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“A injustiça em qualquer lugar é uma 
ameaça à justiça em todo o lugar”

 — MARTIN LUTHER KING





RESUMO
Apresentação das atividades efetivadas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 

2015 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, MPMS, com abordagem sobre 

as ações executadas por membros, servidores e demais auxiliares atuantes na Instituição, 

motivados pelo aperfeiçoamento da atuação ministerial.





APRESENTAÇÃO
Na qualidade de Procurador-Geral de Justiça, apresento meu último relatório anual ao Colégio de 

Procuradores de Justiça, não apenas como um mero rito de cumprimento da legislação, mas principalmente 

como meio de revelar aos meus pares o profícuo e relevante trabalho desenvolvido pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul durante o ano de 2015.

A Instituição cresceu e ampliou sua atuação, com percepção da sociedade sobre o nosso trabalho e sua 

importância como fator primordial para a superação das evidentes desigualdades sociais, na perene busca 

pela Justiça Social, conforme se depreende do conteúdo deste relatório anual.

A atuação coletiva e individual dos nossos membros e servidores permitiu uma atuação responsável e 

socialmente efetiva.

O presente relatório é a síntese das nossas atividades no ano de 2015, as quais terão desdobramento nos 

anos subsequentes, conforme planejamento construído com os membros da Instituição.

Importante destacar a atuação intensa na área de combate aos atos de improbidade administrativa e crimes 

praticados contra a Administração Pública, com atuação expressiva do GAECO e do Núcleo respectivo, bem 

como a relevante atuação na área dos Direitos Humanos.

Por meio dos dados e informações disponibilizados neste relatório, é possível que os membros, servidores 

e cidadãos acompanhem e fiscalizem a atuação do nosso Ministério Público, em atenção aos princípios da 

publicidade e da transparência da administração pública.

Desejo a todos uma boa leitura.

Humberto de Matos Brittes
Procurador-Geral de Justiça
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PROCURADORIA-GERAL DE 
JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça Humberto de Matos Brittes - Gestão 2014/2016

Conforme as atribuições como órgão administrativo e de execução, a Procuradoria-Geral 

de Justiça atuou com o objetivo de alcançar resultados prático-funcionais, com especial 

atenção à atuação como órgão representativo da Instituição perante colegiados e demais 

Poderes, conforme previsto no art. 29 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei 

Orgânica Nacional do MP), e no art. 30 da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994 

(Lei Orgânica Estadual do MP).
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SECRETARIA DE GABINETE DO 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Chefe de Gabinete: Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda

As ações praticadas pela Secretaria de Gabinete interligaram-se às atividades desempenhadas por órgãos 

de administração e de execução, no auxílio das funções institucionais da Procuradoria-Geral de Justiça. Os 

trabalhos efetivados ao longo do ano foram relativos à tramitação de documentos do Procurador-Geral de 

Justiça e de seus colaboradores diretos, a saber:

Toda essa tramitação documental possibilitou a efetivação de atividades que se concretizaram por meio 

das demais unidades inter-relacionadas ao Gabinete, conforme se pode verificar nas próximas narrativas.

ASSESSORIA DE CERIMONIAL

O assessoramento a eventos solenes da Instituição ocorreu por meio de uma equipe de funcionários 

que, sob a responsabilidade da Chefia de Gabinete, assumiu tarefas correspondentes à organização e à 

coordenação das cerimônias do MPMS, com iniciativas de relações públicas referentes a autoridades e ao 

público em geral; produção e atualização de listas internas e externas de endereços, telefones e ramais 

para correspondências, consultas e contatos; entre outras atividades. 

A equipe atuou em solenidades realizadas no auditório da sede da Instituição e também em outros 

espaços, conforme necessário, com diferentes públicos internos e externos à Instituição. Acerca de eventos 

organizados por membros e/ou servidores da Instituição, assim como da associação de classe, a equipe 

atuou nas seguintes ocasiões:

Atividades Quantidade

Ofícios expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 724

Ofícios circulares expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 40

Ofícios Expedidos pelo Chefe da Secretaria de Gabinete do PGJ 2.210

Ofícios Circulares expedidos pelo Chefe da Secretaria de Gabinete do PGJ 19

Memorandos expedidos (GAB e SEGAB) 323

Decisões Proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça 860

Editais das Promotorias de Justiça publicados 2.577

Resoluções publicadas 41

Processos Administrativos 1.349

Documentos recebidos do Protocolo-Geral 10.756
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 ¥ Congresso Estadual do MPMS, realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela Associação Sul-

Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, ASMMP.

Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso 

do Sul

 ¥ Solenidade de posse da Promotora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos no cargo de 

Procuradora de Justiça, no Auditório do Tribunal de Justiça.

 ¥ Seminário sobre Tutela Coletiva do Meio Ambiente organizado pela PGJ e pelo Núcleo Ambiental 

vinculado aos Centros de Apoio Operacional, CAOs, das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, 

da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural.

 ¥ Ciclo de Palestras sobre o novo Código de Processo Civil, CPC, realizado pela Procuradoria-Geral de 

Justiça e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF.

 ¥ Audiência Pública da Promotoria de Justiça da Saúde Pública de Campo Grande, em dezembro, no 

auditório das Promotorias de Justiça.

 ¥ Seminário “Relações de Gênero nas Corporações Militares”, realizado pela PGJ e pela 67ª 

Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos de Campo Grande, no Auditório do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de MS.
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 ¥ Encontro com palestras e debates sobre o “Tráfico de Mulheres e Feminicídio”, promovido pela PGJ, 

reunindo Membros e demais autoridades relacionadas aos Direitos Humanos no Estado.

Procurador-Geral de Justiça e a Vice-Governadora Rose Modesto durante a abertura do evento 

“Tráfico de Mulheres e Feminicídio”

Reuniões de trabalho para:

 ¥ Revisão dos Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos do MPMS – Atividade Finalística, em 

novembro, com abertura no auditório da PGJ e reunião de grupos de trabalho na ASMMP.

 ¥ Atuação do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Nevid.

 ¥ Atuação do Grupo de Atuação Especial do Controle Externo da Atividade Policial, Gacep.

Com relação à assessoria feita a eventos realizados em conjunto, entre o MPMS e outras instituições locais 

e/ou nacionais, a equipe atuou nas seguintes solenidades:

 ¥ Encontro sobre o projeto “O MP no Enfrentamento à Morte Decorrente de Intervenção Policial”, 

envolvendo autoridades desta Instituição e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP.

 ¥ XXIV Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, CNOMP, 

e I Encontro Regional do MPMS, na cidade de Bonito/MS, com participação também da ASMMP.

 ¥ I Ciranda de Ouvidorias do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada em Campo Grande pela PGJ e 

pela Controladoria Regional da União em Mato Grosso do Sul, com a participação de representantes 
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dos diferentes poderes públicos atuantes pelo Estado.

 ¥ Evento sobre planejamento do Ministério Público brasileiro, denominado “Ação Nacional 
Estruturante: Centros de Custos”, realizado pela PGJ e pelo CNMP, com a presença de representantes 

dos vários Ministérios Públicos do Brasil, reunidos em Campo Grande.

 ¥ Lançamento da campanha “10 Medidas contra a Corrupção” pela PGJ e pelo Ministério Público 

Federal, MPF.

 ¥ Reunião Técnica sobre Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos, realizada pelo MPMS e pelo 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Imasul.

Além disso, a equipe cuidou da atualização de contatos internos e externos, além de encaminhar 

cumprimentos por aniversários dos membros, servidores e autoridades, de acordo com listas específicas 

que contribuem para essas ações.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

As atividades relacionadas a jornalismo, publicidade, rádio e TV da Instituição são de responsabilidade 

da Assessoria de Comunicação do MPMS, Assecom, a qual é a responsável, por meio de seu Portal, pela 

divulgação de informações e pelo acompanhamento dos principais eventos desenvolvidos no âmbito 

Institucional.

Em 2015 a Assecom publicou no Portal 737 textos jornalísticos de todas as áreas de atuação do MPMS, 

como: meio ambiente; consumidor; habitação, 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 da 

atividade policial.

O Portal permite a inserção de conteúdo para a web, utilizando recursos mais atrativos de mídia e texto, e 

informa em tempo real, por meio de um quadro denominado “Atividades Realizadas”, toda a movimentação 

institucional, por suas Promotorias de Justiça da Capital e interior do Estado. Esse painel mostra o número 

de ações civis públicas, ACPs, ajuizadas, o número de audiências judiciais, as manifestações realizadas no 

ano e os Termos de Ajustamento de Conduta, TACs, celebrados.

No quadro referente a 2015, a soma do ano finalizou-se com as seguintes movimentações: 2.937 ACPs 

Ajuizadas; 25.070 Denúncias Oferecidas; 277.729 Manifestações Realizadas no Ano; 479 Sessões do Tribunal 

do Júri e 529 TACs firmados.

DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES, DIPUB

Divisão de Publicações, Dipub – Criou materiais para fortalecer a visibilidade do MPMS em mídias 

impressas e online, evidenciando a atuação ministerial por meio de campanhas publicitárias, cartilhas 

educativas, panfletos, convites e cartões de visita de membros e servidores, além de cartazes, fôlderes e 

capas de DVDs. As produções contínuas ao longo de 2015 visaram à prestação de serviços em busca por 

atender a demanda crescente, com previsão de que essa demanda de trabalho seja cada vez maior 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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Algumas criações de destaque:

Criação da Identidade visual para a 

XXIV Reunião do Conselho Nacional 

dos Ouvidores do Ministério Público

Criação da Identidade visual para 

o Relatório de Resíduos Sólidos de 

MP em atenção ao CAO do Meio 

Ambiente

Criação de banners e pôsteres para a 

Campanha contra a Poluição Sonora
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Com base no que foi produzido pela Dipub e o número de atendimentos feitos, comprovou-se o 

comprometimento da equipe. Para obter maior alcance de resultados dos trabalhos da Divisão, a pretensão 

é provocar maior participação e aproximação dos executores das atividades deste Ministério Público, os 

quais atuam perante as diferentes comarcas do Estado e, por consequência, dar maior visibilidade ao MPMS 

na sociedade. Destacam-se diversas produções de Campanhas Institucionais sobre temas específicos, tais 

como:

Direitos Humanos: 

Campanha Sobre Tráfico de Pessoas e Feminicídio em atenção ao pedido da 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos

Infância e Juventude:

Campanha de Combate ao Abuso  e à Exploração sexual

Meio Ambiente:

Cadastro Ambiental Rural, CAR

Organizacional: 

Campanha para chamada de inscrição ao Concurso de Estagiários do MPMS (CEAF)

Diante da crescente demanda de trabalho na Dipub, as metas para o exercício de 2016 concentram-

se na atualização do conhecimento de seus servidores e estagiários, a fim de acompanhar o mercado 
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publicitário para que as campanhas e visibilidade do MPMS sejam cada vez mais difundidas e fixadas 

diante da sociedade. São necessários treinamentos e aprimoramentos constantes para que esse objetivo 

seja alcançado. Além disso, é importante para essa Divisão manter a qualidade dos serviços de eficaz 

atendimento à Administração Superior do Órgão, aos Procuradores de Justiça e seus respectivos gabinetes, 

às Promotorias de Justiça da Capital e do interior e aos servidores da Instituição, sempre visando à eficiência 

do serviço público prestado, interno e externo.

SETOR DE RÁDIO

Desde 2001, o MPMS mantém convênio com o Grupo Feitosa de Comunicação, que lhe possibilita veicular 

spots (informativos radiofônicos breves), além do programa MP Notícias, que obteve a marca de 257 edições 

produzidas em 2015, alcançando a marca de mil veiculações – de segunda a sexta-feira, em rádios AM e 

FM distribuídas pelo Estado. O programa é construído em formato de drops (“pílulas”), ou seja, é rápido e 

direto, e cada nova edição leva aos cidadãos informações relativas à atuação do Ministério Público em prol 

da sociedade.

NÚCLEO DE TELEVISÃO

A parte audiovisual da Instituição fez gravações, edições, transmissões e armazenamento de vídeos, como 

as cerca de 60 reuniões do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do MPMS. Também constam 

gravações e edições dos eventos ocorridos na Procuradoria-Geral e nas Promotorias de Justiça, tanto do 

interior do Estado quanto da Capital, a exemplo de audiências públicas, palestras, o projeto “Promotoria 

Comunitária: MP Mais Perto de Você”, cursos e seminários realizados pelo Ministério Público, confecção 

e cópias de DVDs de todo material e captação de imagens para elaboração do Informe MPE, o qual é um 

informativo audiovisual acerca dos trabalhos do MPMS, postado semanalmente no portal e armazenado no 

Youtube, aberto para toda a sociedade.

Destaca-se também a elaboração e a disponibilização no Youtube de vídeo institucional da atuação do 

MPMS nos Resíduos Sólidos, bem como a elaboração (em fase de execução) do vídeo institucional SOS 

Rios, na captação de imagens, edição e pesquisa de texto em parceria com os setores relacionados ao meio 

ambiente.

Todas as produções têm relação direta com a sociedade, com objetivo de informar o cidadão sobre 

seus direitos e os feitos da Instituição, a qual tem o intuito de aproximar-se da população de maneira 

transparente e objetiva, tornando mais fácil o entendimento da sociedade, por meio de vídeos, de como é o 

funcionamento, o trabalho e a missão do MPMS.

ASSESSORIA DE REVISÃO

A Assessoria de Revisão, Asserev, atua na verificação ortográfica dos textos institucionais e atos normativos 

dos Órgãos Superiores e Órgãos Auxiliares. Suas demandas procedem da produção de outros setores, 

visando corrigir e aprimorar a redação de textos, no que se refere à ortografia padrão, em conformidade 

ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, VOLP, da Academia Brasileira de Letras, ABL; ao uso 

vocabular adequado em dado contexto; à coesão e à coerência das informações apresentadas.

Cada entrada de documento recebe uma numeração, de modo a efetivar apenas um registro para um ou 

mais documentos entregues de uma vez. Tal procedimento obteve, ao final do período anual, um total 

de 2.100 entradas, entre portarias, matérias jornalísticas para o portal da Instituição na internet, artigos 
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para a revista MPEspecial, pareceres, minutas de resolução, certidões, declarações, ofícios, memorandos, 

relatórios, listas mensais de diárias pagas aos servidores e membros, fôlderes, convites, certificados e 

informativos, sendo essas produções oriundas de: Secretaria de Recursos Humanos, SRH; Secretaria de 

Finanças e Planejamento Orçamentário, Sefin; Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; Assessoria Especial 

do PGJ, Assep; Apoio às Procuradorias-Gerais Adjuntas de Justiça; Departamento de Auditoria Interna, 

Audint; e Assecom.

A correção digital é idealmente realizada pelos seguintes passos, a partir da chegada do texto à Assessoria: 

1) revisão inicial, com apontamentos de correções e sugestões; 2) encaminhamento ao autor para verificação 

das alterações; 3) caso haja necessidade de esclarecimento ou reestruturação de trechos, o autor elabora 

nova versão, caso em que há nova revisão e envio, tantas vezes quanto necessário até a obtenção de um 

produto final sancionado por aquele.

Em harmonia à modernização das formas de trabalho e em vista do método de correção eletrônica 

utilizado desde 2014, a Asserev elaborou a proposta do Manual de Serviços de Revisão, abrangendo as 

ferramentas digitais de correção atualmente em uso, bem como explicitando os procedimentos e tópicos 

que norteiam as verificações textuais. Em sua primeira versão, é direcionado aos setores que utilizam 

programas componentes do Microsoft Office que tenham suporte a registro de alterações e adição de 

comentários, sem prejuízo de futuras adequações do referido guia conforme novas tecnologias ou 

softwares sejam empregados pela Instituição. Planeja-se concluir e divulgar tal manual no início de 2016, 

disponibilizando-o na intranet do MPMS.
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PROCURADORIAS-GERAIS ADJUNTAS DE JUSTIÇA

PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA JURÍDICA

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 

Conforme o que dispõe o art. 1º da Resolução nº 007/2014- PGJ, de 7 de abril de 2014, coube à Procuradoria-

Geral Adjunta de Justiça Jurídica, PGA-Jur, desempenhar as seguintes atribuições: acompanhamento 

dos trabalhos dos Procuradores de Justiça, com respectiva remessa mensal dos relatórios de atividades 

à Corregedoria-Geral; representação do MPMS em sessões do Órgão Especial do TJMS; manifestação nos 

Mandados de Segurança de competência originária perante o referido Tribunal Estadual; substituição do 

Procurador-Geral de Justiça em suas ausências, inclusive nas presidências das sessões do Conselho Superior 

e do Colégio de Procuradores de Justiça. Diante de todas as atribuições, as ações cotidianas contam com 

o auxílio da equipe de apoio que atende também à Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa.

Desse modo, em 2015 foram desempenhadas as seguintes atividades: presidência de 18 reuniões do 

Conselho Superior do MPMS; participação em dez reuniões do Colégio de Procuradores, presidindo duas 

dessas em razão da ausência do Procurador-Geral de Justiça por motivos de férias e viagens; participação 

A Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Jurídica, Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, recebeu a visita das representantes da Comissão 

de Defesa dos Direitos das Mulheres
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em sessão solene do Colégio de Procuradores, por ocasião de posse da então Promotora de Justiça Jaceguara 

Dantas da Silva Passos no cargo de Procuradora de Justiça; representação do MPMS em 15 sessões do Órgão 

Especial do TJMS; e, ainda, participação na posse dos Desembargadores João Maria Lós, Paschoal Carmello 

Leandro e Julizar Barbosa Trindade nos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral do TJMS, 

respectivamente, além da posse do Juiz Nélio Stábile no cargo de Desembargador.

Também consta a participação nos seguintes eventos: XXIV Reunião Ordinária do CNOMP e Encontro 

Regional do MPMS, realizado na comarca de Bonito; abertura e participação do evento “Tráfico de 

Mulheres e Feminicídio”; II Congresso de Direito Processual Civil; “10 Medidas contra a Corrupção”, em 

parceria com o MPF; participação do evento organizado pela ASMMP, intitulado “Democracia Plena no 

MPE”, referente à possibilidade de candidatura de Promotores de Justiça ao cargo de Procurador-Geral de 

Justiça; V Congresso Estadual do MPMS e a 100ª Reunião do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais 

do Ministério Público, CNCGMP, e, ainda, da palestra sobre os temas “Desafios e Perspectivas do Ministério 

Público Brasileiro” e “Ética e Corrupção no Mundo Contemporâneo: O Membro do Ministério Público como 

Agente de Transformação Social”.

Para tratar de assuntos institucionais, reuniu-se com membros do Conselho Superior juntamente com 

Promotores de Justiça que atuam perante as PJs do Meio Ambiente; com a comissão responsável pelo 

XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos de Promotor de Justiça Substituto; 

e, ainda, reuniu-se com membros atuantes em algumas áreas especializadas, entre elas Meio Ambiente 

e Infância e Juventude, com os respectivos CAOs, para tratar de definições de procedimentos e assuntos 

importantes à atuação ministerial.

Constam ainda atividades de substituição ao Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo, durante 

as férias usufruídas nos meses de abril e outubro, em uma atuação relacionada à apreciação e deliberação 

de expedientes e processos administrativos de assuntos referentes a férias, licenças, afastamentos, 

benefícios e vantagens dos servidores desta Instituição.

Outrossim, por ocasião da delegação de atribuição constante na Portaria nº 803/2014-PGJ, de 20 de maio de 

2014, realizou manifestações, mediante a emissão de parecer ou ciência, em processos judiciais de 

competência originária do Órgão Especial do TJMS, quais sejam:

Portanto, houve mais de 400 manifestações processuais exaradas pela PGA-Jur, envolvendo movimentações 

referentes a ciências (diversas modalidades), concessão parcial, decisão monocrática com julgamento de 

mérito, falta de interesse, pedido de diligência, concessão ou denegação, extinção do processo, acolhimento 

de preliminar, desprovimento, ratificação de parecer e manifestações em 2º grau.

Mandados de Segurança Coletivo 19

Mandados de Segurança 338

Embargos de Declaração 45 

Agravo de Instrumento 32

Cumprimento de Sentença 3

Execução contra a Fazenda Pública 1
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PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

Procurador-Geral Adjunto de Justiça João Albino Cardoso Filho

Cabe à Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 

Administrativa, PGA-Adm, desempenhar as 

atribuições de substituição do Procurador-Geral 

de Justiça na falta do Procurador-Geral Adjunto 

de Justiça Jurídico; dar assistência ao Procurador-

Geral de Justiça nas funções administrativas, 

referente a membros e servidores desta Instituição; 

entre outras atividades em conformidade ao art. 

2º da Resolução nº 007/2014- PGJ, de 7 de abril de 

2014.

Os trabalhos desenvolvidos pela Procuradoria-

Geral Adjunta de Justiça Administrativa 

estiveram relacionados à apreciação de inúmeros 

expedientes e processos administrativos 

referentes aos servidores deste Ministério Público 

Estadual, os quais trataram de assuntos relativos 

a férias, licenças, afastamentos, benefícios e 

vantagens. Desse modo, tramitaram perante esta 

Procuradoria-Geral Adjunta 8.918 documentos, 

dos quais 4.050 foram documentos recebidos e 

4.868 expedidos. Na análise dos procedimentos, 

foram proferidos 261 despachos e 869 decisões, 

além da expedição de 233 memorandos, 352 ofícios, 

14 ordens de serviço e oito 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 trâmite dos documentos.

Ressalta-se a publicação da Resolução nº 018/2018-PGJ, de 17 de junho de 2015, que regulamentou o art. 

30-A da Lei nº 4.134/2011, instituindo a Assistência Médico-Social aos servidores deste Órgão Ministerial, 

cabendo à Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa atuar perante esse assunto.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo, além das atividades de cunho administrativo, 

participou de 11 reuniões do Colégio de Procuradores e da sessão solene do Colégio de Procuradores de 

posse da então Promotora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos no cargo de Procuradora de Justiça; 

presidiu três reuniões do Conselho Superior do Ministério Público e representou o MPMS em sete sessões 

do Órgão Especial do TJMS.

Dos eventos transcorridos ao longo do ano de 2015, esteve presente, como Procurador-Geral de Justiça 

em exercício, à sessão solene de passagem do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

do Sul do Coronel PM Valter Godoy Rojas para o Coronel PM Deusdete Souza de Oliveira Filho e ainda 

representou este Órgão Ministerial na posse do Defensor Público-Geral do Estado, Luciano Montalli.
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PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA DE 
GESTÃO E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Procurador-Geral Adjunto de Justiça Paulo Cezar dos Passos

O art. 3º da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7 de abril de 2014, define as atribuições da Procuradoria-Geral 

Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, as quais foram cumpridas de maneira a 

assegurar a continuidade e o aperfeiçoamento da atuação ministerial.

Por delegação do Procurador-Geral de Justiça, a Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão e Planejamento 

Institucional foi responsável pelas concessões de férias e licenças aos membros da Instituição, bem como 

pelas designações dos mesmos.

Participou nos seguintes eventos: XXIV Reunião Ordinária do CNOMP e Encontro Regional do MPMS, 

realizado na comarca de Bonito; “Tráfico de Mulheres e Feminicídio”; II Congresso de Direito Processual 

Civil; “10 Medidas contra a Corrupção”, em parceria com o MPF; “Democracia Plena no MPE”, organizado pela 

ASMMP, referente à possibilidade de candidatura de Promotores de Justiça ao cargo de Procurador-Geral 

de Justiça; V Congresso Estadual do MPMS e 100ª Reunião do CNCGMP, e, ainda, palestra sobre os temas 

“Desafios e Perspectivas do Ministério Público brasileiro” e “Ética e Corrupção no Mundo Contemporâneo: 

O Membro do Ministério Público como Agente de Transformação Social”.

Participou de todas as sessões ordinárias do Colégio de Procuradores de Justiça e da sessão solene do 

Colégio de Procuradores, por ocasião de posse da então Promotora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva 

Passos no cargo de Procuradora de Justiça.

Abertura do evento de Revisão de Metas, Indicadores e Projetos Estratégicos do MPMS
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Destacaram-se ainda as ações voltadas a articular e a integrar as unidades administrativas e de execução 

do MPMS, no intuito de otimizar o desempenho, o alcance de resultados e o desenvolvimento institucional. 

Fundamental atenção foi dada à associação de políticas e diretrizes nacionais ao sistema de gestão 

estratégica do MPMS, conforme iniciativas e desempenho de equipes, especificamente, pela atuação da 

Secretaria de Planejamento e Gestão, bem como do Departamento de Auditoria Interna, apresentados a 

seguir.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Supervisor: Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

A estruturação como secretaria da área de planejamento e gestão estratégica do MPMS, pela Resolução 

nº 05/2014-PGJ, de 2 de abril de 2014, fez acionar etapas em busca de identificar, compreender e melhor 

gerenciar os recursos necessários para o alcance da missão do Ministério Público. A partir da Supervisão 

de Planejamento e Gestão Estratégica, coube à Secretaria de Planejamento e Gestão, Seplange, com seus 

departamentos e divisões, desenvolver ações que, envoltas no aprimoramento e no desenvolvimento das 

capacidades individuais de cada integrante, asseguraram as seguintes realizações:

Organograma do MPMS - Revisão do Organograma da Instituição por três etapas, com as duas primeiras 

finalizadas e a terceira em andamento, a saber: 1) levantamento da legislação vigente e definição do 

organograma de direito; 2) levantamento da situação fática e definição do organograma de fato; e 3) 

elaboração de proposta para readequação do organograma e para revisão dos instrumentos normativos 

afetados.

Atuação Administrativa – Levantamento de Indicadores - Levantamento de dados relativos à Atuação 

Administrativa (estrutura de pessoal, gestão estrutural, tecnologia da informação e gestão orçamentária e 

financeira), referentes ao exercício 2014, para fins de atendimento a ato normativo do CNMP. Com execução 

em janeiro e fevereiro, as informações selecionadas integraram o portal denominado “CNMPInd” e também 

compuseram o Anuário “Ministério Público - Um Retrato”, produzido pelo CNMP – Edição 2015.

Portal da Transparência - Atuação conjunta com a STI para realização de diagnóstico e desenvolvimento 

de ferramentas para o lançamento do Novo Portal da Transparência do MPMS, ocorrido em maio. Isso 

se deve a diagnóstico anteriormente elaborado pela Seplange, com apontamentos das melhorias que 

se faziam necessárias na versão anterior de referido portal, bem como pela divulgação da verificação 

periódica realizada pelo CNMP, que apontava o MPMS em penúltimo lugar no ranking (entre 31 unidades 

ministeriais). A nova versão cuidou em atender a normativa do CNMP, bem como a Lei de Acesso à 

Informação, garantindo a capacidade do cidadão de participar da fiscalização e da avaliação das ações 

desta Instituição. Ainda no período de 2015, outra avaliação periódica do CNMP foi divulgada em junho, 

na qual o Novo Portal da Transparência do MPMS passou a ocupar o 12º entre as 31 unidades ministeriais.

Ainda em junho, o CNMP lançou o Novo Manual do Portal da Transparência do Ministério Público, que 

culminou na continuidade dos trabalhos de todos os envolvidos na elaboração, desenvolvimento, suporte, 

alimentação e auditoria do Novo Portal da Transparência do MPMS. Como resultado, em outubro de 2015, 

novo ranking decorrente de verificação periódica realizada pelo CNMP foi divulgado, trazendo, desta vez, o 

MPMS posicionado em 1º lugar, com 99,21% dos 253 itens constantes da verificação realizada.

CNMP/ FNG - Participação ativa da Supervisão, Diretoria e Chefias de Departamento e Divisão da Seplange 

junto ao FNG, no intercâmbio de ideias e experiências com outras unidades do MP, em diferentes áreas de 

conhecimento. A equipe de profissionais lotados na Seplange participou das 1ª, 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias 

do FNG, ocorridas em abril, setembro e novembro, e também do Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério 
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Público, em novembro. Nessa atuação destaca-se a participação junto aos Comitês de Políticas de Gestão 

Administrativa, CPGA, (na execução das áreas de projetos e mapeamento de processos) e de Políticas de 

Gestão Orçamentária (na coordenação e execução).

A equipe da Seplange ainda colaborou diretamente no planejamento, organização, elaboração da 

metodologia e execução da 2ª Ação Nacional Estruturante: Multiplicando a Estratégia – Gestão de Custos, 

ocorrida nos dias 27 e 28 de maio. O evento, de responsabilidade da Comissão de Planejamento Estratégico 

do CNMP, CPE, teve como escopo promover a implantação da Gestão de Custos, mediante a adoção de 

Centros de Custos em todos os ramos do Ministério Público brasileiro.

Em setembro de 2015, o Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica foi designado como Membro 

Colaborador da CPE, na função de Coordenador-Geral do FNG, que tem por objetivo promover o debate, o 

estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a implementação de melhores práticas de 

gestão para suporte à atividade-fim do Ministério Público brasileiro.

Mapeamento de Processos - Sequência ao mapeamento de processos da área meio, sendo que, de um 

total de 173 processos previamente identificados e priorizados, já foram mapeados 53 na versão inicial, 

sendo quatro da Gestão Estratégica, 11 da Gestão por Processos, 13 da Gestão de Suprimentos e Contratos, 

18 da Gestão de Recursos Humanos e sete processos licitatórios.

Ainda em junho, com a finalização do mapeamento dos processos relacionados à Gestão de Suprimentos 

e Gestão de Contratos, executados na Sead, foi identificada a necessidade de se adotar ferramentas de 

controle, principalmente no que tange à Gestão de Contratos. Dessa forma, as planilhas “2.2.1 Contratos 

Ativos”, “2.4.1.1 Atas Licitadas Ativas”, “2.4.2.1. Atas Aderidas Ativas”, elaboradas originalmente para 

Ação Nacional Estruturante realizada pela PGJ e CNMP em Campo Grande
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disponibilização de informações junto ao Portal da Transparência, foram adaptadas para atender a Gestão 

dos Contratos. Foi criada, ainda, a Planilha de Contratos Ordinários, com vistas a realizar a gestão dessas 

aquisições e contratações.

Especialmente no Processo de Controle de Frequência, foi realizada a elaboração da versão melhorada, 

que contribuiu para a elaboração de proposta de Resolução que irá dispor sobre a jornada de trabalho, o 

registro e controle de frequência e o banco de horas dos servidores do MPMS.

Ação Social – Balanço Geral MS - Sob a coordenação do Supervisor de Planejamento e Gestão, houve 

representatividade do MPMS junto à Ação Social – Balanço Geral nos Bairros, que busca promover a integração 

entre o Poder Público, Instituições/Entidades, Projetos Filantrópicos e Iniciativa Privada, proporcionando 

à população atendimentos e serviços relacionados à saúde, educação, lazer, empreendedorismo, direitos 

sociais e entretenimento. Houve a participação em três das quatro etapas da Ação Social para 2015, as quais 

foram realizadas em escolas públicas estaduais nos bairros Coophavila II, Jardim Aeroporto e Nova Lima, 

com atendimento ao público local. Para isso, foram feitas visitas técnicas, preparação de infraestrutura e 

materiais impressos para divulgação dos serviços prestados ao cidadão.

Revisão de Metas, Indicadores e Projetos Estratégicos do MPMS - O Projeto “Gestão Estratégica MPMS 

– Planejando o futuro do MPE – 2010 a 2025”, lançado no ano de 2010, previa sua renovação periódica, com 

vistas a atender o inevitável processo de amadurecimento por que a Instituição passaria. Desse modo, com 

apoio da Administração Superior, foi realizada a Revisão de Indicadores, Metas e Projetos do Planejamento 

Estratégico do MPMS, referentes aos Objetivos Estratégicos das Áreas Finalísticas.

O trabalho teve início em outubro, com o levantamento de dados históricos dos Indicadores Estratégicos do 

MPMS, a definição e o desenvolvimento da metodologia e a elaboração de material de apoio e ferramentas 

metodológicas. Também foi realizado o trabalho de sensibilização dos membros da Instituição, ressaltando 

a importância de seu envolvimento na definição dos novos rumos do MPMS, e consequentemente na 

Revisao de Indicadores com a equipe do CAO Criminal
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construção de um Ministério Público ainda melhor. Nos dias 12 e 13 de novembro, ocorreu, propriamente, 

a Revisão dos Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos, com a participação de Coordenadores dos Centros 

de Apoio, Coordenadores de Núcleo, membros representando a 1ª e 2ª entrâncias e a entrância especial, 

bem como outros órgãos do MPMS, com o propósito de compor GTs temáticos relacionados aos Objetivos 

Estratégicos da Área Finalística.

Durante os dois dias de trabalho, os GTs tiveram a oportunidade de discutir os Objetivos Estratégicos 

para cada área de atuação, bem como realinhar, por metodologia definida, os fundamentos estratégicos 

conforme a sequência de trabalho: 1) Revisão de Indicadores (brainstorming, histórico dos indicadores, 

alinhamento e priorização de indicadores); 2) Definição de Metas; 3) Definição de Iniciativas Estratégicas 

para ativação dos indicadores; 4) Revisão dos Projetos Estratégicos.

A Revisão dos Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos do MPMS se configurou como marco fundamental 

no processo de mensuração de seu progresso rumo à conquista de metas de longo prazo, propensas à 

demonstração do real valor da Instituição à sociedade sul-mato-grossense.

Plano Geral de Atuação (PGA) 2016 - O Plano Geral de Atuação 2016 (planejamento de curto prazo) foi 

elaborado de forma a resguardar a relação com o Planejamento Estratégico (planejamento de longo prazo). 

Dessa forma, o PGA representa a execução anual do planejamento estratégico, evidenciando as prioridades 

de atuação e metas para as áreas finalísticas, conforme os objetivos descritos no Mapa Estratégico.

A elaboração do PGA 2016 se iniciou em novembro de 2015, após a conclusão da Revisão dos Indicadores, 

Metas e Projetos Estratégicos. Estabeleceram-se metas para o período de 2016 a 2020, sendo que, para o 

Plano Geral de 2016, foram consideradas as metas previstas para referido período. A principal ferramenta 

de elaboração foi a execução de uma pesquisa junto aos membros do MPMS, com vistas a realizar um 

levantamento acerca das priorizações das iniciativas estratégicas. O questionário foi elaborado em formato 

eletrônico e o link de acesso foi disponibilizado entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro de 2015.

Sua elaboração levou em consideração o Plano Estratégico Atualizado do MPMS, o qual foi desdobrado em 

Objetivos Estratégicos e respectivas Iniciativas Estratégicas, para então ser distribuído em duas etapas: 1) 

Priorização de medidas por área de atuação (Temas) e escolha das Iniciativas Estratégicas por Objetivo; 2) 

Sugestões abertas – descrição de alguma iniciativa a ser destacada em 2016.

O questionário permitiu aos Promotores de Justiça informar as suas priorizações, limitadas a três áreas 

distintas de atuação (prioridades 1, 2 e 3), para o desenvolvimento de suas atividades no ano de 2016, de 

acordo com as seguintes áreas de atuação: Cidadania, Cível, Consumidor, Criminal, Infância e Juventude, 

Meio Ambiente, Patrimônio Público, Crime Organizado e Recursos. Dentro de cada área de atuação priorizada 

foi possível selecionar quais as iniciativas estratégicas serão executadas por Objetivo Estratégico.

A segunda etapa do formulário utilizou técnica de pesquisa espontânea com respostas abertas e possibilitou 

aos Promotores de Justiça descrever alguma iniciativa a ser destacada para o ano de 2016.

Após o encerramento do prazo para preenchimento dos questionários, coube à Seplange, pela Divisão de 

Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, e à coordenação da Supervisão de Planejamento e 

Gestão Estratégica do MPMS, a consolidação dos dados, bem como seu tratamento estatístico, de forma 

a gerar os resultados que possibilitaram a elaboração do PGA 2016, que foi apresentado pelo Procurador-

Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional ao Colégio de Procuradores, em reunião no 

dia 10 de dezembro de 2015.

A execução do Plano Estratégico no nível tático e operacional ocorre por meio do desdobramento da 

estratégia, traduzida em ações coordenadas e priorizadas, que atendam de forma efetiva as expectativas 
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do cidadão, destinatário final da atuação do MP. Neste sentido, a gestão baseada em resultados garante 

essa interlocução com a sociedade, pois demonstra a atuação da Instituição por indicadores, metas 

e projetos, verdadeiros pilares do planejamento estratégico institucional. Assim, o PGA especifica as 

prioridades a serem adotadas no período proposto, detalhando as iniciativas para fins de monitoramento 

e acompanhamento das metas.

Relatório Anual de Atividades - As decisões, o formato de atuação e até a compreensão das rotinas do 

MPMS são narradas, em cada período anual, em uma única produção que acompanha o aperfeiçoamento 

gradual da Instituição por meio de narrativas compiladas a partir de relatórios próprios de cada organismo 

institucional. Ao final de cada período, cada equipe analisa o trabalho desenvolvido ao longo do ano e o 

sintetiza, encaminhando-o eletronicamente (por e-mail específico) para que o profissional de comunicação 

trate e estruture todas as informações, faça adequações às formalidades e aos aspectos de clareza e 

objetividade, atente à unificação da linguagem e aos enunciados viáveis à leitura de diferentes públicos.

A produção anual de 2014 foi disponibilizada em fevereiro no Portal de Transparência da Instituição, após 

ter sido apresentada ao Colégio de Procuradores de Justiça, em atendimento ao que dispõe o art. 7º, incisos 

XX e XXII, da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994. O Relatório Anual de Atividades de 2014, 

lançado em 2015, uniu-se à edição de 2013, a qual é a protagonista de uma elaboração metódica, em que a 

gestão da informação e a análise de conteúdo foram instrumentos de uma produção jornalística, pensada 

como registro histórico de uma Instituição em ascensão democrática.

Para a elaboração desta edição de 2015, lançada no mês de fevereiro de 2016, sobressaíram os preparos 

e encaminhamentos para fundamentar as decisões e promover o envolvimento de todos, especialmente 

das equipes de trabalho e dos narradores de atividades. Nos cuidados de uma produção institucional, 

o Procurador-Geral de Justiça designou uma coordenação direta para atuar perante tal elaboração, de 

incumbência da Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos, do Promotor de Justiça Paulo 

Roberto Gonçalves Ishikawa e da servidora Cecília Soares de Paiva. A partir de então, vieram as ações 

de envolvimento institucional e demais atos de acompanhamento, tais como coordenar a reunião 

geral de trabalho com as equipes de produção de relatórios, e ainda requisitar a inserção de estagiário 

de jornalismo exclusivo à produção, bem como a formalização de designer gráfico, lotado na STI, para 

posicionar, personalizar e dispor elementos gráficos em atenção aos parâmetros de publicação editorial.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Após a instauração do Departamento de Auditoria Interna, em substituição à nomenclatura de “divisão”, 

pela Resolução nº 29/2014-PGJ, de 19 de dezembro de 2014, formou-se a equipe de analistas e técnicos pela 

finalidade de garantir a realização de procedimentos administrativos de acordo com os objetivos atuais da 

Instituição, alcançados de maneira legal, econômica e eficiente.

Com isso, além de participar de cursos de atualização e aperfeiçoamento, a equipe pôde desenvolver 

diversas atividades, tais como o acompanhamento dos balancetes mensais; controle das informações 

prestadas no Portal da Transparência; inspeções no Departamento de Engenharia (análise nas escrituras 

públicas de terrenos recebidos em doação que se encontravam sem registro); na Divisão de Transportes 

(exame nas rotinas do setor, verificando possíveis problemas capazes de afetar a eficiência e produtividade 

do trabalho); no Departamento de Gestão de Pessoas da SRH (exame por amostragem no Sistema Turmalina 

e pastas funcionais dos servidores sorteados, verificando possíveis divergências entre os registros), no 

Departamento de Material e Patrimônio e na Divisão de Almoxarifado (com base nos apontamentos citados 

no Relatório do CNMP); análise por amostragem de processos administrativos de diárias, suprimento de 

fundos, aquisição de bens, materiais e serviços por meio de licitação, inexigibilidade, dispensa e pregão 

presencial.
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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 

      Ricardo de Melo Alves 

      Fabio Ianni Goldfinger

Para o assessoramento direto ao Procurador-Geral de Justiça, em todos os processos judiciais e procedimentos 

administrativos institucionais de sua atribuição, houve a inclusão de um Promotor de Justiça designado 

como Assessor Especial e um assessor jurídico, totalizando quatro Promotores de Justiça, que contam com 

servidores da função de assessor jurídico para auxiliá-los.

Os assessores especiais fizeram o assessoramento presencial em todas as sessões do Conselho Superior do 

Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça, analisaram e elaboraram minutas de resoluções 

versando sobre a elevação da comarca de Corumbá para entrância especial, readequaram atribuições de 

diversas Promotorias de Justiça do Estado, como as Promotorias de Justiça da Infância de Campo Grande, 

de Coxim, Ponta Porã, Naviraí e Paranaíba. Atuaram ainda na criação de três Promotorias de Justiça para a 

comarca de Campo Grande (70ª, 71ª e 72ª), sendo duas PJs Auxiliares e uma com atribuição para atuar nos 

feitos distribuídos à 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital.

Como membros do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, CETI, o grupo prosseguiu à frente da 

elaboração e do acompanhamento do Projeto Guaicuru, que trata do Sistema de Automação da Justiça, em 

sua versão destinada aos Ministérios Públicos, SAJ/MP. Além da elaboração do Manual de referido sistema, 

destaca-se a primeira fase de implantação do Projeto, que envolveu as Promotorias de Justiça de Camapuã; 

o CAOMA; o Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação, CI; a Procuradoria-Geral de 

Justiça; a Corregedoria-Geral; as Procuradorias de Justiça; e, ainda, as Promotorias de Justiça da Capital, de 

Dourados, de Ponta Porã, entre outras do interior.

O trabalho dos assessores especiais também se concretizou na atuação frente à 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, TJMS. Houve também a implantação de banco de teses e pareceres; a 

destinação de dez cargos de analista com atribuições dirigidas ao assessoramento técnico do GAECO em 

suas investigações; a adequação do Portal da Transparência do MPMS às disposições do “Novo Manual do 

Portal da Transparência” do CNMP e à Lei nº 12.527/2011.
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Colocação Unidade Atendido

1ª MS 99,21%

2ª SE 98,02%

3ª SC 94,86%

4ª MPM 94,07%

5ª CNMP 93,68%

6ª ES 90,91%

7ª MT 90,91%

8ª TO 90,51%

9ª GO 89,72%

10ª MPF 88,93%

11ª RJ 87,75%

12ª AM 86,96%

13ª CE 86,56%

14ª MG 85,77%

15ª PI 85,77%

16ª RR 84,58%

17ª SP 84,58%

18ª PR 84,19%

19ª RO 83,00%

20ª RN 79,84%

21ª PE 79,05%

22ª BA 76,28%

23ª PA 75,89%

24ª AP 73,91%

25ª MA 72,73%

26ª MPDFT 72,33%

27ª PB 69,17%

28ª MPT 64,82%

29ª AC 62,06%

30ª RS 62,06%

31ª AL 52,17%

Tais atividades elevaram o 

MPMS à primeira colocação 

no ranking nacional do CNMP, 

demonstrando o compromisso 

com a transparência e a sociedade 

ao atender 99,21% das diretrizes 
traçadas. 

OUTUBRO DE 2015
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Para 2016, pretende-se atuar nas seguintes frentes de trabalho:

 ¥ 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 Intelligence, 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.

 ¥ 2ª fase da implantação do sistema SAJ/MP, que abrangerá todo o MPMS.

 ¥ Implementação de melhorias no Portal da Transparência mediante a utilização de Sistema de BI 

QlikView.

ASSESSORIA MILITAR

Os trabalhos de segurança envolvem fazer a proteção de pessoas, áreas e instalações relacionadas à 

Instituição, abrangendo ainda o atendimento dos serviços de portaria e de recepção da sede institucional.

Na Procuradoria-Geral de Justiça e nas Promotorias de Justiça, tanto da Capital quanto do interior, a 

segurança foi garantida por meio de um corpo de policiais militares, sendo que 76 deles formam o Corpo 

Voluntário, havendo ainda assistentes militares diretamente lotados no MPMS.

Especificamente nas atividades administrativas, foram produzidos mais de 700 documentos, entre os quais 

constam as escalas para o serviço de segurança, memorandos, ofícios e relatórios de viagens e serviços.

Desde 2014, as atividades operacionais da Assessoria Militar tiveram aumento significativo no volume 

de trabalho, com ações efetivas de segurança, entre elas as decorrentes do acompanhamento feito a 

Promotores de Justiça em estabelecimentos penais e o apoio dado a analistas das áreas de Psicologia e 

Assistência Social, quando em visita a locais de risco.

Atividades estratégicas demandaram ações específicas com uso de tecnologia, nos levantamentos de 

dados sobre ameaças, varredura eletrônica, análises contratuais de prestadores de serviço e outras ações 

em favor da segurança diária realizada nas estruturas desta Instituição.

O volume de atividades desempenhadas no decorrer do período é demonstrado no quadro de procedimentos, 

produzido a partir do controle feito com o objetivo de fundamentar futuras atuações. Desse modo a 

Assessoria definiu alguns projetos para o ano subsequente, os quais levam em consideração as decisões 

anteriores e abrangem todas as suas especificidades. Inclusive, as equipes, além de fazerem cursos, 

palestras e treinamentos, empreendem esforços no propósito de concluir o Plano de Segurança para o 

MPMS.

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

Para dar apoio jurídico à atuação do Procurador-Geral de Justiça, o MPMS possui em sua estrutura 

a Assessoria Técnico-Jurídica, Assetej, subordinada à Secretaria de Gabinete. O quadro é formado por 

servidores efetivos do cargo de analista, área de Direito, e, após a inclusão de mais três servidores em 

setembro, finalizou o período anual com um quadro de seis analistas.
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Essa composição de pessoal é interligada à demanda atendida ao longo do período, pois há um controle 

numérico para a distribuição dos serviços, de forma que cada analista responsabiliza-se pela produção de 

pareceres que lhe são encaminhados.

Essa organização favoreceu o andamento dos trabalhos e a obtenção de informações. Nesse sentido, 

conferiu-se que a Assetej emitiu, em todo o período anual, um total de 710 manifestações em procedimentos 

administrativos internos, versando sobre licitações, contratos administrativos, aposentadorias, gratificações 

por encargos especiais, entre outros.

No sentido de dar continuidade a essa organização, propiciando maior eficiência, pretende-se estabelecer 

as seguintes prioridades no setor:

1) Instalar os analistas em um espaço único, em condições de proximidade física sem prejuízo do 

atual fluxo de trabalho;

2) Implantar manuais de procedimentos e fluxogramas, disciplinando as atribuições dos setores 

administrativos; e, ainda;

3) Ofertar atualização e capacitação para a equipe, com aquisição de materiais bibliográficos atuais 

para consulta e elaboração de pareceres, bem como treinamento anual, realização de cursos, 

seminários, etc.

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

Coordenação: Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

Com atividades regulamentadas pela Resolução nº 18/2002-PGJ, de 10 de outubro de 2002, o CEAF 

comprometeu-se com o aprimoramento profissional e cultural de todos os indivíduos integrantes do MPMS 

(membros, servidores e estagiários), entre outras funções correlatas.

Correspondências expedidas 134

Documentos recebidos 4.961

Estágio não-obrigatório (contratação) 203

Descredenciamento a pedido ou encerramento do contrato 125

Certidões de tempo de estágio 181

Declaração de comprovação do efetivo estágio; Imposto de Renda e Abertura de Conta 96

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

76

Encerramento da prestação de Serviço Voluntário 16

Celebração de Convênios e de Termo Aditivo de Convênio 27

Controle de Expedição de Documentos pelo CEAF
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ESTAGIÁRIOS

O auxílio para as atividades de Procuradorias e Promotorias de Justiça feito por estagiários movimentou 

a estrutura do CEAF, nas exigências legais e cuidados dos processos seletivos, inclusive com estatísticas 

sobre as necessidades de lotação, resultando em processos seletivos, com a posse de candidatos aptos a 

ocuparem as vagas existentes.

O CEAF atuou na solicitação de autorização, orientação e acompanhamento de 30 processos seletivos de 

estagiários até a homologação final pelo Procurador-Geral de Justiça, com alguns ainda em andamento:

 ¥ XVIII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS, para atender às comarcas de Campo Grande, 

Dourados e Itaporã.

 ¥ Processos Seletivos Simplificados, para as comarcas de Água Clara, Amambai, Anastácio, Aparecida 

do Taboado, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Inocência, 

Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro 

Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sonora, Terenos, 

Três Lagoas. Em andamento, encontram-se sete processos seletivos simplificados para atender às 

comarcas de Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Iguatemi, Jardim, Porto Murtinho, Sidrolândia. 

Ocorreu ainda a prorrogação, pelo período de um ano, de dois processos seletivos simplificados, 

relativos às comarcas de Fátima do Sul e Glória de Dourados.

Aplicação de provas para estagiários 
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 ¥ XIX Processo de Seleção de Estagiários do MPMS, iniciado após levantamento estatístico sobre as 

necessidades de lotação. Realizado em conjunto com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à 

Cultura, FAPEC, para contratação de estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, Direito, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Software, Geografia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção Multimídia, 

Tecnologia em Redes de Computadores, e de estudantes do nível médio profissionalizante dos cursos 

de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. A comissão de concurso foi instaurada em 

julho e as provas foram aplicadas em novembro, no aguardo da devida correção pela FAPEC para 

divulgar o resultado.

Constam ainda nos trabalhos do CEAF atividades relacionadas à emissão de folha de pagamento e de 

fornecimento de dados pessoais e acadêmicos para a contratação do seguro de acidentes pessoais, com 

atualização periódica dos segurados constantes da apólice.

APRIMORAMENTO CULTURAL E PROFISSIONAL 

Os cuidados com o aprimoramento cultural e profissional dos integrantes do órgão exigiram participar 

de cursos e eventos. Entre os eventos, garantiu-se a participação do MPMS em três edições da Reunião 

Ordinária do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos 

Ministérios Públicos do Brasil, CDEMP. Inclusive, na reunião de novembro, houve eleição da nova diretoria 

desse Conselho, bem como foi votado o Regimento Interno da Escola Nacional do Ministério Público.

Em contrapartida, o CEAF realizou eventos tendo como destinatários membros e assessores do MPMS, 

com finalidades culturais e profissionais, a exemplo do “Ciclo de Palestras sobre o novo CPC”, tendo por 

palestrantes membros desta Instituição e dos MPs do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Cabe ao CEAF, em 2016, dar 

continuidade a algumas 

atividades já desencadeadas, 

por exemplo, dispor outros 

módulos do curso sobre o 

novo CPC; realizar projetos de 

cursos para os servidores e 

estagiários da Instituição; e 

conduzir os levantamentos sobre 

as necessidades de lotação de 

estagiários, com o intuito de 

atender às comarcas de todo o 

Estado.

Realização do Ciclo de Palestras sobre o novo CPC, no auditório da PGJ
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COCAÍNA

836.093 
Kg

CRACK

5.509 
Kg

HAXIXE

25.121 
Kg

LANÇA-PERFUME

59 
uni.

MACONHA

395.646.153 
Kg

PASTA-BASE

657.168 
Kg

CENTRO DE ESTUDOS DE PESQUISA, ANÁLISE, DIFUSÃO 
E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO MPMS

Coordenação: Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros

O CI/MPMS, instituído pela Resolução nº 018/2011-PGJ, de 22 de agosto de 2011, tem por atribuição 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.

Durante o período de 2015, foram realizadas atividades de inteligência visando subsidiar os procedimentos 

instaurados nas Promotorias de Justiça, tais como: levantamento de evolução patrimonial, quebra de 

sigilo bancário e telefônico. Entre as atividades desenvolvidas, consta a implementação dos serviços de 

inteligência e investigação, desencadeando o pleno funcionamento do Portal CI/MPMS, disponibilizado 

na página desta Instituição. Com identificação e login, é por ele que ocorre o acesso rápido e seguro aos 

serviços implementados pelo referido Centro de Pesquisa, possibilitando solicitações diretas e, se necessário, 

anexação de documentos digitais – o sistema automaticamente gera ao usuário um número de protocolo, 

o que tem contribuído para maior precisão e agilidade nos atendimentos a serem efetivados tanto pelo 

próprio CI quanto pelo Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução, Daex.

Novas ferramentas foram inseridas no Portal, unidas à otimização dos trabalhos, sendo possível acompanhá-

las, como segue:

SisDROGAS - Desde sua implantação e após complexas alterações da WCIP para permitir a anexação ao 

sistema de cópias dos documentos necessários ao abastecimento do referido banco de dados, temos o pleno 

funcionamento deste projeto, conforme podemos aferir pelo relatório abaixo, onde se pode constatar a 

apreensão de:
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Com a implantação do SAJ/MS, o SisDROGAS foi atualizado visando o efetivo acompanhamento dos 

cadastros, de forma a registrar um total de 3.691 casos, sendo 508 arquivamentos e 3.183 denúncias.

Laboratório de Lavagem de Dinheiro – Foi instaurado procedimento administrativo para acompanhar a 

instalação do Laboratório de Lavagem de Dinheiro, com produção do Projeto de Implantação de Laboratório 

de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, apresentado ao Procurador-Geral de Justiça desta Instituição, 

para os encaminhamentos e possíveis formalizações.

Curupira - Desenvolvimento de novas ferramentas com a inclusão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

no Projeto Curupira.

Hórus – Este foi desenvolvido pelos assessores de inteligência do CI/MPMS, por meio da ferramenta de 

BI QlikView. Por intermédio do programa, é possível analisar a fundo as movimentações bancárias dos 

investigados de maneira rápida e prática, propiciando maior eficácia na investigação. Todos os gráficos 

são navegáveis e capazes de realizar cruzamentos de informações. Ainda em 2015, foi disponibilizado um 

servidor de QlikView exclusivo.

I2 – Trata-se de um conjunto de ferramentas de inteligência desenvolvidas e voltadas à análise e 

cruzamento de grande volume de dados e informações, que permite demonstrar as relações estabelecidas 

entre entidades e seus vínculos de forma a permitir uma análise objetiva e criteriosa, buscando evidenciar, 

comprovar e divulgar fatos relevantes por meio dos diversos formatos de publicação disponíveis, incluindo 

diagramas de vínculos entre entidades, de linha de tema, e de sequência de ocorrências. 

O emprego dessa ferramenta I2 tem sido frequente por analistas e investigadores no combate a fraudes e 

demonstrações de evidências de crimes.

Diante da sequência dos trabalhos, constatou-se aumento das atividades de apoio aos membros do MPMS 

pela atuação do CI, conforme segue abaixo:

Diante da sequência dos trabalhos, constatou-se aumento das atividades de apoio aos membros do MPMS 

pela atuação do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação, conforme segue abaixo:

Outra atuação considerável faz referência ao Comitê de Controle Interno de Tecnologia da Informação – 

instituído pela Resolução nº 012/2015-PGJ, publicada no Diário Oficial do MPMS, DOMP, de 15 de maio de 

Procedimentos instaurados 74

Relatórios de informação do SIMBA* 108

Procedimentos encerrados 73

Manifestações e arquivamentos em procedimentos e processos diversos 145

Reuniões 20

Ofícios Expedidos 234

Memorandos Expedidos 81

Relatórios de análise Expedidos 119

Relatório de Inteligência Expedidos 13

*Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias
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2015 –, o qual se encontra em pleno funcionamento. Em atendimento a relatório de inspeção do CNMP, esse 

Comitê tem por atribuição realizar auditoria na estrutura, nas políticas e nos procedimentos dos sistemas de 

informação e, em especial, no controle de acesso aos sistemas de desenvolvimento, manutenção e mudança 

de softwares aplicativos, sistema de software e de continuidade do serviço; no Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação, PDTI; nas atividades desenvolvidas pelos servidores de Tecnologia da Informação do MPMS.

CENTROS DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

A composição do MPMS inclui órgãos que auxiliam as atividades de execução efetivadas pelas Promotorias de 

Justiça, a exemplo dos CAOs. Estes são previstos pelo artigo 37 da Lei Orgânica do MPMS, Lei Complementar 

Estadual nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e regulamentados pela Resolução nº 017/2012-PGJ, de 3 de maio de 

2012.

Organizados conforme os grandes temas de atuação do MPMS, os CAOs são coordenados por Procuradores 

de Justiça designados e ainda, em alguns casos, contam com o auxílio de Promotores de Justiça para atender 

áreas de maior demanda. 

No período de 2015, os CAOs ativos agruparam-se nas seguintes áreas:

 ¥ Criminal e das Vítimas de Infração Penal, juntamente ao Controle Externo da Atividade Policial;

 ¥ Direitos Constitucionais do Cidadão e Direitos Humanos;

 ¥ Direitos do Consumidor;

 ¥ Eleitoral;

 ¥ Fundações;

 ¥ Habitação, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural;

 ¥ Infância e Juventude;

 ¥ Meio Ambiente;

 ¥ Patrimônio Público e Social.

CRIMINAL E DAS VÍTIMAS DE INFRAÇÃO PENAL, CAOCRIM, E DO 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, CAOCEP

Coordenação: Procurador de Justiça  Francisco Neves Júnior

  Promotores de Justiça Cristiane Amaral Cavalcante (Nucrim) 

     Helen Neves Dutra da Silva (Nevid) 

     Fernando Jorge Manvailer Esgaib (Nevid)

A atuação dinamizou o auxílio conferido aos membros do MPMS com atribuições afetas às questões da 

área criminal e no controle externo da atividade policial. No cumprimento das prerrogativas do Núcleo 

Criminal, Nucrim, destaca-se o empenho em promover a integração entre os órgãos de execução e os 

cuidados em ofertar subsídios técnico-jurídicos, no intuito de unificar o desempenho de suas ações. Foram 

feitas, ainda, intervenções coordenadas e unificadas mediante a disponibilização de soluções céleres para 

questões de maior complexidade.
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Diariamente, foram realizados 

atendimentos tanto por 

contato telefônico como por 

e-mail (nucrim@mpms.mp.br), 

notadamente incluindo o 

encaminhamento de julgados 

atualizados do Supremo Tribunal 

Federal, STF, e do Superior 

Tribunal de Justiça, STJ, para 

que os membros deste Órgão 

Ministerial pudessem fazer 

remissão em suas manifestações.

A pedido do Nucrim, a Secretaria de 

Distribuição e Acompanhamento 

Processual, Sedap, instaurou 

seis procedimentos; arquivou 

dezesseis (instaurados de 2013 

a 2015) e encaminhou outros 

28 para o Gacep, criado neste 

período de 2015. Enfatiza-se o 

trabalho desempenhado com os seguintes temas: 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, BOs, sem a devida instauração de inquérito policial, IP; destinação dos valores oriundos de 

acordos entabulados em transações de suspensão condicional do processo, entre outros.

Com o objetivo de auxiliar os Promotores de Justiça no desempenho de suas atribuições, foram elaborados 

pareceres acerca de temas atuais, entre os quais se destaca aquele que tratou sobre a conexão probatória 

entre os crimes de resistência, desacato, desobediência e lesão corporal dolosa de competência do Juizado 

Especial Criminal com os delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta ainda a atuação do CAO Criminal com os membros do Nevid, para a expedição da Recomendação 

Conjunta nº 005/CGMP/CAOCRIM/NEVID, que “Dispõe sobre a inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais 

relativamente aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente 

da pena prevista”, subscrita pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e pelo Coordenador do CAO 

das Promotorias de Justiça Criminais. Outra emissão foi a Recomendação Conjunta nº 006/2015/CGMP/

CAOCRIM, que “Dispõe sobre a legitimidade do Ministério Público para pleitear na denúncia a fixação do 

valor mínimo para a reparação de danos causados à vítima de ilícito penal, conforme art. 387, IV, do CPP”.

Importante também relacionar a Recomendação nº 001/2015/GAEP (Grupo de Atuação Especial da Execução 

Penal), a qual os Promotores de Justiça Criminais da Execução Penal encaminharam ao Governador do 

Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de providenciar concurso público para agentes penitenciários 

de forma periódica.

Outra atuação considerável resultou na publicação da Resolução n° 002/2015-CPJ, de 19 de março de 2015, 

viabilizando a criação do Gacep, após estudos sobre o tema. Também se ressaltam as seguintes ações:

 ¥ Inauguração da primeira unidade da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, com a instalação 

da 72ª Promotoria de Justiça. Nesse dia, foi ministrada palestra sobre a atuação do MPMS nos 

Reunião do coordenador do CAOCRIM e CAOCEP, o Procurador de Justiça Francisco 

Neves Júnior acompanhado do Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e 

Planejamento Institucional com os Promotores de Justiça do Núcleo de Enfrentamento 

à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/NEVID
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casos de violação de direitos, efetivação, proteção e igualdade de gênero das mulheres, conforme 

a Lei Maria da Penha, e as formas de atendimento pela Polícia Civil, Defensoria Pública e Setor 

Psicossocial, bem como o trâmite processual junto ao Poder Judiciário, direcionada à Guarda 

Municipal de Campo Grande/MS, Policiais Civis e servidores da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande/MS.

 ¥ Posse dos Membros do Nevid na Câmara Técnica de Implementação do Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Estado de Mato Grosso do Sul.

 ¥ Palestras ministradas pelo Nevid sobre “A Efetividade da Lei Maria da Penha”, direcionada a alunos 

do curso de Direito, e a “A Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, ministrada no 

Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande;

 ¥ Visita e inspeção à Casa-Abrigo para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, em campo 

Grande/MS.

Destacam-se as participações no Seminário “Avaliação da Lei Maria da Penha e o Futuro das Políticas de 

Prevenção a Violência Contra a Mulher”, em Brasília/DF, bem como nos seguintes eventos:

 ¥ I Encontro de Coordenadores dos Centros de Apoio Operacionais e das Promotorias de Justiça Criminais 

dos MPs Estaduais, em São Paulo, cujos objetivos centrais constituíram o compartilhamento de 

boas práticas e discussão de temas de interesse comum, a saber: audiências de custódia e controle 

externo da atividade policial.

 ¥ 1ª Reunião Ordinária do Grupo Nacional dos Direitos Humanos, GNDH/Comissão Permanente de 

Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, Copevid, em Salvador/BA.

Inauguração da primeira unidade da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande
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 ¥ Reunião do Nevid, na PGJ, tendo por palestrante o Promotor de Justiça do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, Thiago André Pierobom de Ávila, que abordou o tema 

“Relações de Gênero e a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.

 ¥ Participação nas reuniões da Copevid; Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher; 

e Câmara Técnica de Implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres no Estado de Mato Grosso do Sul.

 ¥ Reuniões no Tribunal de Justiça atinentes à regulamentação da realização de audiências de custódia 

na forma do Provimento nº 352, de 1º de outubro de 2015, além de uma reunião para tratar sobre o 

extravasamento dos efluentes da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí.

Foram realizadas, ainda, as reuniões do Grupo de Atuação Especial da Execução Penal, Gaep, onde foram 

tratados, entre outros temas, a superlotação carcerária e o Atendimento às Pessoas Privadas de Liberdade 

no Sistema Prisional.

Com o objetivo de proporcionar a atualização e o aprimoramento dos membros do MPMS em suas atuações 

funcionais, foram realizados eventos, entre os quais se destacam:

 ¥ O I Encontro de Promotores de Justiça Criminais e de Execução Penal do MPMS;

 ¥ O IV Encontro do Controle Externo da Atividade Policial, onde a Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP, proferiu palestras aos 

membros do MPMS e abordaram os temas “O MP no enfrentamento à morte decorrente de 

intervenção policial”, e “Implementação das visitas às delegacias e órgãos de perícia”;

 ¥ A IV Conferência Estadual de Políticas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, em que a Promotora 

de Justiça do Nevid atuou como organizadora coordenadora e delegada nata.

Além disso, foi dada continuidade ao Projeto “Manual Prático de Atuação no Controle Externo da Atividade 

Policial”, tendo sido realizadas a V Etapa - Coxim/MS (Coxim, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Pedro 

Gomes, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso e Sonora) e a VI Etapa - Chapadão do Sul (Chapadão do Sul, 

Cassilândia e Costa Rica). Inclusive, o próximo período tem por proposta dar continuidade ao projeto, 

concretizando as duas etapas faltantes: 

 ¥ Etapa VII – Naviraí, que engloba as comarcas de Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Naviraí, 

Sete Quedas;

 ¥ Etapa VIII – Bonito, com as comarcas de Bonito, Jardim, Nioaque, Porto Murtinho, Miranda.

Também serão envidados esforços para concretizar as seguintes ações:

 ¥ 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.

 ¥ Concretização dos Projetos: “Ministério Público Eficiente”, com a análise do panorama de ações 

penais referentes ao ano de 2013 concernentes aos crimes de roubo e tráfico de drogas na comarca 

de Campo Grande/MS; “O Atendimento à Vítima de Infração Penal”, que se mostra como um modelo 

mais humano, que aproxima as partes realmente envolvidas e afetadas pelo delito e devolve a 

estas a competência de resolução dos conflitos.

 ¥ Verificação da 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.
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GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 

Promotoras de Justiça Luciana Moreira Schenk 

   Bianka Karina Barros da Costa

O MPMS instituiu o Gacep pela Resolução nº 002/2015-CPJ, de 19 de março de 2015, subordinado diretamente 

ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, supervisionado pelo coordenador do CAO das Promotorias de 

Justiça do Controle Externo da Atividade Policial.

Este grupo de atuação funciona como órgão de coordenação da política de execução do controle externo 

da atividade policial. Entre outras atribuições, também conduz a apuração de infrações penais cometidas 

por agentes públicos no exercício ou em razão da atividade policial, observados os seguintes critérios: I) 

gravidade do objeto da investigação; II) grau de complexidade da atuação; e III) necessidade de urgência na 

adoção de medidas.

Sob tais prerrogativas, o grupo efetivou diversas atividades, entre elas, a instauração de quatro 

procedimentos administrativos para acompanhamento e dois procedimentos investigatórios criminais, 

sendo um arquivado.

Também procedeu à instauração de 93 notícias de fato, sendo a maioria relativa a notícias encaminhadas por 

Promotores de Justiça sobre a atuação dos Delegados de Polícia. Dessas instaurações, 70 foram arquivadas 

porque o grupo entendeu como satisfatória a solução proposta pelos órgãos responsáveis.

Assuntos tratados nas notícias de fato: demora na instauração de IP; não cumprimento de diligências 

ministeriais pela autoridade policial; denúncia de violação de Direitos Humanos por parte da polícia; 

conduta irregular; falta de insumos e estrutura relativos à perícia criminal, entre outros.

Um dos principais objetivos do Gacep é a uniformização dos procedimentos adotados pelos Promotores 

de Justiça no efetivo exercício do Controle Externo da Atividade Policial. Nesse sentido, realizaram-se 

29 reuniões envolvendo membros do MPMS, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Sejusp, e seus 

respectivos representantes, autoridades policiais civis e militares, bem como membros da Coordenadoria-

Geral de Perícias do Estado.

Visitas Técnicas - Foram realizadas 77 visitas a unidades policiais e 19 visitas a unidades periciais, 

envolvendo as Delegacias de Polícia de Campo Grande, Dourados, Laguna Carapã, Três Lagoas e Selvíria, além 

dos órgãos periciais e de medicina legal. No roteiro para tais atividades, especificaram-se as providências 

preliminares às visitas; o ato de inspeção; os aspectos a serem observados, como as dependências do 

local e a análise individualizada de IPs; assim como as providências posteriores. Os principais problemas 

detectados estão relacionados às deficiências da estrutura física, de material, do orçamento e, sobretudo, 

de pessoal. Realizou-se, inclusive, um projeto específico que teve por objeto o estudo de um instrumento 

legal de acompanhamento e fiscalização das providências e/ou recomendações expedidas após a realização 

das visitas técnicas às Delegacias de Polícia e órgãos periciais.

De modo a implementar e efetivar suas atividades, os membros do Gacep viajaram para a cidade de Brasília/

DF, para conhecer as instalações e trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo 

da Atividade Policial, NCAP, do MPDFT.

Além disso, foram expedidas duas recomendações: uma dirigida à Corregedora-Geral da Polícia Civil do 

Estado de Mato Grosso do Sul, com orientações aos Delegados de Polícia quanto ao art. 304 do Código de 

Processo Penal; a outra, em conjunto à coordenação do CAOCEP, dispõe sobre a uniformização da atuação 
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do Promotor de Justiça no Exercício do Controle Externo da Atividade Policial Concentrado e Difuso.

O planejamento de atividades para o ano de 2016 contempla: execução da agenda de visitas técnicas; 

reunião com membros da Instituição para estabelecer metas de atuação; verificação de orçamento destinado 

à Segurança Pública de Mato Grosso do Sul; atuação para o estabelecimento de prazos razoáveis para 

instauração de IPs para redução temporal entre o registro da ocorrência e a instauração do procedimento 

investigativo; realização de esforços para aprovação e publicação do Regimento Interno do Gacep/MPMS; 

expedição de recomendações à Corregedoria da Polícia Civil objetivando a correção de irregularidades 

detectadas no exercício do controle externo da atividade policial.

DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DIREITOS HUMANOS

Coordenação: Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos

Com base na Resolução n° 017/2012-PGJ, de 3 de maio de 2012, o Centro Operacional de Apoio das Promotorias 

de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos desempenhou suas atividades 

com afinco e envolveu-se em ações diretas de atendimento ao público. A Coordenadora assumiu o referido 

CAO em 22 de setembro de 2015.

Destaca-se a atuação perante o recebimento de dez denúncias sobre diferentes assuntos, como interesses 

individuais, Disque Direitos Humanos, Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, entre 

outros, que versaram sobre possíveis irregularidades abordando Concurso Público, Lei Antifumo, direito de 

greve dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e a poluição ambiental 

no município de Corguinho. Ainda constaram denúncias sobre a falta de acessibilidade e sobre a situação 

de presos segregados em Delegacia, todas encaminhadas para os órgãos de Execução com atribuições na 

área.

Outra atuação se deu pela emissão de uma Nota Técnica Conjunta com os CAOs do Meio Ambiente, da 

Infância e da Juventude, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural, sugerindo a 

instauração de inquérito civil, IC,  aos órgãos de execução, a fim de acompanhar a execução de políticas 

públicas municipais ao combate do mosquito Aedes aegypti e na consecução de plano de contingência 

para prevenção e enfrentamento à microcefalia relacionada ao Zika Vírus, bem como adoção de todas as 

medidas extrajudiciais (expedição de recomendação e celebração de TAC) e judiciais pertinentes para a 

mesma finalidade.

Tal nota desencadeou também uma ação articulada entre os demais órgãos de execução para combate 

ao mosquito Aedes aegypti. Inclusive, foram instaurados 19 ICs, bem como propostas duas ACPs para tal 

finalidade, conforme dados reunidos pelo CAO.

Na atuação usual de acompanhamento às Promotorias de Justiça, foram instaurados 135 autos de 

acompanhamento de ICs de 27 Promotorias; de Justiça; 61 autos de acompanhamento de procedimentos 

preparatórios de 25 Promotorias; sete autos de acompanhamento de notícias de fato de quatro Promotorias; 

25 autos de acompanhamento de ACPs ajuizadas por 12 Promotorias. Também foram instaurados 63 

procedimentos administrativos e emitidas 11 recomendações, todos registrados no Sistema Unificado, SU, 

versando sobre temas relacionados a Direitos Humanos.

Além disso, houve, em onze Promotorias, a conversão de 23 procedimentos e, em três Promotorias, o 

firmamento de três TACs. Consta o recebimento de 203 promoções de arquivamento, oriundas de trinta 

e cinco Promotorias de Justiça, além da comunicação de 241 dilações de prazo, de quarenta Promotorias.
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Para atualização online no Gerenciador de Conteúdo, Gecon, foram dispostas várias peças jurídicas de maior 

relevância para o desenvolvimento de suporte e apoio aos órgãos de execução, tais como ACPs e ICs.

Unem-se a essas atividades os atos de produzir, encaminhar e recepcionar documentos que são controlados 

para maior efetividade da atuação como Centro de Apoio.

Destaca-se também que a atual Coordenadora deste CAO foi eleita, em 2015, vice-presidente da Comissão 

Permanente de Defesa de Direitos Humanos em Sentido Estrito, COPEDH, do GNDH, órgão do Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG.

No período, foi realizada, perante a COPEDH, a palestra “Extermínio ou Homicídio da Juventude Negra e 

Pobre no Brasil?”.

Nesse sentido de efetividade, foram realizados diversos trabalhos ao longo do ano, com obtenção de 

resultados importantes para a atuação do MPMS, a exemplo dos seguintes eventos: 

 ¥ “Tráfico de Mulheres e Feminícidio”, promovido por meio da 67ª Promotoria de Justiça de Direitos 

Humanos. A palestra de abertura, o “Ministério Público e Tráfico de Pessoas”, foi feita pelo Promotor 

de Justiça do Tribunal do Júri da comarca de São Paulo e Professor da Faculdade de Direito da 

Universidade Mackenzie, Fábio Ramazzini Bechara, sendo seguida com debates, coordenados pelo 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional do MPMS, Paulo Cezar 

dos Passos, que presidiu a mesa. Prestigiaram o evento a Vice-Governadora e Secretária de Estado 

de Direitos Humanos, Inclusão e Assistência Social, Rosiane Modesto de Oliveira, que parabenizou 

a Instituição pela iniciativa de debater esse assunto; os Conselheiros do CNMP Jeferson Luiz Pereira 

Coelho e Cláudio Henrique Portela do Rego; o Promotor de Justiça Lindomar Tiago Rodrigues, 

Presidente da ASMMP; e a Promotora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos, Coordenadora 

do evento. Presentes ainda o Promotor de Justiça Luis Gustavo Maia Lima, do MPDFT, Membro 

Auxiliar do CNMP; o Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes, Secretário-Adjunto da Sejusp, 

no ato representando o titular da pasta, Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf; o Procurador-

Chefe Substituto Sílvio Pettengill Neto, no ato representando o Procurador-Chefe da Procuradoria 

da República em Mato Grosso do Sul, Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira; e a Subsecretária 

de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja Roca. O evento teve o objetivo de reunir 

os membros do Ministério Público Estadual, bem como os conselheiros municipais dos Direitos 

Humanos e demais autoridades, objetivando mobilizar e dar apoio para subsidiar os trabalhos de 

todos os membros do MPMS com atuação na área. Colaboraram com o evento as Promotoras de 

Justiça Luciana do Amaral Rabelo, titular da 72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande (Casa da 

Mulher Brasileira) e Renata Ruth Fernandes Goya Marinho, titular da 52ª Promotoria de Justiça. O 

tema é de extrema relevância, em especial pelo fato de que o Estado faz fronteira com o Paraguai 

e Bolívia e, por tal motivo, é rota de entrada de estrangeiros, o que exige uma atuação efetiva dos 

membros do Ministério Público no combate a esta prática, em especial pela constatação de que o 

tráfico de pessoa é, ao mesmo tempo, causa e consequência de violações de direitos humanos. Por 

outro lado, o estudo do Feminicídio, também objeto do evento, se torna relevante na medida em 

que a recente Lei nº 13.104, de março de 2015, prevê tal conduta como qualificadora do crime de 

homicídio e o inclui no rol dos crimes hediondos.

 ¥ Participação na ação social “Cuidando de quem cuida”, em parceria com a 67ª Promotoria de Justiça 

dos Direitos Humanos e a 49ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, das Fundações e das 

Entidades de Interesse Social, promovida pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, 

APAE, para as mães de crianças e adolescentes atendidos de tal instituição.
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 ¥ Participação em audiência pública juntamente com a 67ª Promotoria de Justiça, com o tema “A 

Educação Especial em Mato Grosso do Sul”. O encontro, proposto pelo Presidente da Comissão de 

Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, contou com a participação de representantes de 

diversas instituições.

 ¥ Apresentação de palestra durante o seminário “O Negro no Século XXI”, organizado pela 

Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial e Cidadania, Subpirc, 

ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Sedhast, com 

abordagem do tema: “Extermínio ou Homicídio da Juventude Negra e Pobre no Brasil?”.

 ¥ Realização do evento social “Rua 

Solidária: Acolhimento e Cidadania”, 

com parcerias governamentais, não 

governamentais e empresariais, 

tendo como foco o atendimento 

de moradores de rua, usuários de 

substâncias psicoativas e profissionais 

do sexo.

 ¥ Organização da campanha solidária 

Compartilhe o Natal, em parceria com 

diversas instituições, que angariou 

brinquedos para as crianças com 

Audiência Pública sobre educação especial

Revisão de Indicadores, Metas e Projetos do Planejamento Estratégico 

do MPMS
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deficiências atendidas por diversas entidades da capital, tais como: Pestalozzi, APAE, Cotolengo, 

Casa das Crianças com HIV, entre outras, atingindo a meta de arrecadação de 10 mil brinquedos.

 ¥ Atividades de Revisão de Indicadores, Metas e Projetos do Planejamento Estratégico do MPMS, 

referentes aos Objetivos Estratégicos das Áreas Finalísticas.

 ¥ Na noite do dia 23 de dezembro, o CAO de Direitos Humanos, juntamente com diversos parceiros, 

como Sedhast; Secretaria de Assistência Social do Município, SAS; Rotary Clube, Conselho de 

Segurança da Comunidade – Centro, entre outros, organizaram uma Ceia de Natal para cerca de 

150 moradores de rua, na antiga Estação Rodoviária de Campo Grande (Terminal Rodoviário Heitor 

Eduardo Laburu). O evento é uma continuidade do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho 

População de Rua (GT Pop Rua), que atende periodicamente essa população, no sentido de buscar a 

resolubilidade quanto ao seu grande contingente, necessitando de ações que favoreçam a cidadania, 

promovam a inclusão, os direitos humanos e o fortalecimento de vínculos socioassistenciais. O 

evento contou com a participação dos bailarinos do Bolshoi e do projeto “Tocando em Frente”.

Tais eventos desencadearam novas formas de atuação ministerial, como a instauração de vários 

procedimentos administrativos imprescindíveis para acompanhar e dar suporte às Promotorias de 

Justiça de Direitos Humanos e Cidadania. Ressaltam-se a atuação do CAO no atendimento à população, 

encaminhando cada caso à área de execução específica, e a interlocução direta com os movimentos sociais 

e sociedade civil organizada.

Pesquisas jurídicas também contribuíram para a continuidade dos trabalhos realizados nas Promotorias 

Palestra para mulheres com deficiencia
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de Justiça Especializadas. Houve intercâmbio com outros Ministérios Públicos Estaduais para a solução de 

problemas em comum de atuação, referentemente a questões étnicas ou de gêneros, entre outras correlatas.

Entre os resultados da atuação ministerial, registra-se a solenidade em que o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas, PNUD/ONU, fez homenagem a algumas 

pessoas que colaboraram para o desenvolvimento econômico e a inclusão social deste Estado, concebendo 

o título de “Guardiões dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável” à Coordenadora deste CAO, Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos, e ao 

Promotor de Justiça Sergio Fernando Raimundo Harfouche.

O Centro de Apoio deu início, em outubro, à digitalização de todos os procedimentos, ofícios e documentos 

físicos, a fim de submeter os mais antigos à Comissão Permanente de Análise de Documentos e Avaliação 

de Documentos, CPAAD, para serem eliminados dentro das formalidades legais, racionalizando espaço, 

tempo e modernizando a estrutura do CAO.

Registram-se os seguintes projetos que o CAO de Direitos Humanos está desenvolvendo:

Projeto Direitos Humanos Vai à Escola

O “Projeto Direitos Humanos Vai à Escola” foi elaborado pela Superintendência da Política de Direitos 

Humanos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, SED, e com o CAO de Direitos Humanos do 

MPMS, com o objetivo de realizar ações educativas de informação sobre direitos humanos junto aos alunos 

do 5º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º anos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

Solenidade da ONU
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Considerando a importância da educação direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas 

potencialidades, o projeto pretende informar, discutir e sensibilizar os referidos alunos sobre direitos 

humanos, a integralidade do ser humano e o respeito às diferenças, dessa forma efetivando a cidadania 

por meio da construção de conhecimentos, do desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos 

orientados à justiça social e à valorização e ao respeito dos grupos socialmente marginalizados.

Esse projeto centra-se no cotidiano da escola, a partir do diagnóstico dos conflitos presentes que perpassam 

temáticas de Educação em Direitos Humanos, refletindo com a comunidade escolar, pais ou responsáveis, 

estudantes e profissionais, sobre as mesmas, visando à construção de uma cultura de direitos humanos no 

ambiente escolar.

A primeira fase de execução do projeto se deu no período de setembro a novembro, prevendo a extensão 

de sua continuidade para o ano de 2016, com as escolas já contempladas e a adesão de outras mais, 

determinadas pela SED.

Acordo de Cooperação Técnica Celebrado Com a União

Referido instrumento tem por objeto o estabelecimento de parceria entre a Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, SEPPIR/PR, e o MPMS, visando à implementação 

de ações conjuntas de enfrentamento ao racismo institucional, proteção a jovens vítimas de violência e 

capacitação de membros e servidores no combate ao racismo.

Termo de Coorperação com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS

Trabalhou temáticas ligadas à área de direitos humanos, por exemplo, pessoas em situação de rua, racismo, 

tráfico de pessoas, entre outras. A UFMS vai realizar diagnósticos sociais visando subsidiar o Ministério 

Público na formulação de políticas a serem apresentadas à Prefeitura Municipal de Campo Grande e ao 

Estado de Mato Grosso do Sul.

Com o propósito de nortear as atividades das PJs de Direitos Humanos, foram estabelecidas metas para 

2016, de modo que a perspectiva de atuação deste CAO será dar continuidade às ações exitosas, com a 

intenção de abranger áreas ainda não trabalhadas, desenvolvendo ações articuladas, mediante discussão 

prévia, para o estabelecimento de prioridades e adoção das providências administrativas cabíveis. As 

audiências públicas serão consideradas recursos essenciais para a aproximação entre o Ministério Público 

e a sociedade. Também faz parte das metas a realização de seminários e oficinas de trabalho para que os 

Promotores de Justiça possam partilhar experiências e boas práticas na área, com o desenvolvimento de 

propostas para inserção no banco de projetos do MPMS.

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

As atividades realizadas pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do 

Consumidor, CAOCon, são procedentes da sua responsabilidade por estimular o intercâmbio e a integração 

das Promotorias de Justiça, mobilizar atuações institucionais convergentes e promover a comunicação com 

a sociedade no intuito de impulsionar a educação para o consumo e a mobilização social em prol da defesa 

dos consumidores.

Desse modo, atentou-se por cumprir as solicitações efetivadas pelas Promotorias de Justiça, em ações 

judiciais e extrajudiciais; registrou e acompanhou as movimentações administrativas ou processuais 

das medidas adotadas; atualizou publicações do portal; deu auxílio ao Programa de Proteção e Defesa do 
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Consumidor de Mato Grosso do Sul, Procon-MS quanto às certidões de pessoas jurídicas ou físicas; prestou 

informações ao CNMP sobre todos os procedimentos instaurados pelo próprio CAO e pelos Promotores de 

Justiça do Consumidor. Também fez a abertura de nove dossiês, relativos a diversas atribuições em prol 

dos consumidores.

Outra atuação se deve à pesquisa e cadastramento de certidões relativas ao Procon-MS e ainda à produção 

de cinco informativos ao longo do ano, direcionados aos consumidores.

Além disso, recebeu 148 reclamações, em que 27 vieram pela Ouvidoria do MPMS. No segundo semestre 

de 2015, pela implantação do SAJ/

MP, as reclamações da Capital 

deixaram de ser distribuídas 

por este CAO, sendo essa tarefa 

assumida pela Supervisão 

das Promotorias de Justiça 

Especializadas de Campo Grande.

Deu-se continuidade ao projeto 

“MP vai à escola”, com realização 

de palestras em diversas 

instituições de ensino aos 

pequenos consumidores. Foram 

distribuídos cronogramas dos 

estabelecimentos de diversão 

e entretenimento que seriam 

fiscalizados. Também houve o 

acompanhamento das compras 
Audiência Pública no município de Bela Vista

Revisão dos Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos
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de material escolar.

O Centro de Apoio deu início, em junho, à digitalização de procedimentos, de acordo com a implementação 

do Sistema de Produtividade e Estatística, SU, auxiliando na redução de custos e em maior aproveitamento 

do tempo, contribuindo para o consumo sustentável.

Constam diversas atividades relativas ao acompanhamento de procedimentos instaurados pela área de 

execução, em ações contra possíveis lesões aos consumidores, fornecendo orientações aos Promotores 

de Justiça, tais como: pesquisas, auxílio em procedimentos, envio de peças, acompanhamento de 

procedimentos instaurados, entre outros.

Distingue-se ainda, a participação em palestras, reuniões com instituições e audiências públicas. Nesse 

sentido, destaca-se a realização de palestra sobre a Ação Civil Pública e o papel do Ministério Público, 

em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, CDC, apresentada no “X Encontro do 

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – MS”; e audiências públicas sobre o impacto dos reajustes na 

conta de luz, realizadas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e na comarca de Bela Vista, na 

Câmara Municipal, com o Promotor de Justiça Alexandre Estuqui Junior.

Sobressai ainda a atuação relacionada ao Plano de Gestão Estratégica do MPMS, com participação em 

reunião de trabalho no evento “Revisão dos Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos” juntamente com 

membros da área.

Entre as metas de trabalho, consta: 1) implantar a campanha “De Olho na Validade” (pesquisa de qualidade 

de produtos; 2) fazer adesão ao canal digital Consumidor Vencedor; 3) dar continuidade às palestras 

direcionadas a consumidores mirins.

ELEITORAL

Coordenação: Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

Para auxílio das atividades relacionadas ao processo eleitoral, executadas por Promotores de Justiça 

designados para a função eleitoral junto ao Procurador Regional Eleitoral, a Instituição conta com o Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais.

Cumpriu-se papel importante no processo de integração entre os diversos setores relacionados às atividades 

deste CAO. Houve, inclusive, adesão a aplicativo de troca de mensagens para manter diálogos permanentes, 

favoráveis às atividades desenvolvidas.

Nesse sentido, estabeleceram-se comunicações constantes entre o MPMS, na figura do Coordenador do 

CAO e dos Promotores de Justiça Eleitoral, e o Procurador Regional Eleitoral, do MPF. Entre os resultados 

dessa integração, pacificou-se que o procedimento correto a ser instaurado pelos Promotores Eleitorais é o 

Procedimento Preparatório Eleitoral, e que sua instauração e seu arquivamento devem ser informados ao 

CAO e à Procuradoria Regional Eleitoral.

Além das atividades corriqueiras, cuidou-se por atender às solenidades representativas, com participação 

do Coordenador ou de Promotor de Justiça Eleitoral quando oportuno, a exemplo de convites pelo Tribunal 

Regional Eleitoral, TRE/MS, como na posse de juiz eleitoral e em inaugurações de unidades do Fórum 

Eleitoral.
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No próximo período, as atividades serão desenvolvidas de acordo com as seguintes situações:

 ¥ Processo eleitoral 2016, para prefeitos, vices e vereadores;

 ¥ Realização do III Seminário de Direito Eleitoral em Campo Grande (abril/maio);

 ¥ Defesa pela designação de servidor com dedicação exclusiva, preferencialmente na função de 

assessoria.

FUNDAÇÕES

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

As atividades de execução relacionadas às fundações contam com a atuação do Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça das Fundações e ocorreu, propriamente, pelo exame da documentação 

necessária à instituição de fundações (especialmente escritura ou testamento e estatuto), e pelo zelo 

efetivo e constante dos atos praticados por seus administradores.

Prestação de serviços à sociedade sobre as fundações do Estado:

 ¥ Atestado de Pleno e Regular Funcionamento

 ¥ Aprovação de Instituição

 ¥ Aprovação de Reforma de Estatuto

 ¥ Atestado de Regularidade de Contas

Diante desses atributos, o CAO deu continuidade à manutenção de pastas-arquivos sobre as fundações, 

de acordo com a Resolução nº 04/2006-PGJ, de 7 de abril de 2006, que cria e disciplina o funcionamento do 

Banco de Dados de Fundações no MPMS.

Prestou esclarecimentos às Promotorias de Justiça e demais instituições da área acerca do Sistema de 

Cadastro e Prestação de Contas, SICAP, e sobre procedimentos de prestação de contas, alterações e/ou 

extinção.

Além disso, realizou análise documental de procedimentos administrativos remetidos pelas Promotorias, 

a fim de se efetivar análise contábil por técnico do Daex, para este emitir parecer favorável ou desfavorável 

à emissão de termo de regularidade expedido pela Promotoria de Justiça de origem (onde se localiza a 

fundação).

Consta ainda a elaboração de relatórios mensais de documentos recebidos e enviados para as Promotorias 

e diretoria das fundações, para conhecimento, providência e/ou arquivamento em banco de dados digital.

As metas para o ano de 2016 já estão traçadas, tendo como objetivos: 1) dar continuidade aos estudos para 

efetivação de projetos sobre o “terceiro setor”; 2) estimular o diálogo entre o MPMS e universidades, com o 

intuito de obter relação construtiva de pesquisa de aprimoramento às políticas de controle das fundações.
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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, atuou na orientação, auxílio e facilitação da atuação dos Promotores 

de Justiça quanto às questões atinentes aos resíduos sólidos, aos que tratam da ordem urbanística, de 

habitação e relacionadas ao patrimônio histórico e cultural.

Juntamente com as Promotorias de Justiça Ambientais e da Habitação e Urbanismo, atentou-se ao que 

prediz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, segundo a Lei n° 12.305/2010, principalmente na continuidade 

de realização de perícias para constatação de lixões ao céu aberto, com o propósito de acompanhar a 

implementação dos aterros sanitários. Tais ações prosseguiram a cargo do Daex, e as informações a respeito 

da localidade de lixões couberam aos Promotores de Justiça dos municípios pelos quais são responsáveis.

Sobre esse assunto, inclusive, foi realizada uma pesquisa para obter informações mais completas e 

específicas em relação à situação atual da Política Nacional dos Resíduos Sólidos no Estado, bem como 

a elaboração do Relatório dos Principais Aspectos Relacionados à Gestão e Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos do Estado do Mato Grosso do Sul. Referida pesquisa foi realizada junto às Promotorias de Justiça 

do Estado e aos Municípios, buscando informações acerca do tema, como a solicitação aos Prefeitos dos 

Municípios do Estado que encaminhassem ao CAO o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos.

Para a atualização dos registros cadastrais e estatísticos deste Órgão, efetivou-se levantamento junto 

aos Promotores de Justiça sobre a existência, em cada comarca, de instauração de IC, procedimento 

administrativo, TAC ou ACP, relativos à coleta, tratamento e destino dos resíduos sólidos.

Apresentação do Relatório dos “Principais Aspectos Relacionados à Gestão e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Estado do Mato 

Grosso do Sul”, parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos
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Em relação ao Plano de Mobilidade Urbana Municipal, foi solicitado à Secretaria Estadual de Habitação, 

que encaminhasse a lista dos Municípios que se inscreveram para a elaboração do mencionado Plano 

Municipal, visando o recebimento de recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana, 

consoante o § 4º do art. 24 da Lei nº 12.587/2012.

Outra atuação se fez na realização de reuniões, tais como as que visaram a uniformização das ações entre 

órgãos conjuntos deste Centro de Apoio, entre elas: 

 ¥ Realização de reunião ordinária, com a temática dos Resíduos Sólidos e áreas úmidas do Pantanal, 

com a presença do Coordenador do CAOHURB; da Coordenadora do CAOMA; do Secretário de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; da Diretora de Desenvolvimento do Imasul e 

Promotores de Justiça da área ambiental.

 ¥ Realização de reunião técnica sobre Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos, organizada pelo 

MPMS e pelo Imasul, sobre as propostas de empresas privadas para a destinação final de resíduos 

sólidos.

 ¥ Realização de reunião ordinária, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, com o objetivo de 

discutir a respeito da questão do art. 15 do Código Florestal (compensação da reserva legal em 

área de preservação permanente, APP), para averiguação sobre firmar ou não um posicionamento 

institucional a respeito de aplicar esse artigo ou afastá-lo por inconstitucionalidade; discussão e 

aprovação das metas (Resíduos Sólidos e CAR); discussão e aprovação das propostas de ações e 

composição do grupo de trabalho.

Também no decorrer do ano, foram realizadas reuniões para tratar de questões referentes à ordem 

urbanística; atendimentos via telefone e pessoal aos Promotores de Justiça com atuação na área do Meio 

Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural; bem como o envio de materiais para 

elaboração do “Relatório dos Principais Aspectos Relacionados à Gestão e Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos do Estado de Mato Grosso do Sul; e informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução, quando 

solicitadas.

Além dessas atividades, o Centro de Apoio manteve a atualização semanal dos procedimentos 

administrativos, judiciais e extrajudiciais, que vêm sendo acompanhados pelos Promotores de Justiça de 

atuação da natureza do CAO. Ainda, quando encaminhadas denúncias referentes a possíveis irregularidades 

à ordem urbanística, estas foram remetidas às respectivas Promotorias de Justiça para conhecimento 

e providências cabíveis, sendo também solicitada ao Daex a realização de perícia para apurar eventual 

situação irregular.

Para o ano de 2016, as metas traçadas são a de elaboração de uma página específica no Portal do MPMS, 

em conjunto com o Núcleo Ambiental e com o suporte da equipe de Tecnologia da Informação, contendo 

o Roteiro de Resíduos Sólidos, onde serão disponibilizados os projetos e trabalhos desenvolvidos, os quais 

servirão para auxiliar os Promotores de Justiça que atuam na área.

Outro plano refere-se à busca por desenvolver novos projetos, como o relacionado a fazer uma listagem 

do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, bem como verificar o estado de conservação dos imóveis 

tombados. Também se pretende obter maior proximidade com os órgãos de execução com atribuição na 

área ambiental, da habitação e urbanismo, em especial com relação à questão dos resíduos sólidos, e do 

patrimônio histórico e cultural.
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INFÂNCIA E JUVENTUDE

Coordenação: Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi 

As atividades desenvolvidas pelo Centro de Apoio Operacional voltado à temática infância e juventude foram 

impulsionadas em vários aspectos, incluindo os relacionados à completa instalação do Sistema Sondha 

(Disque 100), de abrangência nacional, implantado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República para encaminhamento de denúncias.

Na efetiva operacionalização desse Sistema, o maior número de denúncias refere-se à Capital. Por isso, a 33ª 

Promotoria de Justiça, encarregada da área, por meio de seu titular, implantou um projeto específico para 

operacionalização e atendimento às denúncias reprimidas no referido sistema, bem como para dar vazão 

às atuais. Decorrente disso, houve reunião com toda a rede de atendimento, entre Conselhos Tutelares, 

Delegacias e outras representações da área, para explicações sobre o fluxo de encaminhamento e apuração 

dessas denúncias, que chegavam, na ocasião, a mais de 5.000. No quadro abaixo, as Denúncias do Disque 

Comarca Quantidade

Anastácio 11

Bandeirantes 4

Batayporã 6

Brasilândia 2

Deodápolis 4

Eldorado 4

Glória de Dourados 2

Iguatemi 7

Itaporã 5

Itaquiraí 13

Nioaque 3

Nova Alvorada do Sul 5

Pedro Gomes 4

Porto Murtinho 6

Ribas do Rio Pardo 4

Rio Negro 7

Rio Verde de Mato Grosso 10

Sete Quedas 8

Terenos 16

Amambai 9

Aparecida do Taboado 15

Aquidauana 20

Bataguassu 2

Comarca Quantidade

Bela Vista 6

Bonito 5

Chapadão do Sul 8

Corumbá 68

Coxim 5

Fátima do Sul 2

Ivinhema 11

Jardim 9

Maracajú 10

Miranda 8

Naviraí 16

Nova Andradina 18

Paranaíba 12

Ponta Porã 61

Rio Brilhante 11

São Gabriel do Oeste 4

Sidrolândia 15

27ª Pj Campo Grande

33ª Pj Campo Grande

46ª Pj Campo Grande

42

1627

3

Dourados 163

Três Lagoas 45

Outros 8
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100 encaminhadas por comarca - 2015.

Após essas medidas de ajustes e explicações, as denúncias armazenadas estão sendo encaminhadas por 

lotes para a 33ª Promotoria de Justiça e, após análise, redistribuídas aos Conselhos Tutelares competentes. 

Já as do cotidiano são enviadas diariamente para as devidas providências.

Outra sequência de ações desencadeadas relaciona-se à situação estadual das Unidades Educacionais de 

Internação, UNEIs. Sobre isso, o Centro de Apoio aliou-se aos esforços da atual gestão da Sejusp, com o 

intento de obter melhoras quanto à estruturação física e de pessoal.

Consta também a continuidade às reuniões que vinham ocorrendo com Diretores dos Núcleos Regionais 

das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso 

do Sul. Por meio delas, são discutidos os problemas afetos à área da infância e da juventude, bem como há 

o encontro de soluções, incluindo ações de integração, propostas ou alternativas que visem minimizar as 

questões elencadas.

O Centro de Apoio empenhou-se em orientar os Promotores de Justiça acerca das eleições unificadas para 

Conselheiros Tutelares, realizadas em outubro por todo o Brasil, conforme regulamentação disciplinada 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Observou-se a fiscalização 

de todo o processo eleitoral nos Municípios, o que colaborou para o sucesso da primeira eleição unificada, 

que transcorreu sem maiores dificuldades.

Houve, também, maior atenção quanto ao combate à evasão escolar, destacando-se diversas medidas 

adotadas pelos Promotores de Justiça em suas comarcas para que crianças e adolescentes permaneçam 

na escola, contando para isso com o apoio dos Conselhos Tutelares e das Secretarias Municipais de 

Educação para identificação e acompanhamento dos casos verificados. Acompanha-se ainda, a atuação 

frente à educação, em que tomam-se medidas, assinam-se convênios, conduzem-se estudos e implantam-

se projetos, entre outras ações.

Destaca-se a assinatura de protocolo de intenções, com o objetivo de estimular a implantação do Projeto 

“Ministério Público pela Educação”, MPEDUC, entre este MPMS e o MPF, por meio da Procuradoria da 

República no Estado de Mato Grosso do Sul. Mediante a atuação conjunta entre Promotores de Justiça e 

Procuradores da República, o Projeto busca estabelecer o direito à educação básica de qualidade como 

Acompanhamento de Autos sobre Infância de Juventude 2010-2015
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matéria de atuação fundamental nessas instituições, bem como promover maior participação social na 

temática.

Na oportunidade foi criado o Grupo Interinstitucional de Apoio à Execução do MPEDUC no Estado de Mato 

Grosso do Sul, composto pelo Promotor de Justiça titular da 27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande 

(MPMS) e pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão (MPF). De acordo com o Projeto, a escolha deve 

priorizar os Municípios e/ou escolas que estejam com situação crítica, devendo recair, preferencialmente, 

sobre aqueles que apresentem baixos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, considerada 

a região de atribuição dos Promotores de Justiça e dos Procuradores da República que aderirem à proposta 

de trabalho em parceria.

Além da representação em diversos eventos que dizem respeito à área, seja na realização ou em participações 

conjuntas a outros órgãos, há uma atuação consolidada na forma de acompanhamento e no registro das 

atividades específicas, cabíveis ao Centro de Apoio. Interligado ao controle específico de expedientes, vale 

ressaltar também o acompanhamento e o registro sistemático em banco de dados próprio e no Sistema 

Informatizado Mensal de Produtividade e Estatística, SU, de todos os procedimentos instaurados nas 

comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse controle estatístico fundamenta a continuidade de ações 

e/ou promove a inovação de medidas, procedimentos e projetos de atuação.

Para 2016, as metas do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude 

relacionam-se ao trabalho de encaminhamento e monitoramento das denúncias pelo Disque 100, à 

estruturação e ao atendimento socioeducativo em geral, bem como a ações mais concretas de combate à 

evasão escolar, à violência nas escolas e à questão da dependência de substâncias psicoativas, que atingem 

cada vez mais as crianças e os adolescentes de Mato Grosso do Sul.

Projeto “Ministério Público pela Educação”, MPEDUC
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MEIO AMBIENTE

Coordenação:  Procuradora de Justiça  Marigô Regina Bittar Bezerra 

  Promotores de Justiça  Eduardo Franco Cândia 

     Luciano Furtado Loubet (Núcleo Ambiental)

O CAOMA, com atribuição em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, presta apoio administrativo e jurídico, 

auxiliando nas atividades funcionais dos Promotores de Justiça que atuam na área ambiental. Na execução 

de suas atividades, conta, atualmente, com uma servidora efetiva com formação em Biologia, uma 

Assessora Jurídica e uma estagiária do Curso de Administração. Conta, ainda, com a assessoria jurídica 

do Núcleo Ambiental, o auxílio do Núcleo de Georreferenciamento e Sensoriamento Remoto, Nugeo, e do 

Daex.

O CAOMA é responsável pelo Programa SOS Rios, que surgiu devido à necessidade de se atender a um 

grande apelo ambiental dos rios e córregos deste Estado. O Programa é executado por meio de uma ação 

integrada entre o MPMS e a população ribeirinha, com apoio da Polícia Militar Ambiental, visando a 

adequação das propriedades rurais ao regime jurídico-ambiental, com o fim de promover recuperação das 

áreas de preservação permanente e de reserva legal, conservação e manejo do solo e das águas, bem como 

destinação adequada de esgoto sanitário e dos resíduos sólidos. 

Importante relatar os resultados alcançados pelo Programa SOS Rios: 1) criação de 24 projetos ambientais, 

distribuídos em 45 municípios; 2) 4.069 quilômetros de rios diagnosticados; 3) 1.167.325 hectares vistoriados; 

4) 1.345 procedimentos instaurados, dos quais 494 já foram arquivados e 353 aguardam cumprimento de 

TAC; 5) 498 ações ajuizadas e 6) 13 ações de execução de TAC. Além disso, o Programa SOS Rios possibilita 

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, com eliminação de eventuais fontes de degradação e adoção de 

medidas para maior equilíbrio do ecossistema. O Programa SOS Rios foi inscrito no Banco Nacional de 

Projetos do CNMP.
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Frisa-se, além disso, que foi iniciado o Projeto Rio Negro e o Projeto Rio Coxim, que integram o Programa 

SOS Rios, supervisionados por este CAO com auxílio do Daex e do Nugeo. Foi criado também o Projeto 

Quapivara, para frear a frequência de atropelamentos de animais silvestres, principalmente capivaras 

e quatis, que comumente trafegam nas ruas e avenidas de Campo Grande, ocasionados pela falta de 

conscientização ambiental dos condutores de veículos.

Ademais, foi dado início ao “Projeto de avaliação de eventuais danos ambientais causados pela aplicação 

da vinhaça nas usinas de açúcar e álcool do Estado de Mato Grosso do Sul”, com colaboração técnica da 

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios do Estado de São Paulo, APTA, cuja atividade consiste em 

apurar possíveis impactos negativos causados pelo uso de vinhaça, um subproduto de cana-de-açúcar, para 

fertirrigação, que consequentemente contribui com o aumento na proliferação da mosca-do-estábulo. Em 

fevereiro, foi realizada reunião visando ação conjunta entre este Parquet e a Associação dos Produtores de 

Bioenergia, BIOSUL, sobre os referidos impactos ambientais.

Na semana do meio ambiente, realizou-se uma campanha de educação ambiental, objetivando parcerias 

com o Imasul; a Empresa Águas Guariroba; a Polícia Militar Ambiental; o Serviço Social do Comércio, Sesc/

MS; a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, Fecomércio; 

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul, CREA-MS, e a Federação das 

Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, FIEMS, em prol de atividades conjuntas de conscientização da 

sociedade, no que tange à conservação do meio ambiente neste Estado.

Ademais, foi realizada reunião com os Diretores do Núcleo das Promotorias de Justiça do Pantanal e da 

Bacia do Paraná, em abril, para definir a questão da captação de águas subterrâneas em áreas urbanas, 

definindo-se, por unanimidade, os seguintes entendimentos: 1) onde houver disponibilidade de rede de 

abastecimento de água e/ou esgoto, será combatida a instalação, perfuração e o uso de poços de captação 

de água subterrânea, independentemente da vazão e profundidade, em razão da ausência de outorga (art. 

12, inciso II, e art. 18, ambos da Lei Federal nº 9.433/97), da proibição de abastecimento por fonte alternativa 

(art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007), da questão higiênico-sanitária (art. 12 da Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde) e da proteção ao direito do consumidor (Lei nº 8.078/1990); 2) priorizar as situações em 

que se constate o fornecimento de água por meio de solução alternativa coletiva (ex.: hospitais e clínicas, 

escolas, hotéis e pousadas, bares, lanchonetes, condomínios residenciais etc.).

Em maio de 2015, realizou-se reunião com o fim de formar parcerias para viabilizar um corredor ecológico 

com 800 km de extensão ligando ambientes de cerrado e do pantanal, envolvendo também o Estado de 

Mato Grosso, com o objetivo de garantir o fluxo de espécies de fauna e flora nessas regiões.

O CAOMA, o Núcleo Ambiental e Promotores de Justiça ambientais reuniram-se, em setembro, com o fim 

de implementar um plano de ação para o CAR, aprovando-se as seguintes metas para a inscrição das 

propriedades no CAR: a) 100% das propriedades acima de quatro módulos fiscais; b) propriedades abaixo 

de quatro módulos fiscais; c) 100% das propriedades rurais acima de quatro hectares, com proteção 

integral das áreas de reserva legal e preservação permanente; d) 100% das propriedades que tiveram 

procedimentos nas Promotorias de Justiça; e) 20 maiores propriedades por município, com CAR aprovado 

sem inconsistências fáticas ou técnicas. Para cumprimento das metas, formou-se um grupo de trabalho 

para elaboração de um roteiro de atuação e plano de ação, composto pelos Promotores de Justiça Eduardo 

Franco Cândia, Alexandre Lima Raslan, Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, Andréia Cristina Peres da Silva, 

Luciano Furtado Loubet, Ricardo Rotunno, Estéfano Rocha Rodrigues da Silva e Paulo da Graça Riquelme 

de Macedo Junior.

Além disso, atuou pela definição de posicionamento institucional para aplicação do art. 15 do Código 

Florestal, que trata da compensação de reserva legal em APP, com a ressalva de que conste nas cláusulas 
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dos TACs o seguinte condicionamento: “se houver declaração de inconstitucionalidade na ADIN que tramita 

no STF, referido artigo deverá ser revisto”.

Criado pela Lei nº 12.651/12, o CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, 

formando base de dados estratégica para controle, monitoramento e combate ao desmatamento das 

florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil. Assim, visando incentivar a inscrição no CAR, o 

CAOMA, por intermédio do Núcleo Ambiental, lançou a campanha “Cadastro Ambiental Rural – não deixe 

para a última hora, evite multas”, utilizando como meios publicitários banners, outdoors, busdoors, panfletos, 

cartazes, anúncio para TV e spot comercial para rádio, inclusive buscando parceria com a TV Educativa 

MS e emissoras de rádio (campanha publicitária Assecom/Dipub).  

Ademais, o CAOMA atuou de forma a incentivar a viabilização do CAR, especialmente na busca de parcerias 

para a implantação do Programa de Sustentabilidade na cadeia produtiva do Estado, criando-se um grupo 

de trabalho sob a coordenação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal.

Insta mencionar que, em novembro, o Imasul disponibilizou a senha de acesso ao CAR aos membros deste 

Parquet, para acompanhamento dos cadastros dos imóveis rurais deste Estado, após inúmeras reuniões 

realizadas pelo CAOMA.

Com relação ao Planejamento Estratégico, o CAOMA, o Núcleo Ambiental e os Promotores de Justiça da 

área participaram das atividades de Revisão de Indicadores, Metas e Projetos do Planejamento Estratégico 

do MPMS, referente aos Objetivos Estratégicos das Áreas Finalísticas. Na ocasião, definiu-se como objetivo 

estratégico, “Regularizar a área de Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente e assegurar a 

conservação do solo”; e como indicadores de resultados: 1) percentual de propriedades com inscrição no 

CAR; 2) percentual de propriedades com proteção integral da APP e área de reserva legal e uso restrito; 3) 

percentual de propriedades com o CAR aprovado sem inconsistências técnicas ou fáticas e 4) percentual 

de municípios estruturados para disponibilização do CAR para as propriedades abaixo de quatro módulos 

fiscais.

Em outubro, foi promovido pelo CAOMA, por intermédio do Núcleo Ambiental, o minicurso sobre 

“Caracterização de veredas: existe vereda sem Mauritia flexuosa (buriti)?”, com o fim de capacitar os peritos 

ambientais do MPMS na identificação das áreas de veredas com ausência do buriti, haja vista que a faixa 

marginal em veredas é considerada APP pela Lei nº 12.651/2012, especificamente em projeção horizontal, 

com largura mínima de 50m, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado (inciso XI, art. 4º).
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Necessário expor os principais problemas ambientais enfrentados no Estado pelas Promotorias de 

Justiça, no ano de 2015, que motivaram a instauração de IC e procedimento preparatório: irregularidade 

jurídico-ambiental nas APPs (37%), seguida por ausência de Licença Ambiental (16%), desmatamento 

(13%), reserva legal (9%), poluição sonora e saneamento básico (7%), e outros, como utilização inadequada 

de água subterrânea; poda radical de árvores urbanas; poluição hídrica, atmosférica, visual e do solo; 

pesca predatória, fauna, maus-tratos a animais domésticos; transporte irregular de madeira, queimada, 

carvoarias; erosão, assoreamento de cursos d’água e conservação do solo. Conforme gráfico da página 

anterior, Problemas ambientais que constituíram objeto de instauração de IC e procedimento preparatório, 

em 2015, pelas Promotorias de Justiça Ambientais, no Estado de MS.

Foi constatado que as Promotorias de Justiça com atuação no meio ambiente encerraram o ano de 2015 com 

um total de 1.897 ICs em andamento, instaurados no período compreendido entre o ano de 1993 e 2015, dos 

quais 737 aguardam cumprimento de TAC e 217 aguardam homologação da promoção de arquivamento 

pelo Conselho Superior do Ministério Público, conforme levantamento realizado pelo Controle de Inquérito 

Civil, CIC, em dezembro de 2015, relativo à área de atuação em meio ambiente. Vale recordar que o ano de 

2014 encerrou-se com 2.457 ICs, distribuídos entre os anos de 1993 e 2014.

Salienta-se que os ICs mais antigos encontram-se em andamento nas seguintes Promotorias de Justiça: 

Pedro Gomes (1993); Sonora (1994) e São Gabriel do Oeste (1994, 1995 e 1996); Corumbá (1997) e Ivinhema 

(1998).

Segundo o controle e o banco de dados do CAOMA, constatou-se que as Promotorias de Justiça ambientais 

de entrância especial; segunda entrância e primeira entrância realizaram as seguintes movimentações: 

instauração de ICs, celebração de TACs, arquivamento de procedimentos e ajuizamento de ações.

As Promotorias de Justiça ambientais comunicaram a este CAO a instauração de 431 ICs; 61 despachos de 

Integrantes do Daex, CAOMA e NUGEO fizeram cursos de atualização e aperfeiçoamento, entre eles, participaram do Minicurso 

Caracterização de Veredas
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instauração de procedimentos preparatórios; a celebração de 173 TACs; 550 promoções de arquivamento; 

e 1.162 prorrogações de prazo, totalizando 2.377 peças informadas, com média mensal de 198 peças de 

portaria, TAC, promoção de arquivamento, ACP, ação de execução, recomendação, prorrogação de prazo, 

notícias de fato, entre outras. Conferiu-se ainda que houve a homologação do arquivamento de 684 ICs/

procedimentos preparatórios pelo Conselho Superior, segundo publicações do DOMP.
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Promotoria Total em 2014 Total em 2015

Campo Grande 26ª PJ 146 81

Campo Grande 34ª PJ 85 28

Campo Grande 42ª PJ 68 89

Dourados 11ª PJ 85 85

Três Lagoas 1ª PJ 35 26

Comparação entre os anos de 2014 

e 2015 do total de Inquéritos Civis 

em andamento nas Promotorias 

de Justiça Ambientais de Entrância 

Especial, no Estado do Mato Grosso 

do Sul. Fonte CIC - dez/2015

Campo 
Grande 26ª PJ

Campo 
Grande 34ª PJ

Campo 
Grande 42ª PJ

Dourados 
11ª PJ

Três Lagoas 
1ª PJ

IC andamento 81 28 89 85 26

IC instaurado/2015 24 6 43 17 16

TAC 15 7 6 5 16

Arquivados 45 75 15 19 69

Ajuizados 22 4 0 2 5

Movimentação realizada no ano de 2015 nas Promotorias de Justiça Ambientais de Entrância Especial, no Estado do Mato Grosso do 

Sul. Fonte CIC e CAOMA - dez/2015

Promotoria IC  total IC /2015 TAC Arquivados Ajuízados

Amambaí  2ªPJ 77 13 16 2 0

Aparecida do Taboado 2ªPJ 13 4 0 7 4

Aquidauana  1ªPJ 66 0 0 0 0

Bataguassu - 2ªPJ 11 1 4 16 0

Bela Vista 39 10 0 4 2

Bonito - 2ªPJ 84 22 9 31 1

Caarapó - 2ªPJ 14 2 3 9 3

Camapuã 2ªPJ 54 4 4 76 2

Cassilândia 2ªPJ 14 2 7 9 4

Chapadão do Sul - 2ªPJ 10 1 1 4 0

Corumbá - 2ªPJ 44 7 5 38 7

Costa Rica - 2ªPJ 21 1 0 4 0
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Movimentação realizada no ano de 2015 nas Promotorias de Justiça Ambientais da Segunda Entrância,  no Estado do Mato Grosso 

do Sul. Fonte CIC e CAOMA - dez/2015

Promotoria IC  total IC /2015 TAC Arquivados Ajuízados

Coxim - 2ªPJ 110 26 3 30 0

Fátima do Sul 2ªPJ 2 0 0 0 0

Ivinhema 2ªPJ 15 0 0 7 0

Jardim 1ªPJ 21 10 1 2 0

Maracaju 2ªPJ 22 5 14 10 0

Miranda 2ªPJ 114 9 7 12 4

Mundo Novo 2ªPJ 5 3 0 1 0

Naviraí 1ªPJ 121 3 1 7 0

Nova Andradina 1ªPJ 91 0 4 13 0

Paranaíba 2ªPJ 30 0 0 30 0

Ponta Porã 1ªPJ 92 8 9 13 18

Rio Brilhante 2ªPJ 10 1 2 9 2

São Gabriel do Oeste 2ªPJ 45 5 1 6 0

Sidrolândia 2ªPJ 13 3 2 13 2

Promotoria IC  total IC /2015 TAC Arquivados Ajuízados

Água Clara 11 2 0 0 0

Anastácio 22 0 1 7 1

Anaurilândia 14 1 11 7 0

Angélica 1 2 0 0 0

Bandeirantes 29 14 0 1 3

Batayporã 19 3 0 6 0

Brasilândia 5 0 3 1 0

Deodápolis 16 0 0 2 0

Eldorado 5 0 2 2 0

Glória de Dourados 2 0 0 0 0

Iguatemi 3 1 0 6 0

Inocência 25 3 2 4 1
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Além disso, o ano de 2015 encerrou-se com um total de 172 procedimentos preparatórios, dos quais 76 

aguardam cumprimento de TAC e 59 aguardam a homologação do arquivamento pelo Conselho Superior. 

Consta também que há, nas Promotorias de Justiça, 124 procedimentos administrativos em andamento, 

conforme dados obtidos pelo sistema CIC.

Este Centro de Apoio teve conhecimento do ajuizamento de 72 ACPs e ações de execução, realizadas pelas 

Promotorias de Meio Ambiente.

Insta salientar que o CAOMA desenvolveu suas atribuições com um resultado positivo, no cumprimento da 

missão constitucional deste órgão ministerial, atuando em proveito de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, dedicando-se à proteção da fauna, flora e preservação dos rios e águas, assim como à 

conscientização da população sobre a importância da conservação das Bacias Hidrográficas do Estado. 

Nesse sentido, dará continuidade a projetos e ações que provoquem reações preventivas e empreendedoras, 

em defesa do meio ambiente.

Núcleo ambiental 

O Núcleo Ambiental tem por função assessorar os Coordenadores dos CAOs atuantes nas áreas do Meio 

Ambiente (CAOMA) e da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural (CAOHURB). Em 2015, 

atuaram os Promotores de Justiça Eduardo Franco Cândia e Luciano Furtado Loubet, este como coadjuvante 

no referido Núcleo, para o cumprimento do Plano Geral de Atuação e do Planejamento Estratégico, 

especificamente no que tange à temática de Resíduos Sólidos e CAR.

Este Núcleo, juntamente com o CAOMA, o CAOHURB e as Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e da 

Habitação e Urbanismo, tem mantido sua atenção a questões dos Resíduos Sólidos, principalmente pelo 

Promotoria IC  total IC /2015 TAC Arquivados Ajuízados

Itaporã 18 4 0 9 1

Itaquiraí 32 1 0 2 2

Nioaque 25 1 3 0 0

Nova Alvorada do Sul 26 7 0 1 0

Pedro Gomes 16 2 0 1 0

Porto Murtinho 48 7 5 9 7

Ribas do Rio Pardo 22 7 0 3 5

Rio Negro 14 7 0 1 0

Rio Verde 37 9 0 20 0

Sete Quedas 10 1 2 1 0

Sonora 24 1 1 0 0

Terenos 22 2 1 10 1

Movimentação realizada no ano de 2015 pelas Promotorias de Justiça Ambientais da Primeira Entrância,  no Estado do Mato Grosso 

do Sul. Fonte CIC e CAOMA - dez/2015 
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fato de que, em julho de 2014, encerrou-se o prazo estabelecido para fechamento dos lixões municipais, 

bem como para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos; também a questões do CAR, que é 

um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por sua finalidade integrar as 

informações ambientais referentes à situação das APPs, das áreas de reserva legal, dos remanescentes de 

vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do 

país.

Desse modo, além das atividades já elencadas pelo CAOMA, ressalta-se a atuação e os resultados obtidos 

em relação ao CAR, em que se distinguem as perspectivas de continuidade, entre elas, as relacionadas à 

criação de grupo de trabalho para iniciar a discussão da responsabilidade ambiental da cadeia produtiva, 

cujo objetivo principal é a implementação do CAR e de outros instrumentos do Novo Código Florestal, 

com posterior integração de instituições e entidades representativas, visando à formação de uma agenda 

conjunta.

Ressaltam ainda, as atividades relacionadas à atual Política Nacional dos Resíduos Sólidos no Estado, 

bem como a elaboração do Relatório dos Principais Aspectos Relacionados à Gestão e Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos do Estado. Este Núcleo, em conjunto com o CAOHURB, realizou uma ampla pesquisa, 

junto às Promotorias de Justiça do Estado e aos Municípios.

Em agosto, inclusive, foi organizada pelo MPMS e pelo Imasul reunião técnica sobre Tratamento Térmico 

de Resíduos Sólidos, reunindo Promotores de Justiça da Capital e do interior do Estado, empresas, Prefeitos 

e Secretários Municipais responsáveis pelas áreas de Resíduos Sólidos. A reunião foi realizada devido à 

preocupação com a constante procura de empresas oferecendo tecnologias de tratamento térmico de 

resíduos sólidos (incineração, carbonização, aproveitamento energético e outros) às Prefeituras Municipais 

e teve a pretensão de esclarecer aos interessados os procedimentos técnicos, ambientais e legais, para que, 

antes da decisão sobre a contratação ou não desse tipo de tecnologia, os municípios analisem a viabilidade 

de sua adoção.

Objetivando a melhoria do meio ambiente, especialmente nos temas de aprovação dos planos municipais 

de resíduos sólidos, coleta seletiva e extinção dos lixões; lançou, em conjunto com o CAOHURB, um banco 

de dados identificando os lixões e aterros sanitários no Estado, permitindo que a população possa acessar 

de forma rápida e fácil a situação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o trabalho que está sendo 

desenvolvido em todos os 79 municípios do Estado; os dados podem ser acessados no portal do MPMS, no 

ícone do Projeto Curupira. No caso dos Resíduos Sólidos, o mapeamento aponta a localização dos lixões e 

com um clique é possível averiguar a situação atual de cada município.

Outra atividade se efetivou pela realização do Seminário “Tutela Coletiva e Meio Ambiente” para 

Promotores de Justiça e Assessores Jurídicos, com a presença de profissionais das áreas de Teoria do 

Direito, Tutela Coletiva e Direito Ambiental. O Seminário contou com as palestras “O Novo CPC e a Tutela 

Coletiva”; “Ministério Público e Direito Ambiental: precaução, sustentabilidade e corrupção”; “Técnicas 

extraprocessuais para efetivação da tutela coletiva” e “Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental: 

Atualidades e Controvérsias”.

Pelo Núcleo Ambiental, foi feito o cadastro de 120 TACs; acompanhamento/atualização de cláusulas 

vencidas dos TACs da área do meio ambiente, no Banco de Dados do Projeto Curupira. Inclusive, além 

das realizações conjuntas ao CAOMA, também participou da audiência pública “Eles não falam, mas têm 

direitos: abandono de animais e descarte de carcaças”, que foi realizada na Assembleia Legislativa do 

Estado; realizou, em abril, reunião com Promotores de Justiça da área para tratar sobre a captação de água 

subterrânea.
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Entre outros eventos de representação do MPMS, consta ainda a participação no Seminário “Desafios do 

Saneamento – Um diálogo sobre o cenário atual e as perspectivas” – Região Centro-Oeste, em Goiás.

Para 2016, planeja-se atuar frente aos quesitos:

1) auxílio ao CAOMA e ao CAOHURB no alcance das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do 

Ministério Público; 2) implementação de um sistema de reuniões virtuais, mediante plataforma Webex ou por 

Skype; 3) melhoria da articulação entre Promotores de Justiça quanto às questões ambientais, aproveitando-

se da divisão por sub-bacias hidrográficas já existentes; 4) acompanhamento dos procedimentos junto ao 

Conselho Superior, e dos processos junto ao TJMS, aportando subsídios para os casos mais importantes 

ou de repercussão geral; 5) Criação do informativo do CAOMA (com notícias, Jurisprudência do Conselho 

e Jurisprudência Geral) e de manual virtual e físico, vinculado à página do MPMS; 6) criação de índice de 

atuação ambiental do MPMS, vinculado ao SAJ/MP; 7) acompanhamento, atualizações e inserções de TAC 

no Projeto Curupira; 8) reuniões com os Promotores de Justiça, a fim de dar continuidade aos trabalhos 

de uniformização de entendimentos e formas de atuação; 9) realização de seminários jurídicos para 

Promotores de Justiça e Assessores Jurídicos; e 10) promoção de Curso Virtual de Direito Ambiental (em 

parceria com outras instituições).

PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL

Coordenação: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 

Diante das atribuições definidas em resolução, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

do Patrimônio Público e Social, CAOPP, realizou atividades voltadas à continuação das metas anteriores e à 

evolução de suas práticas, unindo-se a outros departamentos e instituições.

Sobressai a atuação interligada às ações de transparência e gestão pública, a exemplo das contribuições 

para subsidiar os procedimentos administrativos que, instaurados nas Promotorias de Justiça do Patrimônio 

Público e Social, versam sobre a Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e a Lei de Acesso à 

Informação (Lei Federal nº 12.527/2011).

Atuou perante o “Programa Brasil Transparente” e a “Rede de Controle da Gestão Pública”, da Controladoria-

Geral de União, CGU, na partilha de experiências e resultados de ações empreendidas e no fomento à 

implementação dos Portais de Transparência e de Serviços de Informação ao Cidadão. Isso sem deixar de 

dar atenção à Campanha Nacional “O que você tem a ver com a corrupção?”.

Foram 41 notas técnicas/relatórios, contendo diagnóstico detalhado sobre os “portais da transparência 

dos municípios e câmaras municipais sul-mato-grossenses”, elaboradas por analista da área contábil, para 

subsidiar os procedimentos administrativos instaurados nas Promotorias de Justiça do Patrimônio Público 

e Social que versam sobre a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação.

No controle das ações regulares, consta a atualização de Banco de Dados organizado por Promotoria de 

Justiça. Nesse banco, constam os encaminhamentos via e-mail de procedimentos, pareceres, ações, etc. 

Isso possibilita acompanhar e dar o devido apoio às atividades do MPMS no tocante à área do Patrimônio 

Público e Social, entre orientações, pesquisas, trocas de informações e encaminhamento de material, peças 

jurídicas, principalmente modelos de ACPs e ações de improbidade administrativa, bem como orientações 

técnicas referentes aos procedimentos instaurados.
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Em ações de integração entre órgãos da Instituição, destaca-se a união de esforços com a Procuradoria-

Geral de Justiça para levantamentos quantitativos e demais dispositivos que possam fundamentar 

estratégias de atuação, junto ao Poder Judiciário do Estado, para a priorização do julgamento das ações de 

improbidade administrativa.

Inclusive, para atender a demanda da área, foi criado o Núcleo do Patrimônio Público em agosto, com 

definição de atuação, metodologia de trabalho, criação de e-mail próprio e demais tarefas de integração 

e operacionalização funcional. Logo após a criação, estabeleceram-se contatos e demais articulações 

necessárias.

Procedimento Preparatório instaurado 723

Inquérito Civil instaurado 957

Notícia de fato instaurada 341

Procedimento Administrativo 116

Acompanhamento de Ação Civil Pública 141

Acompanhamento de Recomendação 51

Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta 20

Acompanhamento de Prorrogação de Prazo em IC/ 1749

Acompanhamento de conversão de Procedimentos 207

Acompanhamento de arquivamentos de IC/PP/NF/PA 653

Acompanhamento de indeferimento de Notícia de Fato 72

Ofícios e emails recebidos 5189

Emails e Ofícios e Ofícios- Circulares expedidos 287

Alimentação do  site do CAOP, com peças jurídicas, eventos e outros 343

Despachos e solicitações de providências 231

Contatos com Entidades/Promotorias de Justiça 152

Pesquisa e envio de materiais, informações e/ou orientações solicitadas 61

Acompanhamento das Denúncias feitas pelo Portal MPMS 19

Acompanhamento de Denúncias feitas por meio de Tribunais/Órgãos, e envio de 
documentos

7

Participação em Reuniões, Congressos, Seminários, Cursos 8

Relatório de Nota de Análise Simplificada 43

Registros de acompanhamento de Autos sobre Patrimônio Público e Social 2015
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No ano de 2016, além de dar continuidade às frentes de trabalho aprimoradas em 2015, pretende-se manter 

estreita relação com órgãos internos e externos à Instituição no intuito de otimizar os trabalhos, bem como 

ações para que se efetive a celebração de convênio de cooperação técnica e operacional entre o MPMS e o 

Tribunal de Contas do Estado para aperfeiçoar as medidas destinadas à proteção do patrimônio público, 

bem como imprimir maior agilidade e efetividade na atuação perante as atribuições constitucionais e 

diretrizes normativas.

NÚCLEO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DAS FUNDAÇÕES

Coordenação: Promotor de Justiça Fernando Martins Zaupa

O Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações é vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público e Social e das Fundações e ao das Promotorias de Justiça Eleitorais. Conta atualmente 

com um Promotor de Justiça, estando em fase de estruturação para integração de servidores (assessor 

jurídico, técnico e estagiários), podendo contar com auxílio do Daex. As atividades visam auxiliar os CAOs 

para o cumprimento de suas finalidades, especialmente em casos de maior complexidade, disponibilizando 

soluções ágeis no desenvolvimento de suas ações. Ademais, sabendo-se da cumulação de atividades dos 

Procuradores de Justiça Coordenadores dos CAOs, o Núcleo visa a auxiliá-los na interlocução com os 

Promotores de Justiça, operacionalizando e agilizando o apoio almejado.

Durante o ano, destaca-se a atuação do Núcleo em ações relacionadas às atribuições indevidas de cargos 

públicos nos poderes Executivo e Legislativo municipais, tais como reuniões com os Coordenadores dos 

CAOs Eleitoral e do Patrimônio Público e Social para definir as atuações e a metodologia de trabalho; 

remessa de material de apoio aos membros do MPMS sobre a questão do nepotismo; confecção do Plano 

Revisão dos Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos
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Anual de Atuação para 2016; participação em audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande 

sobre questão de projeto de Lei que pretende vedar aplicativo para transporte individual de passageiros (tipo 

“Uber”); Participação do Fórum Nacional de Combate à Corrupção em Brasília/DF, no CNMP, com discussão 

das metas para atuação nacional do Ministério Público brasileiro para 2016; participação da Revisão dos 

Indicadores, Metas e Projetos Estratégicos do MPMS; articulação com os membros para atuação frente à 

questão da contratação de advogados e escritório de advocacia, sem licitação, nos Poderes Executivo e 

Legislativo municipais, com encaminhamento de estudos, peças jurídicas e jurisprudência.

Ainda em 2015, atuou no intuito de estabelecer uma comunicação entre o CAO e outros departamentos, 

com otimização na troca de informações e uniformização de medidas, com vistas ao fortalecimento da 

atuação ministerial e melhor efetividade de suas ações e resultados.

Para dar continuidade às suas ações, definiu-se, para 2016: 1) atentar-se perante as medidas tomadas 

anteriormente para estabelecer vínculo de continuidade em suas ações; 2) proceder à análise de licitações 

e contratos; 3) fazer atuações conjuntas com os Promotores de Justiça da Capital e interior; 4) desenvolver 

tratativas com a Administração Geral do MPMS levando em consideração o convênio entre o Ministério 

Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado; 5) estabelecer contato com a Ouvidoria para otimizar 

e estabelecer controle prévio e preliminar no encaminhamento de denúncias; 6) divulgar as atuações do 

MPMS na área do Patrimônio Público perante a sociedade; 7) realizar eventos e campanhas.

Consta ainda dar continuidade ao levantamento de dados e análise dos procedimentos instaurados pelos 

membros do MPMS, referente ao cumprimento da Lei da Transparência, por esta ser considerada uma 

das principais ferramentas para o estabelecimento de uma instituição atenta aos anseios da sociedade no 

esclarecimento de suas atividades.

DEPARTAMENTO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO

Coordenação: Promotor de Justiça Antônio André David Medeiros 

O Daex tem por objetivo subsidiar as ações realizadas pelos órgãos de execução do MPMS, dando suporte 

técnico, realizando investigações, perícias, avaliações, pesquisas de natureza técnica ou científica e demais 

atividades conforme diretrizes traçadas nas Resoluções nº 019/2015-PGJ, 004/2002-PGJ e 014/2014-PGJ.

O Departamento integra o Núcleo de Apoio, na área administrativa e, na área técnica, o Corpo Técnico, 

Cortec, formado da seguinte maneira: Cortec Meio Ambiente; Cortec Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo; Cortec Contabilidade e Economia; e Cortec Psicologia e Serviço Social.

O Núcleo de Apoio do Daex conta com o serviço de três técnicas para a pesquisa de informações junto a 

bancos de dados de órgãos municipais, estaduais e federais (disponibilizados mediante convênios, protocolo 

de atuação conjunta e termos de compromisso). Tais sistemas fornecem informações criminais, endereço, 

parentesco, bens móveis e imóveis, qualificação de pessoas físicas, jurídicas e estados civis.

A partir do segundo semestre, os atendimentos passaram a ser realizados via portal Daex. O novo sistema 

implantado para aprimoramento das pesquisas proporcionou ao Departamento economia de tempo e 

material de escritório. Com a não obrigatoriedade de elaboração de arquivo para cada pedido encaminhado, 

impressão dos dados, registro de cada pedido em tabela do programa Microsoft Excel e a necessidade de 

destruição dos arquivos impressos, atualmente os pedidos são realizados em tempo ínfimo.

Vantagens do novo sistema automatizado: diminuição da burocracia, economia de tempo, visualização 
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do status do pedido pelo solicitante, economia de papel, não utilização de “espaço em caixa de correio” 

e sistema operacional, menor desgaste físico e emocional para as técnicas responsáveis, culminando em 

elogio para as mesmas e colaboradores conforme o Ofício nº 129/2015/CI, de 20 de julho de 2015, visto que 

a alta demanda resultava em acúmulo de pedidos em até 7 dias e, após a implantação do sistema, não se 

ultrapassam 48 horas.

Atualmente as solicitações normalmente são zeradas em até 24 horas. Em complemento às ações realizadas 

para a otimização do sistema, foram disponibilizados monitores de 17 polegadas, dispondo-se dois para 

cada servidor, melhorando a visualização das bases pesquisadas.

No exercício de 2015, a parte de pesquisa de informações apresentou a seguinte produtividade:

Com o registro de todas as demandas no Portal Daex, as solicitações de cada Promotoria de Justiça podem 

ser visualizadas por gráfico demonstrativo, tanto no modo mês a mês quanto no modo de histórico integral 

do ano.

Nas fundamentações para a atuação do período, contribuiu a publicação da Resolução nº 019/2015-PGJ, que 

complementa a nº 014/2014-PGJ, ambas referentes às normas para as solicitações do apoio feito pelo Cortec 

do Daex.

Com relação ao Cartório Daex, vinculado ao Núcleo de Apoio, houve maior eficácia no atendimento às 

solicitações feitas pelos órgãos de execução. Por ele é que se realiza a tramitação de documentos, autuação, 

registro e distribuição dos procedimentos. Todas as solicitações encaminhadas são transformadas em 

procedimentos de análise e diligências, PADs, originalmente em formato impresso. Importa ressaltar que, 

pela implantação do SAJ/MP a partir de junho de 2015, esses procedimentos estão paulatinamente sendo 

convertidos para a forma digital ou já criados na mesma. 

Toda essa estruturação contribuiu para o desenvolvimento das seguintes atividades:

Cortec Meio Ambiente - No exercício de 2015, o Cortec Meio Ambiente contou, em seu quadro técnico, 

com um Biólogo, um Geólogo, dois Engenheiros Sanitaristas e Ambientais, um Engenheiro Ambiental, dois 

Engenheiros Florestais e dois Engenheiros Agrônomos, um estagiário na área de Engenharia Ambiental e 

um na área de Biologia. Foram vistoriados cursos d’água assoreados e/ou poluídos, áreas de preservação 

permanente, áreas de reserva legal, estações de tratamento de água e esgoto, 80% dos lixões e/ou aterros 

sanitários do Estado, diversos empreendimentos comerciais e industriais, várias propriedades rurais, 

carvoarias, áreas de desmatamentos, entre outros. Também foram analisados planos e projetos de 

recuperação de áreas degradadas, armazéns de agrotóxicos, fiscalização técnica dos trabalhos dos projetos 

de “Diagnóstico Ambiental das Propriedades que Margeiam os Rios Aquidauana e Apa (Território Nacional)”, 

avaliações de imóveis rurais, projetos de diagnósticos preliminares de propriedades que margeiam alguns 

cursos d’água, conforme termos e acordos firmados em Promotorias de Justiça, assim como realizadas 

participações em audiências públicas, quando solicitado por membros e autorizado pela Coordenação.

Ressalta-se também que houve o término da elaboração dos parâmetros mínimos para os Projetos de 

Diagnóstico Ambiental das Propriedades que margeiam o Rio Curupaí e o Córrego Engano, além do início 

de elaboração dos estudos dos projetos de diagnósticos ambientais das propriedades que margeiam os Rios 

Coxim e Negro.

Pesquisas realizadas: 24.771

Pesquisas pendentes: 0
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Entre os trabalhos realizados, destacam-se as seguintes vistorias:

 ¥ Instalações da quarentena dos peixes que comporão o plantel do Aquário do Pantanal em Campo 

Grande;

 ¥ Aterro de entulhos do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande;

 ¥ Parque Natural Municipal Cachoeira do Apa, em Porto Murtinho;

 ¥ Constatação das voçorocas existentes em Amandina (distrito em Ivinhema);

 ¥ Identificação e caracterização das nascentes do Rio Coxim, em São Gabriel do Oeste;

 ¥ Erosão urbana localizada em Naviraí;

 ¥ Rio Paraná, onde foi observado o solapamento de sua margem direita, no município de Bataguassu;

 ¥ Usina de produção de álcool e açúcar no distrito de Vista Alegre, no município de Maracaju;

 ¥ Curtume no município de Campo Grande, verificação do ponto de descarga da galeria de águas 

pluviais do Córrego Imbirussu, contendo os efluentes líquidos do empreendimento;

 ¥ Em Porto Murtinho, para apurar área desmatada levantada pelo Nugeo;

 ¥ Acompanhamento do diagnóstico ambiental das propriedades que margeiam o Rio Aquidauana, 

executado pela Empresa Deméter, conforme o Relatório de Acompanhamento nº 01/2015;

 ¥ Estância Paraíso para diagnóstico sobre moscas-dos-estábulos, com pesquisadores da Universidade 

Federal da Grande Dourados.

Aterro de Entulhos do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande/MS (Fotos: ASSECOM/TV)
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Outras atividades realizadas:

Cortec Contabilidade e Economia – Em seu quadro técnico, há uma Economista e cinco Contadores, sendo 

prestados trabalhos de análise de evolução patrimonial e compatibilidade de renda e bens; análise contábil 

de procedimentos de improbidade administrativa; cálculos de atualização de valores e multas judiciais e 

extrajudiciais; análise de contas de fundos de previdência; análise de prestação de contas das fundações 

de MS, verificação de limites contidos na LRF; análises de prestações de contas do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDEB, com 

municípios; análise de relatórios de quebra de sigilo bancário e fiscal (SIMBA); cálculos de atualização 

de benefícios e/ou débitos de servidores de projetos, entre outros. Ocorreram, também, participações 

em reuniões para elaboração e fiscalização dos projetos de diagnósticos ambientais dos Rios do MS (SOS 

Rios), fazendo atualizações, reajustes contratuais e correções de valores referentes aos projetos dos Rios 

Aquidauana e Apa, em andamento.

Atividades realizadas:

Trabalhos técnicos concluídos 140

Trabalhos em andamento/pendentes 72

Trabalhos técnicos conclusos 276 

Trabalhos em andamento/pendentes 170

Parque Natural Municipal Cachoeira do Apa, em Porto Murtinho/MS (Foto ASSECOM/TV)
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Cortec Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - Em 2015, dispôs de três Engenheiros Civis e dois 

Arquitetos e Urbanistas, os quais realizaram vistorias técnicas em diversos tipos de edificações e redes 

de infraestrutura urbana, com o objetivo de averiguar superfaturamentos, constatações de patologias, 

técnicas viciosas, má qualidade de execução em obras e/ou serviços, compatibilidade entre os projetos 

executivos e os licitados/contratados, aferição do nível de pressão sonora, avaliação de imóveis urbanos 

(valor de compra/venda de propriedades e aluguel), acessibilidade universal, mobilidade urbana, avaliação 

de Estudos de Impacto de Vizinhança, participação em reunião com membros e elaboração de projetos 

técnicos específicos da área ambiental (SOS Rios).

Também foram elaborados projetos específicos, tais como: “Diagnóstico Arquitetônico dos Imóveis de 

Significância Histórico-Cultural da Antiga Ferrovia Noroeste do Brasil (NOB), Localizados no Município de 

Terenos”; participação na elaboração de TAC de questões ligadas à acessibilidade do CINEMARK Campo 

Grande, bem como levantamentos dos possíveis patrimônios históricos e imóveis de interesse histórico-

cultural das edificações da área central de Campo Grande. Destacam-se ainda os trabalhos referentes a 

demandas da força-tarefa da PGJ em conjunto com a 29ª Promotoria de Justiça da Capital, como a Operação 

Tapa-Buraco.

Destacam-se as seguintes vistorias:

 ¥ Adequação e eficiência da iluminação pública de Ponta Porã;

 ¥ Acessibilidade universal no Extra Hipermercado de Campo Grande;

 ¥ Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança da Havan Lojas de Departamentos, em Campo Grande;

 ¥ Avaliação do prédio da Santa Casa de Corumbá;

 ¥ Constatação de serviços e verificação das obras da Escola de Educação Infantil (Programa 

PROINFÂNCIA) do Bairro Jardim Santa Terra, em Itaporã;

 ¥ Avaliação de possível superfaturamento na obra do Centro de Convenções de Dourados;

 ¥ Vistorias no Bairro Jardim América, de Campo Grande, a fim de verificar os serviços de “tapa-

buracos” realizados pela empresa Diferencial Engenharia Ltda (Antiga JW Serviços e Construções 

Ltda);

 ¥ Realização de medições de nível de pressão de som no entorno de empreendimentos causadores de 

poluição sonora, em ação conjunta entre a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal 

de Campo Grande e MPMS, intitulada “Operação Peace and Silence”;

 ¥ Realização de Levantamento dos Imóveis de Relevância Histórico-Cultural localizados nas Zonas 

Especiais de Interesse Cultural, ZEICs, do Centro de Campo Grande, incluindo sua área de influência.

 ¥ Realização de vistorias nas microrregiões denominadas Lagoa e Centro (em Campo Grande), 

bem como em diversos bairros com o intuito de aferir o serviço de “tapa-buracos” conforme as 

especificações e normas técnicas.

Outras atividades:

Trabalhos técnicos conclusos 91

Trabalhos em andamento/pendentes 149
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Cortec Psicologia e Serviço Social – Atuam três Psicólogas e três Assistentes Sociais, as quais desenvolveram 

análises, estudos e emissão de relatórios e pareceres técnicos, em atendimento às demandas das 

Promotorias de Justiça da Infância, Juventude, Adolescente, Idoso entre outras, mediante solicitação 

formulada ao Coordenador do Daex. Das seis profissionais deste Cortec, duas permaneceram na 

Procuradoria-Geral de Justiça, duas nas Promotorias localizadas na Rua da Paz e duas nas Promotorias de 

Justiça localizadas na Avenida Ricardo Brandão, todas na Capital. Outras atividades:

Trabalhos técnicos conclusos 100

Trabalhos em andamento/pendentes 08

Daex - Cortec Trabalhos concluídos
Trabalhos pendentes e/

ou em andamento

Daex - Pesquisas e 

Consultas 

24.771 0

Contabilidade e Economia 276

Outros trabalhos técnicos

Participação na elaboração e fiscalização 

dos projetos SOS RIOS

2012-01 

2013-17 

2014-60 

2015-92

Total: 170

Eng. Civil e Arquitetura e 

Urbanismo

91

Outros trabalhos técnicos

A conclusão dos projetos Rio Curupaí, 

córrego Engano e Projeto NOB – Terenos, 

inicio da elaboração dos Projetos Rio 

Coxim e Rio Negro, levantamento dos 

patrimônios históricos e culturais da área 

central desta capital

2011-58 

2012-03 

2013-05 

2014-25 

2015-58

Total: 149

Meio Ambiente 140

Outros Trabalhos técnicos:

A conclusão dos projetos Rio Curupaí 

e córrego Engano + Acompanhamento 

dos Projetos Executivo dos Rios APA e 

Aquidauana, e inicio de elaboração do 

Projeto Rio Coxim e Rio Negro. Comissão 

de análise e estudos sobre a Vinhaça das 

usinas de MS

2011-01 

2013-03 

2014-14 

2015-54

Total: 72

Cortec – PAS- Psicologia e 

Assistência Social

100 2015-08

Total: 8

Total dos CORTEC’s 607 399

Trabalhos concluídos e pendentes (em andam2ento) cadastrados no portal DAEX 
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Nas atividades anuais, constam solicitações feitas pelo CAOMA, em conjunto com as Promotorias de 

Justiça do Meio Ambiente e por força dos TACs já firmados. O Daex ficou responsável pela elaboração dos 

parâmetros mínimos para o diagnóstico ambiental dos rios e córregos de MS solicitados pelas Promotorias 

de Justiças pertinentes.

Após o levantamento das informações técnicas referentes ao curso d’água, o Departamento atua no 

desenvolvimento de projeto básico para fornecer subsídios ao CAOMA, voltado à aprovação e requisição 

do procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para execução. Compete ao Daex a 

fiscalização técnica durante todo o processo executivo e, ao CAOMA, a coordenação e fiscalização jurídico-

ambiental de todo o projeto. Atualmente, o Daex elabora os diagnósticos dos Rios Coxim e Negro; em 

seguida será iniciado o estudo do Rio Correntes e, posteriormente, serão desenvolvidos trabalhos referentes 

a outros cursos d’água, tais como os Córregos Porteira, Ponte de Pedra e Campina.

Também foram iniciados os estudos e a implantação das Normas Regulamentadoras, NRs, de Segurança 

e Higiene do Trabalho para as atividades desenvolvidas nos procedimentos técnicos principalmente em 

vistorias de campo pelo Daex, com previsão de término em 2016.

Muitos dos trabalhos técnicos realizados envolveram a atuação conjunta entre as diversas áreas do 

Departamento. Durante o ano, estes profissionais também participaram de cursos de aperfeiçoamento 

técnico, atualização, reuniões com membros, palestras e audiências públicas relacionadas às áreas de 

atuação quando solicitado pelos Procuradores e Promotores de Justiça.

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, foi criado no âmbito do MPMS em 

2002, tendo seus limites de atribuições fixados pela Resolução nº 019/2011-PGJ, de 22 de agosto de 2011. 

Assim, 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 crimes praticados por organizações criminosas ou aqueles cujas consequências sociais e 

econômicas justifiquem a intervenção direta do Ministério Público.

Para tanto, o Gaeco conta atualmente com os núcleos de Campo Grande (sede) e Dourados, sendo integrado 

por quatro Promotores de Justiça de entrância especial. Como apoio, constam servidores dos cargos de 

Assessor Jurídico e Técnicos I e II, bem como estagiários e policiais militares do Setor de Operações de 

Inteligência.

Como síntese de sua atuação, constam atividades perante atos de aditamento à denúncia; alegações 

finais/memórias; audiências; cartas precatórias; arquivamento de procedimentos; ciências diversas; 

denúncias; dilações de prazo; diligências; mandados de segurança; manifestações em medidas cautelares; 

manifestações/pareceres; oitivas; procedimentos de investigação criminal, PICs; notícias de fato; recursos; 

e ainda relatórios, memorandos e ofícios expedidos/recebidos; viagens, entrevistas; despachos; notas à 

imprensa; notificações; palestras, atendimentos pessoais, réplicas, requerimentos, atuação em reuniões, 

seminários, cursos, congressos, solenidades e outros eventos.

Nesse ínterim, foram desencadeadas 16 operações policiais que culminaram com o cumprimento de 22 
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mandados de prisão; 116 mandados de busca e apreensão domiciliar; 11 mandados de prisão temporária; 

oito mandados de sequestro de bens; seis afastamentos de servidores e 24 mandados de condução coercitiva. 

Durante as operações, foram realizadas 27 prisões em flagrante.

As ações se deram diretamente nas cidades de Campo Grande, Corguinho, Ponta Porã, Bodoquena, Angélica, 

Aquidauana, Naviraí, Deodápolis, Camapuã, Itaporã, Dourados, Três Lagoas, Brasilândia, Rio Verde de Mato 

Grosso, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Jateí, conforme síntese abaixo:

Operação Fantoche – Deflagrada em 4 de fevereiro nas cidades de Campo Grande, Corguinho, Ponta Porã, 

Bodoquena, Angélica e Aquidauana, voltada ao cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e 14 

mandados de busca e apreensão, além do cumprimento de ordem de afastamento de um servidor público 

de suas funções junto à Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi denominada “Fantoche” 

(teatro de bonecos), em alusão à fraude e manipulação de projetos na área da cultura.

Operação Progresso – No dia 3 de março, efetivaram-se prisões no Centro Penal Agroindustrial da 

Gameleira pelo Gaeco, em conjunto com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, 

Agepen, e equipes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais, Bope, da Polícia Militar, 

com o intuito de combater o tráfico de drogas dentro e fora de presídios em Campo Grande. Cumpriu-se 

mandado de prisão contra dois homens que já cumprem pena. As ordens foram contra internos do Centro 

Penal Agroindustrial da Gameleira, que corresponde ao regime semiaberto.

Operação Remédio Controlado – Em apoio à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Naviraí, o Gaeco 

deflagrou, em 31 de março, esta operação, para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, 

referentes a irregularidades na distribuição de medicamentos gratuitos do SUS.

Também em março, no dia 27, foi dado apoio à Promotoria de Justiça da comarca de Brasilândia/MS, no 

cumprimento do pedido de localização e prisão do foragido Daniel Miranda dos Santos, condenado a sete 

anos de reclusão por ter abusado sexualmente de uma criança naquela cidade. Este foi encontrado no 

Estado da Bahia, com sua detenção realizada pela atuação conjunta entre o Gaeco/MS e Gaeco/BA.

Já em 1º de abril, o Gaeco, em apoio à Promotora de Justiça da comarca de Deodápolis, efetivou o 

cumprimento de mandados de busca e apreensão de documentos na Prefeitura, na Contabilidade, nos 

Recursos Humanos, nas Finanças e na Controladoria daquela cidade. A operação se destinou a apurar 

eventuais irregularidades na contratação de servidores pelo Município, realizada sem prévia aprovação em 

concurso público.

Operação Tempestade – Em 16 de abril de 2014, em apoio à 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Camapuã, 

foi deflagrada operação destinada a apurar irregularidades na aquisição de materiais de construção e 

prestação de serviços de empresas provenientes de outros municípios e até outros estados, a partir do ano 

de 2013, pelo município de Camapuã.

Essa operação teve uma segunda fase, em que, no dia 8 de maio, o Gaeco cumpriu 14 mandados de busca 

e apreensão de documentos em Camapuã, com o objetivo de apurar vários crimes, como fraudes em 

licitações, peculato, corrupção ativa e/ou passiva. Essa segunda etapa destinou-se a apreender documentos 

para comprovar fraude ou desvio de dinheiro público. O nome ”Tempestade” foi escolhido porque, após 

receber a solicitação dos documentos, a Prefeitura de Camapuã registrou boletim de ocorrência alegando 

que uma forte chuva danificou a estrutura da calha da sala de digitalização, onde ficavam guardadas as 

pastas.

Operação Livro Negro – Operação deflagrada em 3 de julho, em conjunto com a Polícia Militar e a Agepen, 

por meio de sua Gerência de Inteligência, GISP, e de sua Diretoria de Operações. A operação ocorreu nas 
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cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Aquidauana, Brasilândia e Rio Verde de Mato Grosso, 

destinada à desarticulação de organização criminosa atuante no sistema penitenciário estadual. Em cinco 

meses de investigação, a operação teve por objeto a apuração do crime de participação em organização 

criminosa, além de tráfico de drogas e associação, roubos e furtos, praticados por internos e egressos 

do sistema penitenciário. Foi denominada “Livro Negro” em alusão aos integrantes que, por estarem em 

débito, foram punidos ou excluídos da organização criminosa.

Ainda em julho, no dia 17, foi realizada operação com apoio da Polícia Militar, destinada a cumprimentos 

de mandados de busca e apreensão na Prefeitura e na casa do Prefeito de Água Clara, em virtude da 

denúncia de pagamento de propina a dois vereadores, pelo então mencionado Prefeito, para aprovação de 

lei de orçamento do Município.

Outra atuação em julho, no dia 24, relaciona-se à prisão do fiscal de rendas Ananias José do Nascimento, 

do governo de São Paulo, um dos alvos da Operação Zinabre, deflagrada no mesmo dia pelo Grupo Especial 

de Repressão a Delitos Econômicos, de São Paulo, para apurar denúncia de fraudes no recolhimento de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, envolvendo fiscais da Secretaria de Fazenda 

daquele Estado. A prisão temporária foi expedida pela Justiça paulista, com pedido de apoio ao Gaeco/MS 

para cumpri-la, o que ocorreu em uma fazenda de propriedade do acusado, em Ribas do Rio Pardo.

Cumprimento de mandato no município de Água Clara
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Operação Rédea Curta – Ocorreu no dia 4 de agosto, com o apoio do Departamento de Operações de 

Fronteiras, DOF, do Bope e da Polícia Militar/MS, destinada ao cumprimento de oito mandados de prisão 

preventiva (em Dourados e Itaporã), 18 mandados de busca e apreensão (16 em Dourados – quatro no 

Distrito de Vila Vargas e um no Distrito de Indápolis –; um em Itaporã e um em Ponta Porã), e seis conduções 

coercitivas. O intuito foi o de desmantelar organização criminosa atuante na região, voltada à prática de 

crimes de tráfico de drogas, que eram transportadas de Ponta Porã para o interior dos Estados de São Paulo 

e do Paraná. Durante as investigações, foram acompanhadas as prisões em flagrante de 21 pessoas por 

tráfico de drogas, com a apreensão de 243,2 kg de cocaína, 1.365,9 kg de maconha, 4.112 kg de crack e 1.015 

kg de haxixe, de onde se pode inferir que a organização criminosa comandada por Wilton Leite da Costa 

comercializava, mensalmente, cerca de 20 kg de cocaína pura, o que alcançaria a cifra anual de mais de 

R$ 14 milhões de reais.

Operação Coffee Break – 

Deflagrada em 25 de agosto, 

em Campo Grande, como 

desdobramento da operação Lama 

Asfáltica, realizada pela Polícia 

Federal, em que foi investigado 

um esquema de fraudes com 

empreiteiras, servidores e parte 

da cúpula governamental da ex-

gestão estadual. Os alvos da ação 

são vereadores e empresários. 

Apurou-se a interferência do 

empresário João Amorim, dono 

da Proteco Construções Ltda, 

apontado como líder do esquema, 

na votação em que os vereadores 

cassaram o então Prefeito Alcides 

Bernal. A senha para pagamento 

de propina pelo grupo era tomar 

um café, por isso a denominação “Coffee Break”.

Operação Polígrafo – Deflagrada no dia 10 de dezembro, em conjunto com a 1ª Promotoria de Justiça da 

comarca de Fátima do Sul, com auxílio da GISP/Agepen, para o cumprimento de três mandados de prisão 

temporária, nove mandados de busca e apreensão e cinco mandados de condução coercitiva, expedidos 

pela Juíza da 2ª Vara da comarca de Fátima do Sul, em face de vereadores e servidores públicos municipais 

de Jateí. A operação foi resultado de seis meses de investigação, tendo por objetivo a apuração de crimes de 

peculato e associação criminosa envolvendo vereadores do Município de Jateí que também ocupavam outros 

cargos públicos, suspeitos de receberem os vencimentos relativos a estes cargos, sem a contraprestação 

laboral. Em virtude da suspeita de falsos depoimentos, a operação foi denominada “polígrafo”, aparelho 

utilizado em outros países para apuração da verdade em procedimentos policiais.

No decorrer do ano de 2015, 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. Nesse sentido, destaca-se a parceria feita entre o MPMS e a Sejusp, com assinatura de 

Termo de Cooperação Técnica que prevê a troca de informações, apoio e cooperação nas áreas operacionais 

de inteligência, investigação e capacitação, entre a Polícia Militar e este Grupo.

Coletiva de Imprensa: Operação Coffee Break
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Em tudo isso, depoimentos e contatos ao longo do ano demonstraram que as operações deflagradas 

fortaleceram a imagem do MPMS, pois foram intensamente divulgadas na imprensa nacional, com 

reconhecimento da sociedade, dada sua importância na repressão à criminalidade, contribuindo para a 

segurança da população.

NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO

Em cumprimento ao objetivo de auxiliar as Promotorias de Justiça na defesa do meio ambiente, o Nugeo 

envolveu-se em atividades de aquisição, 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.

Assim, foram produzidos 110 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 de reserva legal, abrangendo os municípios de Água Clara, 

Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Brasilândia, Bonito, Campo 

Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do 

Sul, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Sidrolândia e 

Três Lagoas.

Muitas das produções de documentos técnicos georreferenciados foram elaboradas para atender a 

solicitações oriundas das atuações do Cortec/Daex, com pedidos de localização de propriedades rurais 

Termo de Cooperação Tecnica com Sejusp
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mediante coordenadas geográficas limítrofes, confecção de mapas para auxiliar vistorias e relatórios 

técnicos, conversão de extensão dos arquivos georreferenciados e análises de imagens de satélite.

A Operação Cachorro Vinagre, Portaria nº 1512/2014-PGJ, para identificar a legalidade de áreas desmatadas 

no Bioma Cerrado, foi expandida ao longo de 2015, com previsão para entrega dos relatórios técnicos até 

março de 2016.

Os trabalhos desenvolvidos utilizam imagens de satélite de melhor resolução espacial na confecção dos 

pareceres técnicos. São as imagens do satélite RapidEye, com 5 metros de resolução espacial, fornecidas 

pelo Ministério de Meio Ambiente, MMA.

Outro avanço para o Nugeo foi a implantação do SAJ/MP, que automatizou o trabalho de expedientes e 

inseriu a certificação digital.

Devido aos resultados obtidos na experiência do Nugeo, o Ministério Público do Peru inaugurou, em agosto 

de 2015, espelhado neste MPMS, a instalação de unidades de monitoramento por satélite de ocorrência de 

desmatamento.

Em continuidade aos trabalhos, aguarda-se a atualização dos computadores e softwares de geoprocessamento 

do Núcleo, com desempenho compatível às suas necessidades, conforme TAC do Inquérito Civil nº 07/2013.

SUPERVISÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS

Supervisora: Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin

A Supervisão das Promotorias de Justiça integra a estrutura do MPMS como órgão auxiliar da Instituição. 

Os trabalhos desenvolveram-se juntamente com o SAJ/TJ: no módulo CIP, até o mês de outubro de 2015; e 

juntamente com o SAJ/MP, a partir de então.

Até outubro, pelo módulo CIP, era feito o registro dos pedidos de providências (atualmente com a 

nomenclatura “notícias de fato”), IPs, termos circunstanciados de ocorrências, comunicações de flagrantes, 

todos distribuídos entre os membros do MP conforme as suas atribuições, além do controle da movimentação 

desses procedimentos nas Promotorias de Justiça, Delegacias de Polícia, Cartórios Judiciais, bem como 

outros órgãos públicos na comarca de Campo Grande. O módulo CIP fornece dados numéricos relativos aos 

procedimentos cadastrados no período, conforme quadro abaixo.

Período: 1º de janeiro a 13 de outubro de 2015:

Pedido de Providências 809

Ofícios Expedidos 621 

16 circulares

Inquéritos Policiais 10.567

Comunicações de Flagrantes 2.596

Termos Circ. De Ocorrências 176

Reuniões 4
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Na segunda quinzena de outubro, todos os procedimentos cadastrados no CIP e em andamento tiveram de 

ser migrados para o novo sistema SAJ/MP.

Os autos são cadastrados no SAJ/MP, e no SAJ/TJ é feita a digitalização dos procedimentos que serão 

submetidos à apreciação judicial. Para tanto, é feito o escaneamento dos autos, gerando arquivo em formato 

PDF, posteriormente anexado ao SAJ. As peças são conferidas e recategorizadas, conforme a necessidade, 

sendo então assinadas digitalmente pelos servidores encarregados. Depois, é feita a disponibilização dos 

autos digitais para as Promotorias de Justiça. Não são gerados dados numéricos para esse trabalho.

Além dos trabalhos desenvolvidos nos sistemas informatizados, a Supervisão Criminal também realizou 

atendimento ao público interno e externo. Quando necessário, o atendimento externo necessitou efetivar, 

no gabinete da Supervisora Criminal, a tomada de declarações, que, reduzidas a termo, foram registradas 

como notícia de fato.

Também foram realizadas reuniões acerca da criação e apresentação do Gacep; atendimento a adolescentes 

em conflito com a lei no período do plantão; e reunião acerca de resolução que visava instituir e disciplinar 

o sistema de plantão dos Promotores de Justiça de MS. Todas as reuniões foram consignadas em ata e 

remeteram-se cópias às Promotorias de Justiça e à Procuradoria-Geral de Justiça.
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SECRETARIA-GERAL DO MPMS E SUAS 
COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Secretário-Geral: Promotor de Justiça Rodrigo Jacobina Stephanini 

O exercício de supervisão, direção, coordenação e planejamento dos serviços administrativos do MPMS 

é executado de acordo com as atribuições da Secretaria-Geral do MPMS. Por ela relacionam-se todos 

os trabalhos das equipes de Administração, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Finanças e 

Planejamento; Departamento de Engenharia, Divisão de Apoio da Secretaria-Geral; Comissões Permanentes 

de Licitação e Análise e Avaliação de Documentos, entre outras atuações correlacionadas.

Em meio às atividades cotidianas e aquelas transcritas pelas Secretarias e setores subordinados, destacam-

se os seguintes trabalhos do período:

 ¥ Reformas e manutenções prediais nas sedes da Procuradoria-Geral de Justiça e nas Promotorias de 

Justiça da Capital e do Interior.

 ¥ Aquisição de aparelhos de ar-condicionado mais eficientes e modernos, por meio de procedimento 

licitatório, para substituir aparelhos antigos nos gabinetes dos Procuradores de Justiça e em vários 

prédios das Promotorias de Justiça do Interior.

 ¥ Aquisição de 500 computadores e cem notebooks em cumprimento às metas estabelecidas pelo CETI.

 ¥ Idealização e execução dos primeiros trabalhos para criação do Pomar na sede da Procuradoria-

Geral de Justiça.

 ¥ Coordenação dos trabalhos da Comissão Permanente de Análise e Avaliação de Documentos, 

CPAAD, em atendimento à Resolução nº 004/2013-PGJ, com publicação de 23 editais de eliminação 

de documentos, totalizando cerca de duzentos mil documentos eliminados, conforme previsto na 

tabela de temporalidade.

 ¥ Coordenação dos trabalhos da Comissão de Constatação de Disponibilidade de Material, CCDM, pela 

qual, obedecendo à Resolução nº 018/2014-PGJ, doou 975 materiais obsoletos, entre computadores, 

monitores, nobreaks, impressoras, aparelhos de ar-condicionado, veículos, mobiliários, etc. Constam 

como órgãos beneficiados: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 9º Batalhão de Polícia 

Militar, Centro de Ensino e Formação da Polícia Militar de MS, Estabelecimento Penal Masculino 

de Regime Semiaberto e Aberto de Dourados, Prefeitura Municipal de Ivinhema, Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Corregedoria de Polícia Militar de Campo Grande, Delegacia de 

Polícia Civil de Paranaíba, Polícia Militar de Angélica, Polícia Militar de Rio Negro, Polícia Militar 

de Novo Horizonte do Sul, 15º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, 2ª Delegacia de Polícia Civil 

de Dourados, Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de MS, ACS/PMBM/MS.

 ¥ Coordenação dos trabalhos da Comissão de Padronização de Veículos Oficiais, com a consequente 

publicação da Resolução nº 024/2015-PGJ, de 12 de agosto de 2015, que alterou a Resolução nº 

20/2009-PGJ, na parte que dispõe sobre a categoria “picape pesada”, passando a constar o veículo 

Chevrolet S10, tração 4x4, flex.

 ¥ Coordenação dos trabalhos da Comissão Temporária de Acessibilidade e Adequação das Edificações 

e Serviços. Inclusive, feito estudo, em conjunto com a Assecom/Dipub, 
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 ¥ sobre as normas atinentes à sinalização visual, bem como reunião com o fim específico de elaborar, 

em conjunto com a assessoria técnica e jurídica da Comissão, Projeto Piloto de Sinalização Ambiental 

para a orientação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, adequado às peculiaridades 

e necessidades das instalações prediais desta Instituição, a ser apresentado à Administração 

Superior do Ministério Público. Essa atuação compreende, também, a avaliação de cronograma de 

atividades já executadas, bem como a programação dos trabalhos a serem desenvolvidos e outras 

atividades e programações a serem realizadas no ano de 2016 e subsequentes, tal como a realização 

do workshop “Todos Juntos por um Brasil mais Acessível” nas dependências do MPMS, como etapa 

do trabalho de informação e conscientização de servidores e membros quanto à situação da pessoa 

com deficiência ou mobilidade reduzida, entre outras ações de coordenação.

Ainda registram-se atividades de coordenação dos trabalhos da Comissão de Projetos de Ampliação 

e Construção de Edifícios-Sedes, em que se constatam na Procuradoria-Geral de Justiça as seguintes 

necessidades: construção de um novo edifício para abrigar os Procuradores de Justiça; construção de um 

novo e mais amplo auditório, com aproximadamente 300 lugares; construção de um restaurante, com 

espaço de descanso e recreação para os servidores; construção ou ampliação do depósito, incluindo 

espaços para vestiário e sala de estar para servidores terceirizados; ampliação da oferta de vagas dos 

estacionamentos, visto que hoje se verificam ocasionais insuficiências; construção de um novo Centro 

de Processamento de Dados, CPD, já que o atual é considerado subdimensionado; e reforma e ampliação 

da guarita, para melhor atendimento ao público; confecção do esboço do plano diretor do terreno da 

Procuradoria-Geral de Justiça, o qual foi aprovado pela Administração Superior, dando-se andamento ao 

projeto para a ampliação da referida sede; adaptação dos projetos das sedes das Promotorias de Justiça de 

Chapadão do Sul, Miranda e Mundo Novo, para a confecção do projeto da sede da Promotoria de Justiça 

de Aparecida do Taboado; estudo acerca da construção de heliponto no terreno da Procuradoria-Geral de 

Justiça; análise da documentação referente aos terrenos das cidades de Corumbá, Naviraí e Aparecida do 

Taboado, onde haverá a construção de edifícios; início do remembramento do terreno de Corumbá para 

documentação em nome do Estado e desenvolvimento do respectivo projeto de arquitetura; além de outras 

atividades, como as decorrentes da viabilização de novo prédio para abrigar as Promotorias de Justiça de 

Campo Grande.

Para 2016, pretende-se proceder à concretização de vários projetos, tais como: reforma do prédio da 

Procuradoria-Geral de Justiça; construção do prédio do Gabinete dos Procuradores de Justiça; edifícios-

sede das Promotorias de Justiça de Corumbá, Naviraí e Aparecida do Taboado; bem como construções, 

reformas e adequações que envolvem outras diversas comarcas do Estado.

ADMINISTRAÇÃO 

O MPMS, por meio de sua Secretaria de Administração, Sead, subordinada à Secretaria-Geral, coordenou 

e administrou atividades interligadas à aquisição, distribuição e manutenção de bens móveis e imóveis; 

serviços de transportes; serviços de manutenção em geral, administração de contratos, entre outras ações 

correlatas.

Tais finalidades são executadas por meio de departamentos (“Material e Patrimônio” e “Serviços Gerais”), 

divisões (“Almoxarifado”, “Transporte” e “Arquivo e Protocolo-Geral”), setores (“Análise e Compras”, 

“Expediente das Promotorias de Justiça da Capital” e “Contratos”) e núcleos (“Gestão de Notas Fiscais e 

Faturas”, “Compras”, “Controle de Bens Permanentes”, “Controle de Protocolo”, “Controle de Conservação do 

Patrimônio Permanente” “Arquivo Geral” e “Correspondências”).
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As equipes atuaram de forma coordenada para atender a toda a Instituição, a exemplo das atividades 

voltadas à realização de cerca de 1.090 processos referentes a compras de bens móveis, imóveis e serviços, 

em que constam: Consulta de Preço para Compra Direta (506); Licitação (124); Registro de Preços, que 

engloba materiais de consumo (50) e permanentes (54); Atas de Registro de Preços (12); Termos de Referência 

(90) e Planilhas de Compras e Preços Médios (808).

Nas atividades relativas à aquisição, suprimento e distribuição de materiais, controle de estoque, registro e 

inventário de bens patrimoniais, destaca-se a atuação perante o cadastro de bens patrimoniados originados 

de aquisições (3.000) e a expedição de materiais de uso e consumo (3.700), em atendimento às demandas 

institucionais.

Com relação ao controle de material permanente, houve variações significativas com relação ao exercício 

de 2014, no qual se registrou um montante de R$ 7.443,88; no final do exercício de 2015, registrou-se R$ 

79.517,28.

Quanto a materiais de consumo, houve acréscimo no saldo do estoque, pois, em 2014, o montante era de 

R$ 297.044,51; no exercício de 2015 foi de R$ 346.068,23. Com a adesão nas Atas de Registro de Preços, a 

entrada e a saída de mercadorias passaram a ser lançadas apenas em entrada e saída de estoque.

Na atuação perante as atividades de serviços gerais, todos os processos de terceirização tiveram o devido 

acompanhamento, entre eles, os serviços de manutenção predial; de limpeza e conservação; de jardinagem; 

de entregas por moto; bem como todos os processos que envolvem prestação de serviços para a Capital 

e interior do Estado, tais como: consertos em geral (persianas, relógios de ponto, fragmentadoras, etc.); 

remoção e instalação de aparelhos condicionadores de ar de redistribuição; locação de nobreaks 700KVA; 

correios; plotagens; lavanderia; telefonia, locação de container, locação de caçamba, dedetização predial, 

aquisição de passagens aéreas e outsourcing. Também foram executadas 473 ordens de serviço.

Quanto aos trabalhos de administração dos transportes desta Instituição, importa registrar a aquisição de 

15 novos veículos Modelo S10 e a doação de seis veículos usados. Sobre toda a frota de 2015, constam gastos 

de lavagem (R$ 21.396,12) e de sua manutenção (R$ 380.757,02).

A Sead contempla ainda equipe específica para os procedimentos relacionados à circulação de 

correspondências e ao registro de documentos. Consta que circularam 64.435 correspondências, além do 

cadastramento de 25.587 documentos recebidos.

ENGENHARIA

A Instituição conta com uma equipe específica, a qual forma o Departamento de Engenharia, Deng, voltada 

para as ações de sugerir, projetar e fiscalizar as obras de construção, reformas e ampliações dos prédios 

utilizados pelo MPMS, bem como elaborar planilhas orçamentárias e memoriais descritivos.

Por este Departamento, diversas medidas foram tomadas com o intuito de cumprir as normas da ABNT 

que dizem respeito à acessibilidade em edificações, espaços e equipamentos urbanos (NBR 9050/2004). 

Tais medidas ficaram a cargo da Comissão Temporária de Acessibilidade, que desenvolveu os seguintes 

trabalhos:

 ¥ Obras de construção de muro e adequação da calçada da PGJ.

 ¥ Substituição de duas portas de esquadrias metálicas por unidades automatizadas em vidro 

temperado, nas dependências da PGJ.
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 ¥ Construção de rampas de acesso ao prédio da PGJ.

 ¥ Reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Coxim.

 ¥ Elaboração de projeto para reforma da recepção, banheiros e auditório do edifício-sede das 

Promotorias de Justiça da Capital situado na Rua da Paz.

Outras medidas foram efetivadas pela Comissão de Projetos de Ampliação e Construção dos prédios do 

Ministério Público, tais como envio para licitação do projeto de construção da nova sede das Promotorias 

de Justiça de Aparecida do Taboado; elaboração de projetos para construção do algibe na PGJ; elaboração de 

projetos para construção das novas sedes das Promotorias de Justiça de Corumbá e Naviraí.

Diante da preocupação institucional, realizaram-se estudos sobre as atualizações normativas e foram 

executadas outras atividades relacionadas a questões de acessibilidade e de meio ambiente. Destaca-se, 

nesse sentido, os trabalhos relacionados ao projeto denominado “Espaço Pomar” na PGJ, como segue:

 ¥ Execução do Projeto “Espaço Pomar”, com o apoio da Empresa Águas Guariroba, inaugurado no 

dia da árvore (21 de setembro), juntamente ao plantio de árvores frutíferas e espécies nativas.

 ¥ Execução do sistema de captação de água pluvial das coberturas do prédio do GAECO e do depósito 

da PGJ.

Encontra-se em andamento a licitação para construção de reservatório que irá armazenar água das 

chuvas captadas pelas coberturas dos prédios do GAECO e do depósito da PGJ, e também licitação acerca 

do sistema de alimentação das bombas com painéis fotovoltaicos para irrigação das espécies.

Espaço Pomar, inaugurado pelos Procuradores e Promotores de Justiça no MPMS em 2015
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Sobre as atividades voltadas à construção e reforma das instalações da Instituição, revelam-se:

 ¥ Trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Projetos de Ampliação e Construção dos prédios do 

MPMS: envio para licitação do projeto de construção da nova sede das Promotorias de Justiça de 

Aparecida do Taboado; elaboração de projetos para construção de reservatório na PGJ; elaboração 

de projetos para construção das novas sedes das Promotorias de Justiça das comarcas de Corumbá 

e Naviraí.

 ¥ Modificação de leiaute das salas dos Procuradores e Promotores de Justiça, bem como dos setores 

administrativos da PGJ.

 ¥ Obra de construção de guarita e de reforma no edifício-sede das Promotorias de Justiça de Dourados, 

realizada pela empresa MCD Construtora Ltda.

 ¥ Instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split inverter, nas Promotorias de Justiça das 

comarcas de Aquidauana, Corumbá, Naviraí, Dourados e Amambai; nos gabinetes dos Procuradores 

de Justiça, na PGJ, bem como em algumas Promotorias de Justiça instaladas em Fóruns.

 ¥ Construção do novo CPD da PGJ, que, pela aquisição de novos nobreaks e aparelhos de ar condicionado, 

exigiu novas instalações elétricas.

 ¥ Reforma de imóvel alugado para reinstalação da Promotoria de Justiça de Angélica.

Em atenção à continuidade das atividades pelo Departamento de Engenharia, as metas já previstas para o 

próximo período anual são:

 ¥ Reforma geral do prédio da PGJ;

 ¥ Projeto de construção do novo prédio para Procuradores de Justiça;

 ¥ Execução das obras das Promotorias de Justiça de Aparecida do Taboado, Naviraí e Corumbá;

 ¥ Reforma do prédio da Promotoria de Justiça de Ivinhema;

 ¥ Instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, nas Promotorias de Justiça de 2ª entrância;

 ¥ Continuação dos projetos e reformas dos prédios de entrância especial e 2ª entrância para adequação 

às normas de acessibilidade.

FINANÇAS

A estatística sobre a execução financeira do MPMS advém dos trabalhos efetivados pela Secretaria de 

Finanças e Planejamento, a qual resumiu o exercício de 2015 por meio das seguintes tabelas orçamentárias:
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Dotação Inicial R$ 285.673.000,00

Créditos Suplementares – FONTE 00 R$ 21.800.000,00

Destaque Recebido – FONTE 44 R$ 391.193,77

Total R$ 307.864.193,77

Dotação Atual (2015) R$ 307.864.193,77

Empenhado R$ 307.602.765,65

Liquidado R$ 293.246.672,87

Pago R$ 293.214.855,81

Saldo de Dotação R$ 261.428,12

Saldo a Pagar R$ 14.387.909,84

Resumo da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial da PGJ

Ativo Valor

Disponibilidade Financeira R$ 16.218.921,10

Bancos R$ 16.206.771,52

Outras Disponibilidades Financeiras R$ 12.149,58

Passivo Valor

Obrigações Financeiras R$ 242.269,78 

Depósitos R$ 204.314,59 

Restos a Pagar Processados R$ 37.955,19 

Saldo Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 15.976.651,32 

Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 14.356.092,78

Suficiência Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 1.620.558,54 

Resumo da Disponibilidade Financeira - 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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Bens móveis em 
estoque

Saldo em 
31/12/2014 Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2015

Bens de Consumo R$ 297.044,51 R$ 2.451.047,08 R$ 2.402.023,36 R$ 346.068,23

Material Permanente R$ 7.443,88 R$ 5.293.463,24 R$ 5.221.389,84 R$ 79.517,28

Estoque Interno do 
Almoxarifado

Saldo em 
31/12/2014 Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2015

Bens móveis 
incorporados em 

uso

R$ 33.125.688,19 R$ 5.293.463,24 R$ 1.640.613,98 R$ 36.778.537,45

Depreciação 
Acumulada

R$ 220.520,37 - R$ 466.685,55 R$ 687.205,92

Bens imóveis  R$ 22.588.186,94 R$ 112.246,03 - R$ 22.700.432,97

Total R$ 55.790.399,27 R$ 59.137.832,73

Balanço de Movimentação de Bens Patrimoniais - 2015

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

Crédito Suplementar – FONTE 40 R$ 1.000.000,00

Total R$ 4.610.000,00

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

Para que se cumpram as normativas referentes a licitações, o MPMS atua por meio da Comissão Permanente 

de Licitação/PGJ, a qual foi composta, em 2015, por servidores efetivos designados pela Portaria nº 

1381/2015-PGJ, de 25 de junho de 2015. Assim, foi possível realizar 67 procedimentos licitatórios, sendo 64 

pregões e três concorrências, envolvendo a aquisição de bens de consumo e permanentes e a contratação 

de prestação de serviços para atender às necessidades da Instituição.

Foram observados os princípios da economicidade e do interesse público, com esforços da referida equipe em 

busca do menor preço, dos melhores produtos e condições de contratação. A sistemática dos procedimentos 

licitatórios para Registro de Preços teve expressiva importância, sendo aplicada com regularidade, 

destacando-se cada vez mais como uma ferramenta de economia e racionalização na licitação pública.

Com relação às concorrências para execução de obras, merece destaque a contratação de empresas para 

execução de reformas nos prédios das Promotorias de Justiça das comarcas de Dourados e Coxim.

No sentido de garantir maior segurança, privacidade e adequação às normas de acessibilidade, foi licitada 

a obra de execução de muro e calçada no entorno do edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em busca por otimizar o atendimento às atividades ministeriais, notadamente das Promotorias de Justiça 

do interior do Estado, foram adquiridas 15 camionetes Chevrolet S-10 e dois utilitários Fiat Doblò.

Ativo Valor

Disponibilidade Financeira R$ 28.302.367,28

Bancos R$ 28.302.367,28

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$ 28.302.367,28

Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 43.331,20

Suficiência Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados R$ 28.259.036,08

Resumo da Disponibilidade Financeira - FEADMP/MS
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Pela preocupação em propiciar melhores condições de trabalho para os membros e servidores da Instituição, 

e ainda com vistas à economia de energia elétrica, foram adquiridos, por meio do instrumento da licitação, 

equipamentos mais modernos de ar condicionado, atendendo a praticamente todas as unidades do 

Ministério Público Estadual.

Em continuidade à política de modernização e evolução da estrutura de Tecnologia de Informação do 

Órgão, realizaram-se licitações para aquisição de software de virtualização e equipamentos de informática, 

além de outros produtos periféricos e suprimentos.

Destaca-se que, em apenas duas licitações destinadas a atender à Secretaria de Tecnologia da Informação, 

STI, foi obtida economia de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

O compromisso dos dirigentes da Instituição no trato com o erário público se fez presente no período 

de austeridade econômica vivenciado no exercício de 2015, de maneira que a condução dos processos 

licitatórios contribuiu para que o Ministério Público Estadual atingisse o seu objetivo maior de atendimento 

efetivo à sociedade.

RECURSOS HUMANOS

As questões inerentes à vida funcional dos integrantes do MPMS são administradas pela SRH, a qual 

executou diversas atividades por meio de equipes específicas, em uma estrutura composta por três 

departamentos e um núcleo de apoio.

Para isso, ocorreram inúmeros trâmites de documentos e procedimentos processuais no âmbito da PGJ. 

Sob responsabilidade das equipes atuantes no Departamento de Gestão de Pessoas e no Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas, destaca-se a atuação com relação à nomeação de 81 candidatos aprovados no 

V Concurso Público para Ingresso na Carreira do Quadro de Servidores do Ministério Público Estadual e de 

80 servidores contratados para cargos em comissão.

Acerca das nomeações dos efetivos, somente 39 tomaram posse e entraram em exercício. Quanto ao acesso 

a cargos em comissão por servidores detentores de cargos efetivos, registram-se seis ocorrências.

O período anual registra também a ocorrência de 88 exonerações, sendo 16 pedidos de servidores efetivos 

e 72 de servidores em comissão. Nesse sentido, adotaram-se todas as providências necessárias, como o 

controle de devolução de identidades funcionais, crachás, a regularidade de registros de frequência e a 

devida baixa perante os sistemas eletrônicos.

Sobre a movimentação do quadro de pessoal de servidores efetivos, foram 28 processos de remoção. A 

distribuição ocorreu da seguinte forma: Técnico I – 18 removidos para a comarca de Campo Grande, dois 

para Dourados e três para Três Lagoas; Técnico II – três servidores, distribuídos cada um para as comarcas 

de Aquidauana, Dourados e Três Lagoas; Auxiliar, função Motorista – dois servidores foram lotados cada 

um nas comarcas de Bela Vista e Jardim.

Em face dessas atividades, adotaram-se providências administrativas de conferência das documentações 

exigidas para investidura nos cargos de carreira, preenchimento de diversos formulários inerentes ao 

processo de ingresso no quadro de pessoal, cadastramento dos dados pessoais e funcionais nos sistemas 

Turmalina e Sistema de Gestão de Pessoas, SGP, bem como providências quanto à confecção de 128 crachás 

e 126 identidades funcionais.

Com relação ao ingresso de membros no quadro de pessoal, a partir da instituição da Comissão do Concurso 
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e equipe auxiliar, foram adotadas todas as providências para a realização do XXVII Concurso Público de 

Provas e Títulos para ingresso na carreira do MPMS, no cargo de Promotor de Justiça Substituto, cuja 

conclusão dos trabalhos está prevista para junho de 2016.

Com a implantação do Sistema de Ponto On-Line, SPO, o Departamento de Gestão de Pessoas, em trabalho 

conjunto ao Núcleo de Apoio à Gestão Interna de Pessoal e à STI, realizou inúmeras atividades de ajustes 

e adequação ao referido sistema.

Houve, ainda, acompanhamento de carteiras de identidade funcional dos membros junto à Casa da Moeda, 

controle e distribuição mensal de vales-transportes concedidos aos servidores, inserções de informações nos 

assentamentos funcionais, expedições de certidões, reorganização das pastas funcionais, gerenciamento 

das informações disponibilizadas no portal MPMS pelo sistema GECON, recebimento e acompanhamento 

das declarações de bens e rendas de todos os servidores e membros, organização e providenciamento das 

fichas dos servidores para fins de promoção na carreira; instruções e informações processuais junto aos 

procedimentos de desenvolvimento funcional para fins de avaliação do estágio probatório dos servidores; 

elaboração e encaminhamento de extratos de portaria para a imprensa oficial, para fins de publicação no 

DOMP; controle de material utilizado pela SRH, análise e providências de documentos a serem eliminados 

em conformidade com a tabela de temporalidade.

Com a finalidade de atender às exigências do Tribunal de Contas, remeteram-se eletronicamente arquivos 

de dados dos membros e dos servidores detentores de cargos efetivos e comissionados para o sistema 

informatizado de controle de atos de pessoal do referido Tribunal, bem como remessa de dados informativos 

dos membros e servidores detentores de cargos efetivos para fins de atendimento ao Programa de Melhoria 

de Qualidade dos Dados dos Membros e Servidores Ativos e Aposentados no âmbito do Ministério Público 

Estadual.

Serviço social - Na estrutura da SRH, são realizados serviços de orientações para obtenção de assistência 

social aos membros e servidores em exercício nos órgãos da Instituição, com a emissão, no ano de 2015, 

de 231 Boletins de Inspeção Médica, BIM, e 74 Boletins de Inspeção Médica Admissional, BIMA. Efetuaram-

se acompanhamentos a membros e servidores em licença para tratamento de saúde, representação em 

Perícia Médica Oficial, 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 concessões de licenças e 

outros benefícios previstos por lei e, ainda, visitas domiciliares e hospitalares.

Com relação aos Planos de Saúde, foram realizados contatos com a Caixa de Assistência dos Servidores de 

Mato Grosso do Sul, CASSEMS, para viabilizar atendimentos e informações aos servidores.

Referente ao convênio com a Unimed, o controle e o acompanhamento mensal do convênio é realizado 

pelo Serviço Social. Foram efetuadas 157 inclusões e 70 exclusões de titulares e seus dependentes. São 

realizados contatos para agilizar atendimentos cirúrgicos, exames, auxílio-funeral, plano de continuidade 

assistencial, bem como recebimento, controle e remessa das carteiras de identificação aos usuários, tendo 

em vista que os descontos são efetuados mensalmente em folha de pagamento.

Também são realizadas as verificações e adequações dos arquivos para 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, PARSEP II/SIPREV.

São gerados e enviados, mensalmente, arquivos de texto com informações sobre servidores ativos, 

aposentados e pensionistas à Ageprev, para previsão de cálculo atuarial pela empresa conveniada Brasilis. 

Outra tarefa é relacionada à realização de cálculos de previsão das datas de início de direito dos benefícios 
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de Abono de Permanência e Aposentadorias por meio de simulações, levando-se em conta as informações 

contidas nos assentamentos funcionais dos membros e servidores do Ministério Público.

Folhas de pagamento – Para as tarefas de elaborar e gerir as folhas de pagamentos dos servidores e 

membros do MPMS, a secretaria dispõe do Departamento de Pagamento de Pessoal, o qual elaborou 

402 folhas de pagamentos; fez a emissão de 12.312 relatórios referentes aos pagamentos de servidores e 

membros bem como produziu 3.324 folhas de pagamentos de diárias relativas a membros e servidores.

Na geração das folhas de pagamento, são observados todos os critérios e conferências acerca dos 

vencimentos dos servidores e membros, férias, auxílio-alimentação, benefício de assistência pré-escolar, 

benefício médico-social e indenizações de substituições. São elaboradas planilhas e enviados relatórios 

pertinentes ao Departamento de Pagamento para a efetivação dos pagamentos citados.

Dentro dos serviços executados, elaboraram-se folhas complementares, suplementares e de exercício 

anterior, referentes a pagamentos concedidos aos servidores e membros no decorrer do ano de 2015. São 

feitos os serviços de controle de consignações, com inclusão dos valores de consignações facultativas e 

obrigatórias, respeitando-se a regulamentação própria.

O setor esteve à disposição e atuou na prestação de informações quanto à elaboração de planilhas para o 

Portal da Transparência do MPMS, em acordo à regulamentação pertinente; prestou informações perante 

processos administrativos relativos a pagamentos diversos aos membros e servidores; fez cálculos para 

fins de aposentadorias e concessão de pensões; também foi responsável pela geração de informações 

referentes aos comprovantes de rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda de servidores e 

membros; referentes à Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, e à Guia de Recolhimentos do FGTS e 

de Informações à Previdência Social, GFIP.

Estagiários das áreas administrativas – A Secretaria ficou responsável, em 2015, por tarefas acerca da vida 

funcional dos estagiários da área administrativa (exceto área jurídica), em providências correlacionadas 

aos desenvolvimentos e pesquisas desencadeadas pela equipe do CEAF. Nos levantamentos acerca dessas 

tarefas, observou-se que o período anual começou com 132 estagiários administrativos, sendo 79 de nível 

médio e 53 de ensino superior. No decorrer do ano, foram realizadas 110 contratações e emitidos 72 Termos 

de Compromisso de Estágio de nível médio e 38 de ensino superior.

As renovações dos termos de compromissos são realizadas de seis em seis meses de acordo com a data de 

vencimento do contrato. Ao longo do ano, foram efetuados 191 termos aditivos com alteração de vigência 

contratual. Foram abertos 20 processos seletivos de estagiários administrativos nas comarcas do interior. 

No mês de julho, foi realizado o XIX Processo de Seleção de Estagiários, com 27 vagas de estágio para nível 

superior e uma vaga para nível médio, mais cadastro reserva para a PGJ.

Houve a rescisão de 133 estágios, sendo 95 de nível médio e 38 de nível superior. O Quadro de Estagiários 

terminou com 74 estagiários ativos (exceto os estagiários de direito), sendo: 26 de nível médio e 46 de nível 

superior e, ainda, dois estagiários voluntários de nível superior.  

Fórum Nacional de Gestão, FNG/CNMP – Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Gestão, FNG, 

no qual o Diretor da SRH coordena o Grupo de Trabalho (GT) Competências, que faz parte do Comitê 

de Políticas de Gestão de Pessoas, CPGP, do referido Fórum Nacional. Foram realizadas três reuniões 

ordinárias, nos meses de abril, setembro e novembro, nas quais foram apresentadas as etapas do Projeto 

Gestão por Competências em que cada MP se encontra, assim como as propostas de Diretrizes do FNG para 

os próximos anos.

Em relação ao Projeto Gestão por Competências, no âmbito do MPMS, foi instituída uma Comissão por 
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meio da Portaria nº 968/2015-PGJ, de 8 de maio de 2015, formada pelo Promotor de Justiça Paulo Roberto 

Gonçalves Ishikawa, Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, pelos servidores Fabiano Alves Davy, 

Murilo Rolim Neto e Valdemilson Massayoshi Thaada, Diretores de Secretaria; Frederick Werner Castellani 

Viacek e Reginaldo de Oliveira Vilanova, Chefes de Departamento, e Christiane de Oliveira Landgraf Pinto, 

Técnico I. O projeto visa a implantação do modelo de Gestão por Competência no MPMS. A implantação 

objetiva impulsionar o desenvolvimento das competências dos membros e servidores visando dar subsídio 

à execução das estratégias organizacionais consignadas no planejamento estratégico da Instituição.

Perspectivas de trabalho – A fim de aperfeiçoar os trabalhos realizados pela SRH, estão sendo discutidas 

soluções para unificar os programas utilizados pela Secretaria, de modo a integrar a Gestão de Pessoas com 

Folha de Pagamento (membros, servidores e estagiários) e Controle de Frequência (servidores e estagiários), 

conforme experiências trocadas com outros Ministérios Públicos, visando à otimização dos trabalhos. 

Fórum Nacional de Gestão, FNG/CNMP
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em continuidade ao ciclo de Governança de TI, iniciado com a criação do CETI e do primeiro PDTI, o 

período de 2015 foi gerido de forma holística, abrangendo toda a Instituição, na tentativa de melhoria das 

relações entre as necessidades corporativas e os objetivos referenciados no Plano Diretor.

A Evolução na Governança de TI refletiu o alcance de resultados nas áreas de Governança e Gestão de 

TI, Infraestrutura, Sistema de Informação, Aquisições, Contratações e Capacitação, no intuito de criar 

valor em TI e manter o equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização dos níveis de risco e de 

utilização de recursos.

Vários projetos foram implantados e consolidados, como a Central de Atendimento de Usuário de TI; 

publicações das Resoluções da Política de Segurança e da Política de Gerenciamento de Serviços de TI; 

melhorias na infraestrutura com o padrão de nome de usuários, implantação da ferramenta firewall de 

próxima geração; reforma do CPD; avanço no Projeto de Processo Eletrônico do MP, entre outras atividades, 

das quais destacamos:

GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI 

Sob aspectos de melhoria na Gestão e Governança de TI, o MPMS faz parte, por meio da Diretoria da 

STI, da equipe do Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação do Ministério Público, CPTI-MP, cuja 

composição integra todos os diretores de TI dos MPs dos Estados, MPDFT, MPM (Militar), MPT (Trabalho) 

e MPU (União). Em resumo, o CPTI-MP tem como instância superior o FNG, que foi reestruturado em 2014 

pelas Portarias CNMP/Presi nº 70, de 27.3.14, e 144, de 3.7.14, e que tem por objetivo promover o debate, o 

estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a implementação de melhores práticas de 

gestão para suporte à atividade-fim do Ministério Público brasileiro.

No âmbito do FNG, são produzidos documentos que servem como material de suporte para a elevação do 

patamar de maturidade na gestão dos ramos e unidades da Instituição, como a apostila de Metodologia 

de Gestão de Processos e o Manual de Boas Práticas em Governança. Em 2015 as participações do MPMS 

nos encontros do CPTI em Brasília referem-se a participações nas três Reuniões Ordinárias do FNG e no 

Congresso Nacional de Gestão.

De forma a atender as ações que contribuam para a STI, configuram-se as seguintes demandas:

Publicação de normas que regram e fortalecem os deveres e direitos da STI e dos usuários de TI: 1) 

Resolução nº 007/2015-PGJ, de 17 de abril de 2015: revisão da Política de Segurança da Informação do MPMS, 

padronizando temas como cadastro e manutenção de usuários de TI, tipos de acessos e perfis para uso da 

rede de computadores, internet e intranet, uso de diretório de rede, uso de computadores e notebooks, uso 

do correio eletrônico, listagem de softwares homologados, entre outros; 2) Resolução nº 008/2015-PGJ, de 17 

de abril de 2015: Política de Gerenciamento de Serviços de TI, que dispõe sobre o atendimento aos usuários 

dos serviços de TI no âmbito do MPMS, por meio da Central de Serviços de TI – Service Desk;

Service Desk - No primeiro ano de consolidação da Central de Serviços de TI, houve o efetivo gerenciamento 

de serviços com os dados do OTRS, sistema que gerencia a Central. O projeto trouxe mudanças de cultura 

positivas para a equipe e para a Instituição como um todo. Com o gerenciamento efetivo dos serviços, 

procurou-se resolver os incidentes de forma rápida e com qualidade. Na prática, o Service Desk corresponde 

ao único ponto de contato com o usuário, havendo o registro de todos os atendimentos, entre incidentes, 

problemas, dúvidas ou solicitações de serviços. Para tanto, foi definido um Catálogo de Serviços, com a 

descrição de todos os atendimentos ofertados pela Secretaria, seu tempo, bem como a priorização pela 
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regra de impacto ou urgência. No demonstrativo abaixo, estão contabilizados dados desde a implantação 

da Central de Serviços, bem como alguns exemplos de avaliação e monitoramento de alguns indicadores:

Total de Chamados no ano de 2015 23.837

Porcentagem de Chamados Fechados 99,09 %

Porcentagem de Resolução no 1º nível 92,98 %

Área da TI que demanda maior suporte Infraestrutura com 25,35 %

Item do Catálogo de Serviços que demanda maior suporte “013 - Alterar permissão/

cadastro de usuário interno” 

com 12,28%.

Nos gráficos abaixo, constam detalhes dos atendimentos contabilizados (gráfico mês a mês), e a quantidade 

de chamados relativos aos níveis de trabalho, distinguindo-se o Nível 1; a partir da porcentagem de 

chamados sendo resolvidos nesse nível, pode-se concluir que os papéis de cada componente da equipe estão 

sendo cumpridos conforme suas devidas funções, melhorando tanto a produtividade quanto as atividades 

dedicadas à execução do atual PDTI por parte dos Departamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento 

de Sistema.
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No próximo gráfico, podemos verificar de forma mais específica os tipos de chamados abertos, se são 

demandas de Infraestrutura de Rede (liberação de acesso à rede do MP, aos sistemas etc.), de Manutenção 

(máquinas, impressoras etc.), sobre o SAJ (processo eletrônico), sobre o Sistema Integrado de Modelos e 

Procedimentos, SIMP, entre outros.

Implantação de Sistema de Processo Eletrônico, SAJ/MP – O MPMS encerrou 2015 com 62% dos 

seus usuários treinados e atuando com o sistema. Na prática, a implantação do SAJ/MP proporciona a 

implantação de uma ferramenta de processo eletrônico que unifica em uma mesma base de dados os 

fluxos extrajudiciais e judiciais das Promotorias e Procuradorias de Justiça, dos Órgãos Colegiados, da 

Ouvidoria, da Corregedoria-Geral, do Protocolo-Geral, da Sedap e dos CAOs, ao tempo em que possibilita 

a sua integração com o sistema de processo judicial eletrônico do TJMS para recebimento de intimações 

e peticionamento judicial, autuação e registro de atendimentos, procedimentos e investigações do MPMS 

bem como a troca automática e imediata de informações entre todos esses órgãos, inteiramente por meio 

eletrônico, dispensando o uso de meios físicos de remessa de documentos e informações. No atual estágio 

de sua implantação, conferem-se os seguintes resultados:
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Monitoramento dos serviços do SAJ/MP - Por meio dessa atividade, obtêm-se informações essenciais 

para o andamento das intimações eletrônicas entre MPMS e TJMS, incluindo detectar alguma falha na 

importação e o tempo da última importação.

INFRAESTRUTURA 

Esta busca atender as ações que envolvem o desenvolvimento, manutenção e aprimoramento de 

disponibilidade dos serviços, sendo realizadas as seguintes demandas no ano:

Implantação de firewall de nova geração - Contribuiu para a segurança da rede, detectando e reduzindo 

as vulnerabilidades e o tráfego de apenas o que é permitido. Por este equipamento, geram-se relatórios 

gerenciais que auxiliam na tomada de decisões com precisão.

Implantação de novo antivírus - A escolha considerou, entre as três melhores opções do mercado, a 

solução capaz de operar de forma gerencial centralizada, reduzindo custos. Também conta com tecnologias 

de controle do uso de canais de dados e sistema de atualização econômico.

Reforma de cabeamento lógico - Foi ampliado a partir da reestruturação da PGJ e conforme a necessidade 

específica do lugar, a exemplo do Colégio de Procuradores e da própria STI.

Em Produção

Em Implantação

Cronograma Previsto 2016

Comarcas implantadas: Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Chapadão 

do Sul, Dourados, Itaporã, Nova Andradina, Ponta Porã e Sonora.
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Aquisição e implantação de solução de software de backup - Por motivos de obsolescência, houve a 

atualização do sistema. A proposta de política de backup encontra-se em fase de elaboração, para ser 

implantada no ano de 2016.

Reforma do CPD - Visando maior disponibilidade dos serviços providos pela TI, foi realizada a movimentação 

do CPD para um novo local, com melhor infraestrutura, tarefas feitas em menor espaço de tempo e 

economia quanto ao consumo elétrico.

Substituição de servidores de rede - Foram preparados e substituídos 50 servidores nas Promotorias de 

Justiça. A substituição proporcionou melhoria na organização dos arquivos e expandiu a capacidade de 

armazenamento. Novos servidores foram adquiridos, sendo instalados durante 2016.

Solução wi-fi - Ligada à aquisição de aparelhos para atender a demanda de internet sem fio. O equipamento 

gerenciador foi instalado e configurado; as redes sem fio da PGJ e demais comarcas estarão disponíveis a 

partir de janeiro de 2016, com previsão de instalação completa até junho desse ano.

Aquisição de novos sistemas de banco de dados - Foram cotados e adquiridos sistemas de banco de 

dados e segurança para o CI.

Instalação de computadores e monitores mais modernos - pela aquisição de novos computadores e 

monitores, foi possível renovar parte do patrimônio com equipamentos mais modernos para os serviços 

ministeriais. Também foi atendida solicitação do Colégio de Procuradores com disponibilização de 35 

notebooks, para auxiliar os trabalhos desenvolvidos durante as reuniões.

Aquisição de scanners - Foram cotados, adquiridos e colocados em operação scanners de alto desempenho 

para as centrais de inquérito policial das Promotorias de Justiça de Campo Grande e Dourados.

Alteração do padrão de logins - Em atendimento à Resolução nº 007/2015, de 17 de abril de 2015, foi 

realizada a unificação das senhas de e-mail, intranet, Pandion, sistemas internos e login do computador, 

para facilitar a utilização dos recursos tecnológicos, simplificando o padrão anterior.

Aquisição de novos equipamentos para o CPD - Foram especificados, cotados e adquiridos por meio 

do Pregão nº 59/2015, equipamentos de interconexão para o CPD e prédios das Promotorias de Justiça de 

Campo Grande. Estes irão proporcionar maior velocidade e estabilidade nas comunicações e serão instalados 

durante o ano de 2016.

Aprimoramento do serviço de e-mail - Substituição de servidor por outro mais moderno na mesma 

plataforma livre. As caixas de correio foram aumentadas em atendimento aos padrões definidos na 

Resolução nº 007/2015, com disponibilização aos usuários de novos estilos de exibição, de forma a facilitar 

o uso da ferramenta.

Migração de pastas (diretórios) da PGJ e PJs da Capital para novo servidor de dados - As pastas foram 

reorganizadas e as permissões foram revistas com cada setor, objetivando facilitar a utilização, remover as 

informações desnecessárias e revisar as permissões em cada pasta.

Provisionamento de servidores para o sistema SAJ/MP - Com a demanda do novo SAJ/MP, houve a 

necessidade de incremento nos servidores bem como a criação de novos para elevação do desempenho. 

Aplicaram-se também melhorias no monitoramento e acompanhamento dos serviços do SAJ/MP, para 

informações sobre qualquer problema que porventura venha a ocorrer.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

De forma a atender as ações que envolvam o desenvolvimento, implantação, manutenção ou aprimoramento 

de sistemas de informação e seus bancos de dados, foram realizadas as seguintes demandas no ano de 

2015:

Manutenção evolutiva do Portal MPMS e Sistema Gestor de Pessoas - Reformulação e indexação 

referente a “Atos & Normas”, de forma a permitir que sejam realizadas buscas em todo o conteúdo existente 

na base de dados, trazendo mais flexibilidade e resultados de consultas realizadas. Quanto ao Sistema 

Gestor de Pessoas, houve a reformulação do módulo de inserção de informações de anotações funcionais 

de servidores, solucionando problemas de usabilidade e consulta das informações registradas pela SRH.

Realizaram-se também serviços de manutenção adaptativa, a saber:

 ¥ Sistema de ponto institucional - Após a implantação do sistema, realizada em outubro de 

2014, várias adaptações foram efetuadas para atender as demandas de necessidades de novas 

funcionalidades em usabilidade e desempenho da aplicação de forma a proporcionar melhor 

experiência do usuário com a intensa utilização do serviço.

 ¥ Autenticação unificada dos usuários dos sistemas - Em atendimento à Resolução nº 007/2015, 

foram efetuadas, em conjunto com o setor de infraestrutura da STI, as modificações necessárias 

para que todos os sistemas do MPMS utilizem de maneira padronizada o mesmo serviço de 

autenticação de usuários da rede, fazendo com que todos os usuários suportados realizem acessos 

aos computadores e sistemas utilizando o mesmo login e senha.

 ¥ Serviço de Informação ao Cidadão, SIC - Reformulação da página dedicada ao registro de 

manifestações do cidadão, contendo integração entre o Portal do MPMS e o novo sistema de 

processo eletrônico, SAJ/MP, atendendo também as determinações da Lei de Acesso a Informação e 

do Manual da Transparência.

 ¥ Consulta de procedimentos - Reformulação completa do serviço de consulta de procedimentos do 

MPMS, de forma a atender as determinações do novo Manual da Transparência, contendo também 

integração com as consultas de processos eletrônicos do SAJ/MP.

 ¥ Portal da Transparência - Com o objetivo de atender as determinações dispostas no novo Manual 

da Transparência, foram efetuadas as modificações de demandas técnicas de desenvolvimento para 

disponibilização de uma nova navegação nas informações, o que, em conjunto com outros setores 

para inserção dos conteúdos, sob coordenação da Seplange, resultou na classificação do Portal da 

Transparência do MPMS em 1º lugar no ranking do CNMP.

Com relação à TI, o MPMS contempla ainda novos projetos e ações, tais como:

 ¥ Implantação de Framework Java: Com o intuito de proporcionar a melhoria contínua de processos 

de desenvolvimento de sistemas e permitir uma experiência rica e interativa aos usuários, foi 

implantado o novo conjunto de bibliotecas em linguagem Java para criação de sistemas, padronizando 

a arquitetura utilizada para o desenvolvimento de novas aplicações internas do MPMS.

 ¥ Sistema de distribuição: Em atendimento à crescente demanda de controle e gerenciamento de 

distribuições no âmbito da Instituição, o novo sistema já foi implantando e permite a configuração 

de diversos tipos de distribuições personalizadas, sendo implementado com a utilização de módulos 
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de integração com o SAJ/MP e o Sistema de Gestão de Pessoas, estes disponibilizados por meio do 

SIMP.

 ¥ Aplicações de Inteligência de Negócios: Com a recente aquisição da ferramenta denominada 

QlikView, foi possível criar várias aplicações de análises de dados da Instituição, permitindo 

apresentar painéis para auxiliar prováveis tomadas de decisões estratégicas. As aplicações criadas 

proporcionam o compartilhamento de dados entre os colaboradores de forma eficiente e segura.

 ¥ Gerador de boletos para o FEADMP: De forma a atender a Lei nº 4.633, de 24 de dezembro de 2014, 

e por meio do Provimento nº 122, que institui o Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do 

Ministério Público, FEADMP, foi criado o gerador de boletos disponibilizado no Portal do MPMS para 

pagamentos de custas judiciais.

Ressaltam-se, ainda, atividades de toda a equipe da STI diante das aquisições e contratações referentes 

à área, de forma a entregar ações que resultem em implementações de TI em geral, desde soluções até 

material de consumo, incluindo renovações de contratos já existentes. Nesse sentido, distinguem-se:

Aquisições de equipamentos e prestação de serviços: 

 ¥ Abaco Tecnologia: Processo nº 2324/2011 – Contrato nº 35/2011 – manutenção do sistema Turmalina 

– validade até 19.9.2016;

 ¥ Oracle Sistemas: Processo nº 1193/2013 – Contrato nº 09/2014 – prestação de serviço de suporte 

técnico, manutenção e expansão de garantia para os equipamentos SUN – validade até 27.5.2016;

 ¥ OI S.A: Processo nº 2367/2013 – Contrato nº 01/2014 – prestação de serviços de comunicação de 

dados nas modalidades terrestre de internet e intranet – validade até 7.1.2016;

 ¥ Bry Tecnologia: Processo nº 2516/2012 – Contrato nº 39/2012 – serviço de suporte técnico, atualização, 

treinamento e consultoria das soluções Bry PDDE SEIFNER SDK – validade até 2.10.2016;

 ¥ Softplan: Processo nº 2347/2013 – Contrato nº 04/2014 – aquisição do licenciamento perpétuo do 

sistema SAJ/MP – validade até 19.9.2016.

Contratos mantidos pelas garantidas: 

 ¥ Hewlett-Packard (HP): Processo nº 0822/2012 – Contrato nº 20/2012 – fornecimento de 350 monitores 

LCD padrão – validade até 7.5.2016;

 ¥ HP: Processo nº 1999/2012 – Contrato nº 32/2012 – fornecimento de 100 microcomputadores de 

mesa – validade até 14.10.2016;

 ¥ Itautec: Processo nº 1073/2013 – Contrato nº 23/2013 – aquisição de 50 unidades de microcomputadores 

Desktop – validade até 12.8.2016;

 ¥ LG: Processo nº 1766/2013 – Contrato nº 23/2013 – aquisição de 100 monitores – validade até 

12.8.2016;

 ¥ Lenovo: Processo 1572/2013 – Contrato nº 22/2013 – aquisição de 100 unidades de microcomputador 

Desktop – validade até 16.8.2017;

 ¥ Lenovo: Processo nº 3225/2013 – Ata de Registro de Preços nº 03.013/2013 – aquisição de 400 

unidades de microcomputador Desktop – com validade até 10/01/2018.
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Convênios: 

 ¥ MPMS X TJMS: Processo nº 0613/2014 – disponibilização de fibra óptica do TJMS ao edifício Fórum 

da Capital – validade até 11.4.2019.

Assim, diante dos projetos e ações realizados em 2015, vale ressaltar a efetivação de aproximadamente 1.700 

tarefas pela STI, contemplando atendimentos de Service Desk nível dois; análise; teste e implementação de 

novas funcionalidades; solução de problemas nas aplicações e gerenciamento de infraestrutura e banco de 

dados. Além disso, registram-se atividades voltadas à capacitação da equipe, visando o desempenho das 

ações e obtenção de resultados.
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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 é órgão auxiliar regulamentado pela Resolução nº 015/2009-PGJ, sendo que, em 

2015, foi aprovado e publicado seu Regimento Interno, por meio da Resolução nº 001/2015-CPJ. Com isso, 

a Ouvidoria consolidou-se como um canal de comunicação do cidadão com o Ministério Público, com 

incumbências interligadas às exigências da Lei de Acesso à Informação.

Seus meios de comunicação, inclusive, registraram uma demanda crescente ao longo do ano. A internet foi 

o meio mais utilizado, com 1.397 atendimentos mediante formulário disposto na página da Ouvidoria, a 

partir do link “Cadastrar Manifestação”. Outra demanda efetivou-se por e-mail, em um total de 1.402, com 

endereço interligado ao link “Fale Conosco” do Portal da Transparência do MPMS. Outros tipos de 

atendimento são feitos por telefone, atendimento pessoal e correspondência, somando, entre todos esses 

canais, um total de 3.436 atendimentos.

Pela relação direta com a Lei de Acesso à Informação, prestou-se atendimento às 

solicitações feitas pelo Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, instituído pela 

Resolução nº 023/2015-PGJ, de 10 de agosto de 2015, as quais são dirigidas ao MPMS 

como um todo. Tais solicitações são registradas e classificadas na Ouvidoria para 

efeito de estatística e relatório.

As demais manifestações foram classificadas de acordo com o estabelecido no 

formulário do sistema de resoluções do CNMP como “Classes de Manifestações da 

Ouvidoria”. A classificação definida como “Outros” refere-se a manifestações com 

dados insuficientes, inválidas e relativas ao quesito “como denunciar”. 

Contato Telefônico: 610

Formulário Eletrônico: 1.397

Contato Pessoal: 107

E-mail: 1.402

Carta / Via Postal: 22

Quantidade

Total: 3.538

Demanda da Ouvidoria por tipo de atendimento

Acesse o SIC



111RelatóRio anual de atividades - 2015

ouvidoRia do MinistéRio Público do estado de Mato GRosso do sul

Outro gráfico interessante para a compreensão dos trabalhos da 

Ouvidoria refere-se ao controle de quais municípios registram 

maior número de demandas. 
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DEMANDA POR MUNICÍPIO

Pelo gráfico, consta maior demanda relativa às comarcas de entrância especial, com maior número 

registrado para a Capital, seguida por Dourados, Três Lagoas e Corumbá. O item “Não Informado” do 

gráfico refere-se a manifestações enviadas via Portal MPMS, pois este não exige referencial geográfico, 

sendo informado apenas o endereço eletrônico do manifestante.

REDE DE OUVIDORIAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Durante todo o período anual, diversas ações resultaram na consolidação da Rede de Ouvidorias Públicas 

do Estado de Mato Grosso do Sul, no intuito de ocasionar parcerias que contribuam para que a Ouvidoria 

cumpra com suas finalidades.

Para isso, a participação da Controladoria-Geral da União, CGU, foi fundamental na formação e no 

fortalecimento das demais parcerias, sendo realizadas três reuniões iniciais com ouvidores e alguns 

representantes de esferas públicas para fomentar a criação de ouvidorias em seus órgãos, assegurando 

maior transparência na gestão pública.

Firmada a parceria, foi possível realizar a 1ª Ciranda de Ouvidorias do Estado de Mato Grosso do Sul, 

em setembro de 2015, com palestras, abordando temas correlacionados, e o curso Gestão em Ouvidoria, 

Profoco, com treinamentos da área.

XXIV Reunião Ordinária do CNOMP, em abril de 2015, na comarca de Bonito, com autoridades dos Estados 

e da Federação. Organizada pela Ouvidoria do MPMS, possibilitou aos participantes a visita técnica à Gruta 

do Lago Azul, para conhecerem as iniciativas do Ministério Público Estadual sobre preservação ambiental.
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ANÁLISE ANUAL

A Ouvidoria do MPMS conta com uma estrutura de pessoal e de serviços capaz de atender as atribuições previstas, 

apesar do crescimento expressivo das demandas e manifestações recebidas.

Das análises e estudos comparativos, o Ouvidor sintetizou itens de atenção prioritários, com sugestão para futuras 

ações:

1) A estrutura de pessoal é composta pelo Gabinete do Ouvidor, com um Assessor Jurídico, um Técnico 

I e um Técnico II, sendo satisfatório o trabalho realizado pelo núcleo técnico, uma vez que o mesmo 

realiza os atendimentos por telefone prestando informações a todos os interessados; recebe e responde 

as manifestações e faz os devidos encaminhamentos.

2) Processos de comunicação acionados pela atuação da Ouvidoria envolvem fazer e manter contatos 

presenciais e eletrônicos, ocasionados pela própria atribuição e pelo envolvimento cada vez maior em 

projetos e ações. A diversidade de relacionamentos ocasionada pelos vários tipos de público e pela 

coexistência de interesses exige, por isso, definir técnicas e procedimentos de comunicação social 

específicos para as atividades da Ouvidoria.

3) Implantar o projeto “Ouvidoria Itinerante” nas Associações de bairros da Capital promovendo a 

aproximação do Ministério Público com a população, a fim de fomentar o exercício da cidadania, além 

de disponibilizar orientação e atendimentos locais.

4) O projeto “Ouvidorias nas Escolas” pretende, no ano de 2016, atender aos alunos da Rede Municipal de 

Ensino, na promoção de inclusão social, com noções de ética e cidadania, proporcionando ao jovem a 

oportunidade de tornar-se parte ativa da sociedade campo-grandense.
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Evidencia-se ainda, nas discussões e análises a partir de linhas temáticas de atuação, um aumento 

considerável de trabalho relacionado a improbidades administrativas. Com isso, a Ouvidoria pretende 

direcionar ações que visem estipular metas no âmbito do Patrimônio Público. O intuito é encontrar formas 

para minimizar essas demandas com uma programação previamente estabelecida, por exemplo, estimular 

mutirões com parceiros atuantes na área, com ações repressivas capazes de reduzir as incidências e as 

práticas desses ilícitos.
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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

O Colégio de Procuradores de Justiça é órgão da Administração Superior do Ministério Público composto por 

todos os Procuradores de Justiça em exercício (listagem no final deste relatório) e presidido pelo Procurador-

Geral de Justiça. Reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, por convocação do 

Procurador-Geral de Justiça ou por proposta de 1/3 de seus membros.

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.

Além das atividades inerentes ao corpo de Procuradores de Justiça, destacaram-se as seguintes apreciações 

pelos seus membros durante as reuniões ordinárias e extraordinárias:

 ¥ Eleição dos membros das Comissões Permanentes do Colégio de Procuradores de Justiça.

 ¥ Apreciação do relatório de inspeção virtual realizada nas Procuradorias de Justiça pela Corregedoria-

Geral do MP.

Reunião do Colégio de Procuradores de Justiça
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 ¥ Implantação do Plano de Assistência Médico-Social por meio do pagamento do Auxílio-Saúde aos 

Servidores do Quadro Auxiliar do MPMS.

 ¥ Aprovação da proposta de revisão geral anual dos vencimentos-base dos servidores do Quadro de 

Serviços Auxiliares do MPMS.

 ¥ Deferimento do pedido de reabilitação de infração disciplinar, determinando-se, de consequência, 

as anotações e providências de estilo junto à Ficha Funcional de Promotora de Justiça.

 ¥ Aprovação da criação da Escola Superior do MPMS.

 ¥ Votação da lista tríplice para o cargo de Ouvidor do MPMS: Procurador de Justiça Olavo Monteiro 

Mascarenhas, e os Promotores de Justiça André Antônio Camargo Lorenzoni e Clovis Amauri 

Smaniotto.

 ¥ Aprovação do Calendário das reuniões ordinárias do Colégio de Procuradores de Justiça para o ano 

de 2016.

 ¥ Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2016 (art. 9º, inciso III, da Lei Complementar 

nº 72, de 18 de janeiro de 1994).

Destacam-se ainda, apreciações sobre Projetos de Resolução para:

1) Aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria do MPMS;

2) Regulamentação do exercício constitucional do controle externo da atividade policial, nas formas 

concentrada e difusa, no âmbito do MPMS;

3) Instalação das 70ª, 71ª e 72ª Promotorias de Justiça da comarca de Campo Grande;

4) Regulamentação da instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal;

5) Alteração da Resolução nº 15/2007-PGJ, de 27 de novembro de 2007, que disciplina o inquérito 

civil e demais investigações do MPMS na área dos interesses difusos, coletivos, individuais 

homogêneos e individuais indisponíveis, as audiências públicas, os compromissos de ajustamento 

de conduta e as recomendações, e a Resolução nº 005/2012-PGJ, que dispõe sobre a instauração 

e o processamento do Procedimento Administrativo, para o exercício de atividades-fim da 

Instituição;

6) Conversão de um terço das férias dos Membros;

7) Reestruturação das Promotorias de Justiça Auxiliares da comarca de Campo Grande; 8) Adequação 

das Promotorias de Justiça da comarca de Naviraí;

8) Redefinição das atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Ponta Porã;

9) Alteração das atribuições das Promotorias de Justiça de Rio Brilhante e desativação da 3ª 

Promotoria de Justiça da referida comarca;

10) Redefinição das atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Coxim;

11) Alteração das atribuições das 46ª e 28ª Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da comarca 

de Campo Grande; e

12) Alteração das atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Paranaíba.
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Com relação à instalação da 72ª Promotoria de Justiça, o Colégio de Procuradores levou em consideração a 

demanda da instalação da primeira “Casa da Mulher Brasileira”, um espaço que também integra a 3ª Vara 

da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e outros serviços de atendimento especializado para os 

mais diversos tipos de violência 

contra as mulheres.

Durante o período, registram-

se ainda as seguintes sessões 

solenes:

 ¥ Solenidade de posse 

da então Promotora de 

Justiça Jaceguara Dantas 

da Silva Passos no cargo 

de Procuradora de Justiça.

 ¥ Solenidade para 

homenagear o Procurador 

de Justiça Amilton Placido 

da Rosa em razão da sua 

aposentadoria. Solenidade para homenagear o Procurador de Justiça Amilton Plácido da Rosa em 

razão da sua aposentadoria.

Solenidade de posse da então Promotora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva Passos no cargo de Procuradora de Justiça
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 ¥ Solenidade de posse 

do Procurador de Justiça Olavo 

Monteiro Mascarenhas no cargo 

de Ouvidor do MPMS.

Comissão de Regimento e Normas 4 

Comissão de Assuntos Institucionais 13

Comissão de Assuntos Administrativos e Financeiros 3

Procuradores de Justiça 4

Total 24

Processos Distribuídos em 2015

Todos esses itens resultam da análise de proposições apreciadas pelo Colégio de Procuradores como órgão 

colegiado, conforme especificado pelo quadro de processos distribuídos.

Solenidade de posse do Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas no cargo 

de Ouvidor do MPMS.
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CONSELHO SUPERIOR

Constam como 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 2014 para o biênio 2015/2016, conforme 

lista ao final desta produção.

O Conselho Superior do Ministério Público reúne-se uma vez por semana, em dia previamente estabelecido, 

ou extraordinariamente quando convocado por seu Presidente, e a ele compete distintas atividades, 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 ICs ou de peças de informação alusivos à defesa de interesses difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos.

Sobre as atuações do Conselho relativas às atividades da finalidade executiva deste Ministério Público, 

destacam-se análise da homologação da promoção de arquivamento de ICs e procedimentos, além de 

processos administrativos, e, ainda, as deliberações, nas quais foram julgados os procedimentos constantes 

na tabela de autos julgados.

Conselheiros Quantidade

Hudson Shiguer Kinashi 245

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 247

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 246

Francisco Neves Júnior 247

Aroldo José de Lima 247

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 245

Luís Alberto Safraider 244

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 245

Gilberto Robalinho da Silva 246

Total 2.212

Distribuição de Inquéritos Civis e Procedimentos
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AUTOS JULGADOS EM 2015

Conselheiros Quantidade

Hudson Shiguer Kinashi 4

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 4

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 3

Francisco Neves Júnior 4

Aroldo José de Lima 4

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 3

Luís Alberto Safraider 3

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 3

Gilberto Robalinho da Silva 3

Total 31

Distribuição de Processos Administrativos e de remoção e promoção aos Conselheiros

Conselheiros Quantidade

Hudson Shiguer Kinashi 23

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 27

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 23

Francisco Neves Júnior 25

Aroldo José de Lima 23

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 26 

Luís Alberto Safraider 24

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 27

Gilberto Robalinho da Silva 24 

Total 222

Distribuição de Termos de Ajustamento de Conduta aos Conselheiros
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Arquivados Quantidade

Inquérito Civil 1.283

Procedimento Preparatório 596

Procedimento Administrativo 3

Notícia de Fato 3

Diligências Quantidade

Inquérito Civil 61

Procedimento Administrativo 4

Procedimento Preparatório 33

Notícia de Fato 1

Não Arquivados/Remessa ao PGJ Quantidade

Inquérito Civil 36

Notícia de Fato 1

Procedimento Administrativo 1

Procedimento Preparatório 12

Prorrogação de prazo Quantidade

Inquérito Civil 27

Procedimento Preparatório 1

Primeira Instância Quantidade

Transferência 1

Promoção por antiguidade 1

Entrância Especial Quantidade

Promoção por antiguidade 5

Promoção por merecimento 5

Remoção por antiguidade 2

Remoção por merecimento 2
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Segunda Entrância Quantidade

Promoção por antiguidade 4

Promoção por merecimento 3

Remoção por antiguidade 1

Remoção por merecimento 4

Primeira Entrância Quantidade

Remoção por merecimento 1

AUTOS JULGADOS DE 2015 (CONTINUAÇÃO)

Além das deliberações acerca de procedimentos inerentes à atividade-fim deste Ministério Público, 

estiveram sob seu crivo:

 ¥ Aprovação ad referendum da lista de antiguidade dos membros do MPMS.

 ¥ Aprovação do calendário de reuniões ordinárias de 2016.

 ¥ Eleição de Secretário e de Secretário Substituto do Conselho Superior do MPMS para o mandato de 

um ano.

 ¥ Deferimentos sobre revogação de pedido de Promotor de Justiça para residir em comarca diversa 

daquela de que é titular, conforme os requisitos regulamentares, sobre pedidos de licença para 

estudos, autorização para frequentar curso de mestrado, bem como sobre a revogação de licença 

para estudo.

Constam ainda outras matérias que devem ser relatadas:

 ¥ Acolhimento da solicitação de esclarecimentos quanto à homologação das promoções de 

arquivamento de procedimentos administrativos.

 ¥ Inquéritos civis e procedimentos distribuídos e julgados.

 ¥ Processos administrativos e de remoção e promoção distribuídos.

 ¥ Referendo das 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 ICs e procedimentos.

 ¥ Transferências/Promoções/Remoções.

 ¥ Concessão de licença em caráter especial ao Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes, para 

ocupar temporariamente o cargo de Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública do Estado 

de Mato Grosso do Sul.

 ¥ Aprovação dos pedidos de remoção por permuta, entre Promotores de Justiça de entrância especial 
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e entre Promotores de Justiça de segunda entrância.

 ¥ Aprovação da Resolução que fixa o regulamento do XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para 

a Carreira do MP no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

 ¥ Eleição dos membros e seus respectivos suplentes para compor a Comissão do XXVII Concurso 

Público de Provas e Títulos para a Carreira do MP no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

 ¥ Decisão pelo vitaliciamento de Promotor de Justiça.

 ¥ Apreciação de recursos em reclamações contra membros do MPMS.

 ¥ Votação da lista tríplice para convocação de Promotor de Justiça para substituir por convocação o 

titular da 8ª Procuradoria de Justiça Cível.
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PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

O período de 2015 finalizou 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.

COORDENADORIAS DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

Cível: Procuradora de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui 

Criminal: Procurador de Justiça Francisco Neves Junior 

Interesses Difusos e Coletivos: Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

COORDENADORIAS DE RECURSOS ESPECIALIZADOS

Cível: Procurador de Justiça  Belmires 

Criminal: Procuradora de Justiça Lucienne Reis D’Avila 

Interesses Difusos e Coletivos: Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

Tais coordenadorias supervisionam a distribuição dos autos em que devem oficiar seus integrantes; 

elaboraram a escala de comparecimento dos Procuradores de Justiça às sessões do Tribunal de Justiça; 

acompanham o cumprimento dos prazos e a média produtiva das Procuradorias de Justiça, dos núcleos 

especializados e de cada um dos seus integrantes; e executam demais atividades correlatas.

COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS CRIMINAIS

Coordenação: Procuradora de Justiça Lucienne Reis D’Avila

Esta Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais, CRECrim, 

atuou no intuito de fortalecer o trabalho desenvolvido pelo MPMS 

junto aos Tribunais Superiores. Inclusive, editou as “Teses Recursais 

do MPMS”, que consistem em um compêndio de ementas referentes a 

matérias pacificadas nas instâncias supremas, todas com repercussão 

jurídica e social no âmbito deste Estado; com a sugestão de que sejam 

debatidas e prequestionadas, com vista a fortalecê-las nas Cortes 

Superiores.

Nesse viés, em processo de concepção, estão, ainda, as “Teses em 

Desenvolvimento do MPMS”, que, diferentemente das teses recursais, 

versam sobre temas não pacificados no âmbito dos Tribunais 

Superiores, mas que, em virtude da magnitude social que as envolve, 

serão objeto de debate perante o Tribunal da Cidadania e o STF.
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Entre as atividades realizadas no ano, procedeu-se à atualização do gráfico de matérias mais recorridas, o 

qual revelou que os casos relacionados à violência doméstica (aplicação da bagatela imprópria e substituição 

da pena) e livramento condicional (no crime de associação para o tráfico e em favor de reeducandos com 

histórico carcerário de faltas graves) são responsáveis por mais da metade dos recursos interpostos pelo 

MPMS, ensejando maior atenção e cautela ao analisar decisões judiciais que abordam tais assuntos.

Além disso, no portal eletrônico desta Instituição, foram criados novos menus de acesso às notícias da 

CRECrim, a fim de facilitar o acesso ao site e ao conteúdo dos recursos que obtiveram êxito nas instâncias 

supremas, contribuindo, assim, com maior transparência na atuação do órgão recursal. Sobre isso, as 

interposições de recursos excepcionais foram comunicadas mediante ofícios aos Procuradores de Justiça que 

remeteram feitos à análise de viabilidade recursal, a fim de mantê-los atualizados acerca das providências 

realizadas nos processos remetidos ao órgão especializado.

Para amparar os membros atuantes na instância relativa a esta Coordenadoria, foram elaborados e enviados 

modelos de prequestionamento e precedentes atualizados das matérias mais recorridas, para fomentar o 

debate das teses no decorrer das ações penais, criando um terreno fértil para interposição de recursos 

pelos órgãos de execução em segunda instância.

O período também registra o fomento dado, seja por meio dos expedientes remetidos ou pela elaboração 

dos materiais de apoio, à necessidade do prequestionamento expresso, ainda que sucinto, das matérias 

que serão futuramente ventiladas em sede de apelos extremos, com o propósito de fortalecer e cumprir a 

missão institucional.

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

A Secretaria de Distribuição e Acompanhamento Processual, Sedap, é subordinada ao Procurador-Geral 

de Justiça, como prevê o artigo 7º do Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares do MPMS (Resolução nº 

004/2002-PGJ, de 18 de março de 2002).

De acordo com a normativa citada, compete à Sedap dirigir, coordenar e controlar as atividades de 

distribuição, registro e controle processual dos feitos judiciais pertinentes à competência institucional 

do Ministério Público; manter atualizado o banco de dados institucionais no sistema informatizado 

de registro, distribuição automática e controle de entrada e saída de processos judiciais e outros 

procedimentos de competência institucional do Ministério Público; preparar a escala dos Procuradores de 

Justiça para comparecimento às sessões do Tribunal de Justiça, submetendo-a à apreciação dos respectivos 

Coordenadores das Procuradorias de Justiça; responsabilizar-se pelo acompanhamento e controle da 

pauta de julgamento de processos, oriunda do Tribunal de Justiça, comunicando, tempestivamente, aos 

Procuradores de Justiça, as respectivas atuações nas Seções ou Turmas do TJMS; elaborar os relatórios 

mensais e anuais de atuação dos membros das Procuradorias de Justiça Cíveis, Criminais e da Procuradoria 

de Recursos Especial e Extraordinário, encaminhando-os ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-

Geral do Ministério Público e aos Coordenadores das respectivas Procuradorias de Justiça; entre outras 

atividades administrativas.

Com a edição do Provimento nº 270, de 19 de julho de 2012, do Egrégio TJMS, esta Secretaria passou a 

efetuar a distribuição automática (Resolução nº 002/2012-CPJ, de 3 de maio de 2012) e acompanhamento 

dos processos virtuais, continuando a realizar a distribuição de processos físicos ainda em trâmite perante 

aquele Tribunal de Justiça, para manifestação do Procurador-Geral de Justiça e dos Procuradores de Justiça.

Seus servidores estão lotados no Departamento de Cadastro e Distribuição Processual e no Departamento 

de Gerenciamento de Dados Institucionais, em atuações relativas: à distribuição e encaminhamento dos 
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processos judiciais, e movimentação de processos administrativos e de atribuição originária do PGJ; à 

confecção de escala de comparecimento dos Procuradores às sessões de julgamento do TJMS; ao controle e 

registro de informações nos sistema de controle processual, entre outras atividades administrativas.

A produção de 2015 contempla informações extraídas dos sistemas (pelo antigo SAP2 e pelo atual SAJ/MP). 

Registramos a distribuição de 36.677 processos judiciais (físicos e virtuais) em suas respectivas áreas de 

atuação (criminais, cíveis, de interesses difusos e coletivos, recursais e de atribuição originária do PGJ), 

além da distribuição, registro, autuação e movimentação de 411 procedimentos administrativos e judiciais 

de atribuição exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, conforme demonstrado nas tabelas descritivas.

RELATÓRIO ANUAL DAS DISTRIBUIÇÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS – 2015

Dessas distribuições, segundo nossos sistemas operacionais, registraram-se diversas atividades 

(manifestações/produtividade) das Procuradorias de Justiça em suas diversas áreas de atuações. Estas 

estão sintetizadas em tabelas descritivas e de quantitativos, sendo 1) Procurador-Geral de Justiça; 2) 

Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica; 3) Residual Cível; 4) Residual Criminal; 5) Interesses Difusos 

e Coletivos; 6) Recursos Especializados; 7) Recursos Especializados Criminais; e Declaração de Perda de 

Posto e Patente, DPPP.
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Área

Sistema

SAP II (01.01 à 30.07) – 
Automáticas e Vinculadas

SAJMP (01.07 à 
31.12) Total

Residual Criminal 7.801 + 6.738 8.148 22.687

Residual Cível 2.335 + 1.635 2.243 6.213

Int. Difusos e Coletivos 1.232 + 846 + 258 (Rec. Esp.) 1.229 3.565

Rec. Esp. Criminais 1.076 + 599 882 2.557

Rec. Esp. Cíveis 462 + 82 354 898

PGJ 86 + 99 122 307

PGAJJ 163 + 115 139 417

DPPP 8 + 8 17 33

Total 36.677

Relatório Anual de Distribuições de Processos Judiciais – 2015

Inquéritos e Processos Administrativos: Quantidade

Inquéritos Policiais remetidos ao Procurador-Geral de Justiça 18

Processos Administrativos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça 2

Ação Penal devolvida do Procurador-Geral de Justiça 1

Inquérito Civil devolvido do Procurador-Geral de Justiça 1

Inquéritos Policiais devolvidos do Procurador-Geral de Justiça 13

Processo Administrativo devolvido do Procurador-Geral de Justiça 1

Total 36

SÍNTESE DAS MANIFESTAÇÕES 

PRODUTIVIDADE DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO PGJ
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Pedido de Providências: Quantidade

Registrados e autuados: 214

Desarquivados: 9

Devolvidos para Apensamento: 6

Devolvidos para Arquivamento: 261

Devolvidos para desapensamento: 2

Devolvidos para Instrução: 100

Devolvidos para sobrestamento: 67

Devolvidos para emissão de certidão: 12

Remetidos Assessoria Especial: 213

Remetidos ao GAECO: 2

Remetidos ao Chefe de Gabinete: 1

Remetidos ao NUCRIM: 6

Remetidos com Decurso de Prazo: 48

Remetidos ao Procurador-Geral de Justiça: 2

Remetidos após Juntada de Documentos: 148

Remetidos à outros Órgãos: 9

Remetidos à Promotoria de Justiça: 39

Remetido ao CAO da Infância e Juventude: 1

Remetido ao CAO Consumidor: 1

Remetido ao DAEX: 2

Remetidos ao TJ, para oferecimento de denúncia: 1

Remetidos ao TJ, com Propositura de ADIN: 1

Remetido ao Setor de Convênio da PGJ: 1

Remetidos a Corregedoria-Geral do MP: 1

Remetido ao Conselho Superior do Ministério Público: 1

Remetidos a Secretaria de Recursos Humanos: 1

Remetidos ao GACEP: 28

Remetido ao Colégio de Procuradores de Justiça do MPMS: 1

Total 1.178
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Tipo Movimento

08ª Proc. de 

Justiça Criminal

920026 - Declinação de Atribuição / 920027 - No mesmo Ramo 2

920134 - Ciência / 920157 - Admissão de Recursos / 920158 - Especial Favorável 1

920134 - Ciência / 920157 - Admissão de Recursos / 920159 - Extraordinário Favorável 1

920213 - Razões / 920222 - Embargos de declaração  - Embargos de Declaração 2

Ciência / 920197 - Outras ciências 65

Ciência de acórdão / 920147 - Extintiva por outras causas 3

Ciência de Acordão/ 920143 - Favorável 11

Ciência de Acordão/ 920144 - Desfavorável 4

Ciência de Acordão/ 920145 - Parcialmente Favorável 1

Decisão monocrática com julgamento de mérito/920153 - Extintiva por outras causas 1

Para cumprimento de Despacho 2

Pedido de Diligência 8

Pela Declaração da Constitucionalidade 1

Pela Declaração da Inconstitucionalidade 3

Pela Denegação 3

Pela Extinção do Processo 13

Pela Improcedência 8

Pela Procedência 7

Pelo Arquivamento 3

Pelo Conhecimento e Denegação 1

Pelo Conhecimento e Indeferimento 1

Pelo Conhecimento e Provimento 5

Pelo Indeferimento 3

Pelo Não-Conhecimento e Desprovimento 1

Pelo Não-Seguimento 4

Pelo Provimento 3

Pelo Seguimento 30

Prejudicado 1

Total Movimento 188

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
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Tipo Movimento

1ª Proc. de 

Justiça Criminal

Gab. Proc.Geral 

Adjunta Jurídica Total

Ciência / 920197 - Outras ciências 43 25 68

Ciência de acórdão / 920147 - Extintiva por outras causas 2 3 5

Ciência de Acordão/ 920143 - Favorável 83 35 118

Ciência de Acordão/ 920144 - Desfavorável 11 11 22

Ciência de Acordão/ 920145 - Parcialmente Favorável 2 2 2

Ciência/1000041 - Decisão Monocrática sem resolução de Mérito 11 8 19

Concessão Parcial 3 3

Decisão monocrática com julgamento de mérito/920153 - Extintiva 

por outras causas

2 2

Falta de Interesse do Parquet 2 2

Pedido de Diligência 6 6

Pela Concessão 31 31

Pela Denegação 70 70

Pela Extinção do Processo 4 4

Pelo Acolhimento da Preliminar 7 7

Pelo Desprovimento (Improvimento) 1 1

Ratificando Parecer 2 2

Manifestação em 2º Grau 74 74

Total Movimento 280 162 438

Tipo Movimento

01ª Proc. de 

Justiça Cível

02ª Proc. de 

Justiça Cível

03ª Proc. de 

Justiça Cível

04ª Proc. de 

Justiça Cível Total

920026 - Declinação de 

Atribuição

- - 1 - 1

920134 - Ciência 620 - 575 95 1.287

920271 - Manifestação em 

Segundo Grau

461 - 525 243 1.228

Total Movimento 1.081 CGMP 1.101 338 2.506

RESIDUAL CÍVEL

PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE JUSTIÇA JURÍDICA
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Tipo Movimento

1ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

2ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

3ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

4ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

5ª Proc. 

de Justiça 

Criminal Total

920083- Impedimento / 

Suspeição

- 2 1 - - 3

920134 - Ciência 47 681 513 665 672 2.577

920213 - Razões / 920222 - 

Embargos de declaração  - 

Embargos de Declaração

- - - - 4 4

920213 - Razões / 920227 - 

Recurso especial

- - 6 - - 6

920213 - Razões/920215 

- Agravo/920218 - 

Regimental  - Agravo 

Regimental

- - 2 - - 2

920271 - Manifestação em 

Segundo Grau

158 712 675 697 709 2.947

Total Movimento 205 1.395 1.197 1.362 1.383 5.533

Tipo Movimento

5ª Proc. de 

Justiça Cível

6ª Proc. de 

Justiça Cível

7ª Proc. de 

Justiça Cível

8ª Proc. de 

Justiça Cível Total

920026 - Declinação de 

Atribuição

3 4 1 - 8

920134 - Ciência 492 493 566 452 2.003

920213 - Razões / 920222 - 

Embargos de declaração  - 

Embargos de Declaração

- - 1 - 1

920271 - Manifestação em 

Segundo Grau

591 596 505 406 2.098

Total Movimento 1.086 1.093 1.073 858 4.107

RESIDUAL CÍVEL (CONTINUAÇÃO)

RESIDUAL CRIMINAL
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Tipo Movimento

6ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

7ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

8ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

9ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

10ª Proc. 

de Justiça 

Criminal Total

920083- Impedimento / 

Suspeição

28 - - 6 - 34

920134 - Ciência 644 677 - 666 673 2.657

920213 - Razões / 920222 - 

Embargos de declaração

- - - - 1 1

920271 - Manifestação em 

Segundo Grau

683 696 - 704 711 2.783

Total Movimento 1355 1373 PGJ 1376 1385 5465

Tipo Movimento

11ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

12ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

13ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

14ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

15ª Proc. 

de Justiça 

Criminal Total

920134 - Ciência 561 698 583 664 540 3.041

920211 - Recurso/920213 

- Razões/920215 - Agravo - 

Embargos de Declaração

- - - - 1 1

920213 - Razões / 920222 - 

Embargos de declaração  - 

Embargos de Declaração

- 5 - 5 - 10

920213 - Razões / 920225 - 

Recurso ordinário

- 1 - - - 1

920213 - Razões / 920226 

- Recurso ordinário 

constitucional

- - - 2 - 2

920213 - Razões / 920227 - 

Recurso especial

7 1 - 1 6 15

920213 - Razões/920215 

- Agravo/920218 - 

Regimental  - Agravo 

Regimental

- 1 - - - 1

920232 - Contrarrazões/

Contraminuta/ 920235 - 

Agravo de instrumento

- - - - 1 1

920271 - Manifestação em 

Segundo Grau

704 677 739 662 785 3.553

Total Movimento 1.272 1.383 1.321 1.334 1.333 6.614

RESIDUAL CRIMINAL (CONTINUAÇÃO)
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Tipo Movimento

16ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

17ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

18ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

19ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

20ª Proc. 

de Justiça 

Criminal Total

920134 - Ciência 537 664 691 663 425 2.980

920211 - Recurso/920213 

- Razões/920215 - Agravo - 

Agravo Regimental

- - - - 1 1

920213 - Razões / 920222 - 

Embargos de declaração  - 

Embargos de Declaração

- - - 1 1 2

920213 - Razões / 920227 - 

Recurso especial

- - - 5 - 5

920213 - Razões/920215 

- Agravo/920218 - 

Regimental  - Agravo 

Regimental

- - - 2 1 3

920232 - Contrarrazões/

Contraminuta/ 920235 - 

Agravo de instrumento

- - 1 - - 1

920271 - Manifestação em 

Segundo Grau

721 688 728 671 702 3.508

Total Movimento 1.258 1.352 1.420 1.342 1.130 6.499

RESIDUAL CRIMINAL (CONTINUAÇÃO)

Tipo Movimento

1ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos

2ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos

3ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos

4ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos Total

920026 - Declinação de Atribuição 1 - - 5 6

920029 - Suscitação de Conflito de 

Atribuição/920030 - Negativo

- - - 1 1

920083- Impedimento / Suspeição - - - 1 1

920134 - Ciência 483 474 606 306 1.861

920134 - Ciência / 920157 - Admissão 

de Recursos

21 11 13 6 51

920211 - Recurso/920213 - 

Razões/920215 - Agravo - Agravo 

ao STF

3 2 2 1 8

Total Movimento 967 959 1.124 956 3.990

INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS
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Tipo Movimento

1ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos

2ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos

3ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos

4ª Proc. de 

Justiça de 

Interesses 

Difusos e 

Coletivos Total

920211 - Recurso/920213 - 

Razões/920215 - Agravo - Agravo 

ao STJ

1 2 7 2 12

920211 - Recurso/920213 - 

Razões/920215 - Agravo - Agravo de 

Instrumento ao STF

- - 1 - 1

920211 - Recurso/920213 - 

Razões/920215 - Agravo - Agravo de 

Instrumento ao STJ

1 2 3 - 6

920211 - Recurso/920213 - 

Razões/920215 - Agravo - Agravo 

Regimental

- 1 - - 1

920211 - Recurso/920213 - 

Razões/920215 - Agravo - Recurso 

Especial

- - 1 - 1

920213 - Razões / 920222 - Embargos 

de declaração  - Embargos de 

Declaração

1 4 46 4 55

920213 - Razões / 920223 - Embargos 

infringentes - Embargos Infringentes

- - 2 - 2

920213 - Razões / 920227 - Recurso 

especial

16 11 49 11 87

920213 - Razões / 920227 - Recurso 

especial - Agravo de Instrumento 

ao STJ

- - 2 - 2

920213 - Razões / 920228 - Recurso 

extraordinário

3 3 6 3 15

920213 - Razões/920215 - 

Agravo/920218 - Regimental  - 

Agravo Regimental

1 1 8 - 10

920232 - Contrarrazões/

Contraminuta / 920238 - Recurso 

extraordinário

6 - 1 2 9

920232 - Contrarrazões/

Contraminuta/ 920235 - Agravo de 

instrumento

8 7 6 9 30

920232 - Contrarrazões/

Contraminuta/920237 - Recurso 

especial

17 9 13 6 45

920271 - Manifestação em Segundo 

Grau

406 432 359 600 1.793

Total Movimento 967 959 1.124 956 3.990

RESIDUAL CRIMINAL (CONTINUAÇÃO)
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RECURSOS ESPECIALIZADOS CRIMINAIS

Tipo Movimento

3ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

11ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

12ª Proc. 

de Justiça 

Criminal Total

920026 - Declinação de Atribuição - - - 0

920083- Impedimento / Suspeição 1 - - 1

920134 - Ciência 107 23 119 249

920134 - Ciência / 920157 - Admissão de Recursos 12 85 19 116

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Agravo ao STF

- - - 0

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Agravo ao STJ

- 3 7 10

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Agravo de Instrumento ao STJ

1 3 1 5

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Recurso Especial

- - - 0

920213 - Razões / 920222 - Embargos de declaração  - 

Embargos de Declaração

- - 1 1

920213 - Razões / 920227 - Recurso especial 15 15 7 37

920213 - Razões / 920228 - Recurso extraordinário - - - 0

920213 - Razões / 920231 - Reclamação - Reclamação 1 3 - 4

920213 - Razões/920215 - Agravo/920218 - Regimental  - 

Agravo ao STF

- - 2 2

920213 - Razões/920215 - Agravo/920218 - Regimental  - 

Agravo ao STJ

- - 1 1

920231 - Reclamação ao STF - Reclamação - 2 1 3

920232 - Contrarrazões/Contraminuta / 920238 - 

Recurso extraordinário

2 10 1 13

920232 - Contrarrazões/Contraminuta/ 920235 - Agravo 

de instrumento

12 50 24 86

920232 - Contrarrazões/Contraminuta/920237 - Recurso 

especial

10 65 37 112

920232 - Contrarrazões/Contraminuta/920239 - Recurso 

ordinário

- 36 23 59

920271 - Manifestação em Segundo Grau 145 - 61 206

Total Movimento 306 295 304 905
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Tipo Movimento

14ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

15ª Proc. 

de Justiça 

Criminal

19ª Proc. 

de Justiça 

Criminal Total

920026 - Declinação de Atribuição 1 - - 1

920083- Impedimento / Suspeição - - - 0

920134 - Ciência 118 79 124 321

920134 - Ciência / 920157 - Admissão de Recursos 1 56 11 68

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Agravo ao STF

- 1 - 1

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Agravo ao STJ

3 9 5 17

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Agravo de Instrumento ao STJ

4 4 1 9

920211 - Recurso/920213 - Razões/920215 - Agravo - 

Recurso Especial

- 1 1 2

920213 - Razões / 920222 - Embargos de declaração  - 

Embargos de Declaração

- - - 0

920213 - Razões / 920227 - Recurso especial 22 23 19 64

920213 - Razões / 920228 - Recurso extraordinário - 1 - 1

920213 - Razões / 920231 - Reclamação - Reclamação 3 - - 3

920213 - Razões/920215 - Agravo/920218 - Regimental  - 

Agravo ao STF

- - - 0

920213 - Razões/920215 - Agravo/920218 - Regimental  - 

Agravo ao STJ

- - - 0

920231 - Reclamação ao STF - Reclamação 1 1 - 2

920232 - Contrarrazões/Contraminuta / 920238 - 

Recurso extraordinário

2 4 4 10

920232 - Contrarrazões/Contraminuta/ 920235 - Agravo 

de instrumento

47 29 30 106

920232 - Contrarrazões/Contraminuta/920237 - Recurso 

especial

57 43 65 165

920232 - Contrarrazões/Contraminuta/920239 - Recurso 

ordinário

43 56 50 149

920271 - Manifestação em Segundo Grau 119 12 1 132

Total Movimento 421 319 311 1.051

RECURSOS ESPECIALIZADOS CRIMINAIS (CONTINUAÇÃO)
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DECLARAÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE (DPPP)

Tipo de Movimento
18ª Proc. de Justiça 

Criminal

Representação p/ Perda da Graduação - Manifestação 17

Representação p/ Perda da Graduação - Ciência 9

Representação p/ Perda da Graduação - Petição Inicial 2

Representação p/ Perda da Graduação - Impugnação aos Embargos 1

Representação p/ Perda da Graduação - Rec. Especial 3

Representação p/ Perda da Graduação - Rec. Extraordinário 1

Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade - 
Manifestação

3

Total Movimento 36

Além da distribuição regular de processos, a Sedap atuou na preparação da escala (sob apreciação e 

orientação dos respectivos Coordenadores/Procuradores de Justiça) e pautas para que os Procuradores de 

Justiça comparecessem às sessões do Tribunal de Justiça, lembrando que a Corte de Justiça mantém sessões 

de julgamento semanais para cinco Câmaras Cíveis, três Câmaras Criminais e Órgão Especial, além das 

sessões mensais de julgamento para quatro Seções Cíveis, e duas sessões de julgamento para uma Seção 

Criminal, além de eventuais sessões extraordinárias e Câmaras de Mutirão.

Mensalmente, foram encaminhados os relatórios de atuação (produtividade) e de distribuição à Procuradoria-

Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral do Ministério Público, e aos Coordenadores/Procuradores de Justiça 

das respectivas áreas de atuação.

Entre as atividades, a Sedap auxiliou as Coordenadorias das Procuradorias Residuais Cíveis, Criminais e de 

Interesses Difusos e Coletivos, na elaboração de pautas de reuniões, atas, ofícios, memorandos, bem como 

seus encaminhamentos, além da elaboração e sorteio de servidores para comporem a escalas de plantão 

no feriado forense 2015/2016.

Entre os cuidados, manteve constante gestão junto às secretarias do Egrégio Tribunal de Justiça a fim de 

garantir a eficácia no trâmite dos processos físicos e virtuais.

Mudanças - Os procedimentos de cadastro e distribuição de processos judiciais/administrativos sofreram 

uma importante mudança em julho de 2015, por força da implantação do SAJ/MP, que substituiu o Sistema 

de Acompanhamento Processual, SAP. Para tanto, vieram atividades em cooperação com a equipe da STI, a 

fim de viabilizar as adequações necessárias, bem como elaborar relatórios necessários ao bom andamento 

das atividades de distribuição e controle de produtividade.

Há um processo de adequações em andamento, pelo qual evidenciam as metas de: 1) manter em 

constante atualização os sistemas de informatização, na busca eficaz dos instrumentos de informatização 
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para a distribuição e controle na tramitação de processos judiciais; 2) dirigir trabalhos para o constante treinamento e 

aprimoramento dos servidores, garantindo a qualidade dos serviços de distribuição e acompanhamento processual, bem 

como o eficaz atendimento à Administração Superior, Procuradores de Justiça e seus respectivos gabinetes, visando a 

eficiência do serviço público prestado, interno e externo.
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CORREGEDORIA-GERAL E AS ATIVIDADES DE 
EXECUÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Corregedor-Geral: Procurador de Justiça Mauri Valentim Riciotti 

Corregedor-Geral Substituto: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

Assessores Especiais: Promotores de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos  

      Claudio Rogerio Ferreira Gomes

Conforme o disposto no art. 18, XXV, da Lei Complementar Estadual nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e 

alterações pela Lei Complementar nº 145/2010, seguem os dados estatísticos e a avaliação de resultados das 

atividades compiladas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público durante o ano de 2015, conforme os 

tópicos, quadros e tabelas a seguir.

100ª Reunião do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público
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PROMOTORES DE JUSTIÇA 

ESTÁGIO PROBATÓRIO

Esteve em andamento, em 2015, o estágio probatório referente ao XXVI Concurso Público para Ingresso 

na Carreira do MPMS, no cargo de Promotor de Justiça Substituto, que foi dividido em turmas, em que 

a primeira prestou compromisso e posse no dia 6 de dezembro de 2013 (exceto Allan Thiago Barbosa 

Arakaki, que foi empossado em 20 de dezembro de 2013) e a segunda prestou compromisso e posse em 11 

de julho de 2014.

Durante o ano, foi realizada a avaliação mensal dos trabalhos dos Promotores de Justiça, os quais foram 

examinados pelos Assessores Especiais do Corregedor-Geral do Ministério Público, cuja análise resultou na 

expedição de fichas de conceito submetidas à apreciação do Corregedor-Geral, e das devidas recomendações, 

quando necessárias, atendendo o disposto nos arts. 13 e 14 da Resolução nº 001/2010-CSMP/MS.

Em relação à primeira turma, foram analisados os trabalhos dos 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.

Assinala-se que 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).

A segunda turma de aprovados no XXVI Concurso Público constituiu-se dos seguintes Promotores de 

Justiça: Laryssa Santos Machado Filgueira, William Marra Silva Junior, João Eduardo Antunes Mirais e 

Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto.

O Promotor de Justiça Substituto João Eduardo Antunes Mirais pediu exoneração do cargo a partir de 6 de 

abril de 2015 (Portaria nº 740/2015-PGJ).

A Promotora de Justiça Substituta Laryssa Santos Machado Filgueira pediu exoneração do cargo a partir de 

18 de junho de 2015 (Portaria nº 1309/2015-PGJ).

Desta forma, ao final do ano de 2015 mantiveram-se em estágio probatório 16 Promotores de Justiça 

Substitutos, sendo eles: 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, Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto, Marcos André Sant’Ana Cardoso, Matheus 

Carim Bucker, Moisés Casarotto, Pedro de Oliveira Magalhães, Thiago Barbosa da Silva, Thiago Bonfatti 

Martins, Victor Leonardo de Miranda Taveira e William Marra Silva Junior.

RELATÓRIO FUNCIONAL 

O Relatório Mensal das atividades funcionais dos Promotores de Justiça, obtido a partir do Sistema 

Informatizado Mensal de Produtividade e Estatística, Simpes Unificado (SU), e das informações retiradas do 

SAJ/MP, contém dados sobre as movimentações executadas pelos representantes de primeira instância da 

Instituição, classificadas por área (cível, criminal e direitos coletivos), além de informações sobre notícias 

de fato.

O relatório das movimentações realizadas pelos Promotores de Justiça do MPMS encontra-se disponível 

por período no Portal da Instituição, no link Corregedoria-Geral, em “Relatório Anual – 2015”. Também 

apresentado como segue:



144 RelatóRio anual de atividades - 2015

coRReGedoRia-GeRal e as atividades de execução das PRoMotoRias de Justiça

Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Notícia de 

Fato

Total de 

MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 

Coletivos

Adriano Lobo Viana de Resende 4.695 4.682 1.406 6.864 0 111 8.381 

Alexandre Estuqui Junior 4.149 4.122 5.400 7.108 0 485 12.993 

Alexandre Lima Raslan 63 72 801 143 5 216 1.165 

Alexandre Pinto Capiberibe 

Saldanha

103 104 1.850 78 6 93 2.027 

Alexandre Rosa Luz 3.427 3.672 3.649 3.075 72 218 7.014 

Aline Mendes Franco Lopes 2.231 2.216 1.001 3.748 0 302 5.051 

Allan Carlos Cobacho do Prado 8.416 8.298 3.321 10.894 0 977 15.192 

Allan Thiago Barbosa Arakaki 6.557 6.625 2.696 8.202 0 68 10.966 

Ana Carolina Lopes de 

Mendonca Castro

3.196 3.361 2.247 2.904 3 60 5.214 

Ana Cristina Carneiro Dias 719 722 1.407 708 0 1 2.116 

Ana Lara Camargo de Castro 3.094 3.171 4 5.147 0 0 5.151 

Ana Rachel Borges de Figueiredo 

Nina

1.793 1.835 1.814 2.078 0 117 4.009 

André Antônio Camargo 

Lorenzoni

2.982 2.995 4.201 191 1 3 4.396 

Andrea de Souza Resende 2.749 2.684 791 4.672 0 302 5.765 

Andréia Cristina Peres da Silva 1.046 1.050 1.021 1.311 14 554 2.900 

Angélica de Andrade Arruda 5.618 5.638 1.765 7.173 21 54 9.013 

Antenor Ferreira de Rezende 

Neto

2.653 2.616 209 6.984 5 45 7.243 

Antonio André David Medeiros 0 0 3 0 0 3 6 

Antônio Carlos Garcia de 

Oliveira

1.862 1.879 3.178 178 0 164 3.520 

Arthur Dias Júnior 3.899 3.889 1.602 4.838 0 110 6.550 

Bianka Karina Barros da Costa 6.010 6.007 161 6.702 0 0 6.863 

Bianka Machado Arruda Mendes 3.257 3.238 1.986 5.703 0 87 7.776 

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS 

PROMOTORES DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL



145RelatóRio anual de atividades - 2015

coRReGedoRia-GeRal e as atividades de execução das PRoMotoRias de Justiça

Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Notícia de 

Fato

Total de 

MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 

Coletivos

Bolivar Luis da Costa Vieira 3.071 3.085 1.695 3.840 0 79 5.614 

Camila Augusta Calarge Doreto 2.011 1.932 1.126 3.119 4 214 4.463 

Candy Hiroki Cruz Marques 

Moreira

4.375 4.362 16 6.753 1 0 6.770 

Celso Antônio Botelho de 

Carvalho

965 925 3 2.289 1 1 2.294 

Christiane de Alencar 3.155 3.149 3.714 36 0 0 3.750 

Cinthia Giselle Gonçalves 

Latorraca

3.295 3.267 1.696 4.302 0 108 6.106 

Clarissa Carlotto Torres 2.633 2.808 176 7.970 2 14 8.162 

Cláudia Loureiro Ocáriz Almirão 12 13 106 311 0 4 421 

Cláudio Rogerio Ferreira Gomes 607 607 244 796 0 8 1.048 

Clóvis Amauri Smaniotto 1.669 1.643 7.284 3.366 5 0 10.655 

Cristiane Amaral Cavalcante 0 0 0 4.991 0 0 4.991 

Cristiane Barreto Nogueira 

Rizkallah

164 166 2.414 291 6 320 3.031 

Cristiane Mourão Leal Santos 2 2 300 109 0 12 421 

Cristina Beraldo de Andrade 1.561 1.561 2.707 50 8 7 2.772 

Daniel do Nascimento Britto 3.757 3.726 2.876 8.380 0 228 11.484 

Daniel Higa de Oliveira 3.943 3.842 1.442 4.539 0 782 6.763 

Daniel Pivaro Stadniky 3.318 3.265 9.850 1.691 0 326 11.867 

Daniela Araujo Lima da Silva 3.382 3.373 22 6.717 0 0 6.739 

Daniela Cristina Guiotti 1.946 1.943 2.052 1.330 0 3 3.385 

Daniele Borghetti Zampieri de 

Oliveira

4.158 4.134 1.791 4.736 0 285 6.812 

Daniella Costa da Silva 3.170 3.285 3.017 3.289 0 11 6.317 

Douglas Silva Teixeira 2.114 2.159 1.467 2.698 48 250 4.463 

Edival Goulart Quirino 3.840 3.802 2.036 5.829 0 116 7.981 

Eduardo de Araujo Portes 

Guedes

3.769 3.712 1.619 4.877 0 624 7.120 

Eduardo Fonticielha De Rose 2.467 2.448 475 4.792 0 23 5.290 

Eduardo Franco Cândia 0 0 0 0 0 456 456 

Eduardo José Rizkallah 1.445 1.439 1 2.593 0 0 2.594 
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Notícia de 

Fato

Total de 

MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 

Coletivos

Elcio Félix D'angelo 1.321 1.322 0 3.032 0 0 3.032 

Emy Louise Souza de Almeida 

Albertini

278 286 2 470 0 0 472 

Érica Rocha Espíndola 2.668 2.691 1.931 1.843 12 9 3.795 

Estéfano Rocha Rodrigues da 

Silva

3.904 3.940 2.122 5.237 0 70 7.429 

Etéocles Brito Mendonça Dias 

Júnior

2.917 2.953 3.068 3.811 7 591 7.477 

Fábio Ianni Goldfinger 3.472 3.468 376 5.530 0 56 5.962 

Fabrícia Barbosa Lima 3.697 3.719 2.424 4.449 0 888 7.761 

Fabrício Proença de Azambuja 2.212 2.151 13.366 3.044 1 33 16.444 

Fabrício Secafen Mingati 2.201 2.245 471 5.131 0 106 5.708 

Fernanda Proença de Azambuja 1.736 1.833 1.075 3.173 4 119 4.371 

Fernanda Rottili Dias 1.931 1.892 622 2.432 0 8 3.062 

Fernando Jamusse 3.385 3.490 558 7.409 0 39 8.006 

Fernando Jorge Manvailer Esgaib 4.239 4.205 96 7.632 0 13 7.741 

Fernando Marcelo Peixoto Lanza 1.534 1.536 3.825 1.205 1 49 5.080 

Fernando Martins Zaupa 1.641 1.739 1.126 4.418 15 102 5.661 

Filomena Aparecida Depolito 

Fluminhan

681 657 1.157 874 3 113 2.147 

Gabriel da Costa Rodrigues 

Alves

1.050 1.029 2.779 1.425 22 125 4.351 

George Cassio Tiosso Abbud 3.347 3.365 998 5.176 0 89 6.263 

George Zarour Cezar 4.107 3.987 3.079 4.931 0 532 8.542 

Gerson Eduardo de Araújo 2.210 2.206 3 4.067 0 0 4.070 

Gevair Ferreira Lima Júnior 1.317 1.318 1.619 3.198 0 405 5.222 

Gisleine Dal Bó 3.095 3.144 598 7.761 20 11 8.390 

Grazia Strobel da Silva Gaifatto 1.698 1.730 12 3.628 0 0 3.640 

Helen Neves Dutra da Silva 4.824 4.725 3 8.548 0 0 8.551 

Henrique Franco Cândia 772 765 1.939 1.059 0 39 3.037 

Humberto Lapa Ferri 1.729 1.765 20 3.065 0 4 3.089 

Isabelle Albuquerque dos Santos 3.564 3.622 1.413 4.043 0 715 6.171 

Izonildo Gonçalves de Assunção 

Júnior

6.652 6.662 1.564 12.960 0 51 14.575 
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Notícia de 

Fato

Total de 

MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 

Coletivos

Janeli Basso 2.326 2.329 1.438 3.435 0 184 5.057 

Jerusa Araujo Junqueira Quirino 1.049 1.054 530 1.327 21 25 1.903 

Jiskia Sandri Trentin 3.093 3.085 477 3.612 0 599 4.688 

João Linhares Júnior 1.832 1.825 342 5.973 0 9 6.324 

João Meneghini Girelli 3.999 3.983 3.671 4.628 20 158 8.477 

Jorge Ferreira Neto Júnior 3.532 3.698 3.081 5.419 0 26 8.526 

José Antônio Alencar 3.968 3.964 4.019 1.423 0 59 5.501 

José Aparecido Rigato 3.023 2.794 3.474 1.467 0 0 4.941 

José Arturo Iunes Bobadilla 

Garcia

4.633 4.673 33 10.046 0 0 10.079 

José Luiz Rodrigues 3.168 3.213 5.107 95 0 0 5.202 

José Maurício de Albuquerque 2.804 2.795 1.281 2.388 14 44 3.727 

José Roberto Tavares de Souza 2.447 2.449 6.443 433 0 67 6.943 

Jui Bueno Nogueira 3.188 3.076 380 5.019 0 6 5.405 

Juliana Martins Zaupa 5.099 5.031 2.672 7.705 0 476 10.853 

Juliana Nonato 5.708 5.729 1.897 5.913 0 169 7.979 

Juliane Cristina Gomes 2.933 2.931 3.966 1.593 2 442 6.003 

Juliano Albuquerque 8.245 8.242 485 12.510 0 6 13.001 

Júlio Bilemjian Ribeiro 3.528 3.503 6 7.423 1 0 7.430 

Karina Ribeiro dos Santos 

Vedoatto

3.698 3.720 3.353 4.236 0 405 7.994 

Kristiam Gomes Simoes 3.497 3.538 4.631 1.008 0 5 5.644 

Leonardo Dumont Palmerston 5.800 6.014 2.042 9.766 0 741 12.549 

Letícia Rossana Pereira Ferreira 4.531 4.412 1.022 7.193 0 8 8.223 

Lia Paim Lima 5.033 4.930 3.922 6.035 0 1.277 11.234 

Lindomar Tiago Rodrigues 100 128 22 163 0 5 190 

Livia Carla Guadanhim Bariani 2.541 2.539 2 4.439 0 0 4.441 

Luciana do Amaral Rabelo 4.979 5.028 40 6.223 3 0 6.266 

Luciana Moreira Schenk 842 859 175 1.980 0 0 2.155 

Luciano Anechini Lara Leite 2.826 2.874 381 7.623 0 15 8.019 

Luciano Bordignon Conte 1.226 1.177 2.145 1.036 0 110 3.291 

Luciano Furtado Loubet 3.810 3.809 2.871 4.608 0 458 7.937 
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Notícia de 

Fato

Total de 

MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 

Coletivos

Ludmila de Paula Castro Silva 5.200 5.063 1.380 8.728 2 62 10.172 

Luiz Antônio Freitas de Almeida 100 125 98 542 2 0 642 

Luiz Eduardo de Souza 

Sant'anna Pinheiro

2.835 2.815 1.944 4.017 0 236 6.197 

Luiz Eduardo Lemos de Almeida 812 804 1.383 1.200 4 669 3.256 

Luiz Gustavo Camacho Terçariol 1.983 1.974 1.746 4.920 0 163 6.829 

Luz Marina Borges Maciel 

Pinheiro

592 587 2.387 833 10 142 3.372 

Magno Oliveira João 2.462 2.539 1.606 3.290 1 21 4.918 

Manoel Veridiano Fukuara 

Rebello Pinho

3.178 3.254 4.477 4.494 0 11 8.982 

Marcelo Ely 400 396 198 667 0 25 890 

Marcos Alex Vera de Oliveira 46 48 114 1.106 0 0 1.220 

Marcos André Sant'ana Cardoso 2.420 2.439 1.172 3.001 54 138 4.365 

Marcos Fernandes Sisti 1.264 1.258 4 3.186 1 0 3.191 

Marcos Martins de Brito 3.987 3.871 260 7.794 0 12 8.066 

Marcos Roberto Dietz 86 87 98 410 0 0 508 

Marcus Vinicius Tieppo 

Rodrigues

1.333 1.350 721 2.225 12 23 2.981 

Marjorie de Oliveira Zanchetta 1.898 1.913 1.285 1.072 0 0 2.357 

Matheus Carim Bucker 2.759 2.811 1.677 3.998 0 452 6.127 

Matheus Macedo Cartapatti 4.163 4.208 2.468 5.706 0 92 8.266 

Maurício Mecelis Cabral 2.634 2.572 1.218 3.196 0 42 4.456 

Moises Casarotto 4.503 4.483 1.797 6.208 0 418 8.423 

Nara Mendes dos Santos 

Fernandes

4.080 4.107 1.474 5.652 0 154 7.280 

Nicolau Bacarji Júnior 3.430 3.775 5.716 668 5 103 6.492 

Oscar de Almeida Bessa Filho 3.956 3.982 1.897 4.951 55 191 7.094 

Patrícia Icassati Almirão 3.998 4.052 3.928 2.265 3 16 6.212 

Paula da Silva Volpe 10.286 10.286 2.419 10.896 6 2 13.323 

Paulo César Zeni 0 0 565 64 11 40 680 

Paulo da Graça Riquelme de 

Macedo Júnior

4.599 4.630 5.043 5.203 0 295 10.541 

Paulo Henrique Camargo Iunes 780 446 1.241 1.092 0 22 2.355 
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Notícia de 

Fato

Total de 

MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 

Coletivos

Paulo Leonardo de Faria 3.029 2.964 3.219 2.985 115 66 6.385 

Paulo Roberto Gonçalves 

Ishikawa

3.429 3.431 4.365 21 0 6 4.392 

Pedro Arthur de Figueiredo 2.422 2.450 1 4.631 0 0 4.632 

Pedro de Oliveira Magalhães 3.672 3.474 1.490 4.176 0 823 6.489 

Plínio Alessi Júnior 1.545 1.531 2.922 405 12 0 3.339 

Radamés de Almeida Domingos 2.838 2.864 1.533 4.693 34 186 6.446 

Regina Dörnte Broch 15.031 14.996 468 17.181 0 2 17.651 

Renata Ruth Fernandes Goya 

Marinho

4.158 4.156 650 7.229 0 2 7.881 

Renzo Siufi 5.066 5.059 2 9.615 0 4 9.621 

Reynaldo Hilst Mattar 3.952 3.938 4.670 264 0 1 4.935 

Ricardo Benito Crepaldi 2.739 2.739 288 5.897 0 0 6.185 

Ricardo de Melo Alves 0 0 413 114 0 16 543 

Ricardo Rotunno 562 568 3.900 362 2 1.624 5.888 

Rodrigo Cintra Franco 4.272 4.007 346 9.959 0 54 10.359 

Rodrigo Corrêa Amaro 5.829 5.857 161 10.410 0 2 10.573 

Rodrigo Yshida Brandão 2.087 2.078 212 4.813 0 8 5.033 

Rogério Augusto Calábria de 

Araújo

1.713 1.728 5 3.588 0 0 3.593 

Romão Avila Milhan Junior 4.840 4.580 1.586 6.064 0 215 7.865 

Ronaldo Vieira Francisco 2.703 2.672 2.751 2.413 0 542 5.706 

Rosalina Cruz Cavagnolli 4.580 4.468 1.550 5.569 0 25 7.144 

Rosana Suemi Fuzita Irikura 3.535 3.540 131 8.319 0 0 8.450 

Sérgio Fernando Raimundo 

Harfouche

847 746 558 3.143 7 1.942 5.650 

Silasneiton Gonçalves 3.780 3.725 3.135 1.840 0 0 4.975 

Sílvio Amaral Nogueira de Lima 3.255 3.317 403 6.499 0 12 6.914 

Simone Almada Goes 2.605 2.557 1.328 2.840 0 24 4.192 

Suzi Lúcia Silvestre da Cruz 

D'angelo

5.870 5.812 1.875 5.581 0 816 8.272 

Talita Zoccolaro Papa Muritiba 1.796 1.839 454 2.546 0 49 3.049 

Tathiana Correa Pereira da Silva 

Façanha

1.471 1.487 215 2.203 4 1 2.423 
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Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Notícia de 

Fato

Total de 

MovimentosRecebidos Devolvidos Cívil Criminal

Difusos 

Coletivos

Thalys Franklyn de Souza 1.112 1.134 2.485 904 0 77 3.466 

Thiago Barbosa da Silva 3.222 3.298 1.033 5.712 0 68 6.813 

Thiago Bonfatti Martins 3.458 3.318 1.443 5.243 0 136 6.822 

Tiago Di Giulio Freire 745 744 514 1.623 0 25 2.162 

Vera Aparecida Cardoso Bogalho 

Frost Vieira

6.021 6.328 86 8.730 1 508 9.325 

Victor Leonardo de Miranda 

Taveira

3.238 3.130 1.641 4.295 0 121 6.057 

Viviane Zuffo Vargas Amaro 2.960 2.927 4.890 274 0 10 5.174 

William Marra Silva Júnior 3.237 3.137 2.875 3.699 0 388 6.962 

Wilson Canci Júnior 4.495 4.551 1.203 6.666 0 11 7.880 

DOCÊNCIA 

Informações sobre o exercício de Magistério por parte de membros do MPMS foram obtidas após 

encaminhamento de Ofício Circular (nº 011/CGMP/2015), com vistas ao cumprimento da Resolução nº 3 do 

CNMP. Os Promotores de Justiça que exerceram a docência em 2015 foram:

 ¥ Jiskia Sandri Trentin, Promotora de Justiça da comarca de Campo Grande: leciona a disciplina 

de Direito Penal - Legislação Penal Especial, das 19h15min às 20h45min, quinzenalmente, com o 

total de 4 horas/aulas por mês, curso oferecido pela Escola da Magistratura - ESMAGIS, em Campo 

Grande.

 ¥ Ricardo Rotunno, Promotor de Justiça da comarca de Dourados: leciona as disciplinas Direito Penal 

(1º semestre) e Direito Processual Penal (2º semestre), das 19h10min às 20h40min e 21h às 22h40 

(4h/dia), com o total de 32 horas/aulas por mês, no Centro Universitário da Grande Dourados, 

UNIGRAN, em Dourados.
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ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR-GERAL

No cumprimento das atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, art. 18 da Lei Orgânica do 

MPMS, foram instaurados 98 procedimentos com o intuito de fiscalizar e orientar as atividades funcionais 

e a conduta dos membros do Ministério Público, conforme especificação abaixo:

CORREIÇÕES

Foram efetuadas correições, em cumprimento às funções institucionais da Corregedoria-Geral, 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, Corregedoria-Geral, Colégio de Procuradores e 

Conselho Superior. No período de 2015, foram realizadas 60 correições ordinárias.

Espécie

Instaurado 

em 2015

Arquivado 

em 2015

Evolução 

em outros 

procedimentos

Encaminhado 

a outro 

órgão com 

interposição 

de Recurso

Apensado a 

outros autos

Em 

andamento 

ao final do 

período

Reclamação 27 16 1 0 0 10

Consulta 32 27 0 0 0 5

Processo 

Administrativo

1 1 0 0 0 0

Pedido de 

Providência

13 12 0 0 0 1

Sindicância 9 4 0 1 0 4

Autos de Exceção 

de Suspeição

0 0 0 0 0 0

Carta Precatória 0 0 0 0 0 0

Inspeçao 

Eletrônica

8 6 0 0 0 2

Visita de 

Inspeção

1 1 0 0 0 0

Notícia de Fato 7 5 2 0 0 0

Total 98 71 3 1 0 22

Relatório Anual de Distribuições de Processos Judiciais – 2015
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Fevereiro

12.2.2015 2ª Promotoria de Justiça de Bonito Luciano Furtado Loubet

13.2.2015 1ª Promotoria de Justiça de Bonito Thalys Franklyn de Souza

23.2.2015 13ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Pedro Arthur de Figueiredo

26.2.2015 20ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Humberto Lapa Ferri

Março

4.3.2015 23ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Regina Dornt Broch

10.3.2015 2ª Promotoria de Justiça de Paranaíba Ronaldo Vieira Francisco

11.3.2015 1ª Promotoria de Justiça de Paranaíba Juliana Nonato

11.3.2015 3ª Promotoria de Justiça de Paranaíba Fábio Ianni Goldfinger

12.3.2015 1ª Promotoria de Justiça de Aparecida do Taboado Oscar de Almeida Bessa Filho

12.3.2015 2ª Promotoria de Justiça de Aparecida do Taboado Jerusa Aráujo Junqueira Quirino

17.3.2015 25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Fabrício Proença de Azambuja

19.3.2015 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luiz Eduardo Lemos de Almeida

24.3.2015 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Fernando Marcelo Peixoto Lanza

25.3.2015 1ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Antonio Carlos Garcia de Oliveira

26.3.2015 Promotoria de Justiça de Brasilândia Marcos André Sant’Ana Cardoso

31.3.2015 4ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Clarissa Carlotto Torres

Abril

1.4.2015 2ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Patrícia Icassati Almirão

9.4.2015 Promotoria de Justiça de Nioaque Lia Paim Lima

Maio

12.5.2015 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha

14.5.2015 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Henrique Franco Cândia

Junho

16.6.2015 11ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Grazia Strobel da Silva Gaifatto

19.6.2015 19ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Eduardo José Rizkallah

24.6.2015 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Thalys Franklyn de Souza

Julho

8.7.2015 1ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul Romão Ávila Milhan Júnior

8.7.2015 2ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul Suzi Lúcia S. da Cruz D’Angelo

13.7.2015 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luz Marina Borges Maciel Pinheiro

15.7.2015 34ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Alexandre Lima Raslan

17.7.2015 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Andréia Cristina Peres da Silva

30.7.2015 5ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Ludmila de Paula Castro Silva
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Agosto

5.8.2015 Promotoria de Justiça de Anaurilândia Allan Thiago Barbosa Arakaki

6.8.2015 Promotoria de Justiça de Batayporã Radamés de Almeida Domingos

19.8.2015 1ª Promotoria de Justiça de Costa Rica George Cassio Tiosso Abbud

20.8.2015 2ª Promotoria de Justiça de Costa Rica Bolivar Luis da Costa Vieira

Setembro

2.9.2015 1ª Promotoria de Justiça de Mundo Novo Pedro de Oliveira Magalhães

2.9.2015 2ª Promotoria de Justiça de Mundo Novo Moisés Casarotto

9.9.2015 45ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Érica Rocha Espíndola

11.9.2015 2ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Kristiam Gomes Simões

16.9.2015 4ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Silasneiton Gonçalves

18.9.2015 6ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristina Beraldo de Andrade

23.9.2015 1ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Juliane Cristina Gomes

25.9.2015 9ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Daniela Cristina Guiotti

25.9.2015 3ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Rosana Suemi Fuzita Irikura

25.9.2015 6ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Jui Bueno Nogueira

29.9.2015 Promotoria de Justiça de Eldorado Bianka Machado Arruda Mendes

30.9.2015 Promotoria de Justiça de Iguatemi Thiago Barbosa da Silva

Outubro

5.10.2015 3ª Promotoria de Justiça de Campo Grande André Antônio Camargo Lorenzoni

8.10.2015 1ª Promotoria de Justiça de Camapuã Marcelo Ely

8.10.2015 2ª Promotoria de Justiça de Camapuã Douglas Silva Teixeira

27.10.2015 Promotoria de Justiça de Deodápolis Victor Leonardo de Miranda Taveira

28.10.2015 Promotoria de Justiça de Glória de Dourados Victor Leonardo de Miranda Taveira

Novembro 

12.11.2015 2ª Promotoria de Justiça de Coxim Daniella Costa da Silva

12.11.2015 3ª Promotoria de Justiça de Coxim Rodrigo Cintra Franco

13.11.2015 Promotoria de Justiça de Rio Verde de Mato Grosso Matheus Carim Bucker

18.11.2015 Promotoria de Justiça de Anastácio João Meneghini Girelli

18.11.2015 1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana Angélica de Andrade Arruda

20.11.2015 Promotoria de Justiça de Porto Murtinho Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto

30.11 a 2.12.2015 27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Sérgio Fernando Raimundo Harfuche
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CORREIÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO CNMP

Cumprindo determinação do CNMP, a Corregedoria-Geral efetivou correição junto ao Gaeco deste Ministério 

Público, nos dias 18 e 19 de março de 2015.

VISITAS DE INSPEÇÕES E INSPEÇÕES ELETRÔNICAS

As visitas de inspeção estão previstas nos arts. 18, V, 164, II, 166 e 167 da Lei Complementar nº 72/94 e nos 

arts. 10, 16 a 18 do Regimento Interno desta Corregedoria.

Em 2015 foram realizadas três visitas de inspeção, com o intuito de verificar os serviços, o fluxo de trabalho 

e situações noticiadas em procedimentos administrativos, nas seguintes unidades: 1ª Promotoria de Justiça 

de Miranda, 27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e Promotoria de Justiça de Terenos.

Também foram realizadas inspeções eletrônicas 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 SAJ, conforme relação abaixo:

Data Local Membro

1º.6.2015 1ª Promotoria de Justiça de 

Miranda (Processo nº SAJ 

10.2015.00000020-2)

Laryssa Santos Machado Filgueira

24.8.2015 27ª Promotoria de Justiça de 

Campo Grande (Processo nº SAJ 

10.2015.00000020-2)

Sérgio Fernando Raimundo Harfouche

27.11.2015 Promotoria de Justiça de 

Terenos (Processo nº SAJ 

10.2015.0000055-7)

George Zarour Cézar (em substituição legal), 

com a presença de Janeli Basso

Visitas de Inspeção 2015
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Inspeção Eletrônica

Autuada em 10.3.2015

Processo nº 10/014/CGMP/2015

Objeto: Apurar regularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos nos concursos de remoção e 

promoção dos Avisos nº 006 a 011/2015/CSMP.

Inspecionados

Adriano Lobo Viana de Resende 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cassilândia

Aline Mendes Franco Lopes 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cassilândia

Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá

Arthur Dias Júnior 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caarapó

Bolivar Luís da Costa Vieira 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Costa Rica

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracaju

Etéocles Brito Mendonça Dias Júnior 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mundo Novo

Fernanda Proença de Azambuja Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Verde de 

Mato Grosso

Gisleine Dal Bó 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Porã

Jorge Ferreira Neto Júnior 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Brilhante

Juliana Martins Zaupa Promotoria de Justiça da Comarca de Deodápolis

Juliane Cristina Gomes 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jardim

Leonardo Dumont Palmerston 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ivinhema

Lia Paim Lima Promotoria de Justiça da Comarca de Nioaque

Luciano Furtado Loubet 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito

Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Amambai

Magno Oliveira João Promotoria de Justiça da Comarca de Eldorado

Matheus Macedo Cartapatti Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatemi

Maurício Mecelis Cabral Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Alvorada 

do Sul

Patrícia Icassati Almirão 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Porã

Radamés de Almeida Domingos Promotoria de Justiça da Comarca de Batayporã

Rodrigo Cintra Franco 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coxim

Romão Avila Milhan Júnior Promotoria de Justiça da Comarca de Itaporã

Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fátima do Sul
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Inspeção Eletrônica

Autuada em 27.3.2015

Processo nº 10/021/CGMP/2015

Objeto: Apurar regularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos nos concursos de remoção e 

promoção dos Avisos nº 018 a 020/2015/CSMP.

Inspecionados

Adriano Lobo Viana de Resende 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cassilândia

Aline Mendes Franco Lopes 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cassilândia

Camila Augusta Calarge Doreto 41ª (34ª) Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande

Eduardo Fonticielha De Rose 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mundo Novo

Fernando Martins Zaupa 39ª (68ª) Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande

Humberto Lapa Ferri 53ª (20ª) Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande

Izonildo Gonçalves Assunção Júnior 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados

Jorge Ferreira Neto Júnior 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Brilhante

Juliano Albuquerque 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados

Lívia Carla Guadanhim Bariani 51ª (19ª) Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande 

Luciana do Amaral Rabelo 18ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados

Tiago Di Giulio Freire 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados

Inspeção Eletrônica

Autuada em 4.5.2015

Processo nº 10/026/CGMP/2015

Objeto: Apurar regularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos nos concursos de remoção e 

promoção dos Avisos nº 025 a 027/2015/CSMP.

Inspecionados

Matheus Macedo Cartapatti Promotoria de Justiça da Comarca de Iguatemi

Lia Paim Lima Promotoria de Justiça da Comarca de Nioaque

Talita Zoccolaro Papa Muritiba Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Negro

Radamés de Almeida Domingos Promotoria de Justiça da Comarca de Batayporã
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Inspecionados

Magno Oliveira João Promotoria de Justiça da Comarca de Eldorado

Maurício Mecelis Cabral Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Alvorada do Sul

Juliana Martins Zaupa Promotoria de Justiça da Comarca de Deodápolis

Inspeção Eletrônica

Autuada em 11.5.2015

Processo nº 10/027/CGMP/2015

Objeto: Apurar regularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos nos concursos de remoção e 

promoção dos Avisos nº 028 a 030/2015/CSMP.

Inspecionados

Adriano Lobo Viana de Resende 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cassilândia

Aline Mendes Franco Lopes 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cassilândia

Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá

Arthur Dias Júnior 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caarapó

Eduardo Fonticielha De Rose 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mundo Novo

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maracaju

Etéocles Brito Mendonça Júnior 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mundo Novo

Fábio Ianni Goldfinger 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Paranaíba

Fabrício Secafen Mingati 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Andradina

Jorge Ferreira Neto Júnior 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Brilhante

Luciano Bordignon Conte 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá

Manoel Veridiano Fukuara Rebello 

Pinho

7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá

Rodrigo Corrêa Amaro 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Coxim

Rosalina Cruz Cavagnolli 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Brilhante

Viviane Zuffo Vargas Amaro 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá
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Inspeção Eletrônica

Autuada em 15.6.2015

Processo nº 10/036/CGMP/2015/SAJ 10.2015.00000026-8

Objeto: Apurar regularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos nos concursos de remoção e 

promoção dos Avisos nº 039 a 041/2015/CSMP.

Inspecionados

João Meneghini Girelli Promotoria de Justiça de Nioaque

Moisés Casarotto Promotoria de Justiça de Anastácio

Pedro de Oliveira Magalhães Promotoria de Justiça de Bandeirantes

George Zarour Cezar Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo

Juliana Martins Zaupa Promotoria de Justiça de Deodápolis

Magno Oliveira João Promotoria de Justiça de Eldorado

Maurício Mecelis Cabral Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul

Radamés de Almeida Domingos Promotoria de Justiça de Batayporã

Inspeção Eletrônica

Autuada em 18.8.2015

Processo nº 10/050/CGMP/2015/SAJ 10.2015.00000036-8

Objeto: Apurar regularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos no Concurso de Promoção por 

antiguidade para a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, Aviso nº 048/2015/CSMP.

Inspecionados

Jaceguara Dantas da Silva Passos 67ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

Sérgio Fernando Raimundo Harfouche 27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

Inspeção Eletrônica

Autuada em 28.9.2015

Processo nº 10/064/CGMP/2015/SAJ 10.2015.00000054-6

Objeto: Apurar regularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos no Concurso de Promoção 

para a 67ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Aviso nº 050/2015/CSMP.
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Inspecionados

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

Luciano Furtado Loubet 2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia

Aline Mendes Franco Lopes 2ª Promotoria de Justiça de Cassilândia

Inspeção Eletrônica

Autuada em 21.10.2015

Processo nº 10.2015.00000066-8

Objeto: Verificar a regularidade dos serviços dos inscritos no concurso de Promoção pelo critério de 

antiguidade para a 2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia, Aviso 052/2015/CSMP.

Inspecionados

Janeli Basso Promotoria de Justiça de Terenos

Marcos André Sant’Ana Cardoso Promotoria de Justiça de Brasilândia

Radamés de Almeida Domingos Promotoria de Justiça de Batayporã

Magno Oliveira João Promotoria de Justiça de Itaporã

OUTRAS ATIVIDADES  

FICHAS DE AVALIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E REMOÇÃO, FAPR

Foram elaboradas e/ou atualizadas 194 fichas de avaliação, bem como feitas inspeções eletrônicas 

pertinentes aos Promotores de Justiça inscritos em concurso de promoção ou remoção, em face da intensa 

movimentação na carreira dos membros do MPMS, com 23 concursos para promoção e/ou remoção no ano 

de 2015.

ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E REPRESENTATIVA DA CORREGEDORIA-GERAL

Elaboração e expedição de atos normativos, tais como:

 ¥ Ato nº 001/2015-CGMP, de 28 de janeiro de 2015 - Altera e acrescenta dispositivos ao Regimento 

Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público.

 ¥ Atos nº 002/2015-CGMP, de 19 de fevereiro de 2015; nº 003/2015-CGMP, de 13 de março de 2015; nº 

005/2015-CGMP, de 29 de maio de 2015; nº 006/2015-CGMP, de 22 de junho de 2015; nº 007/2015-

CGMP, de 3 de agosto de 2015; nº 008/2015-CGMP, de 15 de setembro de 2015; nº 009/2015-CGMP, de 

28 de setembro de 2015 – Delegam competência ao Corregedor-Geral Substituto Antonio Siufi Neto 

para realizar correição ordinária em Promotorias de Justiça do Estado.
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 ¥ Ato nº 004/2015-CGMP, de 14 de abril de 2015 – Revoga o Ato nº 013/1999-CGMP.

 ¥ Avisos nº 001 a 027/2015-CGMP – Informando a data, alteração e suspensão de correições ordinárias 

nas Promotorias de Justiça do Estado.

 ¥ Recomendação nº 001/CGMP/2015, de 27 de março de 2015 – Dispõe sobre a atuação do Ministério 

Público nas prestações de contas decorrentes da utilização de verbas oriundas de execuções penais 

e de medidas alternativas, destinadas a entidades cadastradas pelo Poder Judiciário.

 ¥ Recomendação nº 002/CGMP/2015, de 29 de abril de 2015 – Recomendação reservada a membro 

específico.

 ¥ Recomendação Conjunta nº 001/CGMP/CAOMA/2015, de 1º de abril de 2015 – Dispõe sobre o destino 

dos valores arrecadados em TACs pelas Promotorias de Justiça do Meio Ambiente.

 ¥ Recomendação Conjunta nº 002/CGMP/CAOPJPPS/2015, de 13 de abril de 2015 – Da atuação do 

membro do MPMS na defesa do Patrimônio Público e combate à improbidade administrativa.

 ¥ Recomendação Conjunta nº 003/CGMP/CAOPJPPS/2015, de 16 de abril de 2015 – Da atuação do 

membro do MPMS na defesa da estruturação de um controle interno eficiente e eficaz nos municípios 

do Estado.

 ¥ Recomendação Conjunta nº 004/CGMP/CAOPJPPS/2015, de 4 de julho de 2015 – Da atuação do 

membro do MPMS na propositura de ação penal em razão de crime de recusa, retardamento ou 

omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo 

Ministério Público.

 ¥ Recomendação Conjunta nº 005/CGMP/CAOCRIM/NEVID, de 16 de setembro de 2015 – Dispõe sobre 

a inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais relativamente aos crimes cometidos com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista.

 ¥ Recomendação Conjunta nº 006/2015/CGMP/CAOCRIM, de 16 de setembro de 2015 – Dispõe sobre 

a legitimidade do Ministério Público para pleitear na denúncia a fixação do valor mínimo para a 

reparação de danos causados à vítima do ilícito penal, conforme o art. 387, IV do CPP.

 ¥ Recomendação Conjunta nº 007/2015/GACEP/CAOCEP, de 6 de outubro de 2015 – Dispõe sobre a 

uniformização da atuação do Promotor de Justiça no Exercício do Controle Externo da Atividade 

Policial Concentrado e Difuso.

Encontros com Participação da Corregedoria-Geral

 ¥ 95ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em fevereiro, em Belo Horizonte/MG.

 ¥ 96ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em abril, em Porto Alegre/RS.

 ¥ 97ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em junho, em Brasília/DF.

 ¥ 98ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em setembro, em Salvador/BA.

 ¥ 99ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em outubro, no Rio de Janeiro/RJ.

 ¥ 100ª Reunião Ordinária do CNCGMP, em dezembro, em Campo Grande/MS.
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Reuniões Diversas

Reuniões para trato de assuntos institucionais 103

Reuniões relacionadas com Procedimentos Administrativos 37 

Reuniões sobre os Projetos de Fomento aos Controles Internos das Prefeituras 
Municipais e de Fomento ao Controle Externo do Executivo Municipal pelas 

Câmaras de Vereadores

44

Outras reuniões 3

Atuação Administrativa 

Expediente Quantidade

Avisos 27

Certidões 48

Memorandos 37

Ofícios 833

Ofícios Circulares 11

Recomendações 2

Recomendações Conjuntas 7

Atos 9

PROJETO “FOMENTO AOS CONTROLES INTERNOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS”

Houve continuidade do Projeto “Fomento aos Controles Internos das Prefeituras Municipais”, implementado 

com o objetivo de mapear os sistemas de controles internos desenvolvidos nos municípios deste Estado e 

implantar ações para impulsionar a criação, aperfeiçoamento e funcionamento pleno destes.

Para tanto, ocorreram encontros com Prefeitos, Controladores e Secretários, bem como realizaram-se 

palestras e eventos salientando a importância de um sistema eficaz de controle interno e as possíveis 

consequências da ausência do cumprimento desse dever.

Além disso, buscou-se a capacitação dos agentes públicos que atuam nas ações de controle, com a 

realização de diálogos abertos e de palestras promovidos pelos integrantes da Rede de Controle, incitando-

se 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.
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PROJETO “FOMENTO AO CONTROLE EXTERNO DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL PELAS CÂMARAS DE VEREADORES”

Continuidade ao 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 art. 29, X, 

da Constituição Federal.

O projeto visa a otimização das atuações do Ministério Público, no intuito de evitar o acionamento constante 

e indevido da atuação ministerial, com previsão de diminuição de demandas e ganho de tempo, propiciando 

maior dedicação do Promotor de Justiça às suas originais e legítimas funções.

A partir disso, houve a realização de palestras e reuniões com Promotores de Justiça e Vereadores, 

destacando as tarefas das Câmaras de Vereadores de legislar e fiscalizar o Executivo Municipal, uma vez 

que o aperfeiçoamento e eficácia do Poder Legislativo Municipal instrumentaliza-se na sua função de 

fiscalização.

GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS 

Relatórios do CNMP - A Corregedoria-Geral controlou o recebimento, validou e enviou ao Conselho 

Nacional, periodicamente, os seguintes relatórios:

 ¥ Relatório da Resolução nº 20 do CNMP, do controle externo do Ministério Público nas Delegacias 

de Polícia do Estado, no Sistema de Resoluções do Conselho Nacional, periodicidade semestral, 

sendo 127 Delegacias Estaduais, dez Unidades de Medicina Legal Estadual e 14 Unidades de Perícia 

Criminal Estadual, totalizando 302 relatórios gerenciados.

 ¥ Relatório da Resolução nº 56 do CNMP, dos estabelecimentos penais do Estado, no Sistema SIP-

MP do Conselho Nacional, periodicidade trimestral, sendo 43 estabelecimentos, totalizando 172 

relatórios gerenciados.

 ¥ Relatório da Resolução nº 67 do CNMP, das Unidades de Internação de Menores, no Sistema de 

Resoluções do Conselho Nacional, periodicidade bimestral, sendo oito Unidades de Internação e 

duas Unidades de Semiliberdade, totalizando 60 relatórios gerenciados.

 ¥ Relatório da Resolução nº 71 do CNMP, das Instituições de Acolhimento Institucional e Familiar de 

crianças e adolescentes no Estado, no Sistema de Resoluções do Conselho Nacional, periodicidade 

trimestral, sendo 84 entidades de acolhimento institucional e duas entidades de acolhimento 

familiar totalizando anualmente 344 relatórios gerenciados.

 ¥ Relatório da Resolução nº 74 do CNMP, da atuação funcional do MPMS, em Sistema próprio 

(CNMPInd), periodicidade mensal.

 ¥ Relatório da Resolução nº 36 do CNMP, das interceptações telefônicas no âmbito do MPMS, 

periodicidade mensal.



163RelatóRio anual de atividades - 2015

coRReGedoRia-GeRal e as atividades de execução das PRoMotoRias de Justiça

Portal da Transparência do MPMS – A Corregedoria-Geral passou a alimentar o Portal da Transparência 

da Instituição, especificamente em relação à atividade-fim, quanto aos itens “Estudo e Levantamentos 

sobre Atuação do Ministério Público” e “Relação de Membros Participantes de Conselho e Assemelhados 

Externos à Instituição”





CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o ano de 2015, o MPMS continuou sua caminhada rumo à eficiência administrativa, com 

a consciência da necessidade de elevação da qualidade da gestão administrativa e financeira, com 

aperfeiçoamento do controle interno, com a realização de políticas institucionais destinadas a gerir 

com transparência, profissionalismo, diálogo e unidade, buscando cumprir sua missão constitucional e 

incrementar a confiança depositada pela sociedade no Ministério Público.

Além das funções tradicionais junto ao sistema de justiça, que vão espelhadas neste relatório, o MPMS 

atuou como importante agente de inovação, com especial atenção para a efetivação de políticas públicas. 

Nesta esfera, atuou de forma cotidiana e por meio de projetos institucionais nas mais diversas áreas, com 

ênfase na promoção de direitos humanos, combate à corrupção, preservação do meio ambiente e educação. 

Sublinha-se o esforço permanente de manter o Ministério Público à altura dos desafios contemporâneos. A 

Instituição prossegue na consolidação da cultura de gestão estratégica, com a conjugação de esforços nas 

prioridades estabelecidas a partir de projetos estruturados e medição dos resultados alcançados. Tudo isso 

com a finalidade de sermos cada vez mais efetivos na transformação da realidade social e proteção dos 

direitos fundamentais.

Deve ser ressaltado, finalmente, que somente pelas pessoas e por meio delas conseguimos construir nossa 

Instituição. Desse modo, faz-se necessário agradecer o trabalho dedicado e incansável dos Promotores, 

Promotoras, Procuradores e Procuradoras de Justiça, bem como dos servidores e das servidoras do MPMS, 

todos responsáveis pelos resultados alcançados, que são apresentados neste relatório.

A sociedade do Estado de Mato Grosso do Sul anseia, cada vez mais, por probidade, transparência, 

profissionalismo e eficiência da administração pública, além da necessária melhoria na qualidade de vida 

e justiça social. Diante disso, são essenciais a construção, a compreensão e a comunicação de estratégias 

que assegurem resultados capazes de atender aos anseios sociais em relação à atuação e ao papel conferido, 

ao longo da história, ao Ministério Público.  

A construção do Ministério Público é interminável, especialmente pelo incremento progressivo das 

expectativas da população sobre a nossa Instituição. Neste relatório anual, apresentamos o árduo e profícuo 

trabalho de todos que atuam para enfrentar esse incrível e maravilhoso desafio que é edificar o MPMS.

É o último relatório que apresento ao Colégio de Procuradores de Justiça, na qualidade de Procurador-Geral 

de Justiça. Muito poderia ser relembrado, mas encerro com um agradecimento aos membros e servidores 

do Ministério Público pelo auxílio imprescindível que sempre tive em toda essa jornada que se iniciou em 

2012.

Muito obrigado a todos.

Humberto de Matos Brittes
Procurador-Geral de Justiça
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