Isso foi constatado na 
avaliação sobre 2013 na qual se registrou 
um montante de R$ 288.650,84. Já 2014 
finalizou com valor de R$ 299.044,51.
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O Departamento de Serviços Gerais, DSG, esteve à frente de 
atividades relacionadas à gestão dos contratos de serviços de 
execução continuada, como a gestão da mão de obra terceirizada de 
limpeza e de motoentrega, além de administrar outras contratações 
correlatas. Nas formalizações de trabalho, emitiu memorandos, ofícios, 
ordens de serviços e ainda efetivou a emissão de passagens aéreas. 
Auxiliou na conclusão da implantação do projeto de outsourcing 
(H2L Equipamentos e Sistemas). Em decorrência da execução de 
contrato de locação de nobreak, foi possível expandir o número de 
equipamentos locados e consequentemente atender às Promotorias 
de Justiça, havendo também a redução considerável do tempo de 
indisponibilidade dos computadores nesses órgãos.

Entre os contratos de terceirização que exigiram maior atenção da 
equipe, constam: manutenção predial, limpeza em geral, recepção 
e copeiragem, jardinagem, serviços de motoentrega, bem como 
os demais contratos de serviços necessários à manutenção e à 
conservação dos prédios deste Órgão Ministerial.

Para o controle dos veículos da Instituição, a Divisão de Transportes 
é a encarregada do deslocamento dos membros e servidores e, 
ordinariamente, do transporte de materiais e também da manutenção 
e controle de despesas dos veículos da frota do MPMS. No período, 
houve aumento da frota com a aquisição de seis novos veículos, sendo 
duas Doblòs, uma para Campo Grande e outra para Dourados, e 
quatro camionetes destinadas às Promotorias de Justiça de Campo 
Grande, Nova Andradina, Aquidauna e Jardim.

Outra atividade da SEAD é fazer o controle de documentos da 
Instituição por meio de sua Divisão de Arquivo e Protocolo-
Geral. Esta realizou atividades relacionadas ao trâmite dos objetos 
de correspondência, registrando o encaminhamento de 52.000 
correspondências direcionadas à Instituição e o recebimento e 
cadastramento de mais de 22.500 itens entre documentos e demais 
comunicações.

Entre as atividades previstas para o 
próximo período constam os serviços 

relativos à implantação de sistema 
integrado de gestão administrativa; 

reformas no edifício da PGJ/MS; 
substituições de aparelhos de ar-

condicionado das Promotorias de 
Justiça do interior e dos gabinetes das 

Procuradorias de Justiça.
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Engenharia
Ao Departamento de Engenharia, DENG, compete sugerir, projetar e fiscalizar a 
reforma, ampliação, conservação e construção dos prédios do Ministério Público, bem 
como proceder à análise de orçamento de tais obras. Sua equipe é composta por 16 
(dezesseis) pessoas, as quais atuaram para cumprir suas atribuições como:

•	 Trabalhos da Comissão Temporária de Acessibilidade: foram realizadas 
várias atividades, já elencadas no texto da Secretaria-Geral do MPMS e suas 
Coordenações Administrativas. O DENG cita, ainda, a elaboração do projeto de 
adequação da entrada da Promotoria de Justiça de Ivinhema; o acompanhamento 
dos processos administrativos instaurados para a aprovação dos Projetos de 
Segurança contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos pelo Corpo de Bombeiros; a 
conclusão do estudo sobre assentos preferenciais e acerca dos locais reservados 
a pessoas em cadeira de rodas, nas recepções dos prédios do Ministério Público; 
o desenvolvimento de estudos sobre a sinalização visual indicativa no interior dos 
prédios do Ministério Público e para aquisição de telefones adaptados. 

•	 Trabalhos da Comissão de Projetos de Ampliação e Construção de Edifícios-sede: 
foram realizadas várias atividades, conforme citado no texto da Secretaria-Geral. 
O DENG ressalta, também, a realização de estudos para adequação dos prédios 
do Ministério Público aos princípios de sustentabilidade ambiental e eficiência 
energética.

•	 Modificação de leiautes das salas dos Procuradores e Promotores de Justiça, de 
acordo com a necessidade e levantamentos in loco.

•	 Envio à comissão de licitação do projeto e orçamento referentes a: 1) melhorias 
nos prédios da PGJ (construção de muro, execução de nova pintura externa, 
novo leiaute, inclusive elétrico e de lógica, para os setores DAEX, DENG, CAOs, 
SEAD, STI, NUGEO, Núcleo Ambiental e Licitação, reforma do CPD), do GAECO 
(instalação de cobertura no estacionamento) e também das Promotoras de Justiça 
da Capital; com revisão geral nos prédios da Instituição quanto ao sistema de 
lógica e realização de serviços de manutenção na cobertura, sistemas elétricos e 
hidráulicos; dentre outros. 2) Inclusão de arquivo no prédio da PJ de Corumbá. 3) 
Construção de guarita no prédio sede das Promotorias de Justiça de Dourados, 
assim como reforma parcial dessa edificação, com pintura externa.

•	 Execução de estacionamento coberto, no prédio das Promotorias de Justiça de 
Bataguassu, incluindo rampas e muro de fechamento. 

•	 Reforma geral de imóvel alugado para a implantação da Promotoria de Justiça de 
Rio Verde.
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•	 Projeto e implantação de armários e balcão planejados para as salas dos 
Promotores no prédio das Promotorias de Justiça de Naviraí.

•	 Reforma do prédio alugado onde funcionava a Promotoria de Justiça de Angélica, 
para entrega ao proprietário, tendo em vista a desinstalação provisória dessa PJ 
para o prédio de Ivinhema. 

•	 Acompanhamento da manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado 
dos prédios do MPE na Capital e no interior.

Finanças e Planejamento
Responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros do MPMS, a Secretaria de 
Finanças e Planejamento, SEFIN, é composta por sua diretoria e os departamentos 
de: 1) Execução Orçamentária, 2) Tomada de Contas, 3) Programação Financeira, e 4) 
Execução Financeira. Em análise geral, as seguintes tabelas orçamentárias demonstram 
o resumo do período anual:

Dotação Inicial R$ 269.704.000,00

Créditos Suplementares – FONTE 00 R$ 12.500.000,00

Créditos Suplementares – FONTE 12 R$ 14.207,00

Destaque Recebido – FONTE 44 R$ 246.251,08

Total R$ 282.464.458,08

Dotação Atual R$ 282.464.458,08

Empenhado R$ 282.378.911,54

Liquidado R$ 277.414.380,62

Pago R$ 277.299.587,93

Saldo de Dotação R$ 85.546,54

Saldo a Pagar R$ 4.964.530,92

Resumo da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial da PGJ

Fontes de Recursos

FONTE 00 - Recurso Orçamentário MPMS
FONTE 12 e 81 - Recurso de Convênios
FONTE 40 - Recurso Diretamente Arrecadado
FOINTE 44 - Receita de Compensações Ambientais
FONTE 45 - Recurso de Alienação de Bens e Direitos da Administração Direta
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Ativo Valor

Disponibilidade Financeira R$ 5.689.730,83

Bancos R$ 5.678.549,86

Outras Disponibilidades Financeiras R$ 11.180,97

Passivo Valor

Obrigações Financeiras R$ 442.198,14

Depósitos R$ 321.267,32

Restos a Pagar Processados R$ 120.930,82

Saldo Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 5.247.532,69

Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 4.964.530,92

Suficiência Após a Inscrição em Restos a Pagar não 
Processados

R$ 283.001,77

Resumo da Disponibilidade Financeira - PGJ

Bens móveis em 
estoque

Saldo em 
31.12.2013 Entradas Saídas

Saldo em 
31.12.2014

Bens de Consumo R$ 288.650,84 R$ 2.122.025,46 R$ 2.113.631,79 R$ 297.044,51

Material Permanente R$ 514.927,15 R$ 4.061.848,50 R$ 4.569.331,77 R$ 7.443,88

Estoque Interno 
do Almoxarifado

Saldo Em 
31/12/2013 Entradas Saídas

Saldo Em 
31/12/20014

Bens móveis 
incorporados em 
uso

R$ 29.688.765,70 R$ 4.061.848,50 R$ 624.926,01 R$ 33.125.688,19

Bens imóveis R$ 22.559.836,94 R$ 42.834,02 R$ 14.484,02 R$ 22.588.186,94

Total R$ 52.537.253,48 R$ 6.226.707,98 R$ 2.753.041,82 R$ 56.010.919,64

Balanço de Movimentação de Bens Patrimoniais - 2014
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Ativo Valor

Disponibilidade Financeira R$ 11.040.068,35

Bancos R$ 11.040.068,35

Outras Disponibilidades Financeiras R$ 0,00

Passivo Valor

Obrigações Financeiras R$ 0,00

Depósitos R$ 0,00

Restos a Pagar Processados R$ 0,00

Saldo Antes da Inscrição em Restos a Pagar não 
Processados

R$ 11.040.068,35

Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 995.080,52

Suficiência Após a Inscrição Em Restos a Pagar não 
Processados

R$ 10.044.987,83

Dotação Inicial – FONTE 40 R$ 2.340.000,00

Dotação Inicial – FONTE 45 R$ 270.000,00

Dotação Inicial – FONTE 81 R$ 1.000.000,00

Total R$ 3.610.000,00

Dotação Atual R$ 3.610.000,00

Empenhado R$ 1.750.502,76

Liquidado R$ 755.422,24

Pago R$ 755.422,24

Saldo de Dotação R$ 1.859.497,24

Saldo a Pagar R$ 995.080,52

Resumo da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – FEADMP/MS

Resumo da Disponibilidade Financeira – FEADMP/MS



65

Secretaria-Geral do MPMS e suas Coordenações Administrativas 

Licitação
A Comissão de Licitação atuou em 2014 conforme a Portaria nº 983/2014-PGJ, de 
24.6.2014, com a designação de servidores efetivos que executaram 66 Procedimentos 
Licitatórios, sendo 56 Pregões, três Concorrências, quatro Tomadas de Preços e três 
Convites. Merece destaque a contratação de empresas para execução de reformas nos 
prédios das Promotorias de Justiça da Capital (unidade Rua da Paz) e da comarca de 
Bataguassu. 

Para melhora dos trabalhos de tecnologia da informação, foram adquiridos por 
licitação monitores, placas de vídeo, leitores biométricos, discos rígidos, entre outros 
produtos periféricos e suprimentos, além da contratação de serviços de reforma nas 
instalações físicas e de confecção de bancadas para a STI. Também foi contratada 
empresa para locação de equipamentos que tenham condições de fornecer energia de 
maneira ininterrupta (nobreaks de grande porte). 

Dando continuidade à política de renovação da frota de veículos do MPE, foram 
adquiridas 4 camionetes Ford Ranger e 2 utilitários Fiat Doblò.

Houve licitação pública que possibilitou renovar parte do acervo da “Biblioteca 
Manoel de Oliveira Gomes”, com a aquisição de 92 obras jurídicas, atualizando, assim, 
esta importante ferramenta para a consecução das atividades institucionais. 

Realizaram-se, com mais frequência, certames na modalidade de Registro de Preços, 
contribuindo para a economia e racionalização nas aquisições de bens e contratação 
de serviços. As licitações, de uma forma geral, lograram êxito na aquisição de bens 
de consumo e permanentes, assim como na contratação de serviços de qualidade e 
eficiência, atendendo simultaneamente os princípios da economicidade e do interesse 
público, resultando em significativa economia para o MPMS.

Recursos Humanos
As atividades de gestão de pessoas do MPMS foram desenvolvidas pela Secretaria de 
Recursos Humanos, SRH, sendo destinadas ao atendimento dos Membros e do Quadro 
de Servidores da Instituição. Foram inúmeras portarias e documentações, incluindo 
informações para instruir processos administrativos, no âmbito da Procuradoria-Geral 
de Justiça. Destacam-se, no período, os trabalhos relativos a 181 nomeações, sendo 
quatro candidatos aprovados no XXVI Concurso Público de Provas e Títulos para 
Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, ao cargo 
de Promotor de Justiça Substituto; 60 candidatos aprovados no V Concurso Público 
para Ingresso na Carreira do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual, nos 
cargos de Analista, Técnico I, Técnico II e Auxiliar; e 117 servidores ocupantes de cargo 
em comissão, do Quadro do Ministério Público Estadual.



66 Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas

Relatório Anual de Atividades - 2014

Em decorrência disso, várias providências administrativas foram 
tomadas, dentre as quais, a conferência de documentos e certidões 
exigidas de acordo com o Edital dos Concursos Públicos e legislação 
em vigor; preenchimento de formulários diversos e dos termos de 
posse; registro dos dados pessoais no Sistema Turmalina e no Sistema 
de Gestão de Pessoal, SGP; providências para produção de crachás 
e carteiras de identidade e demais procedimentos de rotina. De 
igual forma, efetivaram-se todas as providências necessárias quanto à 
exoneração de servidores, entre 79 ocupantes de cargo comissionado 
e 27 ocupantes de cargo efetivo.

Com relação ao ingresso de novos 
membros, foram enviados, à 
Casa da Moeda, dados cadastrais 
para a expedição de Carteiras de 
Identidade Funcional.

Durante o período, ocorreu a 
disponibilização e a inserção de 
dados de servidores e membros 
junto ao SGP, implantado pela 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação, STI, que também 
desenvolveu e acompanhou a 
implantação de novo sistema 
de controle e acompanhamento 
mensal das Folhas de Frequência 
e Cartões de Ponto dos servidores 
do Quadro do Ministério Público 

e dos servidores colocados à disposição da Procuradoria-Geral de 
Justiça.

Na execução de suas tarefas, a SRH fez o controle e a distribuição 
mensal de Vale-Transporte aos servidores; providências quanto à 
solicitação de transporte especial; previsão das datas de início de 
direito dos benefícios de abono de permanência e aposentadoria por 
meio de simulações; adequação dos procedimentos de pagamentos 
de vencimentos, indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e 
adicionais com a publicação de novas resoluções referentes à Lei nº 
4.134, de 6 de dezembro de 2011, que regulamenta o Plano de Cargos 
do Quadro de Servidores desta Instituição; bem a como a progressão 
funcional dos servidores, nos termos de referida Lei.

Controle de Registro de Ponto Digital
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Acompanhou servidores em licença para tratamento de saúde, emissão 
de Boletins de Inspeção Médica, BIM; Boletins de Inspeção Médica 
Admissional, BIMA; representação em Junta Médica; bem como 
contatos com setor de benefícios da Agência de Previdência Social de 
Mato Grosso do Sul, AGEPREV e Instituto Nacional do Seguro Social, 
INSS, para concessão de licenças e benefícios previstos por lei de 
todo o Quadro de Pessoal. Forneceu orientações para a obtenção de 
assistência social e médico-ambulatorial, bem como visitas domiciliares 
e hospitalares aos membros e servidores em exercício nos órgãos do 
Ministério Público Estadual.

Conforme normas, verificou e adequou os arquivos para remessa 
eletrônica dos dados dos membros e dos servidores detentores 
de cargos efetivos e comissionados do MPMS para o Sistema 
Informatizado de Controle de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul; fez a remessa eletrônica dos dados 
dos membros e dos servidores detentores de cargos efetivos para 
atendimento ao Programa de Melhoria de Qualidade dos Dados dos 
Membros e Servidores Ativos e Aposentados no âmbito do Ministério 
Público Estadual.

Fez a inclusão de diversos dados cadastrais junto ao banco de dados 
de outras instituições que prestam serviços ao MPMS mediante 
convênios, a exemplo dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul e 
servidores do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul; fez 
o controle do recebimento e arquivamento das Declarações de Bens e 
Rendas de Membros e Servidores do MPMS, bem como os formulários 
de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações 
de ajuste anual do Imposto de Renda de Pessoa Física. 

Também elaborou planilhas, relatórios, declarações, certidões e demais 
documentos solicitados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 
CNMP, referente a dados de 2013.

Após a elaboração, encaminhou extratos das Portarias para a imprensa 
oficial, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público, 
DOMP.

Cuidou dos procedimentos necessários para a concretização das 
remunerações dos membros, pensionistas e servidores do Ministério 
Público, inclusive as referentes à concessão de vantagens, tais como: 
diárias, ajuda de custo, indenização de substituição, gratificação de 
adicional por tempo de serviço, gratificação de função, indenização 
de juizados especiais, gratificação pelo exercício cumulativo, diferença 
de vencimentos, gratificação de produtividade, gratificação de 
representação, encargos especiais e demais vantagens previstas 
por lei. Fez a emissão de relatórios para fins de elaboração da Folha 
de Pagamento e Consignações, relacionados a institutos de saúde, 
associativos, bancários, entre outros.

Procedeu as atualizações junto ao 
Portal do MPMS, após a elaboração, 
inclusão e atualização da escala de 
Plantão das Promotorias de Justiça 
da Capital e também do interior do 
Estado; gerenciamento das informações 
referentes às Promotorias de Justiça 
de Mato Grosso do Sul; atualização 
da Tabela de Lotação dos membros 
e servidores. Em atendimento à Lei 
de Acesso à Informação, alimentou o 
Portal da Transparência na parte de 
gestão de pessoas. 
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Em vista de que todas as informações relativas ao Pessoal do Ministério Público 
Estadual se encontram instaladas no Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos, a SRH coordenou, executou e alimentou as diversas bases de dados, 
desde as informações pessoais e funcionais às possibilidades de consultas financeiras 
dos servidores. A equipe da SRH colaborou para a disponibilidade de informações 
a membros e servidores do MPMS, para que o Portal de Serviços permita, de uma 
forma mais ágil, o acesso às informações pessoais do servidor, tais como: consulta 
e impressão do demonstrativo de pagamento; consulta e impressão da cédula “C”; 
consulta das férias no assentamento funcional; consulta de tempo de serviço; consulta 
e impressão da ficha de assentamento funcional; impressão do relatório de frequência, 
consulta das licenças; relatório de lotação de membros e servidores. Muitos desses 
campos foram também objeto de disponibilização e de atualização quinzenal do 
Portal da Transparência referente aos membros e servidores da Instituição, tais como: 
quantitativo e lotação dos servidores, remuneração e vantagens eventuais retroativas 
pagas.

Tecnologia da Informação
Importantes avanços foram realizados no que concerne aos processos de tecnologia 
da informação efetivados por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, ao 
longo de 2014, visando promover a Governança de TI, a segurança da informação e a 
continuidade dos processos críticos para viabilizar o uso adequado da informação e, 
assim, auxiliar na governança institucional do MPMS.

Embora muitos aspectos precisem ainda de atenção, vale ressaltar a integração das 
ações com o Comitê Estratégico de TI, CETI, e a STI, que proporcionou avanços 
na Governança de TI ao longo do ano. Registram-se diversas reuniões de trabalho 
e  outras medidas que resultaram na revisão do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação, PDTI, que norteia as ações da STI; a participação em vários eventos, como 
o IV Encontro das Tabelas Unificadas; a instituição do Comitê Gestor para implantação 
do SAJ-MP; o treinamento do módulo Administrador do SAJ-MP em Santa Catarina; 
entre outras atividades.

O Comitê, instituído formalmente em 2011, pela Resolução nº 70/2011-CNMP, 
atua como um ente de Governança. Cabe a ele a tomada de decisão em âmbito 
estratégico, sendo que todos os assuntos de seu interesse (segurança da informação, 
desenvolvimento de sistemas, política de aquisições, etc.) são trabalhados no âmbito 
tático e operacional pelas equipes da STI. Este Comitê tem a atribuição de validar o 
Planejamento Estratégico de TI, que contém, dentre outras coisas, a visão de futuro 
para a TI na organização, sendo uma espécie de mapa que organiza metas e traz ainda 
as políticas de TI que devem ser aplicadas.
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Para maior compreensão das ações executadas pela STI, as próximas 
ações estão agrupadas em cinco áreas:

•	 Governança e Gestão de TI: Ações que contribuam para a 
boa governança e o aprimoramento da gestão de TI, inclusive a 
capacitação da equipe de TI, e da organização;

•	 Infraestrutura: Ações que envolvam o desenvolvimento, 
manutenção ou aprimoramento de disponibilidade dos serviços de 
TI;

•	 Sistemas de Informação: Ações que envolvam o desenvolvimento, 
implantação, manutenção ou aprimoramento de sistemas de 
informação e seus bancos de dados;

•	 Aquisições e Contratações: Ações que resultem em aquisições 
de TI em geral, desde soluções até material de consumo, incluindo 
renovações de contratos já existentes;

•	 Capacitação: Ações que resultem em comunicar metas e diretrizes 
gerenciais e também a identificação de necessidades de ensino e 
treinamento, bem como a entrega dessas capacitações.

Nas ações sobre Governança e Gestão de TI, foi disponibilizado aos 
Membros e aos Servidores melhor atendimento de suporte ao usuário, 
por meio do Projeto da Central de Atendimento de TI (Service Desk).

Foi implementado o projeto da Central de Atendimento ao Usuário 
de TI, criado exclusivamente para dar suporte ao usuário, estruturado 
conforme as normas internacionais de atendimento, ITILV3 – 
Information Technology Infrastructure Library, que é um conjunto 
de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e 
manutenção de serviços de TI.

O projeto padroniza o ponto de contato com o usuário de TI e 
organiza a Secretaria em 3 níveis, que são escalonados de acordo 
com a complexidade do atendimento: Nível 1 (atendentes do Service 
Desk e Manutenção); Nível 2 (analistas dos setores de Infraestrutura e 
Desenvolvimento de Sistemas); e Nível 3 (fornecedores).

Todos os serviços abrangem desde o atendimento telefônico, até a 
manutenção com atendimento local nas soluções de missão crítica. 
Com a organização e padronização nos atendimentos por meio da 
implantação do Projeto da Central de Atendimento de TI, todos 
os chamados estão sendo registrados e assim o número total de 
atendimentos pode ser medido de acordo com a realidade.

Os serviços prestados pela STI foram 
definidos em um documento chamado 
Catálogo de Serviços. Esses serviços 
foram priorizados dentro de seu 
impacto e urgência. Posteriormente 
cada serviço teve um tempo de 
atendimento definido chamado 
Acordo de Nível de Serviços – Service-
level Agreement (SLA), sendo tudo 
ratificado pelo CETI.
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Há muitos indicadores que são importantes e podem ajudar a melhorar 
a eficácia da Central de Serviços de TI, mas um dos mais importantes 
para avaliar durante a fase atual de implantação do projeto é o número 
total de chamados resolvidos em Nível 1.

Com 81% dos chamados da 
Secretaria sendo resolvidos no 
Nível 1,  superou-se a expectativa 
inicial do Projeto e teve-se 
como pontos positivos: a maior 
facilidade no contato com 
usuário de TI; a possibilidade da 
realização de atendimento de 
maior qualidade; o gerenciamento 
das demandas do início ao fim da 
solicitação; diminuição no tempo 
de resposta ao usuário de TI; e, 
ainda, a definição mais claras das 
funções e responsabilidade de 

cada servidor da STI. Com esse indicador, verifica-se que se desonerou 
o Nível 2, submetido ao Departamento de Infraestrutura e Tecnologia 
e a Divisão de Desenvolvimento, que assim poderá executar novos 
projetos e funcionalidades; implementar novas ferramentas; identificar 
possibilidades de melhoramento ou ainda novas necessidades de 
expansão de serviços; executar as ações do PDTI 2014-2015 e também 
executar o Orçamento/2015 destinado às melhorias na TI.

A Central de Atendimento ao Usuário, o Catálogo de Serviços e o SLA 
serão normatizados em 2015 e sua divulgação oficial para a Instituição 
será feita no mesmo período.

Sobre os serviços de infraestrutura, a STI destaca:

1. Serviços de Internet mais rápidos e estáveis - Para suportar o novo 
sistema de processo eletrônico adquirido pelo MPMS, foi firmado 
contrato com empresa de telecomunicação para migração dos circuitos 
de dados do tipo Ethernet para o Multiprotocol Label Switching, MPLS, 
protocolo desenvolvido para transporte de aplicações multimídia, com 
substituição de todos os circuitos do Estado. Para tanto, a comarca 
de Sidrolândia recebeu a instalação inicial e acompanhamento de 
desempenho e utilização. A implantação da nova tecnologia permitiu 
uma conexão exclusiva à internet, sem necessidade de compartilhar o 
tráfego com os demais usuários, assegurando significativos avanços na 
velocidade, estabilidade e segurança.

Controle de Atendimento ao Usuário
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2. Aprimoramento do sistema de Monitoramento de Internet e outros serviços 
essenciais - Realização de melhorias no sistema de monitoramento da internet (circuitos 
de dados), com a inclusão de aviso sonoro e visualização dos status dos links por meio 
do mapa do Estado, o que facilita a detecção de incidente e o monitoramento de 
desempenho, bem como a ação preventiva na resolução de problemas.

Monitoramento da Internet



72 Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas

Relatório Anual de Atividades - 2014

3. Agilidade no acesso a pastas dos arquivos das Promotorias - Para 
que o acesso às pastas das Promotorias fosse facilitado, foram 
feitas algumas alterações consideráveis: deduplicação de dados e 
reorganização das pastas. A deduplicação verifica os arquivos em 
duplicidade e cria arquivos de referência, de maneira que não são 
necessários vários arquivos no servidor, diminuindo a quantidade 
de espaço utilizado para seu armazenamento. A reorganização das 
pastas possibilita tratar os assuntos públicos, privados, sigilosos e 
confidenciais em pastas distintas.

Ainda no sentido de impulsionar as atividades deste MPMS a partir 
dos recursos em TI, foi aprimorado o sistema de monitoramento de 
equipamentos e programas, de modo a permitir a análise das máquinas 
desatualizadas e sua respectiva manutenção preventiva. Os relatórios 
do sistema também foram aprimorados, com agrupamento dos 
equipamentos por categorias. 

Executou-se a segunda fase de reformas do Centro de Processamento 
de Dados da Procuradoria-Geral de Justiça, que abrangeu a 
substituição das paredes; iluminação; forros, fechadura com leitor 
biométrico e equipamento de UPS. Houve continuidade das ações de 
readequação dos cabos de rede em todas as Promotorias de Justiça, 
com disponibilização de novas impressoras na rede lógica, conforme 
previsto em contrato de outsourcing de impressão. E também deu-se 
sequência à renovação do parque de máquinas, com atendimento de 
comarcas e setores conforme a tabela abaixo:

Sobre as atividades relativas aos sistemas de informação, a STI efetuou 
a implantação de metodologia ágil para desenvolvimento de software; 
implantou e disponibilizou, no portal do MPMS, o Sistema de Cadastro 
de Entidades, que possibilita acessar o cadastro de entidades para 
receber benefícios de TACs firmados em todo o âmbito do MPMS. Fez 
a implementação de novo registro de ponto dos funcionários, que, 
em três módulos distintos, permite o registro pela leitura biométrica, 
a visualização e o controle das informações dos registros via web. 
Em outubro de 2014, esse novo sistema de ponto foi implantado em 
todas as comarcas do MPMS, atendendo o disposto na Resolução nº 
018/2013-PGJ, de 31 de outubro de 2013.

Foram mais de 600 tarefas executadas nos ciclos de desenvolvimento 
para atender as demandas realizadas em novos projetos e também em 
manutenções (corretivas e adaptativas).

Implantou-se nova versão do Portal do 
MPMS, contemplando novo design e 

conteúdo reformulado para possibilitar 
o acesso mais ágil às informações do 

MPMS, em diferentes plataformas. Foi 
iniciada a reformulação dos campos 

existentes no Portal de Transparência, 
para contemplar as recomendações 

descritas na 2ª Edição do Manual da 
Transparência do Conselho Nacional 
do Ministério Público. Com previsão 
de disponibilizar tal refomulação no 

primeiro trimestre de 2015.
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Período Local Computadores Monitores

Janeiro Anastácio, PGJ (Corregedoria), Promotorias 
da Rua da Paz (CIP), Jardim e Bonito

44

Fevereiro Aquidauana, Coxim, Itaporã, Dourados e 
Promotorias da Avenida Ricardo Brandão 
(Analistas/Psicologia)

82 12

Março Nioaque, Sidrolândia, Terenos, PGJ (novas 
Procuradorias), Ivinhema, Promotorias da 
Avenida Ricardo Brandão

72 20

Abril Promotorias da Rua da Paz, Nova Andradina 
e Rio Verde

77 9

Maio Ivinhema, Promotorias da Avenida Ricardo 
Brandão (nova Promotoria), Deodápolis, 
Glória de Dourados, Promotorias da Rua da 
Paz, e PGJ (SEFIN)

62 8

Junho Promotorias da Rua da Paz, PGJ (STI, 
Secretaria-Geral, Analistas Jurídicos e 
Procuradoria), Amambai, Ponta Porã, Água 
Clara, Mundo Novo e São Gabriel do Oeste

44 52

Julho Pedro Gomes, PGJ (Procuradoria), Terenos, 
Promotorias da Rua da Paz, São Gabriel do 
Oeste, Pedro Gomes, Terenos e Três Lagoas

46 4

Agosto Promotorias da Rua da Paz, ASSECOM, 
Camapuã, Caarapó e Promotorias da 
Avenida Ricardo Brandão

48 21

Setembro Promotorias da Avenida Ricardo Brandão e 
Promotorias da Rua da Paz

18

Outubro Promotorias da Avenida Ricardo Brandão 10

Novembro Promotorias da Avenida Ricardo Brandão e 
Promotorias da Rua da Paz

7 44

Dezembro Promotorias da Rua da Paz, PGJ 
(Procuradoria e Assessoria Especial)

22 27

Total 504 225

Acompanhamento de renovação do parque de máquinas
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Elaboraram-se diversos estudos, aquisições e contratações relativos 
ao que dispõe a Resolução nº 102/2013-CNMP, de 23 de setembro de 
2013, sobre os procedimentos para a contratação de soluções de TI, 
destacando-se três fases do processo de contratação: Planejamento, 
Seleção de Fornecedor e Gestão do Contrato. Em cada fase, deve 
haver equipes mistas de vários setores, compostas por: Integrante 
Administrativo, Integrante Requisitante e Integrante Técnico. Com 
a publicação da resolução, houve uma adaptação influenciando 
totalmente a gestão de contratos de TI no MPMS, com adoção de 
medidas formais de planejamento para a contratação de recursos de TI, 
com a adequada execução orçamentária da Instituição. As atividades 
foram intensicadas no sentido de obter avanços no processo eletrônico 
e realizar todos os projetos previstos no PDTI. 

Feita a aquisição de sistema próprio do Sistema de Automação da 
Justiça, SAJ-MP, relacionado ao processo de virtualização e gestão 
documental, alinhado ao Processo Eletrônico na esfera do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso do Sul, TJMS, o qual irá permitir, entre outras 
funcionalidades: otimização do tempo, aumento da produtividade, 
simplificação da busca por documentos arquivados, acesso aos 
arquivos sem restrições físicas, controle e segurança dos documentos, 
redução de custos necessários para arquivamento e dos riscos 
envolvendo perda dos documentos, independência de dados, menor 
quantidade de papel com o uso do Inquérito Civil Eletrônico, banco de 
pareceres, consulta e acompanhamento, propriedade da tecnologia, 
facilidades e menos digitação. A efetivação baseia-se no cronograma 
do Projeto do SAJ, com prazos correspondentes ao cumprimento 
das aquisições de: Banco de Dados; Certificados Digitais (tokens); 
350 computadores e 450 monitores; ferramenta firewall de próxima 
geração; solução de Antivírus; ferramenta de Business Intelligence, 
BI; e ainda proporcionar a realização de estudos para a aquisição de 
ferramenta para a área-meio da Instituição.
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Devido ao cenário dinâmico da área, em que as tecnologias mudam 
praticamente a cada seis meses, os profissionais fizeram cursos 
de capacitação para a atualização em bancos de dados, sistemas 
operacionais, ferramentas de desenvolvimento, sistemas de gestão de 
negócios, ferramentas de gestão de redes, entre outras plataformas. 
Assim, conforme planejado em orçamento institucional, a equipe, de 
acordo com a especificidade dos profissionais, atualizou-se em estudos 
de casos e projetos relacionados às implementações e demais ações 
executadas ao longo do ano, tais como cursos e treinamentos em 
sistemas e na legislação, a exemplo do curso sobre fiscalização de 
contrato embasado na Resolução nº 102/2013-CNMP.

As metas para 2015 seguem alinhadas ao PDTI-2014-2015, divididas em 
ações relacionadas às áreas de atuação da STI deste MPMS.
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Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Administrativa

Procurador-Geral Adjunto de Justiça João Albino Cardoso Filho

A Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa, PGA-ADM, 
desempenha atribuições relativas à assistência ao Procurador-Geral de 
Justiça nas funções administrativas, referentes a membros e servidores 
desta Instituição, substituição ao Procurador-Geral de Justiça na falta 
do Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico; bem como outras 
atividades em conformidade ao artigo 2º da Resolução nº 007/2014-
PGJ, de 7 de abril de 2014.

Importante salientar que as atribuições do PGA-ADM, elencadas 
nos incisos V a VIII do artigo 2º da mencionada Resolução, foram 
concentradas no Procurador-Geral de Justiça, conforme a Portaria nº 
997/2014-PGJ, de 25 de junho 2014, publicada no DOMP nº 843, de 26 
junho de 2014, e recentemente delegadas ao Procurador-Geral Adjunto 
de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, por meio da Portaria 
nº 2107/2014-PGJ, de 2 de dezembro de 2014. 

Ao analisar os procedimentos, foram proferidos 87 despachos e 691 
decisões, além da expedição de 196 memorandos, 257 ofícios, 34 
ordens de serviço e 13 ofícios circulares com orientações para membros 
e servidores desta Instituição. Ressalta-se que, para agilidade e 
celeridade na apreciação dos pedidos, buscaram-se meios alternativos 
para desburocratizar o andamento dos documentos.

Para melhor atender toda a demanda e ainda auxiliar nas decisões 
administrativas, foi integrado à PGJ-ADM um servidor ocupante do 
cargo efetivo de Analista Jurídico. Até então, o quadro de servidores 
da Divisão de Apoio era composto por apenas duas servidoras 
ocupantes do cargo efetivo de Técnico I e uma menor aprendiz do 
Instituto Mirim de Campo Grande.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo também 
participou de reuniões do Colégio de Procuradores, presidindo três 
delas, sendo duas referentes à solenidade de posse do Corregedor-
Geral do Ministério Público Estadual e de posse do Corregedor-Geral 
Substituto do Ministério Público Estadual, e, ainda, das sessões solenes 

Os trabalhos desenvolvidos pela 
PGA-ADM estão relacionados à 

apreciação de inúmeros expedientes e 
processos administrativos referentes 

aos servidores deste Ministério Público 
Estadual, os quais versam sobre assuntos 
relativos a férias, licenças, afastamentos, 

benefícios e vantagens. Considerando 
que atualmente esta Instituição conta 

com aproximadamente 800 servidores, 
tramitaram perante esta Procuradoria-

Geral Adjunta 8.557 documentos, 
dos quais 4.094 foram documentos 

recebidos e 4.463 expedidos.
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do Colégio de Procuradores, sendo uma referente à solenidade de 
recondução do Procurador de Justiça Humberto de Matos Brittes ao 
cargo de Procurador-Geral de Justiça e três referentes à posse de 
novos Procuradores de Justiça; presidiu três reuniões do Conselho 
Superior do Ministério Público; representou o Ministério Público em 
duas sessões do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso do Sul, TJMS; participou, por meio da Portaria nº 
1231/2014-PGJ, de 31 de julho de 2014, de audiência perante o 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos Autos nº 
1601667-57.2014.8.12.000, juntamente com o Promotor de Justiça e 
Coordenador do GAECO, Marcos Alex Vera de Oliveira.

Dos eventos transcorridos ao longo do ano de 2014, esteve presente 
na sessão solene da Assembleia Legislativa, referente à abertura da 
4ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura, como representante desta 
Instituição; na abertura do lançamento da Campanha “Quebre o 
Silêncio”, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 
mulher; em reunião com a Federação dos Trabalhadores em Educação 
do Estado de Mato Grosso do Sul, FETEMS, acompanhado do Chefe 
de Gabinete Paulo Cezar dos Passos, à época Promotor de Justiça; na 
abertura do curso de adaptação para os novos Promotores de Justiça 
Substitutos; na abertura do evento para apresentação do SAJ/MP; 
no lançamento da Campanha “Essa Vaga é Muito Especial”, sobre a 
Acessibilidade para as pessoas idosas e com deficiência; e na abertura 
do IV Congresso Estadual do Ministério Público – Identidade Funcional 
do Ministério Público.

A previsão para o próximo período é buscar melhorias no sistema de 
registro, controle de frequência  e banco de horas dos servidores, 
bem como revisar a Resolução nº 018/2013-PGJ, de 31 de outubro 
de 2013, que regulamenta o assunto. Também há a perspectiva de 
melhor atender a todas as demandas administrativas, em decorrência 
dos trabalhos de Planejamento e Gestão por Processos, visando 
identificar as dificuldades em relação aos procedimentos da PGA-ADM, 
como trâmites de diárias, férias, licenças, dentre outros, analisando a  
prioridade de cada um, com providências a serem tomadas em médio/
longo prazos.
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Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 
de Gestão e Planejamento Institucional

Procurador-Geral Adjunto de Justiça Paulo Cezar dos Passos

As atribuições da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento 
Institucional estão previstas no artigo 3º da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7 de 
abril de 2014. Unida a essa publicação, o período de 2014 registra a nomeação 
do Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos para exercer o cargo de 
Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento, conforme Portaria nº 
2096/2014-PGJ, de 2 de dezembro de 2014. 

Sobre as atividades anuais realizadas nos meses anteriores a essa nomeção, todas as 
atribuições foram desenvolvidas a partir da Procuradoria-Geral de Justiça e de sua 
Chefia de Gabinete, conforme os respectivos relatos anteriormente citados. As ações 
desenvolvidas tiveram sentido de continuidade, a exemplo das atividades relacionadas 
ao desenvolvimento do Planejamento Estratégico Institucional, com medidas favoráveis 
à gestão estratégica no MPMS, as quais podem ser conferidas no texto abaixo.

Secretaria de Planejamento e Gestão
Supervisor: Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

A área de planejamento e gestão estratégica do MPMS foi estruturada como secretaria 
em 2 de abril de 2014, pela Resolução nº 05/2014-PGJ, concretizando uma importante 
etapa da caminhada institucional na busca por identificar, compreender e melhor 
gerenciar os recursos necessários para o alcance da missão do Ministério Público.

Com a criação da Secretaria de Planejamento e Gestão, SEPLANGE, seguiu-se 
a formação de uma equipe supervisionada por Membro do Ministério Público 
e composta pelos cargos de Diretor de Secretaria, Chefe do Departamento de 
Planejamento e Gestão por Processos e Chefe da Divisão de Monitoramento de Metas 
e Indicadores Estratégicos, e ainda por mais quatro servidores.

Referidas formalizações ocorreram ao mesmo tempo em que várias atividades eram 
desenvolvidas, sendo essas impulsionadas, sobremaneira, após a estruturação da 
equipe, que pôde dar início ao cumprimento das seguintes finalidades:

•	 Assistir à Administração Superior, bem como ao Comitê de Gestão Estratégica e 
à Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica em questões relacionadas à 
formulação, desenvolvimento e revisão do Planejamento Estratégico Institucional;
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•	 Promover a elaboração, a execução, o acompanhamento, o monitoramento e a 
avaliação do Planejamento Estratégico Institucional, bem como dos planos de 
ação táticos e operacionais e das metas e indicadores estratégicos, táticos e 
operacionais;

•	 Assegurar que os processos necessários ao sistema de planejamento, gestão e 
medição do desempenho sejam estabelecidos, implementados e mantidos;

•	 Orientar a elaboração e promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação 
dos projetos institucionais;

•	 Propor, articular, auxiliar, promover, orientar e executar ações no sentido de 
integrar as unidades administrativas e de execução deste Ministério Público, 
de modo que seus recursos organizacionais (representados nos esforços das 
pessoas e na aplicação dos meios materiais) sejam direcionados para a otimização 
do desempenho e o alcance dos resultados estratégicos necessários ao 
desenvolvimento da Instituição e em consonância com as diretrizes estabelecidas 
no Planejamento Estratégico.

A partir dessas atribuições e decisões formalizadas, a SEPLANGE destaca as atividades 
efetivadas a partir dos seguintes tópicos:

•	 Sistema de Gestão Estratégica: Dada a necessidade de implantação de Sistema 
de Gestão Estratégica que possibilite o acompanhamento e monitoramento 
de Projetos, Processos e Indicadores estratégicos, táticos e operacionais, a 
SEPLANGE procedeu as ações necessárias à contratação de software integrado 
de Gestão Estratégica e Gestão de Projetos, por meio de consultas com empresas 
especializadas na área que oferecessem em seus produtos as bases metodológicas 
Balanced Scorecard, BSC), e Project Management Body of Knowledge, PMBok, 
ambos definidos entre 2009-2010, quando do lançamento do Plano Estratégico do 
MPMS. Ressalta-se que todos os produtos resultantes das funcionalidades deste 
sistema subsidiarão a Administração Superior na tomada de decisões estratégicas, 
táticas e operacionais.

•	 Sistema Integrado de Gestão: Assessoria na busca de uma solução tecnológica 
para a Área-meio do MPMS – Sistema Integrado de Gestão, por contatos com 
empresas que possam oferecer essa solução, agendamento de apresentações 
aos colaboradores da Instituição, usuários finais de referido sistema, realização de 
reuniões e acompanhamento técnico.

•	 Participação em Cursos e Eventos: Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos realizado pelo MPMS; 4º Congresso Internacional de Formação 
de Custos e Qualidade de Gastos no Setor Público na ESAF/DF; Ação Nacional 
Estruturante - Ação Multiplicando a Estratégia, organizada pelo CNMP; Curso de 
Formação de Multiplicadores na Metodologia de Gestão de Processos pelo CNMP/
GT-Processos; 
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•	 Fórum Nacional de Gestão do 
Ministério Público, FNG:  Destaca-
se pela participação no 1º FNG 
nos dias 10 e 11 de abril de 2014, 
no 2º FNG nos dias 13 e 14 de 
agosto e no 3º FNG no dia 21 
de outubro, bem como no 5º 
Congresso Brasileiro de Gestão 
do Ministério Público nos dias 
22 e 23 de outubro, objetivando 
o intercâmbio de ideias e 
experiências com outras unidades 
do MP em diferentes áreas de 
conhecimento, atuando, inclusive, 
na coordenação do Comitê de 
Políticas de Gestão Orçamentária e 
do Comitê de Políticas de Gestão 
Administrativa, além da atuação 
nos Grupos de Trabalho de 
Projetos, Indicadores e Processos.

Visitas Técnicas: Realizadas para conhecimento e análise dos sistemas 
de custos do Ministério Público de Santa Catarina, MPSC, e do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e visita técnica para 
conhecimento do Modelo de Governança Administrativa do MPSC.

•	 Relatório Anual de Atividades: Adequação do projeto inicial 
como produção a ser originada pela SEPLANGE; pesquisas e 
acompanhamento da vida institucional por meio das publicações 
institucionais, mídia e outros canais online;  roteiros e delimitações 
por mapa específico de atividades; produção e encaminhamentos 
de material de comunicação com instruções e prazos de coleta; 
reunião geral com os responsáveis pela produção de relatórios dos 

setores; reuniões específicas de 
coleta de dados e conferências; 
análise e tratamento da 
informação; conferências de 
informações, da legislação e 
dos termos específicos; diversas 
reuniões e outras medidas 
relacionadas à elaboração do 
Relatório Anual de Atividades do 
MPMS, ano referencial 2014.

MPMS no 5º Congresso Brasileiro de Gestão

Reunião de Produção do Relatório 
Anual
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•	 Departamento de Planejamento e Gestão por Processos - 
Foi elaborada a metodologia, o planejamento, o cronograma e 
a apresentação para a Administração Superior e servidores e, 
ainda, os manuais de procedimentos da Gestão por Processos e 
Gestão de Projetos. Com relação a esse tópico, destaca-se o dia 
25 de setembro, em que o Procurador-Geral de Justiça realizou 
o lançamento da metodologia e cronograma do Mapeamento de 
Processos do MPMS. Por conseguinte, foram realizadas 30 oficinas 
para a identificação e priorização dos processos administrativos, 
contemplando 22 áreas de apoio, com a participação direta de 65 
servidores, totalizando 173 processos identificados e priorizados.

Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos 
- Realizou-se análise dos Indicadores que compõem o atual Mapa 
Estratégico do MPMS, bem como análise da base de dados dos 
Indicadores do CAOMA (referencial 2011); depois foi iniciada a 
elaboração de uma base de dados para alimentação dos Indicadores 
Estratégicos do MPMS, com pesquisas às fontes de dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do Ministério da Saúde 
(Sala de Apoio à Gestão Estratégica, SAGE, e Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, CNES), do Ministério da Educação, e à 
base de dados econômicos e financeiros mantida pelo Instituto de 

Lançamento da Metodologia e Cronograma do Mapeamento de Processos do MPMS
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Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA; a produção de relatórios de 
Análise e Diagnóstico do Portal da Transparência do MPMS e dos 
Indicadores de Gestão – Atuação Administrativa – referencial 2013 
(este último para fins de análise dos indicadores divulgados pelo IPEA 
durante a 2ª Reunião Ordinária do FNG; estudo acerca da legislação 
pertinente ao Portal da Transparência (Lei de Acesso à Informação, 
Responsabilidade na Gestão Fiscal, etc); foi iniciada a elaboração de 
Projeto para realização de Pesquisa de Clima Organizacional; pesquisa 
de opinião acerca das palestras decorrentes do Projeto “Formando 
Cidadãos”, ocorridas em 29 de outubro na Escola Estadual Joaquim 
Murtinho, executadas sob a supervisão da Ouvidoria do MPMS 
(resultou em Relatório Final acerca do Grau de Conhecimento da 
Instituição, Avaliação da Imagem da Instituição e Índice de Aprovação 
das Palestras Realizadas).

•	 Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e de Captação 
de Recursos - Dado início ao registro dos projetos que se 
encontram em execução pela Instituição, com autuação e regular 
acompanhamento. Participação do procedimento de aquisição de 
software de Gestão Estratégica, que auxiliará o acompanhamento 
de projetos, atualmente na fase final, com previsão de aquisição 
para 2015. Apresentação do Manual de Procedimentos: Gestão 
de Projetos, pelo Departamento de Planejamento e Gestão de 
Processos, onde se estabeleceram as rotinas a serem adotadas para 
o acompanhamento dos projetos institucionais. Registra-se ainda 
a  atuação da SEPLANGE junto ao FNG, no qual o Supervisor Paulo 
Roberto Gonçalves Ishikawa exerce a coordenação do Grupo de 
Trabalho Projetos, sendo também o responsável pelo conteúdo da 
Cartilha “Inovações por meio de Projetos”, disponível em http://
www.cnmp.mp.br/portal/images/Cartilha_Inovacao_PDF.pdf, 
conforme acesso em 29 de janeiro de 2015.
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O próximo período tem por propósito dar continuidade aos trabalhos 
acionados e ainda atuar perante os seguintes itens:

•	 Composição do Comitê de Gestão Estratégica;

•	 Realização das Reuniões de Acompanhamento Estratégico, RAE, 
Comitê de Gestão Estratégica;

•	 Revisão do Planejamento Estratégico;

•	 Elaboração do PGA – Plano Geral de Atuação, PGA, para 2016

•	 Provimento de cargos de chefia previstos para as seguintes 
unidades da SEPLANGE:  Departamento de Planejamento e 
Gestão Estratégica; Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos 
e de Captação de Recursos e Divisão de Elaboração e Revisão 
Normativa;

•	 Implantação do Sistema de Gestão Estratégica, dando início ao 
acompanhamento e monitoramento de Projetos, Processos e 
Indicadores;

•	 Mapeamento dos processos críticos, identificados na etapa anterior, 
e consequente proposição do plano de melhoria dos processos;

•	 Acompanhamento, monitoramento e avaliação do Planejamento 
Estratégico Institucional; monitoramento e avaliação das 
metas e dos indicadores estratégicos, táticos e operacionais; 
acompanhamento da atualização do banco de dados online; 
coordenação e execução de pesquisas de opinião, de clima 
organizacional e  avaliação de imagem, quantitativas e qualitativas.
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Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Jurídica

Procurador-Geral Adjunto de Justiça Paulo Alberto de Oliveira (até 
18.5.2014)

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo 
Bravo (19.5 a 31.12.2014)

As atribuições da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica, 
PGA-JUR, encontram-se previstas no art. 1º da Resolução nº 007/2014-
PGJ, de 7 de abril de 2014, para desempenhar as atribuições de 
acompanhamento dos trabalhos dos Procuradores de Justiça 
procedendo à respectiva remessa mensal à Corregedoria-Geral do 
Ministério Público dos relatórios das atividades; representação do 
Ministério Público em sessões do Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso do Sul; manifestação nos Mandados de 
Segurança de competência originária perante o Tribunal de Justiça 
Estadual; bem como substituição do Procurador-Geral de Justiça em 
suas ausências.

Suas atividades foram desenvolvidas com o auxílio da equipe de 
apoio que atende também à Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 
Administrativa. 

No transcorrer do ano de 2014, os ocupantes do cargo de Procurador-
Geral Adjunto de Justiça Jurídico desempenharam atividades como: 
presidência de 14 reuniões do Conselho Superior do Ministério Público; 
participação em 17 reuniões do Colégio de Procuradores, presidindo 
três delas em razão da ausência do Procurador-Geral de Justiça 
por motivos de férias e viagens; participação em 5 sessões solenes 
do Colégio de Procuradores, sendo uma relativa à solenidade de 
recondução do Procurador de Justiça Humberto de Matos Brittes ao 
cargo de Procurador-Geral de Justiça, três referentes à posse dos então 
Promotores de Justiça Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya e Mara 
Cristiane Crisóstomo Bravo,  Gilberto Robalinho da Silva e Paulo Cezar 
dos Passos no cargo de Procuradores de Justiça, e outra referente 
à outorga do “Colar do Mérito Manuel Ferraz de Campos Salles” 
ao então Governador do Estado, André Puccinelli;  representação 
do Ministério Público em 18 sessões do Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul; e participação em 3 
reuniões com o Governador do Estado à época para tratar de assuntos 
institucionais.
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Ainda, no decorrer do ano, houve a participação nos eventos: III 
Congresso Regional de Procuradores do Estado do Centro-Oeste 
e Tocantins; Cerimônia de Premiação da 1ª Edição “Benjamim 
Padoa” para reeducandos e parceiros contratantes, do Conselho 
da Comunidade de Campo Grande; Curso de Controle Externo da 
Atividade Policial; solenidade de abertura do XIV Congresso Nacional 
do Ministério Público do Consumidor; apresentação do SAJ/MP; IV 
Congresso Estadual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul – Identidade Funcional do Ministério Público; posse dos Juízes 
Vilson Bertelli e Odemilson Roberto Castro Fassa, bem como a posse 
dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho - 24ª Região.

No trato de assuntos institucionais, foram realizadas quatro viagens a 
Brasília-DF, sendo duas delas com a finalidade de participação como 
Procurador-Geral de Justiça em exercício, acompanhado do Promotor 
de Justiça e Assessor Especial Paulo César Zeni, na audiência com 
o Subprocurador-Geral da República Odim Brandão Ferreira, e em 
reunião com o Chefe de Gabinete da Presidência do Supremo Tribunal 
Federal, Silvio José Albuquerque e Silva; uma para participação como 
Procurador-Geral de Justiça em exercício na solenidade de posse 
dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Diretores Regionais da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, 
e uma para reunião com o Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
Sérgio Luíz Kukina.

Por fim, em conformidade ao artigo 4º, inciso II, da Resolução 
nº 007/2014-PGJ, de 7 de abril de 2014, houve a substituição ao 
Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo, durante as férias 
usufruídas nos meses de abril e outubro, sendo desempenhadas 
atividades de cunho administrativo, relacionadas à apreciação e 
deliberação de expedientes e processos administrativos de assuntos 
referentes a férias, licenças, afastamentos, benefícios e vantagens 
dos servidores desta Instituição. Em virtude da delegação constante 
na Portaria nº 803/2014-PGJ, de 20 de maio de 2014, realizaram-se 
manifestações nos seguintes processos de competência originária do 
Órgão Especial do TJMS:

Mandados de Segurança Coletivo: 5

Mandados de Segurança: 245

Embargos de Declaração: 14

Agravo Regimental: 10
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Ouvidoria do Ministério 
Público do Estado de 
Mato Grosso do Sul

Ouvidor: Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas

A Ouvidoria do MPMS, em 2014, recebeu 2.822 manifestações 
formalizadas pelos diversos canais de atendimento a serviço da 
população. O canal de comunicação mais utilizado é a internet pelo 
Sistema de Ouvidoria, com uma demanda de 1.809 manifestações. 
Em seguida, o uso do correio eletrônico da Ouvidoria pelo Fale 
Conosco disponibilizado no portal da Instituição (636); telefone (294); 
atendimento pessoal (55); e por correspondências (28), conforme a 
ilustração “Tipo de Atendimento”.

Existem também os atendimentos realizados por contato telefônico, em 
que existem casos de orientação dos manifestantes para que se dirijam 
a outros órgãos, devido aos mais variados interesses que nem sempre 
são relativos à legitimidade de atuação do MPMS.

As solicitações do Serviço de 
Informação ao Cidadão, SIC, 
dirigidas à Ouvidoria, foram 
registradas e classificadas para 
efeito de estatística e relatório, 
sendo depois encaminhadas ao 
Chefe de Gabinete. No ano de 
2014 foram registradas setenta e 
nove solicitações referentes à Lei 
de Acesso à Informação.

Telefone: 294

Sistema: 1809

Presencial: 55

Email: 636

Correspondência: 28

Total: 2822

Tipo de Atendimento
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Matéria Quantidade

Crimes/Execução Penal 253

Educação/Saúde/Idoso/Deficientes 148

Eleitoral 7

Improbidade Administrativa 619

Concurso Público 315

Irregularidades Trabalhistas 1

Controle externo 4

Demanda alheia à Ouvidoria 325

Residência e lotação de Membros 0

Administração funcional 3

Infração de Membro ou Servidor 18

Infância e Juventude 52

Lei de Acesso à Informação 79

Consumidor/Serviços Públicos 169

Meio Ambiente 251

Outros 557

Crítica 1

Sugestão 1

Urbanismo 10

Elogio 9

Total 2822

Detalhamento por Assunto

Os assuntos predominantes 
formalizados no atendimento da 
Ouvidoria trataram de improbidade 
administrativa e de concurso público, 
demonstrados na tabela ao lado, 
definida de acordo com o formulário 
do sistema de resoluções do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
como “Classes de Manifestações 
de Ouvidoria”, sendo que o item 
nominado como “Outros” refere-se às 
manifestações com dados insuficientes, 
inválidas e solicitações de “como 
denunciar”.
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Constatou-se que, a partir de implantação do projeto “Divulgando a 
Ouvidoria”, em setembro de 2014, houve um crescimento considerável 
no número de manifestações, desta forma, constata-se a necessária 
continuidade desse projeto em 2015, com previsão de que a demanda 
de trabalho da Ouvidoria seja cada vez maior.

Dados estatísticos demonstram o número de demandas por município, 
em que Campo Grande possui alto índice de participação, com 
assuntos referentes à Improbidade Administrativa, em vista de 
concentrar o administrativo do Governo Estadual. Sobre isso, foi 
gerado um gráfico que contém, inclusive, o item “Não Informado”, pois 
o formulário oriundo do Portal MPMS contempla apenas o endereço 
eletrônico do manifestante.

Em abril, a Ouvidoria viabilizou a 1ª Reunião dos Ouvidores para 
apresentação de projeto de implantação da Rede de Ouvidorias 
Públicas de MS, conforme sugestão oriunda de reunião antecedente 
de ouvidores na cidade de Ouro Preto/MG pelo qual visa estabelecer 
procedimento único proporcionando ao cidadão o retorno das 
solicitações e medidas adotadas. Com a concordância das instituições 
federais, estaduais e municipais, foi assinado em 17 de setembro 
de 2014 o Protocolo de Intenções nº 01/2014, visando a parceria, a 
cooperação mútua e a articulação de esforços dos partícipes para a 
criação de referida rede.

Em análise sobre a demanda da 
Ouvidoria, constatou-se o crescimento 
do número de manifestações recebidas, 

conforme a perspectiva entre os anos 
2010 a 2014.
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Manifestações 
Recebidas

Tipo de Atendimento

Ano Quantidade

2010 1.015

2011 1.132

2012 1.313

2013 1.788

2014 2.822
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Destaca-se também a realização do 1º ciclo de palestras do Projeto 
“Ouvidoria nas Escolas – Formando Cidadãos”, aplicado na Escola 
Estadual Joaquim Murtinho, na Capital. Em relatório de pesquisa de 
opinião sobre essa atividade, obteve-se o índice de aprovação de 
94,84% entre os alunos participantes, com argumentos de que, para 
eles, foi possível obter novas informações e aprender sobre as ações 
do Ministério Público. O projeto será inserido no “Manual de boas 
práticas das Ouvidorias” do Conselho Nacional de Ouvidores do 
Ministério Público.

Sobre o projeto “Divulgando a Ouvidoria”, este é direcionado 
à população para esclarecer quais as demandas compatíveis às 
atribuições da Instituição, dar maior visibilidade à Ouvidoria e 
tornar conhecido o número “127” como o canal de comunicação. 
A execução contou com remessa de material de divulgação a 
todas as comarcas utilizando as viagens de entrega de materiais do 
almoxarifado e do serviço da Divisão de Transportes. Houve também 
a distribuição de folders e cartazes em locais de fácil acesso à 
população, tais como: hospitais, agências bancárias, postos de saúde e 
outros prédios públicos.
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A Ouvidoria iniciou a organização da XXIV Reunião dos Ouvidores do 
Ministério Público, que acontecerá na comarca de Bonito/MS, nos dias 
8, 9 e 10 de abril de 2015, com a participação dos Ouvidores e demais 
autoridades dos Estados da Federação. 

As prioridades para o próximo período estão relacionadas às seguintes 
proposições:

•	 Acompanhar a crescente demanda e promover a ampliação 
do quadro atual da equipe, tendo em vista que os percentuais 
comprovam o crescimento contínuo da demanda desde a criação 
da Ouvidoria em 2010, exigindo esforços para que se amplie o 
quadro atual composto apenas pelo Ouvidor, por um Assessor 
Jurídico e um Técnico I para atender às manifestações tanto pelo 
sistema como por telefone, para classificar e fazer os devidos 
encaminhamentos.

•	 Elaborar Manual de Normas e Procedimentos Internos da Ouvidoria, 
para auxiliar na execução das atividades, prestando informações a 
todos os interessados e respondendo às manifestações de modo 
claro e preciso, contribuindo para elevar os padrões de excelência, 
presteza e transparência dos serviços, para o fortalecimento da 
cidadania e do reconhecimento institucional em virtude das suas 
ações e idoneidade.

Ouvidoria nas Escolas – Formando Cidadãos
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•	 Ampliar o projeto “Divulgando a Ouvidoria” com a utilização dos 
meios de comunicação: rádio, televisão e outdoor, fortalecendo a 
Instituição, e possibilitando que cada vez mais pessoas conheçam 
esse canal democrático de manifestação. 

•	 Dar continuidade ao projeto “Ouvidoria nas Escolas – Formando 
Cidadãos”, com palestras em escolas da periferia da Capital.

•	 Implantar os projetos “Ouvidoria Social” e “Ouvidoria Móvel”, 
promovendo a aproximação do Ministério Público com a população, 
a fim de fomentar o exercício da cidadania, além de orientar e 
atender as solicitações do público participante.

•	 Viabilizar a XXIV Reunião dos Ouvidores do Ministério Público que 
acontecerá na comarca de Bonito/MS, para que transmita a imagem 
positiva da Instituição e do Estado de Mato Grosso do Sul aos 
participantes do evento.
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Colégio de Procuradores 
de Justiça

Todos os Procuradores de Justiça em exercício integram o Colégio 
de Procuradores de Justiça, órgão da Administração Superior do 
MPMS presidido pelo Procurador-Geral de Justiça. Suas reuniões 
acontecem, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 
por convocação do Procurador-Geral de Justiça ou por proposta de um 
terço de seus membros. Os membros do Colégio estão relacionados 
em registro específico deste relatório, ao final de suas páginas, para 
facilitação de busca e visualização da leitura.

Compete ao Colégio opinar sobre matérias relativas à autonomia do 
Ministério Público e outras de interesse institucional e, ainda, propor a 
criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e 
providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais.

Uma das principais atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça 
é, em reunião solene, dar posse ao Procurador-Geral de Justiça, aos 
Membros do Conselho Superior do Ministério Público, ao Corregedor-
Geral do Ministério Público, aos Promotores de Justiça no cargo de 
Procurador de Justiça, e aos Promotores de Justiça Substitutos.

Reunião do Colégio de Procuradores de Justiça
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O período de 2014 teve por destaque, entre as atividades correlatas ao corpo de 
Procuradores de Justiça, as seguintes apreciações pelos seus membros durante as 
reuniões ordinárias e extraordinárias:

•	 Calendário das reuniões ordinárias do Colégio de Procuradores de Justiça para o 
ano de 2015;

•	 Designação para compor a Comissão Eleitoral para eleição do Procurador-
Geral de Justiça do ano 2014: titulares os Procuradores de Justiça Irone Alves 
Ribeiro Barbosa, Hudson Shiguer Kinashi e Guilherme Ferreira Dutra Junior, sob 
a presidência da primeira, e suplentes os Procuradores de Justiça Irma Vieira de 
Santana e Anzoategui, Nilza Gomes da Silva e Silvio Cesar Maluf;

•	 Alteração da composição das Comissões Permanentes do Colégio de Procuradores 
de Justiça;

•	 Projetos de Resolução para: 

1) Alteração da Resolução nº 007/CPJ/2013, de 19 de dezembro de 2013, que 
dispõe sobre a eleição ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do ano de 
2014. 

2) Retificação das atribuições das 1ª e 7ª Promotorias de Justiça da comarca de 
Corumbá. 

3) Instituição do banco de dados de Termos de Ajustamento de Conduta, na 
área do meio ambiente, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

4) Elevação da comarca de Três Lagoas para entrância especial.

5) Alteração da Resolução nº 018/2010-PGJ, que fixa as atribuições das 
Promotorias de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (atribuições das 
Promotorias de Justiça da comarca de Corumbá).

6) Instalação da 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Ponta Porã e da 2ª 
Promotoria de Justiça da comarca de São Gabriel do Oeste.

7) Instalação das 68ª e 69ª Promotorias de Justiça de Campo Grande.

8) Regulamentação da inspeção nas Procuradorias de Justiça;

9) Alteração das atribuições e o funcionamento das Procuradorias de Justiça. 

10) Eleição dos Conselheiros do Conselho Superior do MPMS para o biênio 
2015/2016;
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11) Transformação de um cargo de Diretor de Secretaria e um cargo de Assessor 
para Assuntos Institucionais em três cargos de Assessor Jurídico e um cargo 
de Chefe de Departamento;

12) Aprovação do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do MPMS;

13) Concessão do Colar do Mérito Manuel Ferraz de Campos Salles ao então 
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul;

14) Elaboração do Regimento Interno da Ouvidoria do MPMS;

15) Promoção de nova fonte de receita para o Fundo Especial de Apoio e 
Desenvolvimento do Ministério Público, FEADMP/MS;

•	 Eleição para Corregedor-Geral do Ministério Público e para Corregedor-Geral 
Substituto do Ministério Público: Eleitos os Procuradores de Justiça Mauri Valentim 
Riciotti, como Corregedor-Geral e Antonio Siufi Neto, como Corregedor-Geral 
Substituto;

•	 Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2015 da segunda revisão 
do plano plurianual 2012/2015.

•	 Designação para compor a Comissão Eleitoral para eleição do Conselho Superior 
do Ministério Público para o biênio 2015/2016: titulares os Procuradores de Justiça 
Sérgio Luiz Morelli, Irma Vieira de Santana e Anzoategui e Nilza Gomes da Silva, 
sob a presidência do primeiro, e suplentes os Procuradores de Justiça  Silvio Cesar 
Maluf, Evaldo Borges Rodrigues da Costa e Marigô Regina Bittar Bezerra;

•	 Projeto de Lei que dispõe sobre a revisão dos valores a que se refere a Lei nº 3.188, 
de 22 de março de 2006.

São itens resultantes da análise de proposições para serem apreciadas como 
colegiado, conforme especificação do seguinte quadro de “Processos Distribuídos”.

Comissão de Regimento e Normas 1

Comissão de Assuntos Institucionais 13

Procuradores de Justiça 6

Processos Distribuídos
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A essas atividades, soma-se a atuação perante as seguintes sessões 
solenes:

•	 Solenidade de posse das Promotoras de Justiça Mara Cristiane 
Crisóstomo Bravo e Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya, 
promovidas pelos critérios de merecimento e antiguidade, 
respectivamente, para o cargo de Procurador de Justiça;

•	 Solenidade de posse do Procurador de Justiça Humberto de Matos 
Brittes, na recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do 
Estado de Mato Grosso do Sul, para o biênio 2014/2016;

•	 Solenidade de posse do Corregedor-Geral do Ministério Público e 
do Corregedor-Geral Substituto, eleitos para o biênio 2014/2016;

•	 Solenidade de posse de 4 Promotores Substitutos aprovados no 
XXVI Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira 
do Ministério Público;

•	 Homenagem ao Procurador de Justiça aposentado Guilherme 
Ferreira Dutra Junior.

•	 Solenidade de posse do Procurador de Justiça Amilton Placido da 
Rosa como Conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, 
para completar o biênio 2014-2015, tendo em vista a aposentadoria 
do Procurador de Justiça Guilherme Ferreira Dutra Junior.

•	 Solenidade de posse do Promotor de Justiça Helton Fonseca 
Bernardes no cargo de Procurador de Justiça; 

•	 Solenidade de posse do Promotor de Justiça Gilberto Robalinho da 
Silva no cargo de Procurador de Justiça;

•	 Solenidade para homenagear a Procuradora de Justiça aposentada 
Irone Alves Ribeiro Barbosa;

•	 Solenidade para entrega do Colar do Mérito Manuel Ferraz de 
Campos Salles ao então Governador do Estado André Puccinelli;

•	 Solenidade de posse do Promotor de Justiça Paulo Cezar dos 
Passos no cargo de Procurador de Justiça.
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Conselho Superior

São membros natos do Conselho Superior do Ministério Público o 
Procurador-Geral de Justiça, como Presidente, e o Corregedor-Geral 
do Ministério Público. Os demais componentes, Procuradores de 
Justiça, somam nove Membros, com a atual composição eleita em 2012 
para o biênio 2013/2014, descrita ao final desta produção. Entre esses 
é eleito um secretário para o mandato de um ano. 

O Conselho Superior do Ministério Público reúne-se, ordinariamente, 
uma vez por semana, em dia previamente estabelecido, ou 
extraordinariamente quando convocado por seu Presidente. Possui 
distintas atribuições, como a de indicar ao Procurador-Geral de Justiça 
as remoções e promoções de Membros, eleger os integrantes da 
Comissão de Concurso de ingresso na carreira e, ainda, homologar ou 
rejeitar, na forma da lei, promoção de arquivamento de inquérito civil 
ou de peças de informação alusivos à defesa de interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos. 

As tabelas a seguir reunem dados 
quantitativos acerca da atuação 

do Conselho, em cumprimento à 
finalidade executiva deste Ministério 

Público.

Conselheiros Quantidade

Hudson Shiguer Kinashi 173 

Guilherme Ferreira Dutra Junior 111

Antonio Siufi Neto 171 

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 172 

Marigô Regina Bittar Bezerra 175

Belmires Soles Ribeiro 184

Amilton Placido da Rosa 36

Francisco Neves Junior 167

Marcos Antonio Martins Sottoriva 172

Edgar Roberto Lemos de Miranda 172

Total 1.533

Distribuição de Inquéritos Civis e Procedimentos
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Conselheiros Quantidade

Hudson Shiguer Kinashi 3

Guilherme Ferreira Dutra Junior 1

Antonio Siufi Neto 4

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 3

Marigô Regina Bittar Bezerra 2

Belmires Soles Ribeiro 2

Amilton Placido da Rosa -

Francisco Neves Junior 3

Marcos Antonio Martins Sottoriva 4

Edgar Roberto Lemos de Miranda 3

Total 25

Distribuição de Processos Administrativos e de remoção e promoção 
aos Conselheiros

Conselheiros Quantidade

Hudson Shiguer Kinashi 31

Guilherme Ferreira Dutra Junior 8

Antonio Siufi Neto 31

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 31

Marigô Regina Bittar Bezerra 33 

Belmires Soles Ribeiro 30

Francisco Neves Junior 26

Marcos Antonio Martins Sottoriva 27 

Edgar Roberto Lemos de Miranda 30

Total 247

Distribuição de TACs
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Arquivados Quantidade

Inquérito Civil 1.060 

Procedimento Preparatório 563  

Procedimento Administrativo 25 

Notícia de Fato 15

Diligências Quantidade

Inquérito Civil 30

Procedimento Administrativo 2

Procedimento Preparatório 10

Não Arquivados Quantidade

Inquérito Civil 3

Notícia de Fato 7

Prorrogação de prazo Quantidade

Inquérito Civil 6

Primeira Instância Quantidade

Transferência 2

Promoção por antiguidade 2

Promoção por merecimento 4

Entrância Especial Quantidade

Promoção por antiguidade 3

Promoção por antiguidade 4

Remoção por antiguidade 3

Remoção por merecimento 2

Quadros de autos julgados
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Os conselheiros também ocuparam-se dos seguintes itens:

•	 Aprovação do calendário de reuniões ordinárias de 2015;

•	 Alteração do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público;

•	 Homologação de vitaliciamento de Promotores de Justiça aprovados no XXV 
Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso no Cargo de Promotor de 
Justiça Substitutos;

•	 Deferimentos sobre pedidos de Promotores de Justiça para residir em comarca 
diversa daquela que é titular, conforme os requisitos regulamentares, sobre pedidos 
de licença para estudos, e ainda, autorização para frequentar curso de mestrado;

Constam ainda outras matérias que devem ser relatadas:

•	 Acolhimento da solicitação de esclarecimentos quanto à homologação das 
promoções de arquivamento de procedimentos administrativos;

•	 Referendo de portarias para agregar Procuradores de Justiça para, no interesse 
do serviço, desempenharem atribuições de assessoramento no Gabinete do 
Procurador-Geral de Justiça;

•	 Conhecimento e aprovação dos TACs firmados em inquéritos civis e procedimentos 
como segue no quadro;

•	 Transferências/Promoções/Remoções, conforme segue tabela 47;

•	 Autorização de licença provisória para que o Procurador de Justiça Silvio Cesar 
Maluf possa compor a Equipe de Transição do novo Governador do Estado, pelo 
prazo de 45 dias;

•	 Concessão de licença em caráter especial ao Procurador de Justiça Silvio Cesar 
Maluf para ocupar temporariamente o cargo de Secretário de Justiça e Segurança 
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segunda Entrância Quantidade

Promoção por antiguidade 6

Promoção por antiguidade 2  

Remoção por antiguidade 3 

Remoção por merecimento 2

Primeira Entrância Quantidade

Promoção por antiguidade 2

Promoção por merecimento 3

Quadros de autos julgados
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Procuradorias de Justiça

O MPMS finalizou o período de 2014 com um quadro de 32 
Procuradores de Justiça para atuarem, além das atribuições como 
membros natos do Colégio de Procuradores, nas instâncias superiores 
do Sistema Judiciário e demais cargos de gerenciamento estrutural, 
conforme especificado nas atividades relatadas ao longo deste registro.

Como órgão de execução, as Procuradorias de Justiça estão 
organizadas em Coordenadorias que contemplam as grandes áreas 
de atuação do MPMS, entre cíveis, criminais e de interesses difusos 
e coletivos, e suas respectivas Procuradorias de Justiça de Recursos 
Especializados, as quais são coordenadas por um Procurador de Justiça 
eleito entre seus pares, tendo especificamente, a seguinte configuração 
no período:

Coordenadorias das Procuradorias de Justiça
Cível: Procurador de Justiça Amilton Plácido da Rosa

Criminal: Procurador de Justiça Guilherme Ferreira Dutra Junior e 
Francisco Neves Junior

Interesses Difusos e Coletivos: Procurador de Justiça Sergio Luiz 
Morelli

Coordenadorias de Recursos Especializados
Cível: Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro

Criminal: Procuradora de Justiça Esther Souza de Oliveira 

Interesses Difusos e Coletivos: Procurador de Justiça Sergio Luiz 
Morelli

Dentre as atribuições, estão a de supervisionar a distribuição dos 
autos em que devem oficiar seus integrantes; elaborar a escala de 
comparecimento dos Procuradores de Justiça às sessões do Tribunal 
de Justiça; acompanhar o cumprimento dos prazos e a média produtiva 
das Procuradorias de Justiça, dos núcleos especializados e de cada um 
dos seus integrantes; entre outras funções correlatas.
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Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais

Coordenadora: Procuradora de Justiça Esther Souza de Oliveira

Na efetivação dos trabalhos por essa coordenadoria, foram realizadas reuniões, 
produzidos documentos e outras atividades da área, com troca de experiência, 
informações e levantamentos. Destaca-se a elaboração e a utilização de gráficos e 
planilhas para acompanhamento da área, a exemplo da elaboração de gráficos com 
as matérias criminais mais recorridas de  Janeiro a Junho de 2014, em que todos os 
dados foram retirados dos relatórios fornecidos pelo sistema SAP2.

Também consta a atualização diária de pasta exclusiva na rede de dados para 
que os Procuradores de Justiça da área fiquem cientes das atividades realizadas; 
acompanhamento dos recursos no STJ e comunicação aos Membros e seus assessores 
em caso de publicação de decisões dos seus recursos interpostos; atualizações no site 
do MPMS, com relatórios, gráficos e jurisprudência das matérias mais recorridas.

Esta e demais atividades de coordenação estão aliadas ao auxílio da Secretaria 
de Distribuição e Acompanhamento Processual, SEDAP, pela qual este relatório 
disponibiliza mais informações, gráficos e tabelas sobre as produções efetivadas ao 
longo do ano pelas Procuradorias de Justiça, como disposto a seguir.

Secretaria de Distribuição e Acompanhamento Processual
A Secretaria de Distribuição e Acompanhamento Processual, SEDAP, é diretamente 
subordinada ao Procurador-Geral de Justiça, de acordo com o art. 7º do Anexo da 
Resolução nº 004/2002-PGJ, de 18 de março de 2002, que institui o Regimento Interno 
dos Órgãos Auxiliares do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Seu organograma prevê uma diretoria e dois departamentos, sendo o Departamento 
de Cadastro e Distribuição Processual, Decad, e o Departamento de Gerência de 
Dados Institucionais, Degedin.

O ano de 2014 foi um ano de consolidação de diversas mudanças tecnológicas e 
organizacionais, com a finalidade de preservar a segurança dos trabalhos e atender 
às suas incumbências, em que se destacam as movimentações relativas ao Sistema 
de Acompanhamento Processual, SAP2; as alterações nos programas utilizados para 
cadastro de distribuição; o aprimoramento na emissão de relatórios; e a implantação 
de um sistema para auxiliar na tramitação de processos e expedientes administrativos. 
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Pelo SAP2, foi possível conferir a crescente demanda na movimentação 
de processos judiciais em relação aos anos anteriores referentes às 
diversas áreas de atuação, entre criminais, cíveis, de interesses difusos 
e coletivos, recursais e de atribuição originária do PGJ. 

Em análise sobre a evolução da demanda processual, observa-se um 
crescimento de 33,7%, aproximadamente, entre os anos de 2013 e 
2014.

A crescente demanda faz com que as metas da SEDAP para o próximo 
período anual tenham como base promover a constante atualização 
dos sistemas de informatização e a busca eficaz na distribuição de 
processos e do controle de procedimentos administrativos, conforme 
previsão de integração de todos os setores da administração superior, 
aguardando-se a implantação do Sistema de Automação da Justiça, 
SAJ-MP.

As manifestações (produtividade) das Procuradorias de Justiça 
podem ser conferidas nas tabelas dispostas ao final da narrativa desta 
Secretaria.
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Com a participação da Secretaria da Tecnologia da Informação, STI, foi 
possível viabilizar alterações nos programas utilizados para cadastro de 
distribuição e cargas com obtenção de relatórios mais completos, que 
permitiram maior controle das distribuições e tramitação dos processos 
entre as Procuradorias de Justiça e o Tribunal de Justiça. Adequou 
o sistema de distribuição conforme orientação e determinação das 
Coordenadorias das Procuradorias de Justiça, a fim de garantir a 
aplicação da regra de vinculação prevista na Resolução nº 002/2012-
PGJ, de 3 de maio de 2012, sobre a organização, as atribuições e o 
funcionamento das Procuradorias de Justiça.

Aprimoraram-se os relatórios de “Movimentos/Distribuição”, “Carga 
na Procuradoria”, “Relatório de Carga na SEDAP”, “Relatório de 
Manifestação”, este permitindo a exposição de dados que demonstram 
a produtividade das Procuradorias de Justiça em relação aos processos 
judiciais, e o relatório de “Processos com Prazos Vencidos”, para auxílio 
do controle de prazos processuais.

Com a emissão do “Gráfico de Carga na Procuradoria”, é permitido 
analisar a carga de processos nas respectivas áreas de atuação das 
Procuradorias de Justiça, identificando-se os percentuais de processos 
dentro e fora do prazo.

Por meio da Divisão de Desenvolvimento da STI, foi implantado 
um sistema para auxiliar na tramitação de processos e expedientes 
administrativos a serem encaminhados à Assessoria Especial do 
Procurador-Geral de Justiça e ao Núcleo Criminal desta Instituição. No 
período, houve 411 movimentações referentes à distribuição, registro, 
autuação e movimentação de procedimentos administrativos/judiciais 
de atribuição do Procurador-Geral de Justiça.
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2012 24.876

2013 30.089

2014 40.235

As atividades buscaram garantir a 
eficácia no trâmite de processos físicos 
e virtuais, em consonância com o 
trabalho das secretarias do Tribunal de 
Justiça. Também atuou na preparação 
da escala (sob apreciação e orientação 
dos respectivos Coordenadores/
Procuradores de Justiça) e pautas 
para que Procuradores de Justiça 
comparecessem às sessões do Tribunal 
de Justiça, lembrando que a Corte de 
Justiça mantém sessões de julgamento 
semanais para 5 Câmaras Cíveis, 3 
Câmaras Criminais e Órgão Especial, 
e ainda sessões mensais de julgamento 
para 4 Seções Cíveis, e duas sessões 
de julgamento para uma Seção 
Criminal, bem como eventuais sessões 
extraordinárias e Câmaras de Mutirão.



110 Atividades de Execução por seus Colegiados e Sistemas Correcionais

Relatório Anual de Atividades - 2014

Contatos permanentes com os gabinetes e órgãos da Administração 
Superior cuidaram da atualização das informações sobre cargas de 
processos, prazos e alimentação do sistema informatizado de processo 
eletrônico (SAP2).

Juntamente com servidores da STI, foram mapeadas todas as 
atividades de rotinas administrativas para distribuição de processos 
físicos e virtuais, como preparo à implantação de um novo sistema 
informatizado e visando à criação de um Manual de Rotinas de 
Distribuição de Processos. 

Buscou-se manter o sistema de rodízio de atividades e constante 
treinamento e qualificação dos servidores, visando à regularidade e o 
bom desempenho das atividades de atribuições da Sedap e o eficaz 
atendimento às Procuradorias de Justiça. 

Entre seus afazeres, encaminhou relatórios de atuação (produtividade) 
dos membros e relatórios dos processos com prazos vencidos à 
Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral do Ministério 
Público, e aos Coordenadores/Procuradores de Justiça das 
respectivas áreas de atuação. Também auxiliou as Coordenadorias 
das Procuradorias Residuais Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos 
e Coletivos na elaboração de pautas de reuniões, atas, ofícios, 
memorandos, dentre outras atividades administrativas, nos seus 
encaminhamentos e na elaboração de lista e sorteio de servidores para 
comporem a escala de plantão no feriado forense 2014/2015.

Na efetivação dessas e de outras atividades correlatas, a Sedap 
manteve atualizadas todas as informações sobre as manifestações 
(produtividade), havendo como conferi-las em tabelas que sintetizam a 
atuação do Ministério Público por meio do Procurador-Geral de Justiça, 
em suas atribuições administrativas e jurídicas, bem como a atuação 
dos Procuradores de Justiça, como segue:
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Manifestações das Procuradorias de Justiça

CEJA – Comissão Estadual Judiciária de Adoção

DPPP – Declaração de Perda do Posto e da Patente dos Oficiais e da Graduação das 
Praças

Difusos e Coletivos

Procuradoria / Tipo Manifestação Pareceres Cotas Total

2ª PJCrim – Hudson Shiguer Kinashi 1 - 1

Total 1

Procuradoria / Tipo Manifestação Pareceres Ciências Cotas Total

18ª PJCRIM – Gerardo Eriberto de Morais 2 12 6 20

Total 20

Procuradoria / Tipo 
Manifestação Contrarrazões Pareceres

Recursos 
Interpostos Ciências Cotas Total

1ª PJIDC – Sérgio Luiz 
Morelli

2 369 7 491 36 905

2ª PJIDC – Irone Alves 
Ribeiro Barbosa

0 221 1 202 15 439

2ª PJIDC – Ariadne de 
Fátima Cantu da Silva

0 13 0 11 3 27

2ª PJIDC – Aroldo 
José de Lima

5 154 6 191 8 364

3ª PJIDC – Ariadne de 
Fátima Cantu da Silva

10 349 32 456 65 912

4ª PJIDC– Edgar 
Roberto Lemos de 

Miranda

5 338 49 467 186 918

Total 3.565
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PGJ – Institucional

PGJ - Jurídico

Procedimentos diversos de atribuição do Procurador-Geral de Justiça Total

Ação Penal 3

Inquérito Civil 1

Inquérito Policial 13

Processo de Apuração de Ato Infracional 4

Procedimento Investigatório Criminal 2

Procedimento Administrativo (Gaeco) 1

Termo Circunstanciado de Ocorrência 19

Tutela e Curatela 1

Pedidos de Providências (Autuados/encaminhados) 365

Pedido de Providência transformado em denúncia 1

Pedido de Providência transformado em ADIN 1

Total 411

Procuradoria 
/ Tipo 

Manifestação Contrarrazões Pareceres
Recursos 

Interpostos Ciências Cotas Total

10ª PJCRIM - 
João Albino 

Cardoso Filho 

0 1 0 9 3 13

11ª PJCRIM - 
Paulo Alberto 

de Oliveira 

1 24 1 18 3 47

2ª PJIDC - 
Irone Alves 

Ribeiro 
Barbosa 

0 4 0 1 0 5

8ª PJCRIM - 
Humberto de 
Matos Brittes 

2 139 2 120 31 294

Total 359
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Órgão Especial

Recursos Especializados Cíveis

Recursos Especializados Difusos e Coletivos

Procuradoria / Tipo Manifestação Pareceres Ciências Cotas Total

11ª PJCrim – Paulo Alberto de Oliveira 67 72 3 142

1ª PJCrim – Mara Cristiane Crisóstomo 
Bravo

131 135 10 276

Total 418

Procuradoria / Tipo 
Manifestação Contrarrazões Pareceres Ciências Cotas Total

1ª PJCível– Irma Vieira de 
Santana e Anzoategui

1 27 8 4 40

5ª PJCível – Marcos Antonio 
Martins Sottoriva

0 392 80 12 484

7ª PJCível – Belmires Soles 
Ribeiro

2 403 69 58 532

Total 1.056

Procuradoria / Tipo 
Manifestação Contrarrazões Pareceres

Recursos 
Interpostos Ciências Cotas Total

1ª PJIDC - Sérgio Luiz 
Morelli 

68 22 34 71 6 201

2ª PJIDC - Ariadne de 
Fátima Cantu da Silva 

2 1 0 1 0 4

2ª PJIDC - Aroldo 
José de Lima 

13 16 5 15 1 50

2ª PJIDC - Irone Alves 
Ribeiro Barbosa 

6 17 1 7 2 33

3ª PJIDC - Ariadne de 
Fátima Cantu da Silva 

61 15 47 73 6 202

4ª PJIDC - Edgar 
Roberto Lemos de 

Miranda 

65 12 133 116 5 331

Total 3.383
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Recursos Especializados Criminai

Procuradoria / Tipo 
Manifestação Contrarrazões Pareceres

Recursos 
Interpostos Ciências Cotas Total

11ª PJCRIM - Paulo 
Alberto de Oliveira 

148 26 21 162 11 368

12ª PJCRIM - Lucienne 
Reis D Avila 

214 33 76 349 7 679

14ª PJCRIM - Lenirce 
Aparecida Avellaneda 

Furuya 

180 9 51 243 1 484

14ª PJCRIM - Marcos 
Antônio Martins 

Sottoriva 

10 0 1 4 0 15

15ª PJCRIM - Esther 
Sousa de Oliveira 

191 16 141 397 9 754

19ª PJCRIM - Luis 
Alberto Safraider 

207 19 115 371 6 718

1ª PJCRIM - Mara 
Cristiane Crisóstomo 

Bravo 

41 11 20 29 1 102

3ª PJCRIM - Gilberto 
Robalinho da Silva 

11 13 1 19 0 44

7ª PJCRIM - Evaldo 
Borges Rodrigues da 

Costa 

80 14 16 109 0 219

Total 3.383
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Residual Cível

Procuradoria / Tipo 

Manifestação

Manifestações 

s/ Classificação Contrarrazões Pareceres

Recursos 

Interpostos Ciências Cotas Total

1ª PJCível - Irma Vieira de 

Santana e  Anzoategui

0 0 543 1 580 67 1.191

3ª PJCível - Marigô Regina 

Bittar Bezerra

0 0 512 0 574 95 1.181

5ª PJCível – Marcos Antonio 

Martins Sottoriva

1 0 575 0 442 45 1.063

6ª PJCível - Sílvio César 

Maluf

0 0 467 0 549 130 1.146

7ª PJCível - Belmires Soles 

Ribeiro

0 2 522 0 509 188 1.221

8ª PJCível - Amilton Plácido 

da Rosa

0 0 560 0 588 79 1.227

Total 7.029
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Procuradoria / Tipo 
Manifestação

Manif. s/ 
Classif. Contrarrazões Pareceres

Recursos 
Interpostos Ciências Cotas Total

1ª PJCRIM - Mara 
Cristiane Crisóstomo 

Bravo 

0 0 103 0 38 2 143

2ª PJCrim – Hudson 
Shiguer Kinashi

0 3 735 0 62 3 1.520

3ª PJCrim – 
Guilherme F. Dutra 

Júnior

0 0 536 0 598 22 1.156

3ª PJCrim – Gilberto 
Robalinho da Silva

0 0 101 2 55 5 163

4ª PJCRIM - Sara 
Francisco Silva 

0 0 696 0 693 23 1.412

5ª PJCRIM - Nilza 
Gomes da Silva 

0 9 737 1 762 24 1.533

6ª PJCRIM - Antonio 
Siufi Neto 

0 0 707 0 705 69 1.481

7ª PJCRIM - Evaldo 
Borges Rodrigues da 

Costa 

0 0 682 0 751 29 1.462

8ª PJCRIM - 
Humberto de Matos 

Brittes 

0 0 118 0 55 6 179

9ª PJCrim – Antonio 
Siufi Neto

0 0 283 0 286 39 608

9ª PJCrim – Miguel 
Vieira da Silva

0 0 427 0 427 24 878

10ª PJCRIM - João 
Albino Cardoso Filho 

1 0 693 2 695 29 1.420

11ª PJCRIM - Paulo 
Alberto de Oliveira 

0 0 439 1 274 11 725

12ª PJCRIM - 
Lucienne Reis D 

Avila 

0 0 669 10 749 19 1.447

Total 23.704

Residual Criminal
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Procuradoria / Tipo 
Manifestação

Manif. s/ 
Classif. Contrarrazões Pareceres

Recursos 
Interpostos Ciências Cotas Total

13ª PJCRIM - 
Francisco Neves 

Júnior 

0 0 729 0 726 23 1.478

14ª PJCRIM - 
Lenirce Aparecida 
Avellaneda Furuya 

0 0 562 1 372 15 950

14ª PJCRIM - Marcos 
Antônio Martins 

Sottoriva 

0 0 19 0 14 0 33

15ª PJCRIM - Esther 
Sousa de Oliveira 

1 1 699 1 721 23 1.446

16ª PJCRIM - Aroldo 
José de Lima 

0 0 426 0 456 14 896

16ª PJCRIM - Helton 
Fonseca Bernardes 

0 0 161 0 93 10 264

17ª PJCRIM - 
Adhemar Mombrum 

de Carvalho Neto 

0 0 718 1 828 27 1.574

18ª PJCRIM - 
Gerardo Eriberto de 

Morais 

0 35 634 0 736 26 1.431

19ª PJCRIM - Luis 
Alberto Safraider 

1 0 703 2 737 46 1.489

20ª PJCrim – Paulo 
Cezar dos Passsos

0 0 11 0 5 0 16

Total 23.704
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Corregedoria-Geral e as 
Atividades de Execução das 
Promotorais de Justiça

Corregedor-Geral Mauri Valentim Riciotti

Corregedor-Geral Substituto Antonio Siufi Neto

Assessores Especiais: Promotores de Justiça Douglas Oldegardo 
Cavalheiro dos Santos e Fernando Martins Zaupa

Em cumprimento ao disposto no artigo 18, XXV, da Lei Complementar 
Estadual nº 72, de 18 de janeiro de 1994, com as alterações conferidas 
pela Lei Complementar nº 145/2010,  seguem os dados estatísticos 
e a avaliação de resultados sobre as atividades desenvolvidas pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público durante o ano de 2014, 
conforme os títulos estruturados com tópicos, quadros e tabelas.

Promotores de Justiça

Promotores de Justiça em Estágio Probatório

Foram recebidos e examinados, mensalmente, pela Assessoria Especial 
da Corregedoria-Geral, 50% dos trabalhos dos Promotores de Justiça 
em estágio probatório, cuja análise resultou na expedição de fichas de 
conceito submetidas à apreciação do Corregedor-Geral, e suas devidas 
recomendações quando necessárias. 

O termo final do biênio do estágio probatório passou a ser definido 
de forma individualizada, tendo em vista as alterações conferidas pela 
Resolução nº 001/2012-CSMP/MS, sendo então desconsiderados os 
dias em que o Membro do Ministério Público esteve afastado de suas 
funções, conforme disciplina o artigo 6º da Resolução citada.

Referente ao XXV Concurso Público, a  maioria dos  Promotores 
de Justiça que iniciaram o estágio probatório no dia 9 de abril 
de 2012 alcançou o vitaliciamento no decorrer do ano de 2014. O 
processo de vitaliciamento  foi dividido em três partes e obedeceu 
ao cronograma individual de término do biênio, de acordo com os 
afastamentos ocorridos durante o estágio probatório que levaram à  
sua prorrogação:

Durante o período de 2014 estiveram 
em andamento dois Concursos Públicos 
para Promotor de Justiça: o XXV e o 
XXVI Concurso Público de Provas e 
Títulos para Ingresso na Carreira do 
Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso do Sul.
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•	 1ª parte: Composta pelos Promotores de Justiça: Maurício Mecelis Cabral, Lia 
Paim Lima, Fernanda Proença de Azambuja, Matheus Macedo Cartapatti e Talita 
Zoccolaro Papa Muritiba. A votação do vitaliciamento pelo Conselho Superior do 
Ministério Público ocorreu no dia 3 de junho de 2014 e a decisão foi publicada no 
DOMP nº 835, de 11 de junho de 2014 (Processo PGJ/10/0877/2014).

•	 2ª parte: Composta pelos Promotores de Justiça Marcos Martins de Brito, Radamés 
de Almeida Domingos, Magno Oliveira João e Ludmila de Paula Castro Silva. A 
votação do vitaliciamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ocorreu no 
dia 24 de junho de 2014 e a decisão foi publicada no DOMP nº 848, de 3 de julho 
de 2014 (Processo PGJ/10/1322/2014).

•	 3ª parte: O estágio probatório da Promotora de Justiça Juliana Martins Zaupa 
ainda está em curso, em decorrência das prorrogações ocorridas. Assim, seu 
vitaliciamento ocorrerá no ano de 2015.

Com relação ao XXVI Concurso Público, tomaram posse, em 6 dezembro de 2013 os 
seguintes Promotores de Justiça: Allan Thiago Barbosa Arakaki, Ana Carolina Lopes 
de Mendonça Castro, Andréa de Souza Resende, Bianka Machado Arruda Mendes, 
Eduardo de Araujo Portes Guedes, George Zarour Cezar, João Meneghini Girelli, 
Marcos André Sant’Ana Cardoso, Matheus Carim Bucker, Moisés Casarotto, Pedro de 
Oliveira Magalhães, Thiago Augusto Bueno, Thiago Barbosa da Silva, Thiago Bonfatti 
Martins e Victor Leonardo de Miranda Taveira.

O Promotor de Justiça Substituto Thiago Augusto Bueno pediu exoneração do cargo a 
partir de 15 de maio de 2014 (Portaria nº 770/2014-PGJ).

Em  8 de julho de 2014 foram empossados mais quatro Promotores de Justiça 
Substitutos aprovados no XXVI Concurso Público: Laryssa Santos Machado Filgueira, 
William Marra Silva Junior, João Eduardo Antunes Mirais e Karina Ribeiro dos Santos 
Vedoatto. Desta forma, o MPMS encerra o período anual de 2014 com dezoito 
Promotores de Justiça Substitutos, cumprindo estágio probatório.

Relatório Funcional dos Promotores de Justiça

O Relatório Mensal das atividades funcionais dos Promotores de Justiça, obtido pelo 
Sistema Informatizado Mensal de Produtividade e Estatística, SU, contém informações 
sobre as movimentações executadas pelos representantes de Primeira Instância 
da Instituição, classificadas por área (cível, criminal e direitos coletivos), bem como 
quantidade de processos recebidos e devolvidos no período.

Nos mesmos critérios, foi desenvolvido o Relatório Anual das movimentações 
realizadas pelos Promotores de Justiça durante o ano de 2014.

O relatório detalhado das movimentações realizadas pelos Promotores de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, durante o ano de 2014, está 

disponível no Portal do Ministério Público, no link da Corregedoria-Geral, em 
“Relatório Anual – 2014”.
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Relatório Anual das Atividades Funcionais dos Promotores de Justiça do 
Estado de Mato Grosso do Sul - Ano de 2014

Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Adriano Lobo Viana de 
Resende

3709 3679 1089 5785 160 7034

Alexandre Estuqui 
Junior

4749 4816 3586 7048 608 11242

Alexandre Lima Raslan 2 0 23 63 0 86

Alexandre Magno 
Benites de Lacerda

0 0 0 0 0 0

Alexandre Pinto 
Capiberibe Saldanha

77 76 1320 73 53 1446

Alexandre Rosa Luz 3920 3846 2772 3634 185 6591

Aline Mendes Franco 
Lopes

1951 1989 1028 3033 557 4618

Allan Carlos Cobacho do 
Prado

2582 2594 1276 3528 14 4818

Allan Thiago Barbosa 
Arakaki

2080 1749 3075 2878 106 6059

Amilcar Araújo Carneiro 
Júnior

384 417 1523 349 325 2197

Ana Carolina Lopes de 
Mendonca Castro

1171 1088 4523 523 102 5148

Ana Cristina Carneiro 
Dias

3064 3043 4045 4713 6 8764

Ana Lara Camargo de 
Castro

3654 3563 5 6369 0 6374

Ana Rachel Borges de 
Figueiredo Nina

2661 2702 2968 2654 110 5732

Andrea de Souza 
Resende

1498 1547 889 3643 8 4540

André Antônio Camargo 
Lorenzoni

2219 2173 2699 376 0 3075
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Andréia Cristina Peres 
da Silva

1096 1072 1125 1267 461 2853

Angélica de Andrade 
Arruda

6170 6120 2391 7379 50 9820

Antenor Ferreira de 
Rezende Neto

3629 3577 316 8476 7 8799

Antonio André David 
Medeiros

266 266 1174 458 767 2399

Antônio Carlos Garcia 
de Oliveira

3293 3275 4773 416 731 5920

Arthur Dias Júnior 2969 2953 1558 2904 203 4665

Bianka Karina Barros da 
Costa

17681 17647 30 19413 3 19446

Bianka Machado Arruda 
Mendes

3307 3273 1587 5187 333 7107

Bolivar Luis da Costa 
Vieira

3060 3036 1614 3901 106 5621

Camila Augusta Calarge 
Doreto

1296 1305 1778 1929 341 4048

Candy Hiroki Cruz 
Marques Moreira

3363 3345 5 5595 0 5600

Celso Antônio Botelho 
de Carvalho

1684 1759 2 3385 3 3390

Christiane de Alencar 2536 2536 3150 223 1 3374

Cinthia Giselle 
Gonçalves

3521 3532 2044 3993 955 6992

Clarissa Carlotto Torres 962 963 47 2807 4 2858

Cláudia Loureiro Ocariz 
Almirão

25 27 29 327 0 356

Cláudio Rogerio Ferreira 
Gomes

3127 3143 1229 3883 57 5169

Clóvis Amauri Smaniotto 2268 2269 46 4416 20 4482

Cristiane Amaral 
Cavalcante

0 0 5 2093 0 2098
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Cristiane Barreto 
Nogueira Rizkallah

46 47 801 82 136 1019

Cristiane Mourão Leal 
Santos

0 0 553 100 0 653

Cristina Beraldo de 
Andrade

1331 1333 3536 22 1 3559

Daniela Araujo Lima da 
Silva

2670 2631 955 5467 1 6423

Daniela Cristina Guiotti 308 308 506 471 4 981

Daniel do Nascimento 
Britto

3293 3296 2618 6095 247 8960

Daniele Borghetti 
Zampieri de Oliveira

4369 4369 1812 4968 294 7074

Daniel Higa de Oliveira 2982 2998 1394 4043 802 6239

Daniella Costa da Silva 2473 2920 1750 2770 59 4579

Daniel Pivaro Stadniky 3765 3794 8605 2648 443 11696

Douglas Oldegardo 
Cavalheiro dos Santos

4 4 0 5 0 5

Douglas Silva Teixeira 1668 1670 1354 1817 70 3241

Edival Goulart Quirino 1958 2261 1076 3126 16 4218

Eduardo de Araujo 
Portes Guedes

3211 3159 1241 6779 25 8045

Eduardo Fonticielha de 
Rose

2986 2977 1162 3678 229 5069

Eduardo Franco Cândia 0 0 0 2 1013 1015

Eduardo José Rizkallah 2834 2828 0 4857 0 4857

Elcio Félix D’angelo 2430 2425 297 3972 1 4270

Emy Louise Souza de 
Almeida Albertini

263 258 7 585 0 592

Érica Rocha Espíndola 1478 1474 1788 337 1 2126

Estefano Rocha 
Rodrigues da Silva

2579 2593 1560 3228 87 4875
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Eteocles Brito 
Mendonça Dias Júnior

3427 3497 1549 3905 173 5627

Fábio Ianni Goldfinger 7754 7690 723 12079 17 12819

Fabrícia Barbosa Lima 3978 4083 3488 5015 415 8918

Fabrício Proença de 
Azambuja

3371 3411 4166 6618 4 10788

Fabrício Secafen Mingati 2884 2910 743 6897 72 7712

Fernanda Proença de 
Azambuja

3852 3908 2101 4727 459 7287

Fernanda Rotilli Dias 2634 2639 1065 3593 102 4760

Fernando Jamusse 4615 4475 1150 5987 133 7270

Fernando Jorge 
Manvailer Esgaib

6264 6480 51 9117 0 9168

Fernando Marcelo 
Peixoto Lanza

1575 1612 3753 1127 217 5097

Fernando Martins Zaupa 662 671 2 2155 1 2158

Filomena Aparecida 
Depolito Fluminhan

82 82 1160 105 27 1292

Gabriel da Costa 
Rodrigues Alves

1723 1562 3098 734 118 3950

George Cassio Tiosso 
Abbud

2622 2613 1470 4184 116 5770

George Zarour Cezar 1473 1410 3195 956 1703 5854

Gerson Eduardo de 
Araújo

2313 2323 239 5986 6 6231

Gevair Ferreira Lima 
Júnior

6665 6672 3549 8672 1099 13320

Gisleine Dal Bo 2574 2662 420 8168 146 8734

Givaldo Tenório da Silva 2677 2465 3679 42 5 3726

Grazia Strobel da Silva 
Gaifatto

1291 1318 11 2969 1 2981

Helen Neves Dutra da 
Silva

5980 5836 9 8173 0 8182
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Henrique Franco Cândia 477 473 2231 778 44 3053

Humberto Lapa Ferri 2453 2483 2 4046 0 4048

Isabelle Albuquerque 
dos Santos

2833 2815 1660 3618 399 5677

Izonildo Gonçalves de 
Assunção Júnior

8834 8802 1461 16114 57 17632

Jaceguara Dantas da 
Silva Passos

848 846 1295 1511 232 3038

Janeli Basso 823 823 646 1386 95 2127

Jerusa Araújo Junqueira 
Quirino

3560 3546 1428 4719 189 6336

Jiskia Sandri Trentin 4166 4162 729 5080 349 6158

Joao Eduardo Antunes 
Mirais

645 699 781 1522 113 2416

João Linhares Júnior 2566 2568 264 6594 50 6908

João Meneghini Girelli 3157 3144 3084 3127 4 6215

Jorge Ferreira Neto 
Júnior

3851 3813 2341 6242 11 8594

José Antônio Alencar 3582 3585 4504 454 22 4980

José Aparecido Rigato 2828 2865 3885 1748 1 5634

José Arturo Iunes 
Bobadilla Garcia

2812 2855 169 7137 0 7306

José Luiz Rodrigues 2997 3029 7516 17 0 7533

José Maurício de 
Albuquerque

3842 3854 2230 3374 18 5622

José Roberto Tavares de 
Souza

3166 3188 4917 163 26 5106

Jui Bueno Nogueira 4226 4698 154 6305 19 6478

Juliana Martins Zaupa 2727 2727 1719 2913 232 4864

Juliana Nonato 182 172 308 57 30 395

Juliane Cristina Gomes 3155 3229 3481 4334 1716 9531

Juliano Albuquerque 8905 8978 265 12787 5 13057
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Júlio Bilemjian Ribeiro 1493 1516 4 4510 0 4514

Karina Ribeiro dos 
Santos Vedoatto

788 821 306 1062 87 1455

Kristiam Gomes Simoes 3182 3183 3600 1078 1 4679

Laryssa Santos Machado 
Filgueira

1298 1278 1063 1765 59 2887

Leonardo Dumont 
Palmerston

3915 3776 2709 5996 873 9578

Letícia Rossana Pereira 
Ferreira

4497 4461 859 7419 16 8294

Lia Paim Lima 3148 3140 3005 4877 384 8266

Lindomar Tiago 
Rodrigues

2826 2777 1347 3879 48 5274

Livia Carla Guadanhim 
Bariani

1906 1903 0 3662 0 3662

Luciana do Amaral 
Rabelo

1261 1268 55 2772 1 2828

Luciana Moreira Schenk 4886 4945 26 8396 2 8424

Luciano Anechini Lara 
Leite

1090 1071 1469 1609 113 3191

Luciano Bordignon 
Conte

3452 3244 379 7387 3 7769

Luciano Furtado Loubet 2641 2644 3352 2926 30 6308

Ludmila de Paula Castro 
Silva

3210 3148 1188 4315 544 6047

Luiz Antônio Freitas de 
Almeida

404 342 607 642 21 1270

Luiz Eduardo de Souza 
Sant’anna Pinheiro

2269 2202 1511 2671 480 4662

Luiz Eduardo Lemos de 
Almeida

571 571 1988 792 1045 3825

Luiz Gustavo Camacho 
Terçariol

2154 2177 2253 2887 220 5360
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Luz Marina Borges 
Maciel Pinheiro

1426 1441 3159 2570 131 5860

Magno Oliveira Joao 1298 1311 934 1898 93 2925

Manoel Veridiano 
Fukuara Rebello Pinho

2037 2051 3024 2219 18 5261

Marcelo Ely 1784 1782 544 2223 46 2813

Marcos Alex Vera de 
Oliveira

46 40 118 1627 0 1745

Marcos André Sant’ana 
Cardoso

3024 3015 2634 4141 553 7328

Marcos Fernandes Sisti 2020 2036 2 4299 0 4301

Marcos Martins de Brito 3600 3593 1451 3993 111 5555

Marcos Roberto Dietz 112 118 99 324 3 426

Marcus Vinicius Tieppo 
Rodrigues

1976 1981 1139 2814 70 4023

Marjorie de Oliveira 
Zanchetta

2536 2545 2865 1093 3 3961

Matheus Carim Bucker 2804 2836 2121 3993 543 6657

Matheus Macedo 
Cartapatti

2863 2882 1494 3934 20 5448

Maurício Mecelis Cabral 2840 2916 1361 3336 27 4724

Moises Casarotto 3026 3010 837 5478 54 6369

Nara Mendes dos Santos 
Fernandes

4537 4600 2260 5998 194 8452

Nicolau Bacarji Júnior 4170 4175 2220 5066 693 7979

Oscar de Almeida Bessa 
Filho

2874 2888 1402 4509 198 6109

Patrícia Icassati Almirão 4514 4658 3953 3322 13 7288

Paula da Silva Santos 
Volpe

155 161 7047 165 153 7365

Paulo César Zeni 0 0 696 168 14 878

Paulo Cezar dos Passos 0 0 0 26 0 26
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Paulo da Graça 
Riquelme de Macedo 

Júnior

2430 2437 5185 2288 259 7732

Paulo Henrique 
Camargo Iunes

1752 1748 3467 952 47 4466

Paulo Leonardo de Faria 2792 2776 1277 3126 154 4557

Paulo Roberto 
Gonçalves Ishikawa

3897 3907 3902 1103 7 5012

Pedro Arthur de 
Figueiredo

4224 4275 8 6841 0 6849

Pedro de Oliveira 
Magalhães

2532 2546 1748 3826 201 5775

Plínio Alessi Júnior 2614 2662 2176 1970 1 4147

Radamés de Almeida 
Domingos

3028 3048 1838 4664 190 6692

Regina Dornte Broch 19667 19698 60 22191 9 22260

Renata Ruth Fernandes 
Goya Marinho

3186 3186 1 6121 3 6125

Renzo Siufi 6935 6898 2 11405 0 11407

Reynaldo Hilst Mattar 5466 5509 4901 2280 3 7184

Ricardo Benito Crepaldi 3180 3180 3221 3874 150 7245

Ricardo de Melo Alves 839 838 1272 1113 78 2463

Ricardo Rotunno 481 426 2266 558 894 3718

Rodrigo Cintra Franco 4006 3996 448 8567 51 9066

Rodrigo Corrêa Amaro 5745 5935 240 11425 9 11674

Rodrigo Jacobina 
Stephanini

12 0 0 0 0 0

Rodrigo Yshida Brandão 1561 1571 1506 2900 137 4543

Rogério Augusto 
Calábria de Araújo

2520 2493 2 4515 0 4517

Romão Avila Milhan 
Junior

4216 4229 1681 7153 97 8931
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Total de 
MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 
Coletivos

Ronaldo Vieira Francisco 6793 6827 3148 6573 449 10170

Rosalina Cruz Cavagnolli 3827 3703 1947 4077 65 6089

Rosana Suemi Fuzita 
Irikura

2726 2434 446 6556 104 7106

Sergio Fernando 
Raimundo Harfouche

1977 1919 435 4148 3062 7645

Silasneiton Gonçalves 3404 3383 3737 812 2 4551

Sílvio Amaral Nogueira 
de Lima

4027 4042 2 7177 2 7181

Simone Almada Goes 3361 3367 1406 3738 40 5184

Suzi Lúcia Silvestre da 
Cruz D’angelo

3749 3738 1346 3728 854 5928

Talita Zoccolaro Papa 
Muritiba

2303 2300 930 3314 169 4413

Tathiana Correa Pereira 
da Silva Façanha

1671 1673 267 2731 19 3017

Thalys Franklyn de 
Souza

2548 2542 1910 3675 62 5647

Thiago Augusto Bueno 908 990 480 1152 1 1633

Thiago Barbosa da Silva 2026 2025 2633 3528 506 6667

Thiago Bonfatti Martins 2203 2203 1504 4015 39 5558

Tiago Di Giulio Freire 1941 1932 1 5821 0 5822

Vera Aparecida Cardoso 
Bogalho Frost Vieira

4961 4790 63 6703 831 7597

Victor Leonardo de 
Miranda Taveira

1098 1092 3242 1972 229 5443

Viviane Zuffo Vargas 
Amaro

2576 2547 3671 564 6 4241

William Marra Silva 
Júnior

1640 1639 1624 1709 285 3618

Wilson Canci Júnior 4243 4294 1436 5608 10 7054
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Atribuições do Corregedor-Geral
No cumprimento das atribuições do Corregedor-Geral do Ministério 
Público, foram instaurados 84 procedimentos com o intuito de fiscalizar 
e orientar as atividades funcionais e a conduta dos membros do 
Ministério Público, conforme especificação abaixo:

Correições

Foram efetivadas em vista das funções institucionais da Corregedoria-
Geral do Ministério Público, consistentes em orientar e fiscalizar as 
atividades funcionais e a conduta dos membros da Instituição, tendo 
por objetivo a verificação da regularidade dos serviços, a eficiência 
no exercício das funções e o cumprimento das obrigações legais e 
determinações da Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral, 
Colégio de Procuradores e Conselho Superior do Ministério Público. 

Espécie
Instaurado 
em 2014

Arquivado 
em 2014

Convertido 
em 

Sindicância

Apensado 
a outros 

autos

Em andamento 
ao final do 

período

Reclamação 26 13 1 0 12

Consulta 3 2 0 0 1

Processo 
Administrativo

0 0 0 0 0

Pedido de Providência 43 32 0 1 10

Sindicância 6 3 0 0 3

Autos de 
Acompanhamento

2 0 0 0 2

Autos de Exceção de 
Suspeição

1 0 0 1 0

Carta Precatória 1 1 0 0 0

Inspeção Virtual 2 1 0 0 1

Total 84 52 1 2 27
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No período foram realizadas trinta correições ordinárias conforme o quadro:

Correições realizadas em 2014

Fevereiro

6.2.2014 1ª Promotoria de Justiça de Miranda Lindomar Tiago Rodrigues

6.2.2014 2ª Promotoria de Justiça de Miranda Isabelle Albuquerque dos Santos

7.2.2014 2ª Promotoria de Justiça de Aquidauana José Mauricio de Albuquerque

7.2.2014 3ª Promotoria de Justiça de Aquidauana Antenor Ferreira de Rezende Neto

12.2.2014 Promotoria de Justiça de Água Clara Ludmila de Paula Castro Silva

13.2.2014 Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo Leonardo Dumont Palmerston

Março 

10.3.2014 3ª Promotoria de Justiça de Corumbá Rodrigo Correa Amaro

10.3.2014 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá Luciano Anechini Lara Leite

11.3.2014 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá Ana Rachel Borges de Figueiredo 
Nina

11.3.2014 1ª Promotoria de Justiça de Corumbá Viviane Zuffo Vargas Amaro

11.3.2014 7ª Promotoria de Justiça de Corumbá Manoel Veridiano Fukuara Rebello 
Pinho

Abril

3.4.2014 1ª Promotoria de Justiça de Maracaju Simone Almada Góes

3.4.2014 2ª Promotoria de Justiça de Maracaju Estefano Rocha Rodrigues da Silva

Agosto

13.8.2014 Promotoria de Justiça de Sonora Paulo Leonardo de Faria 

14.8.2014 Promotoria de Justiça de Pedro Gomes Matheus Carim Bucker 

21.8.2014 Promotoria de Justiça de Rio Negro Talita Zoccolaro Papa Muritiba 

Setembro

24.9.2014 1ª Promotoria de Justiça de Cassilândia Adriano Lobo Viana de Resende

25.9.2014 2ª Promotoria de Justiça de Cassilândia Aline Mendes Franco Lopes

26.9.2014 5ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Daniela Araújo Lima da Silva
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Inspeções nas Promotorias de Justiça

A Corregedoria-Geral efetivou Inspeção Virtual em 31 Procuradorias de 
Justiça deste Ministério Público no dia 28 de novembro de 2014, para 
fins de averiguar a regularidade dos serviços, conforme  determinação 
do Conselho Nacional do Ministério Público, constante do Relatório 
Conclusivo de Inspeção de maio de 2012, e com autorização do 
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso do Sul, concedida na reunião ordinária realizada em 9 de 
outubro de 2014.

O Relatório de Inspeção Virtual nas Procuradorias de Justiça nº 01/2014 
foi encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público no dia 4 
de dezembro de 2014.

Outubro

16.10..2014 1ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues

17.10.2014 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul Rodrigo Yshida Brandão

22.10.2014 5ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Plínio Alessi Júnior

30.10.2014 7ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Reynaldo Hilst Mattar

Novembro

6.11.2014 8ª Promotoria de Justiça de Campo Grande José Luiz Rodrigues

13.11.2014 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Marcos Fernandes Sisti

20.11.2014 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista Alexandre Estuqui Júnior

Dezembro

11.12.2014 1ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Gabriel da Costa Rodrigues Alves

12.12.2014 3ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Gisleine Dal Bó

11.12.2014 17ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Clóvis Amauri Smaniotto

12.12.2014 18ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luciana do Amaral Rabelo
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Procuradorias de Justiça Inspecionadas

Cíveis

Procuradoria Procurador  Área de Atuação

1ª Procuradoria de Justiça Cível Irma Vieira de Santana e Anzoategui •	 Residual Cível

2ª Procuradoria de Justiça Cível Mauri Valentim Ricciotti  

3ª Procuradoria de Justiça Cível Marigô Regina Bittar Bezerra •	 Residual Cível

4ª Procuradoria de Justiça Cível Olavo Monteiro Mascarenhas •	 Ouvidor

5ª Procuradoria de Justiça Cível Marcos Antônio Martins Sottoriva •	 Recursos 
Especializados 
Cíveis

•	 Residual Cível

6ª Procuradoria de Justiça Cível Sílvio César Maluf •	 Residual Cível

7ª Procuradoria de Justiça Cível Belmires Soles Ribeiro •	 Recursos 
Especializados 
Cíveis

•	 Residual Cível

8ª Procuradoria de Justiça Cível Amilton Plácido da Rosa •	 Residual Cível

Criminais

Procuradoria Procurador  Área de Atuação

1ª Procuradoria de Justiça Criminal Mara Cristiane Crisóstomo Bravo •	 Órgão Especial

2ª Procuradoria de Justiça Criminal Hudson Shiguer Kinashi •	 Residual Criminal

•	 CEJA

3ª Procuradoria de Justiça Criminal Gilberto Robalinho da Silva •	 Recursos 
Especializados 
Criminais

•	 Residual Criminal

4ª Procuradoria de Justiça Criminal Sara Francisco Silva •	 Residual Criminal

5ª Procuradoria de Justiça Criminal Nilza Gomes da Silva •	 Residual Criminal

6ª Procuradoria de Justiça Criminal Antonio Siufi Neto •	 Residual Criminal

7ª Procuradoria de Justiça Criminal Evaldo Borges Rodrigues da Costa •	 Residual Criminal
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8ª Procuradoria de Justiça Criminal Humberto de Matos Brittes •	 PGJ

9ª Procuradoria de Justiça Criminal Antonio Siufi Neto •	 Residual Criminal

10ª Procuradoria de Justiça Criminal João Albino Cardoso Filho •	 Residual Criminal

11ª Procuradoria de Justiça Criminal Paulo Alberto de Oliveira •	 Recursos 
Especializados 
Criminais

•	 Residual Criminal

12ª Procuradoria de Justiça Criminal Lucienne Reis D\’ Avila •	 Recursos 
Especializados 
Criminais

•	 Residual Criminal

13ª Procuradoria de Justiça Criminal Francisco Neves Júnior •	 Residual Criminal

14ª Procuradoria de Justiça Criminal Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya •	 Recursos 
Especializados 
Criminais

•	 Residual Criminal

15ª Procuradoria de Justiça Criminal Esther Sousa de Oliveira •	 Recursos 
Especializados 
Criminais

•	 Residual Criminal

16ª Procuradoria de Justiça Criminal Helton Fonseca Bernardes •	 Residual Criminal

17ª Procuradoria de Justiça Criminal Adhemar Mombrum de Carvalho Neto •	 Residual Criminal

18ª Procuradoria de Justiça Criminal Gerardo Eriberto de Morais •	 Residual Criminal

•	 DPPP

19ª Procuradoria de Justiça Criminal Luis Alberto Safraider •	 Recursos 
Especializados 
Criminais

•	 Residual Criminal



135

Corregedoria-Geral e as Atividades de Execução das Promotorais de Justiça

Visitas de Inspeções e Inspeções Virtuais

A visita de inspeção está prevista nos artigos 18, V, 164, 166 e 167 da 
Lei Complementar nº 72/94 e nos artigos 10, 16 a 18 do Regimento 
Interno da CGMP. No ano de 2014, foram realizadas três visitas de 
inspeção in loco, com  intuito de verificação dos serviços, fluxo de 
trabalho e das dificuldades enfrentadas na 30ª, 33ª e 46ª Promotorias 
de Justiça Especializadas de Campo Grande.

Também foram realizadas inspeções virtuais, efetuadas mediante 
análise dos relatórios extraídos dos sistemas colocados à disposição 
dos Promotores de Justiça para cadastros de processos judiciais e 
extrajudiciais, além de dados obtidos junto ao Sistema de Automação 
do Judiciário, SAJ, por ocasião de promoção, remoção, afastamentos 
da comarca e férias.

De Direitos Difusos e Coletivos

Procuradoria Procurador •	  Área de Atuação

1ª Procuradoria de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos

Sérgio Luiz Morelli •	 Difusos e Coletivos 

•	 Recursos 
Especializados 
Difusos e Coletivos

2ª Procuradoria de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos

Aroldo José de Lima •	 Difusos e Coletivos 

•	 Recursos 
Especializados 
Difusos e Coletivos

3ª Procuradoria de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos

Ariadne de Fátima Cantu da Silva •	 Difusos e Coletivos 

•	 Recursos 
Especializados 
Difusos e Coletivos

4ª Procuradoria de Justiça de 
Interesses Difusos e Coletivos

Edgar Roberto Lemos de Miranda •	 Difusos e Coletivos 

•	 Recursos 
Especializados 
Difusos e Coletivos
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Outras Atividades
Foram elaboradas e/ou atualizadas por esta Corregedoria-Geral 
353 Fichas de Avaliação de Promoção e Remoção, bem como a 
realização de inspeções virtuais pertinentes aos Promotores de Justiça 
inscritos em concurso de promoção ou remoção, em face da intensa 
movimentação na carreira dos membros do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul, com 34 concursos para promoção e/ou 
remoção no ano de 2014.

Atos normativos expedidos:

•	 Ato nº 01/2014-CGMP, de 10 de outubro de 2014; Ato nº 03/2014-
CGMP, de 5 de novembro de 2014 e Ato nº 04/2014-CGMP, de 10 
de dezembro de 2014 – Delegam competência ao Corregedor-Geral 
Substituto Antonio Siufi Neto para realizar Correição Ordinária nas 
Promotorias de Justiça relacionadas;

•	 Ato nº 02/2014-CGMP, de 3 de novembro de 2014 – Altera e 
acrescenta dispositivos ao Regimento Interno da Corregedoria-Geral 
do Ministério Público;

•	 Avisos nº 001 a 018/2014-CGMP – Informando a data, alteração e 
suspensão de correições ordinárias nas Promotorias de Justiça;

•	 Recomendação nº 001/CGMP/2014, de 17 de janeiro de 2014 – 
Dispõe sobre a necessidade de elaboração de relatório parcial em 
Inquérito Civil (IC) e Procedimento Administrativo (PA), no âmbito do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul;

•	 Resolução nº 001/2014-PGJ/CGMP, de 26 de novembro de 2014 
– Revoga o inciso IV do §3º do art. 2º, da Resolução Conjunta 
nº 001/2008-PGJ/CGMP, que regulamenta a autorização para 
que membro do Ministério Público resida fora da comarca ou da 
localidade onde exerce a titularidade do seu cargo e determina 
outras providências correlatas.

Encontros com Participação da Corregedoria-Geral

•	 90ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores-
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNCGMP, em 
São Paulo/SP;

•	 91ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em Manaus/AM;

•	 92ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em Belo Horizonte/MG;

•	 93ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em  Teresina/PI.
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Reuniões Diversas 

Projeto “Fomento aos Controles Internos das Prefeituras 
Municipais”

No ano de 2014, foi dada continuidade ao Projeto “Fomento aos 
Controles Internos das Prefeituras Municipais”, implementado com o 
objetivo de mapear os sistemas de controles internos desenvolvidos 
nos Municípios de Mato Grosso do Sul e implantar ações para fomentar 
sua criação, aperfeiçoamento e pleno funcionamento.

Para tanto, ocorreram encontros com os Prefeitos e Controladores 
ou Secretários, palestras e audiências públicas sobre a importância 
de um sistema eficaz de controle interno, salientando as possíveis 
consequências da ausência do cumprimento desse dever. 

Além disso, buscou-se capacitar os agentes públicos que atuam nas 
ações de controle, com a realização de diálogos abertos e de palestras 
promovidos pelos integrantes da Rede de Controle, bem como incitat a 
conscientização da importância da atuação dos Promotores de Justiça, 
por meio de levantamento de dados (mapeamento) e de incentivos ao 
aperfeiçoamento dos controles internos.

Reuniões para trato de assuntos institucionais 135

Reuniões relacionadas com Procedimentos 
Administrativos

53

Reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul

47

Reuniões do Colégio de Procuradores de Justiça 14 

Outras reuniões 48

Reuniões sobre Projetos 37

Total 334
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Projeto “Fomento ao Controle Externo do Executivo Municipal 
pelas Câmaras de Vereadores”

Foi implementado o Projeto de “Fomento ao Controle Externo do 
Executivo Municipal pelas Câmaras de Vereadores”, com o objetivo 
estratégico de incentivar as Câmaras Municipais do Estado de Mato 
Grosso do Sul a cumprirem seu papel fiscalizador frente ao Poder 
Executivo, nos moldes preconizados pelo artigo 29, X, da Constituição 
Federal.

A partir disso, houve a realização de palestras e expedientes (ofícios, 
recomendações, etc) aos membros do Ministério Público, vereadores e 
cidadãos, destacando as tarefas das Câmaras de Vereadores de legislar 
e fiscalizar o Executivo Municipal, posto que o aperfeiçoamento e 
eficácia do Poder Legislativo Municipal instrumentaliza-se na sua função 
de fiscalização.

O projeto busca ainda a otimização das atuações do Ministério Público, 
evitando-se o acionamento constante e indevido, com previsão de 
diminuição de demandas e ganho de tempo, propiciando ao Promotor 
de Justiça se dedicar melhor às suas originais e legítimas funções.

Atuação Administrativa da Corregedoria-Geral

Expedientes Quantidade

Avisos 18

Certidões 117

Memorandos 37

Ofícios 889

Ofícios Circulares 27

Recomendações 1

Resoluções Conjuntas 1

Atos 4
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Informações sobre Docência

Promotores de Justiça que exerceram docência no ano de 2014:

•	 Claudio Rogerio Ferreira Gomes, Promotor de Justiça da comarca 
de Caarapó, matéria de Direito Processual Civil, carga horária 
semanal de 8 horas/aula, às terças e quintas-feiras, das 19h10min 
às 22h40min, na Universidade da Grande Dourados –UNIGRAN, 
em Dourados. Possui autorização renovada para 2015, Processo 
PGJ/10/0442/2009, Decisão de Autorização nº 710, pág. 47/52. 

•	 Jiskia Sandri Trentin, Promotora de Justiça da comarca de Campo 
Grande, leciona a disciplina de Direito Penal - Legislação Penal 
Especial, das 19h15min às 20h45min, em curso oferecido pela 
ESMAGIS – Escola da Magistratura, em Campo Grande, a partir do 
2º semestre de 2014.

•	 Jui Bueno Nogueira, Promotor de Justiça da comarca de Três 
Lagoas, aulas no Curso de Formação de Soldados da PM, carga 
horária de 34 horas, às terças e quintas, das 7h às 8h40min, de 
outubro a dezembro.
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Desafios

Durante o ano de 2014, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul prosseguiu 
em sua jornada rumo à eficiência administrativa e ao cumprimento de sua missão 
constitucional. 

Desde o início desta gestão, em maio de 2012, sucedendo e continuando as 
transformações iniciadas pelo então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Alberto de 
Oliveira, até os dias atuais, tem sido realizada, de modo mais efetivo, a modernização 
institucional. Os dados coligidos demonstram uma evolução constante na atuação 
desta Instituição. 

O ano de 2014 foi marcado por uma proficiente atuação administrativa e funcional. 
Ampliação de estrutura, modernização de procedimentos, avanços emblemáticos 
na tecnologia da informação, com acréscimo de pessoal e pesados investimentos na 
área, além de diversas outras atividades realizadas, possibilitaram que os Promotores e 
Procuradores de Justiça atuassem destacadamente pela nossa sociedade. 

O horizonte que se aproxima para 2015 é desafiador em função de marcar o início do 
funcionamento do SAJ-MP, um projeto que envolverá toda a Instituição. São desafios 
que enfrentaremos com coragem e competência.

Agradeço, por fim, o apoio de todos os membros e servidores do Ministério Público e, 
em especial, a atuação serena e profícua do Colégio de Procuradores de Justiça.

Que venha 2015.

Humberto de Matos Brittes
Procurador-Geral de Justiça
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