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Mensagem do
Procurador-Geral

Momentos relevantes e decisivos da história do Ministério Público brasileiro ocorreram no ano de 2017. Importan-

tes discussões institucionais tornaram-se pauta dos principais noticiários no âmbito local e nacional, aumentando 

a conscientização e participação da sociedade, cada vez mais informada, exigente e consciente de seus direitos.

Neste cenário, impõe-se que sejam divulgados os esforços e resultados obtidos pelos valorosos integrantes do 

MPMS. Para alcançar tal desiderato, foram compilados os fatos e dados mais relevantes neste Relatório Anual de 

Atividades 2017, que representa imprescindível instrumento de comunicação, pois disponibiliza ao público em geral 

informações úteis, objetivas e estruturadas acerca dos trabalhos desenvolvidos pelos Membros e Servidores da 

nossa Instituição.

O ano de 2017 foi também marcado pela forte integração do MPMS com os demais Poderes, fortalecendo nossa 

política institucional por meio de intensa participação e protagonismo nas discussões que trataram dos novos rumos 

do Estado de Mato Grosso do Sul, como a alteração das normas previdenciárias (Reforma da Previdência MS) e do 

projeto de emenda à Constituição Estadual que limitou os gastos públicos, oportunidade em que foram garantidos 

os recursos necessários para que o Parquet pudesse dar continuidade aos projetos estruturais em andamento, 

visando prestar melhor atendimento aos cidadãos sul-mato-grossenses.

Também foi um período de histórico avanço democrático, com a discussão que culminou, em 20 de fevereiro de 

2018, na aprovação da Emenda Constitucional nº 79, que permitiu a participação de Promotores de Justiça na con-

corrência ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, fruto do intenso trabalho de sensibilização e esclarecimentos 

por parte desta Procuradoria-Geral de Justiça durante o trâmite de todo o processo legislativo.

Destaca-se por fim que, mesmo diante de tantos desafios, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul 

reafirma seu compromisso com a sociedade, de forma proativa, resolutiva e decisiva; os dados específicos e deta-

lhados dos trabalhos compõem o presente Relatório Anual de Atividades que ora apresentamos.

Paulo Cezar dos Passos 

Procurador-Geral de Justiça
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1 Procuradoria-Geral de Justiça

Procurador-Geral de Justiça: Paulo Cezar dos Passos (Gestão 2016/2018)

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 12.2.1993 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público) e no art. 30 da Lei Complementar nº 72, de 18.1.1994 (Lei Orgânica do Mi-

nistério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).
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MPMS lança informativos com 
tecnologia QR Code.
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Novos membros do 
Conselho Superior do 
Ministério Público são 
empossados.

MPMS realiza solenidade 
de posse de três novos 
Procuradores.

MPMS lança processo de seleção de 
estagiários para estudantes de nível 
superior, graduação e pós-graduação.

MPMS participa da 2ª 
Caminhada Pela Paz – Mulher 
Brasileira – Todos emPENHAdos 
contra a violência.

MPMS premia os vencedores 
do 1º Prêmio de Jornalismo 
Jorge Góes.

“Autismo Não Tem Cara” é 
tema de exposição na sede da 
Procuradoria-Geral de Justiça.

PGJ se reúne com 
deputados estaduais na 
Assembleia Legislativa 
para explicar projetos de 
lei (Lei Complementar nº 
002/2017 e 009/2017).

MPMS realiza o V Encontro 
Estadual na Lei Maria da Penha.

MPMS adere à campanha “Se nossas vidas 
não importam, produzam sem nós”.

MPMS e CNMP realizam o workshop de 
indicadores estratégicos nacionais.

A rede de Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e 
Lavagem de Dinheiro efetiva 
projeto criado pelo MPMS.

MPMS realiza ato de adesão 
de Instituições à Rede de 
Ouvidorias.

Operação Desdita é 
deflagrada pelo GAECO 
em cidades do Estado.

Junho Agosto

GAECO realiza Operação 
Apanágio em Dourados.

MPMS e parceiros 
realizam a 1ª 
Caminhada da 
Adoção de Dourados 
“Caminhando com o 
Coração”.

MPMS participa 
de mutirão 
carcerário com 
utilização do 
sistema SAJMP.

MPMS realiza o II 
Encontro de Trabalho de 
Psicologia.

MPMS inaugura novo 
edifício-sede das 
Promotorias de 
Justiça da comarca 
de Aparecida do 
Taboado.

Ouvidor e 
Procurador-Geral 
Adjunto de Justiça de 
Gestão e Planejamento 
Institucional tomam 
posse.

Procurador-Geral  de 
Justiça busca alteração 
na Constituição 
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eleições do MPMS.

MPMS realiza Encontro 
Regional de Três Lagoas 
“Investigação Criminal: 
Análises e Reflexões da 
Atuação do Ministério 
Público”.

MPMS exige 
acessibilidade às 
pessoas com 
deficiência durante 
exibição de filmes.

MPMS promove o “Minicurso de 
aperfeiçoamento funcional do Tribunal do Júri”.

A pedido do MPMS, Justiça suspende a 
cobrança retroativa da taxa de iluminação 
pública.

TJ julga procedente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade proposta pela 
Procuradoria-Geral de Justiça.

MPMS lança campanha de 
enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas.

Procurador-Geral de 
Justiça participa em 
Brasília-DF de debate de 
propostas que impactam 
na atuação do MP.

MPMS convoca 
candidatos aprovados 
no XX Processo de 
Seleção de Estagiários.

Novos Promotores de Justiça 
Substitutos do MPMS são 
empossados.

PGJ participa 
do primeiro 
programa MP 
na TV.

Colégio de Procuradores 
de Justiça elege novo 
Ouvidor do MPMS.

Assembleia 
Legislativa aprova, 
em primeira votação, 
a emenda que 
autoriza Promotores 
a concorrerem ao 
cargo de PGJ em MS. 

2017

2018Setembro

MPMS e MPMT formalizam parceria 
MP sem Divisa e iniciam 
compartilhamento de experiências. 

Campanha 
Compartilhe o 
Natal é lançada 
em Campo Grande.

MPMS adere à ação “Doe 
lenços – Uma pequena 
ação faz toda a diferença”.

Servidores e Membros participam 
do primeiro encontro do Projeto 
Coral MPMS.

MPMS adere à campanha 
Outubro Rosa.

Outubro

Novembro

MPMS e ASMMP 
promovem o VII 
Congresso Estadual do 
Ministério Público.

Resolução do Procurador-Geral de Justiça 
permite o uso do nome social no MPMS.

MPMS desenvolve projeto de 
comunicação para aprimorar os 
trabalhos das 1ª e 2ª instâncias.

MPMT apresenta no MPMS projetos 
de destaque daquela instituição no 
evento MP sem Divisa.

MPMS realiza lançamentos de 
projetos e Curso de Capacitação 
sobre Valoração de Dano Ambiental.

MPMS e SBT-MS firmam 
convênio para veiculação 
de vídeos institucionais.

Colégio de Procuradores 
aprova nova identidade 
visual do MPMS.

MPMS realiza evento de 
Planejamento Estratégico 
de Administração, 
Comunicação e Pessoas.

MPMS abre 
inscrições  para o 
XXVIII Concurso 
Público de Provas e 
Títulos para 
Promotor de Justiça 
Substituto.

MPMS inaugura 
edifício-sede das 
Promotorias de Justiça 
da comarca de Naviraí.

PGJ adere em Brasília-DF à 
campanha 
#TodosJuntosContraCorrupcao

Ministério Público Estadual 
lança memorial virtual da 
Instituição.

Dezembro

Principais 
fatos de

Janeiro

Fevereiro

Março Maio Julho
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2 Órgãos de Apoio Direto ao 
Procurador-Geral de Justiça
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2.1 Secretaria de Gabinete

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

Auxiliando as funções institucionais da PGJ, bem como acompanhando a tramitação de proposições legislativas de 

interesse do Ministério Público, prestando informações ao Procurador-Geral de Justiça, a Secretaria de Gabinete 

(SEGAB) executou ações que se interligaram às atividades desempenhadas pelos órgãos de administração e de 

execução. 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:

Tabela 1. Tramitação de documentos no Departamento de Apoio Administrativo da Secretaria de Gabinete do 

PGJ em 2017.

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.

2.1.1 Assessoria de Cerimonial

Contando com uma equipe de trabalho de onze pessoas, a Assessoria de Cerimonial executou as atividades de 

relações públicas do MPMS com autoridades públicas, civis e militares, bem como a sociedade em geral. Organizou 

e coordenou o cerimonial em eventos solenes da Instituição promovidos pelos diversos órgãos do Parquet.

As solenidades e os eventos ocorreram no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da Procuradoria-Geral 

de Justiça, bem como em espaços distintos (auditórios de outras instituições públicas, de conselhos de classe 

profissionais, hotéis, entre outros), cabendo à Assessoria de Cerimonial a execução das tarefas necessárias ao cum-

primento dos protocolos de cerimônias oficiais ou de público privado.

Ofícios expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 1.724

Ofícios circulares expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 90

Ofícios expedidos pelo Chefe da Secretária de Gabinete do PGJ 2.416

Ofícios circulares expedidos pelo Chefe da Secretária de Gabinete do PGJ 19

Memorandos expedidos (GAB e SEGAB) 352

Decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça 2.214

Editais das Promotorias de Justiça publicados 2.546

Resoluções publicadas 43

Processos administrativos/indenizações/diárias- Sistema NOTES 3.658

Documentos recebidos/indenizações/diárias pelo Sistema NOTES  15.072

Total de movimentações 28.134
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Órgãos de Apoio Direto ao Procurador-Geral de Justiça

As atuações da Assessoria de Cerimonial ocorreram nas seguintes ocasiões:

 ~ “V Encontro Estadual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

do Sul na Lei Maria da Penha”, em 10.3.2017, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques/PGJ;

 ~ Evento de comemoração do “Dia Nacional do Ouvidor”, em 16.3.2017, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques/PGJ;

Figura 1. Evento de comemoração do 

“Dia Nacional do Ouvidor”, em 16.3.2017, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques/PGJ.

 ~ Sessão solene de entrada em exercício do Promotor de Justiça 

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, promovido por antiguidade, 

pelo Conselho Superior do Ministério Público, para a 34ª Promotoria 

de Justiça de Campo Grande, em 17.3.2017, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques/PGJ;

 ~ Sessão solene de entrada em exercício dos Promotores de Justiça 

Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues e Adriano Lobo Viana de Resende, 

promovidos por merecimento, pelo Conselho Superior do Ministério 

Público, respectivamente, para as 38ª e 47ª Promotorias de Justiça 

de Campo Grande, em 27.4.2017, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques/PGJ;

 ~ Reunião de Trabalho do Grupo de Atuação Especial de Controle 

Externo da Atividade Policial (GACEP), em 28.4.2017, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques/PGJ;

 ~ Seminário “Ministério Público e Negociação em Conflitos Complexos”, 

em 18 e 19.5.2017, no Auditório do Conselho Regional de Engenharia 

(CREA/MS);
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 ~ Encontro Regional de Três Lagoas “Investigação Criminal: Análises e Reflexões da Atuação do Ministério 

Público”, em 1º e 2.6.2017, no auditório Hotel OT, em Três Lagoas/MS;

 ~ Palestra “Mulheres e Participação Política”, em 28.7.2017, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS), 

em Campo Grande/MS;

 ~ Solenidade de posse dos Promotores de Justiça Substitutos, em 10.8.2017, no Auditório do Tribunal de Justiça;

 ~ Curso de Aperfeiçoamento Funcional do Tribunal do Júri, em 24 e 25.8.2017, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques/PGJ;

 ~ Inauguração do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Aparecida do Taboado, em 12.9.2017, 

em Aparecida do Taboado/MS;

 ~ Oficina “Planejamento Estratégico de TI do MPMS”, em 14.9.2017, no auditório do Hotel Grand Park, em 

Campo Grande/MS;

 ~ Evento “Investigação do Ministério Público no Âmbito Civil e Criminal”, em 19 e 20.10.2017, no auditório do 

Hotel Zagaia, em Bonito/MS;

 ~ “II Encontro Regional de Serviço Social do Ministério Público”, em 25.10.2017, no auditório da Universidade 

Anhanguera-Uniderp, em Campo Grande/MS;

 ~ Projeto “MP sem Divisa - Integração pelo Resultado”, em 9.11.2017, no auditório do Hotel Grand Park, em 

Campo Grande/MS;

Figura 2. Solenidade de abertura do 

projeto “MP sem Divisa”.
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 ~ Curso “Valoração de Dano Ambiental”, em 17.11.2017, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques/PGJ;

 ~ Evento “Desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional”, em 23.11.2017, no auditório do Hotel 

Grand Park, em Campo Grande/MS;

 ~ “VII Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul”, em 30.11 e 1º.12.2017, no auditório do 

Hotel Deville Prime, em Campo Grande/MS;

 ~ Apresentação do Programa “Sensibilize-se”, em 4.12.2017, no Auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, no 

prédio das Promotorias de Justiça da Rua da Paz;

 ~ Formatura e consolidação do “Projeto Patrulha”, da 72ª Promotoria de Justiça, em 6.12.2017, no auditório da 

Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande/MS;

 ~ Inauguração do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Naviraí, no dia 12.12.2017, em 

Naviraí/MS.

Além da atuação em eventos e solenidades, a Assessoria de Cerimonial, em consonância com suas atribuições, 

incumbiu-se das seguintes tarefas:

 ~ Elaboração e atualização da lista de telefones dos Procuradores-Gerais de Justiça, Corregedores-Gerais e 

Presidentes das Associações;

 ~ Elaboração e atualização da lista de endereços e telefones externa (autoridades federais, estaduais e mu-

nicipais);

 ~ Elaboração e atualização da lista de endereços e telefones interna (membros, ramais da PGJ e demais 

órgãos);

 ~ Encaminhamento de mensagens oficiais do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça às autoridades;

 ~ Encaminhamento de cartões de aniversário e outros cumprimentos aos membros, servidores e autoridades;

 ~ Encaminhamento de cartões de Natal aos membros e autoridades.

2.1.2 Assessoria de Comunicação

Supervisão: Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva

À Assessoria de Comunicação (ASSECOM) cabe a divulgação do papel e das ações do MPMS, com transparência e 

ética, respeitando seus princípios institucionais, a verdade, a impessoalidade e a democracia.

Por meio do acompanhamento, promoção e divulgação dos fatos, eventos, atividades e atuações da Instituição, a 

ASSECOM estabelece um canal com a sociedade em assuntos afetos à sua atuação.
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2.1.2.1 Jornalismo

As atividades relacionadas ao jornalismo, publicidade, rádio e TV do MPMS 

são de responsabilidade da ASSECOM, que, por meio do Portal de Notícias, 

divulga as informações e acompanha os principais eventos desenvolvidos 

no âmbito da Instituição.

Foram publicados 758 textos jornalísticos no portal de notícias e 5.513 textos 

em mídia externa. As publicações versaram sobre diversos assuntos de 

interesse institucional e da sociedade em geral, tais como: meio ambiente; 

direitos do consumidor; habitação, urbanismo e patrimônio histórico e 

cultural; direitos constitucionais e direitos humanos; infância e juventude; 

idoso e pessoa com deficiência; patrimônio público e social; velamento e 

fiscalização das fundações; e atuação cível, criminal e no controle externo 

da atividade policial.

758
TEXTOS JORNALÍSTICOS NO 
PORTAL DE NOTÍCIAS

5.513
TEXTOS EM MÍDIA EXTERNA

Tabela 2. Número de notícias 

externas publicadas sobre o 

MPMS por tipo de mídia

Mídia Quantidade

Meio impresso 564

Sites 4.465

Televisão 270

Rádio 214

Total 5.513

2.1.2.2 Área jurídica e de projetos

A área jurídica e de projetos da Assessoria de Comunicação do MPMS 

busca assessorar os jornalistas e publicitários da Instituição fomentando a 

elaboração de notícias para o portal, posts para as redes sociais, elaboração 

de projetos na área de comunicação institucional, bem como acompanhar a 

produção de eventos, palestras e programas.

No ano de 2017, a área jurídica atuou no sentido de renovar as contratações 

com as empresas de vídeo e transmissão das sessões do Colégio de Procu-

radores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público, que foram 

modernizadas e passaram a ser transmitidas em HD (high definition).

Os serviços gráficos também continuaram terceirizados, bem como foram 

mantidos alguns serviços contratados em 2016, como o Banco de Imagens, 

que é utilizado para ilustrar materiais gráficos da ASSECOM, respeitando 

os direitos autorais. Também foi mantida a contratação do pacote Adobe 

Creative Cloud, necessário para a produção de peças gráficas e informa-

tivos.

Foi iniciada a segunda fase do Projeto Motociclista Legal, de autoria do 

Promotor de Justiça Gabriel da Costa Rodrigues Alves, com a produção de 

um documentário e de material gráfico.

Foram realizadas parcerias com os Ministérios Públicos dos Estados do 

Ceará, da Bahia e do Paraná para a veiculação e divulgação da cartilha 

“Mulher, Vire a Página - Seja a protagonista de uma história feliz”, projeto de 

autoria da Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro.
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Por meio da atuação da área jurídica da ASSECOM, a Instituição firmou 

um convênio com o Fundação Estadual Luiz Chagas de Rádio e Televisão 

Educativa (FERTEL) para a produção do programa de televisão “MP na TV”, 

que foi ao ar em 23.8.2017 e é transmitido pelos canais “4” da TV Aberta, 

“15” da NET e TV Assembleia. Encontram-se em andamento as tratativas 

para a transmissão do mesmo em rede nacional, na TV Justiça. Concomi-

tantemente, foram realizadas contratações subsidiárias para a execução de 

programa de televisão, tais como a montagem do estúdio e a aquisição de 

equipamentos.

Figura 3. Ato de celebração de 

convênio entre o MPMS e a Fundação 

Estadual Luiz Chagas de Rádio e 

Televisão Educativa (FERTEL) para a 

produção do programa de televisão “MP 

na TV”.

Em 2017 foi renovado o convênio com o Grupo Feitosa de Rádio para dar 

continuidade à transmissão gratuita do programa de rádio do MPMS, o MP 

Notícias, em 16 cidades do Estado de Mato Grosso do Sul, além de estar 

disponibilizado por meio da internet, na plataforma SoundCloud.

Na área de projetos, concluiu-se a realização do 1° Prêmio MPMS de Jorna-

lismo Jorge Góes, que contemplou sete jornalistas, nas categorias Jornalis-

mo Impresso, Web e Telejornalismo. Os prêmios foram entregues em uma 

cerimônia realizada na Procuradoria-Geral de Justiça, no dia 7.4.2017, Dia do 

Jornalista. Além disso, a utilização do @Serviços na Assessoria de Comuni-

cação otimizou as demandas e aumentou a produtividade do setor.

Em 1º.12.2017, foi lançado o Memorial Virtual do Ministério Público, que tem 

por objetivo resgatar a história da Instituição, por meio de documentos, 

fotos e fatos que marcaram e fizeram parte da sua história desde sua ins-

talação em 1979.
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2.1.2.3 Marketing e publicidade

No primeiro semestre de 2017, a diretriz principal da área de marketing e comunicação foi a de aproximação da Ins-

tituição com os cidadãos para que estes identifiquem e acompanhem o trabalho do MPMS, bem como participem 

das ações institucionais.

Assim, as redes sociais ganharam impulso ainda maior, com captação de mais de 40% de novos usuários no 

Instagram e de 20% no Facebook, sendo publicada uma média de 11 posts por dia nas redes sociais.

Foram realizadas captações de parcerias com meios de comunicação que veicularam diversas campanhas institu-

cionais ao longo do ano, como emissoras de rádio e televisão, jornais, sites etc. O público interno também recebeu 

atenção com ações divulgadas no relógio de ponto dos servidores e cartões no SIMP: Dia da Mulher, Outubro Rosa 

e Novembro Azul.

Campanhas marcantes como Lançamento do Memorial, Inclusão, Tempo de Tolerância e Dia Nacional do Ministério 

Público reforçaram a missão de esclarecer à sociedade o papel e importância do MPMS. Com a aprovação da nova 

identidade visual, foi realizado um trabalho de adaptação de todos os materiais já criados.

O setor expandiu muito em relação a 2016. Foram instituídos em 2017 novos procedimentos, como utilização de uma 

ata de registro de preços para contratação de serviços gráficos, o que reduziu o volume de impressões internas, 

que demandavam um alto custo, e elevou a qualidade dos materiais impressos.

Ações de destaque

 ~ Criação de mais de 1.500 layouts.

 ~ Aumento na escala de publicações em redes sociais.

 ~ Utilização de ata de registros de preços para contratação de materiais gráficos.

 ~ Terceirização do trabalho de produção produtora audiovisual para melhoria técnica e de qualidade das 

transmissões de reuniões e eventos.

 ~ Aumento na criação de identidades visuais para atender os eventos e os setores da Procuradoria-Geral de 

Justiça.

 ~ Alcance do Facebook triplicado entre os meses de janeiro e abril, com a dobra na quantidade de publica-

ções.

 ~ Aumento em 40% da quantidade de seguidores no Instagram, por meio de ações visado promover maior 

adesão.

 ~ Realização da ação do Dia da Mulher como primeira estratégia de endomarketing.

 ~ Utilização de novos recursos: QR code, plataforma Publitas, hotsites.
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 ~ Implementação de novas medidas de segurança nas redes sociais, 

visando alinhamento ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Infor-

mação (CETI).

 ~ Execução de testes de melhor horário e dia para publicações dos 

posts nas redes sociais, conforme perfil desejado.

 ~ Captação de parcerias com veículos de comunicação que trans-

mitiram diversas campanhas: TV Morena, SBT, Campo Grande 

News, Jornal A Crítica, Jornal Correio do Estado, Rádio UFMS, Rádio 

Uniderp, Rádio Educativa, rádios do interior, Consórcio Guaicurus 

(TVs nos ônibus).

 ~ Atendimento das demandas de várias áreas da Instituição, sendo 

o maior volume produzido para as áreas do consumidor, meio 

ambiente e direitos humanos.

 ~ Veiculação de animações (meio ambiente, saúde e tráfico humano) 

no SBT, TVE (por meio de parceria) e Campo Grande News.

 ~ Execução de projetos de arquitetura de design: estúdio da TVE.

 ~ Instituição do Prêmio Jorge Góes de Jornalismo.

Campanhas criadas e/ou veiculadas em 2017:

Figura 4. Campanha institucional: 

veiculada em outdoor, busdoor, anúncio 

de jornal, site de notícias, redes sociais, 

entre outras mídias.

Figura 5. Campanha sobre a Lei Brasi-

leira de Inclusão: parceria do Governo 

do Estado de Mato Grosso do Sul com 

a Instituição, veiculada em outdoor, 

televisão, redes sociais, entre outras 

mídias.

Figura 6. Campanha do Dia da Mulher 

– Endomarketing: ação interna em todas 

as Promotorias e na PGJ com display 

nas telas dos computadores, cartão no 

SIMP e mensagem no relógio de ponto.
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Figura 7. Campanha Compartilhe o 

Natal 2017: projeto de captação, VT, 

vídeos testemunhais com artistas 

nacionais e regionais, outdoor, anúncio 

de jornal, web-banner para site de 

notícias, spots para rádios, cartazes, 

folhetos, camisetas, hotsites, redes 

sociais, cartões no SIMP, e-mail de 

marketing, entre outras peças.

Memorial

Memorial
Figura 8. Lançamento do Memorial 

Virtual por meio do portal da Instituição 

e vídeo.

Figura 9. “Dia do Ministério Público”: 

em homenagem aos membros e servi-

dores do MPMS.

2.1.2.4 Produção Multimídia

Redes Sociais - Incremento

 ~ 25% no número de curtidas na fanpage do Facebook (total geral: 

7.548)

 ~ 45% no número de seguidores no perfil do Instagram (total geral: 

2.860)

 
25%
DE AUMENTO NO NÚMERO DE CURTIDAS 
NA FANPAGE DO FACEBOOK

 
45%
DE AUMENTO NO SEGUIDORES NO PERFIL 
DO INSTAGRAM
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Número de publicações

 ~ Instagram: 548 posts da área de marketing

 ~ Facebook: 850 (486 da área de marketing e 364 matérias jornalísti-

cas)

TV e Audiovisual

 ~ Parte da captação de imagens de reuniões e eventos foi terceirizada 

para assegurar a qualidade técnica de exibição e transmissão dos 

materiais. Sob a constante supervisão da ASSECOM na realização 

destes, o ganho de qualidade e de recursos (efeitos) foi visível.

 ~ Uma nova plataforma foi instituída no SIMP para transmissão das 

reuniões, por meio do MPMS TV, que usa a tecnologia Full HD, a 

mesma utilizada na TV Digital.

 ~ Produção de cerca de 15 materiais institucionais em vídeo, além de 

materiais animados (web-banners e gifs) que foram utilizados nas 

redes sociais.

 ~ Campanhas institucionais; um trabalho audiovisual de 4 minutos 

sobre o Memorial do MPMS; vídeos que foram veiculados nas princi-

pais emissoras de televisão com mensagens sobre o meio ambiente, 

o combate ao fumo e o papel do Ministério Público.

 ~ Produção do vídeo sobre o Dia Nacional do Ministério Público.

2.1.2.5 Rádio

O uso desse meio foi intensificado em 2017, com novas parcerias e programas. 

A comunicação foi ampliada para o interior do MS, com programas fixos em 

algumas emissoras.

Foram criados 214 programas para rádio, dando sequência ao tradicional 

programa MP Notícias, que diariamente é veiculado e alcança diversos 

municípios. Por meio de novo convênio com a Rádio Uniderp e com a FM 

Educativa, além do já existente Grupo Feitosa de Comunicação, o programa 

alcança mais de 70% da população do Estado, abrangendo a Capital e 

região (100 km ao entorno) e em 7 rádios distribuídas pelo interior do Estado.

Em Ivinhema, a Rádio Itapoã veicula o programa diário e spots ocasionais 

(mensagens institucionais) e além disso tem um programa específico com 

o Promotor de Justiça da localidade.

548
POSTAGENSS DA ÁREA DE 
MARKETING

850 
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS

15
MATERIAIS INSTITUCIONAIS
EM VÍDEO FORAM CRIADOS

214
PROGRAMAS PARA RÁDIO
FORAM CRIADOS
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Outras parcerias, com a Rádio UFMS e outras do interior, anunciaram projetos como “Quapivara”, “Compartilhe o 

Natal” e a “Caminhada da Adoção em Dourados”.

2.1.3 Assessoria de Revisão

Durante o ano de 2017, a Assessoria de Revisão (ASSEREV) efetuou a correção dos seguintes gêneros textuais, 

oriundos de diversos setores da Instituição, variados em quantidade e extensão: avisos, banners, cartazes, cartilhas, 

cartões, certidões, certificados, comunicados, convites, decisões, declarações, editais, e-mails, enunciados, fôlderes, 

informativos, manifestações, mapas, memorandos, ofícios, ordens de serviço, pareceres, portarias, posts, programa-

ções de evento, recomendações, relatórios, resoluções, scripts, termos.

Também foram sanadas dúvidas pontuais pelo comunicador Pandion e, posteriormente, pelo comunicador Skype, 

bem como por via telefônica ou atendimento presencial.

Do início do ano até 30.11.2017, houve 2.611 envios à ASSEREV, perfazendo 5.660 documentos unitários, sendo que, 

em 18.10.2017, atingiu-se o número de 4.877 revisões efetuadas, correspondente ao total anual de 2016, evidencian-

do, num paralelo entre os biênios 2015/2016 e 2016/2017, o acréscimo constante da demanda, sendo que o fluxo 

de trabalho do ano anterior foi equivalente ao trabalho de janeiro a outubro do ano em curso.

Em 19.12.2017, obteve-se o total de 2.776 envios, com 6.018 documentos unitários, dos quais apenas cinco ficaram 

pendentes para entrega no início de 2018. Subtraindo-se as cinco revisões não efetuadas, houve uma média apro-

ximada de 501 documentos conclusos mensalmente, em torno de 26 revisões por dia, considerando-se os 227 dias 

úteis de trabalho em 2017.

Figura 10. Evolução das demandas enviadas à ASSEREV – 2016-2017

Os projetos da ASSEREV para o ano de 2017 serão mantidos para o ano de 2018, uma vez que não atingiram ainda 

sua conclusão. Destaca-se que, em decorrência da mudança da versão do Microsoft Office utilizada nos compu-

tadores da Instituição, será necessária reelaboração das seções do manual de serviços que se referiam à correção 

501
MÉDIA MENSAL

2016 2017

4.877

6.018

23,4%
de aumento 
dos textos 
institucionais 
remetidos para 
correção 26

MÉDIA DIÁRIA



17

Órgãos de Apoio Direto ao Procurador-Geral de Justiça

digital. Adicionalmente, também deverá haver adequação do material prévio quanto à nova identidade visual do 

MPMS e atualização de algumas das informações e conteúdos elencados.

2.1.4 Assessoria Militar

As atividades de segurança do quadro de pessoal e do patrimônio da Instituição, bem como de inteligência policial, 

segurança de pessoas e diligências que envolvam o apoio de força policial são desempenhadas pela Assessoria 

Militar (ASMIL), que realiza, ainda, o atendimento dos serviços de portaria e de recepção da sede institucional.

A equipe de trabalho da ASMIL, na Procuradoria-Geral de Justiça e nas Promotorias de Justiça (capital e interior) 

contou no ano de 2017 com um corpo de 82 policiais militares, todos convocados para o Corpo Voluntário de 

Militares da Reserva Remunerada da Polícia Militar e ativos e, ainda, com assistentes militares lotados diretamente 

na Instituição.

Entre as atividades de natureza administrativa, a ASMIL elaborou as escalas para os serviços de segurança, de-

sempenhados por servidores e pessoal terceirizado, além de expedir memorandos, ofícios, relatórios de missão, de 

inteligência e de viagens, totalizando 716 movimentações de natureza administrativa.

As atividades operacionais da ASMIL compreenderam o atendimento ao público externo, totalizando 19.611 atendi-

mentos. Também foi operacionalizada a segurança do Procurador-Geral de Justiça, diariamente e em viagens, bem 

como de membros da Instituição em virtude de ameaças, períodos eleitorais, visitas a estabelecimentos penais, 

eventos, dentre outros.

A ASMIL ainda executou, em diversos eventos, a segurança de membros não só do MPMS, mas também do CNMP 

e de outras unidades ministeriais em visitas à Instituição; realizou o acompanhamento do Ouvidor do Ministério 

Público em ações sociais e prestou apoio a membros durante palestras em escolas no interior do Estado.

Durante o exercício, a ASMIL executou atividades de apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (GAECO) em atividades operacionais e aos membros do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo 

da Atividade Policial (GACEP) e do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (GECOC).

Em relação a capacitação e aprimoramento da equipe, consta a participação em cursos e seminários de inteligên-

cia, em treinamento de tiro, entre outros. O aprimoramento da equipe também se deu por meio da realização de 

cursos de proteção e segurança de autoridades e atividades de inteligência.

Complementarmente, a ASMIL pretende para o exercício seguinte promover a participação das equipes operacio-

nais em treinamentos e cursos voltados para a proteção de autoridades, em parceria com a Divisão de Transportes 

para a capacitação dos motoristas que atendem ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, bem como em treina-

mentos de análises de riscos e cursos voltados para o atendimento do público em geral.

2.1.5 Assessoria Técnico-Jurídica

À Assessoria Técnico-Jurídica (ASSETEJ), órgão de apoio direto ao Procurador-Geral de Justiça, subordinada à Se-

cretaria de Gabinete (SEGAB), compete: prestar assessoramento jurídico a alguns órgãos do Ministério Público; 
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examinar e aprovar as minutas dos editais e termos convocatórios das licitações, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes realizados pela Instituição; proceder à análise prévia dos editais e contratos relativos 

aos procedimentos licitatórios; manifestar-se, quando requerido pelo Grupo Executivo de Licitação e, especifica-

mente, nas impugnações ou recursos apresentados nos procedimentos licitatórios, para o fim de fundamentar 

decisão da atribuição do Procurador-Geral de Justiça; emitir parecer nos procedimentos referentes a compras ou 

contratações, nos casos de dispensa ou inexigibilidade da licitação; atuar como consultoria jurídica na emissão de 

pareceres e orientações relativas a matérias de interesse da área administrativa; manifestar-se em processos admi-

nistrativos da área de recursos humanos, indicando a correta fundamentação jurídica do pedido.

Atualmente o quadro da ASSETEJ é integrado por uma equipe de sete analistas da área de atividade Direito.

As atividades da ASSETEJ no decorrer do ano de 2017 consistiram na emissão de 748 manifestações (pareceres/

cotas) em procedimentos administrativos internos, que versaram sobre as matérias acima relacionadas.

 ~ Licitações/ contratos/convênios: 484 pareceres/cotas.

 ~ Servidores e Membros: 264 pareceres/cotas.

2.1.6 Auditoria Interna

A equipe do Departamento de Auditoria Interna (AUDINT), formada por um analista jurídico, um analista na área 

contábil e um técnico, tem por finalidades promover a fiscalização contábil, orçamentária e patrimonial da Institui-

ção; avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia, gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional 

do Ministério Público; comunicar formalmente ao Procurador-Geral de Justiça toda e qualquer irregularidade ou 

ilegalidade de que vier a ter conhecimento, sugerindo medidas de correção necessárias, entre outras atribuições.

Para tanto elabora relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da Instituição. O quadro a seguir 

apresenta a síntese dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna no exercício de 2017:

Em relação à capacitação e aperfeiçoamento, a servidora ocupante do cargo de analista contábil participou dos 

cursos “Principais alterações do manual de peças obrigatórias e as remessas eletrônicas ou físicas ao Tribunal de 

Contas” e “Análise e Interpretação de Balanços Públicos”.
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Identificação da ação Área auditada Objetivo

Relatório de Auditoria 

nº 01/2017

Secretaria de Finanças 

e Planejamento e De-

partamento de Apoio 

Jurídico da Secretaria de 

Gabinete do Procurador-

-Geral de Justiça.

Verificar se as diárias foram concedidas em conformida-

de com os dispositivos regulamentares: Resoluções nº 

009/2012-PGJ, de 4 de abril de 2012 (referente a ser-

vidores), e nº 003/2011-PGJ, de 21 de março de 2011 

(referente a membros). Os trabalhos de auditoria foram 

realizados no período de 11 de janeiro a 14 de fevereiro 

de 2017. Foram examinados 336 (trezentos e trinta e seis) 

processos de diárias, o que corresponde a aproximada-

mente 25% do total dos processos referentes ao exercício 

de 2016.

Relatório de Auditoria 

nº 02/2017

Portal da Transparência 

MP/MS

Em cumprimento à determinação do Promotor de Justiça 

Ricardo de Melo Alves, Assessor do Procurador-Geral de 

Justiça, analisou-se a respeito da veracidade da matéria 

veiculada na capital em sítio eletrônico, no tocante ao 

Portal da Transparência, em 2.2.2017.

Relatório de Auditoria 

nº 03/2017

Secretaria de Adminis-

tração

Verificar: (a) se os contratos administrativos avençados 

pelo MPMS tem sido elaborados de acordo com a le-

gislação vigente; (b) se existem controles internos 

inerentes à execução contratual que dificultem ou 

mitiguem a ocorrência de erros e fraudes, de modo a 

garantir a qualidade dos produtos e serviços adquiri-

dos para a consecução do interesse público; (c) se os 

fiscais e gestores dos contratos desempenham suas 

funções com efetividade; (d) se há o devido cumprimen-

to das cláusulas contratuais durante a sua execução. 

 

Para a seleção dos contratos administrativos analisa-

dos, foi utilizada a planilha de contratos ativos – Unidade 

Gestora: Procuradoria-Geral de Justiça, referente ao mês 

de julho/2016, obtida no Portal da Transparência do 

MPMS, utilizando-se os critérios de materialidade, rele-

vância e criticidade.

Tabela 3. Relatórios elaborados pela AUDINT em 2017
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Identificação da ação Área auditada Objetivo

Relatório de Auditoria 

nº 04/2017

Secretaria de Adminis-

tração, Departamento de 

Material e Patrimônio, e 

Divisão de Almoxarifado

Aferir a eficiência dos controles internos, relativamen-

te a entradas, saídas e estoque de materiais; verificar a 

segurança, conservação, armazenamento e consumo 

dos bens, de acordo com a Resolução nº 20/2016-PGJ, 

de 8 de setembro de 2016, que dispõe sobre o controle 

do consumo de recursos materiais e suprimentos por 

unidade sumária, no âmbito do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS). O escopo do 

trabalho foi conferir fisicamente, por amostragem, os 

itens do almoxarifado e os bens arrolados no termo de 

inventário; verificar a instalação do espaço físico; verificar 

a existência de segurança; aferir se o layout é funcional; 

examinar se há locais separados para recepção e 

expedição de materiais; examinar se existem almoxarifa-

dos auxiliares vinculados ao almoxarifado geral.

Relatório de Auditoria 

nº 05/2017

Secretaria de Adminis-

tração e DENG

Aferir a eficiência dos controles internos, relativamen-

te a entradas, saídas e estoque de materiais; verificar a 

segurança, conservação, armazenamento e consumo de 

bens do almoxarifado do Departamento de Engenharia 

(DENG).

Relatório de Auditoria 

nº 06/2017

Secretaria de Adminis-

tração e Departamento 

de Serviços Gerais

Verificar quanto à execução do Contrato nº 28/PGJ/2016: 

(a) existência de controles internos inerentes à execução 

contratual que dificultem ou mitiguem a ocorrência de 

erros e fraudes, de modo a garantir a qualidade dos 

serviços para a consecução do interesse público; (b) se 

os fiscais e gestores dos contratos desempenham suas 

funções com efetividade; (c) se há o devido cumprimen-

to das cláusulas contratuais durante a sua execução, em 

especial, as relacionadas com as obrigações trabalhistas 

e sociais.

Relatório de Auditoria 

nº 07/2017

Secretaria de Recursos 

Humanos, Departamen-

to de Pagamento de 

Pessoal e Departamen-

to de Apoio Jurídico da 

Secretaria de Gabinete 

do Procurador-Geral de 

Justiça.

Verificar o atendimento no disposto no artigo 4º, parágrafo 

único, da Resolução CNMP nº 9, de 5 de junho de 2006, 

no que concerne ao limite remuneratório constitucional.
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Identificação da ação Área auditada Objetivo

Relatório de Auditoria 

nº 08/2017

Secretaria de Adminis-

tração, Departamento de 

Material e Patrimônio, e 

Divisão de Almoxarifado

Analisar a execução dos contratos de prestação de 

serviços terceirizados (Contrato nº 47/PGJ/2016 e 

Contrato nº 06/PGJ/2015), verificando se as obrigações 

contratuais e trabalhistas estão sendo cumpridas pela 

empresa contratada, bem como avaliar os procedimen-

tos de controle interno relativos à gestão do contrato.

Plano Anual de Ati-

vidades de Controle 

Interno 2017

Secretaria de Finanças

Elaboração do Parecer Técnico conclusivo do Controle 

Interno sobre a prestação de contas anual da Procura-

doria-Geral de Justiça, do Fundo Especial de Apoio e De-

senvolvimento do MP/MS e Fundo Especial de Combate 

às Drogas no âmbito do MP/MS, remetidos ao Tribunal 

de Contas/MS em março/2017.

Plano Anual de Ati-

vidades de Controle 

Interno 2017

Site do MPMS

Verificação mensal do cumprimento do disposto na 

Resolução nº 010/2015-PGJ, de 7 de maio de 2015, 

que dispõe sobre o Portal da Transparência do MP/

MS, mediante aplicação do Formulário de Avaliação do 

CNMP, juntamente com a elaboração de um relatório 

resumido de eventuais inconsistências encontradas.

Plano Anual de Ati-

vidades de Controle 

Interno 2017

Diário Oficial do TCE/MS

Acompanhamento diário das decisões proferidas pelo 

Tribunal de Contas referentes aos processos administrati-

vos remetidos para prestação de contas;
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2.1.7 Recursos Humanos

A Secretaria de Recursos Humanos (SRH), subordinada ao Gabinete do 

Procurador-Geral de Justiça, compete a direção, coordenação, organização, 

orientação, supervisão, execução e controle das atividades de administra-

ção de Recursos Humanos do Quadro do Ministério Público Estadual. Sua 

estrutura é composta 20 servidores, efetivos e comissionados, dois estagiá-

rios e duas mirins do Instituto Mirim de Campo Grande.

No ano de 2017, conforme consulta ao Sistema de Protocolo da Procurado-

ria-Geral de Justiça (Sistema NOTES), tramitaram na SRH 47.866 documen-

tos referentes aos membros, servidores e estagiários administrativos do 

Parquet.

2.1.7.1 Departamento de Gestão de Pessoas e 
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas

Os Departamentos de Gestão de Pessoas e de Desenvolvimento de 

Pessoas possuem atribuições inerentes à gestão de capital humano, uma 

vez que os processos relativos às carreiras de membros, servidores e esta-

giários tramitam por esses setores.

Tabela 4. Movimentações no Quadro de Servidores do Ministério 

Público

47.866
DOCUMENTOS TRAMITARAM NA SRH

Exonerações Quantidade

Servidores efetivos 9

Servidores comissionados 53

Nomeações Nomeados Empossados

Candidatos aprovados no V Concurso Público para Ingresso na 

Carreira de Servidores
102 33

Servidores comissionados 75 75

Vacância por posse em cargo inacumulável Quantidade

Servidores efetivos 8
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Com relação às nomeações, foram adotadas as providências administrativas 

de conferência das documentações exigidas para investidura nos cargos de 

carreira, preenchimento de formulários inerentes ao processo de ingresso 

no quadro de pessoal, cadastramento dos dados pessoais e funcionais nos 

sistemas Turmalina e SGP (Sistema de Gestão de Pessoas), bem como pro-

vidências quanto à confecção de crachás e identidades funcionais.

Durante o ano, foram emitidos 122 crachás e 111 identidades funcionais aos 

servidores da Instituição.

Ainda sobre a gestão de pessoas, adotaram-se todas as providências ne-

cessárias quanto aos 62 servidores exonerados: devolução de identidades 

funcionais e crachás; verificação de regularidade de registros de frequên-

cias perante o sistema SPO; baixas no sistema SGP.

Além dos provimentos e vacâncias dos cargos de servidores do Ministério 

Público, foram identificadas remoções e redistribuições de servidores para 

atendimento das demandas e adequação da força de trabalho na Procura-

doria-Geral de Justiça e nas Promotorias de Justiça.

Tabela 5. Processos de remoção

122
CRACHÁS

111
IDENTIDADES FUNCIONAIS

Cargo
Comarca de 

origem

Comarca de 

destino

Técnico I/administrativo Itaporã Dourados

Técnico I/administrativo Terenos Campo Grande

Técnico I/administrativo
Nova Alvorada 

do Sul
Terenos

Auxiliar/motorista Jardim Campo Grande

Auxiliar/motorista Ponta Porã Campo Grande

Auxiliar/motorista
Chapadão do 

Sul
Campo Grande

Auxiliar/motorista Três Lagoas Jardim

Auxiliar/motorista Paranaíba Campo Grande
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Tabela 6. Processos de redistribuição

XXVII Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do Ministério Público para o cargo de Promotor de 

Justiça Substituto

Durante o primeiro semestre de 2017, foram divulgadas as deliberações proferidas pela Comissão de Concurso, após 

a apreciação dos recursos interpostos em face do resultado das provas escritas do XXVII Concurso para Promotor 

de Justiça Substituto, realizadas em novembro de 2015, bem como as notas das respectivas provas. Nesta fase do 

concurso, foram aprovados 22 candidatos. Subsequentemente os candidatos aprovados requereram à Comissão de 

Concurso as inscrições definitivas, que foram analisadas e apreciadas pela mesma.

Nesta fase, houve a desistência de alguns candidatos e aqueles que tiveram suas inscrições definitivas deferidas 

foram convocados para participar da avaliação psicológica, realizada nos dias 24 e 25.4.2017, e das provas orais, 

realizadas nos dias 7 e 8.5.2017 (prova de tribuna) e no período de 9 a 12.5.2017 (provas: Direito Penal; Direito Pro-

cessual Penal; Direito Civil; Direito Processual Civil; Tutela de Interesses Difusos e Coletivos; Direito Constitucional). 

Participaram da etapa das provas orais 18 candidatos.

Cargo Comarca de origem Comarca de destino

Técnico I/Administrativo Coxim Campo Grande

Técnico I/Administrativo Coxim Campo grande

Técnico I/Administrativo Bonito Campo Grande

Técnico I/Administrativo Rio Negro Campo Grande

Técnico II/Administrativo Paranaíba Cassilândia

Técnico II/Administrativo Aparecida do Taboado Campo Grande

Técnico II/Administrativo Cassilândia Campo Grande

Técnico II/Administrativo Campo Grande Coxim

Técnico II/Administrativo Campo Grande Coxim

Técnico II/Administrativo Campo Grande Rio Negro

Técnico I/Administrativo Chapadão do Sul Inocência

Técnico I/Administrativo Costa Rica Pedro Gomes

Técnico I/Administrativo Coxim Sete Quedas

Técnico I/Administrativo Nova Alvorada do Sul Sonora

Técnico II/Administrativo Inocência Chapadão do Sul

Técnico II/Administrativo Pedro Gomes Costa Rica

Técnico II/Administrativo Sete Quedas Coxim

Técnico II/Administrativo Sonora Nova Alvorada do Sul
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A banca examinadora foi composta pelos Procuradores de Justiça Sergio 

Luiz Morelli, Presidente da Comissão; Hudson Shiguer Kinashi, Humberto de 

Matos Brittes e Jaceguara Dantas da Silva, bem como pelo representante 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/

MS), Sandro Rogério Monteiro de Oliveira.

Figura 11. Membros da Comissão do 

Concurso durante prova de tribuna, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, 

em 8.5.2017.

Por meio do Aviso nº 007/2017-COC, de 12.5.2017, publicado no DOMP-MS 

nº 1504, de 15.5.2017, foram divulgados os resultados das provas orais, os 

prazos para acesso à gravação das referidas provas para a interposição de 

recursos e os prazos para apresentação dos títulos.

Após a análise dos recursos impetrados por alguns dos candidatos não 

aprovados e da apresentação dos títulos, foi publicado o resultado final do 

XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Promotor de 

Justiça Substituto, com 14 aprovados.

Também foram publicadas as convocações para comparecimento à junta 

médica e para realização de perícia por equipe multiprofissional.

No dia 2.8.2017, o concurso foi homologado pelo Conselho Superior do Mi-

nistério Público (CSMP), sendo nomeados e empossados 13 Promotores de 

Justiça Substitutos, tendo em vista que um candidato aprovado foi conside-

rado eliminado por não comparecer à junta médica.

Concessão de férias de servidores – Resolução nº 6/2017-PGJ, de 7.4.2017

Em 2017 foi publicada a Resolução nº 6/2017-PGJ, de 7.4.2017, que discipli-

na a concessão de férias dos servidores do Quadro de Servidores do Minis-

tério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como a conversão de 

um terço das mesmas em abono pecuniário.
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Referida Resolução é fruto de comissão instituída pelo Procurador-Geral de Justiça, composta pela Procuradoria-

-Geral Adjunta de Justiça Administrativa, pela Assessoria Especial do PGJ e por servidores da SRH e da Secretaria 

de Planejamento e Gestão (SEPLANGE).

Por meio da Resolução nº 6/2017-PGJ, foi atualizada a forma de envio dos formulários de solicitação, alteração, 

suspensão e interrupção de férias dos servidores, de forma que passaram a ser encaminhados somente por sistema 

informatizado, reduzindo o trâmite de documentos físicos.

Em 30.11.2017, foi publicada a escala anual de férias dos servidores para o ano de 2018 nos termos da referida 

resolução. Nesta escala foram contemplados 576 servidores. Também foram elaboradas portarias de alteração, 

interrupção e suspensão de férias de servidores.

Tabela 7. Atuação administrativa

Expedientes Quantidade

Memorandos 440

I n f o r m a ç õ e s 

processuais
3.179

Ofícios 749

Ofícios circulares 4

Portarias 4.391

Houve, ainda, o controle e a 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 na home page por meio 

do sistema GECON, recebimento e acompanhamento das declarações de 

bens e rendas de todos os servidores e membros, organização e emissão 

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, ela-

boração e encaminhamento de extratos de portaria para a imprensa oficial, 

para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público (DOMP), 

controle de material utilizado pela Secretaria, análise e tomada de provi-

dências quanto a documentos a serem eliminados em conformidade com a 

tabela de temporalidade.

Para atender as exigências do Tribunal de Contas, foram encaminhadas ele-

tronicamente, pelo Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal 

do referido Tribunal, informações cadastrais de membros e servidores 

efetivos e comissionados.

Com relação às avaliações dos servidores, foram expedidos os Boletins de 

Avaliação de Produtividade, de Avaliação de Desempenho e de Avaliação 

de Estágio Probatório. Também foram realizados o recebimento e o enca-

minhamento para as Comissões de Desempenho e de Estágio Probatório: 

dos Boletins de Avaliação de Produtividade referentes ao 1º trimestre, de 

Avaliação de Produtividade relativos ao 1º semestre, de Avaliação de Estágio 

Probatório e de Avaliação de Desempenho de todos os servidores efetivos.

A SRH também elaborou e atualizou a escala de férias e de plantão dos 

membros, disponibilizando-as no Portal do MPMS. As substituições dos 

Membros advindas dos afastamentos diversos também foram controladas 

pela SRH com o apoio do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. 
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Sistema de Ponto Online (SPO)

Em 1º.1.2017, entrou em vigor a Resolução nº 022/2016-PGJ, de 12.9.2016, 

que dispõe sobre a jornada de trabalho, o registro e controle de frequên-

cia e o banco de horas dos servidores do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso do Sul, revogando-se a partir da mesma data a Resolução nº 

018/2013-PGJ, de 31.10.2013.

Verificou-se uma redução de documentos emitidos à SRH relacionados 

à frequência dos servidores, gerando economia de papel e correios, bem 

como a otimização dos serviços no que tange ao controle de frequência 

dos servidores.

Com a implantação do Sistema de Ponto Online (SPO) após a entrada em 

vigor da Resolução nº 022/2016-PGJ, a STI elaborou análise estatística dos 

dados existentes, de forma que se observou a ocorrência de economia de 

tempo de execução das atividades relacionadas ao controle de frequência 

dos servidores, bem como economia de custo pela substituição do sistema.

 ~ Total de usuários do SPO: 1.269

 ~ Total de economia com impressão de papel: aproximadamente R$ 

16 mil

 ~ Total de atividades relacionadas ao controle de frequência e que 

foram suprimidas: 15 (de 37 para 22)

 ~ Economia do tempo para execução das atividades relacionadas ao 

controle de frequência: 1.346 h/mês

Infraestrutura:

 ~ Estações dedicadas (computadores exclusivos para registro biomé-

trico no SPO): 8

 ~ Estações compartilhadas (computadores que são utilizados para 

tarefas rotineiras e para registro biométrico no SPO): 56

 ~ Leitores biométricos: 86

 ~ Economia obtida com a substituição do sistema de registro de 

ponto utilizado anteriormente pelo Sistema de Ponto Online (SPO): 

R$ 192.305,00.

Em dezembro de 2017, foi apresentado pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação (STI) os painéis de controle do SPO na ferramenta de business 

1.269
USUÁRIOS DO SPO

R$ 16mil
ECONOMIZADOS COM IMPRESSÃO

1.3 h/mês
ECONOMIZADOS EM ATIVIDADES DE 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA

8
ESTAÇÕES EXCLUSIVAS PARA REGISTRO 
BIOMÉTRICO NO SPO

56
ESTAÇÕES COMPARTILHADAS

86
LEITORES BIOMÉTRICOS

R$ 192mil
ECONOMIZADOS COM A SUBSTITUIÇÃO 
PELO SPO DO ANTIGO SISTEMA 
DE PONTO UTILIZADO
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intelligence (BI) QlikView, para identificação das lacunas que devem ser apri-

moradas, buscando melhorar a gestão do controle da jornada de trabalho 

dos servidores.

2.1.7.2 Serviço social

O atendimento e as orientações para obtenção de assistência social aos 

membros e servidores em exercício nos órgãos do Ministério Público 

ocorrem no âmbito da SRH por meio da área de Serviço Social.

Durante o ano de 2017, foram emitidos 199 Boletins de Inspeção Médica 

(BIM) e 92 Boletins de Inspeção Médica Admissional (BIMA). Com relação 

ao acompanhamento realizado na concessão de afastamentos de membros 

e servidores, foi verificada a concessão de 81 licenças para tratamen-

to de saúde, 14 licenças-maternidade, 16 licenças por motivo de doença 

em pessoa da família. Houve ainda a readaptação de cinco servidores do 

Quadro da Instituição e a ocorrência de três Comunicações de Acidente de 

Trabalho - CAT.

A área de Serviço Social mantém contato direto com o setor de benefícios 

da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV) e com 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para concessões de auxílio-

-doença, sendo que, no primeiro semestre de 2017, ocorreram quatro con-

cessões. Visitas domiciliares e hospitalares são realizadas aos Membros e 

servidores afastados e que necessitam de cuidados especiais.

Os contratos dos planos de saúde da Caixa de Assistência dos Servidores 

de Mato Grosso do Sul (CASSEMS) e UNIMED Campo Grande, oferecidos 

aos membros e servidores, são acompanhados diretamente pela área de 

Serviço Social para agilizar atendimentos e demais informações.

Pela UNIMED foram realizadas 93 inclusões e 53 exclusões de titulares e 

seus dependentes; foram realizados contatos para agilizar atendimentos 

cirúrgicos e exames, auxílio-funeral, plano de continuidade assistencial, 

relatório de participação em consultas médicas, reembolsos de mensalida-

des; também foram executados o recebimento, o controle e a remessa das 

carteiras de identificação dos usuários, tendo em vista que os descontos 

são efetuados mensalmente em folha de pagamento.

A área de Serviço Social verificou e adequou os 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 Mi-

nistério Público Estadual (PARSEP II/SIPREV).

93
INCLUSÕES NA UNIMED

53
EXCLUSÕES DA UNIMED
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Foram prestadas orientações aos inativos e pensionistas acometidos de 

doenças graves para requerer a concessão dos benefícios previstos na Lei 

nº 7.713, de 22.12.1988 (isenção do desconto do Imposto de Renda Retido 

na Fonte) e, ainda, a redução do cálculo de contribuição para o Regime de 

Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (MSPREV), nos termos 

do artigo 20, inciso V, da Lei nº 3.150, de 22.12.2005.

Encaminhou mensalmente à AGEPREV relatórios para fins de previsão de 

cálculo atuarial pela empresa conveniada. A área de Serviço Social também 

elaborou cálculos de previsão das datas de início de direito do benefício 

de abono de permanência e benefício de aposentadoria por meio de si-

mulações, subsidiados pelas informações dos contidas nos assentamentos 

funcionais dos membros e servidores da Instituição.

2.1.7.3 Departamento de Pagamento de Pessoal

O Departamento de Pagamento de Pessoal executa rotinas inerentes à área 

de Recursos Humanos referentes à gestão das folhas de pagamento de 

membros e servidores desta Instituição. Além da elaboração das folhas de 

pagamentos normais, de benefícios, folha-maternidade, rescisão, indeniza-

ções, auxílios, férias e abonos pecuniários, folhas complementares de exer-

cícios anteriores e folhas de pagamento de diárias a membros e servido-

res, são transmitidas informações obrigatórias aos órgãos governamentais 

e emitidos relatórios referentes às inclusões em folha de pagamento e às 

consignações facultativas e obrigatórias.

Tabela 8. Atividades no Departamento de Pagamento de Pessoal

Além da elaboração de folhas de pagamento, vale destacar que o Depar-

tamento de Pagamento de Pessoal realiza o levantamento e a prestação 

de informações em processos administrativos relativos à concessão de 

vantagens e outros benefícios financeiros a membros e servidores.

Também foram realizados as instruções e os cálculos em processos para 

concessão de aposentadorias e de pensões, a emissão de declarações, 

comprovantes de pagamentos, carta-margem, planilhas referentes às infor-

mações financeiras dos membros e servidores e, ainda, a geração de infor-

14.298
RELATÓRIOS EMITIDOS

30%
A MAIS EM RELAÇÃO 
AO ANO DE 2016

Elaboração de folhas de pagamento 671

Elaboração de folhas de diárias de membros e servido-

res
6.116

Emissão de relatórios de inclusões em folha de 

pagamento
14.298



30

Relatório Anual de Atividades  |  2017

mações relativas aos comprovantes de rendimentos para fins de declara-

ção de Imposto de Renda e a elaboração da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS).

O Departamento foi responsável pela alimentação do Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS (SEFIP) e pela prestação de informações à Previdên-

cia Social para geração da Guia de Recolhimentos do FGTS e de Informa-

ções à Previdência Social (GFIP).

2.1.7.4 Estagiários na área administrativa

O quadro de estagiários da área administrativa no início do ano de 2017 era 

de 80 estagiários, sendo 17 de nível médio e 63 de ensino superior. No 

decorrer do exercício, foram realizadas 152 contratações, sendo emitidos 

termos de compromisso de estágio assim distribuídos:

As renovações dos termos de compromissos são realizadas semestralmen-

te, a contar da data de vencimento do contrato. Ao longo do ano, foram 

celebrados 74 termos aditivos com alteração de vigência contratual. Os 

processos seletivos de estagiários administrativos nas comarcas do interior 

totalizaram 31.

Durante o ano, foram rescindidos 145 contratos de estágio, sendo 102 de 

nível médio e 43 de nível superior. As rescisões ocorrem nas seguintes 

hipóteses: ao término da vigência do termo de compromisso de estágio, 

ressalvada a hipótese de sua renovação; a pedido do interessado; por 

conclusão do curso na instituição de ensino, assim entendido o encerra-

mento do último semestre letivo.

Foram recebidos 8.407 documentos do Protocolo-Geral referentes a 

pedidos de recesso remunerado, folhas de frequência, avaliação mensal de 

desempenho, documentos diversos de estagiários, termos de compromis-

so de estágio e documentos relativos aos processos seletivos de estagiá-

rios do interior.

Ao fim do exercício, o Quadro de Estagiários era de 88, sendo 38 de nível 

médio, 46 de nível superior/graduação e quatro de nível superior/pós-gra-

duação. Além disso, a Instituição contou com a contratação de quatro pres-

tadores de serviço voluntário no referido quadro.

Houve a padronização de modelos de editais que contemplam todas as 

fases possíveis de um processo de seleção de estagiários de nível médio, 

com o objetivo de orientar os servidores encarregados de organizar esse 

tipo de seleção e otimizar o andamento até a correta finalização de tais 

processos. Também foram padronizados: fichas de inscrição e fichas de de-

119
CONTRATAÇÕES DE NÍVEL MÉDIO

29
CONTRATAÇÕES DE NÍVEL
SUPERIOR/GRADUAÇÃO

4
CONTRATAÇÕES DE NÍVEL 
SUPERIOR/PÓS-GRADUAÇÃO

31
PROCESSOS SELETIVOS DE ESTAGIÁRIOS 
ADMINISTRATIVOS



31

Órgãos de Apoio Direto ao Procurador-Geral de Justiça

claração de reserva de vaga para negro ou indígena; requerimentos para recursos contra o gabarito e o indeferi-

mento de inscrição e para pessoa com deficiência para realização das provas.

Foram definidas datas-limites para que os estagiários administrativos procedam à entrega da declaração de 

matrícula atualizada e dos relatórios semestrais. Foram implantados procedimentos para solicitação de recesso 

remunerado por meio de requerimento padronizado, envio de e-mails de avisos mensais aos supervisores e aos 

estagiários sobre a quantidade de dias de recesso a que estes têm direito para conhecimento do lançamento dos 

mesmos, bem como sobre data-limite para sua solicitação. Todos os estagiários administrativos receberam carteiras 

de identidade funcional e crachás de identificação.

2.1.7.5 Fórum Nacional de Gestão – FNG/CNMP

Por meio de seu diretor, a SRH esteve presente nas 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias do Fórum Nacional de Gestão do Mi-

nistério Público brasileiro (FNG), do CNMP, em abril e agosto respectivamente, sendo aquele eleito Subcoordenador 

do Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas (CPGP) por seus integrantes, pelo período de um ano.

Durante a 2ª Reunião Ordinária, os comitês temáticos do FNG discutiram assuntos pertinentes aos projetos dos 

grupos do trabalho, além da realização de palestra com a Professora Zenaide Carvalho sobre o Projeto eSocial, para 

nivelamento do conhecimento sobre o assunto entre os representantes dos ramos do Ministério Público nacional.

No período de 11 a 14.12.2017, foi realizada a 5ª Reunião Técnica para Órgãos Públicos sobre o eSocial, da qual par-

ticiparam os Diretores da SRH, da STI e da Secretaria de Finanças e Planejamento (SEFIN), juntamente com demais 

representantes do Ministério Público brasileiro e de outros órgãos. Durante a reunião, foram feitas explanações e 

dirimidas dúvidas sobre o eSocial, bem como foi apresentado o novo cronograma de sua implantação.

2.1.7.6 Gestão por Competências

Durante o primeiro semestre de 2017, foi disponibilizado a todos os integrantes da Instituição, na plataforma Google 

Forms, um formulário com o intuito de produzir resultados para identificação das Lacunas de Competências ou 

GAPs, isto é, a lacuna entre as competências existentes no quadro de pessoal e aquelas que precisam ser desen-

volvidas.

As respostas ao formulário foram analisadas e tabuladas, de forma a produzir representações gráficas para a con-

solidação dos resultados obtidos.

No dia 9.2.2017, foi realizada visita técnica dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) ao 

MPMS, para troca de informações sobre o projeto com a Comissão de Gestão por Competências. Durante a reunião, 

foi apresentada e discutida a linha do tempo de implantação da Gestão por Competências no MPMS, contemplando 

as fases mais importantes do projeto, seu cronograma de execução e as próximas etapas a serem cumpridas.

Em abril de 2017, foi realizada reunião da Comissão de Gestão por Competências do MPMS com o Escritório de 

Competências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), tendo este apresentado os resulta-

dos finais de suas competências gerenciais e a equipe do MPMS, os gráficos das comuns. A equipe do MPDFT 
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sugeriu que o MPMS calcule o índice geral de prioridade de capacitação 

(IP), a partir da relação entre a importância e o domínio das competências 

mapeadas.

A Comissão concluiu em 2017 o Plano de Capacitação das Competências 

Comuns, que será apresentado à Administração Superior para apreciação e, 

se aprovado, para posterior implantação. Por fim, foram iniciados os estudos 

para a definição das competências gerenciais, que fazem parte do escopo 

do Projeto Gestão por Competências do MPMS.
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2.2 Assessoria Especial da 
Procuradoria-Geral de Justiça

Assessores Especiais: Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro 

   Promotor de Justiça Paulo César Zeni 

   Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 

   Promotor de Justiça Ricardo de Melo Alves

A Assessoria Especial realiza o assessoramento direto ao Procurador-Geral de Justiça, tanto nos processos judiciais 

quanto nos procedimentos administrativos institucionais de sua atribuição. São quatro os Promotores de Justiça 

designados como Assessores Especiais. Além disso, a Assessoria Especial (ASSEP) conta com o quadro de sete 

assessores jurídicos, seis técnicos administrativos e um estagiário de pós-graduação na área de Direito e, ainda, um 

assessor de procurador e um assessor jurídico disponibilizados por necessidade de serviço.

Os Assessores Especiais Ricardo de Melo Alves e Paulo César Zeni também são membros do Comitê Estratégico de 

Tecnologia da Informação (CETI), incumbido da coordenação de todas as medidas e ações empreendidas na área de 

tecnologia da informação no âmbito do MPMS. Também integram o Grupo Gestor para a Administração e Gerência 

da Implantação, Manutenção e Aperfeiçoamento das Tabelas Unificadas do Ministério Público (GIT), criado em 2011 

por força de resolução interna e conforme determinação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com 

a incumbência de administrar as tabelas taxonômicas utilizadas pelos sistemas de informação do MPMS. Entre os 

trabalhos elaborados pela ASSEP, destaca-se que o Promotor de Justiça e Assessor Especial Ricardo de Melo Alves 

continua supervisionando os trabalhos de atualização do Portal da Transparência.

O Assessor Especial Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa integra o Comitê de Controle Interno de Tecnologia da 

Informação no âmbito do MPMS, criado em maio de 2015, em atendimento à determinação contida no item 55.39 

do relatório de inspeção elaborado pela Corregedoria Nacional do CNMP, datado de maio de 2012, bem como 

supervisiona a área de Planejamento e Gestão Estratégica do MPMS. Atuou também, durante o ano de 2017, como 

membro colaborador da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do CNMP (Portaria CNMP-PRESI nº 108, de 

8 de setembro de 2016).

A Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro assessora o Procurador-Geral de Justiça nos processos judiciais 

cíveis e criminais de atribuição originária do PGJ (exceto delegações) como autor ou custos legis; nos procedimen-

tos investigativos de crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função; nos precatórios; e 

ainda nas decisões do artigo 28 do Código de Processo Penal. Atualmente é designada também como membro 

auxiliar junto à CPE/CNMP (Portaria nº 3849/2017-PGJ, de 9.11.2017).

Destaca-se que, desde o mês de julho de 2015, quando houve a implantação do SAJMP, todos os documentos 

recebidos na ASSEP são digitalizados e cadastrados no referido sistema, onde são armazenados os relatórios 

numéricos.

Em relação à atuação do CETI, os Assessores Especiais mantiveram-se à frente na elaboração e no acompanha-

mento do Projeto Guaicuru, que trata da implantação do sistema de processo eletrônico denominado SAJMP, cuja 

aquisição ocorreu em 2014. No ano de 2017, foram concluídas as atividades de implantação do SAJMP, atingindo a 

marca de 100% das Promotorias de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Destaca-se o treinamento realizado 

pelo Assessor Especial Paulo César Zeni aos membros e servidores de todas as comarcas abrangidas.
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Tabela 9. Movimentação da ASSEP - 2017

Movimentos Número de movimentos

Juntadas de documentos 1.128

Procedimentos cadastrados 673

Procedimentos conclusos aos Assessores Especiais 663

Registro de protocolos 632

Procedimentos concluídos/arquivados 521

Encaminhamento ao membro 479

Certidões/Informações 369

Encaminhamentos a órgãos internos 595

Finalizados por evolução 358

Atividades não procedimentais (reuniões, palestras, grupos de trabalho) 232

Instauração de procedimentos administrativos 219

Manifestações 278

Despachos/outras providências 204

Documentos peticionado eletronicamente 251

Realizada análise para distribuição 136

Entradas da carga 177

Decisões monocráticas 152

Registros de notícias de fato 125

Manifestações em 2º Grau 87

Expedição de documento 93

Decisões do PGJ 84

Ciências de sentença/acórdão/decisão favorável 100

Outras ciências 41

Outros movimentos diversos 54

Petições iniciais protocolizadas 43

Decisões monocráticas sem resolução de mérito 39

Despachos administrativos 26

Petições iniciais 41
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Os Assessores Especiais ainda realizaram o assessoramento presencial em todas as sessões do CSMP e do Colégio 

de Procuradores de Justiça, analisaram e elaboraram minutas de resoluções.

No tocante à elaboração de parecer e minuta de resolução, consta redefinição das atribuições das Promotorias de 

Justiça de Corumbá e criação da 9ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, da 17ª Promotoria de Justiça da comarca 

de Dourados e da 75ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, com a redefinição das atribuições das Promotorias 

de Justiça Cíveis de Campo Grande.

Entre outras minutas de resoluções importantes elaboradas pela ASSEP, destaca-se a que disciplina a concessão 

de férias aos servidores do MPMS, possibilitando a conversão de um terço das férias em abono pecuniário. Des-

tacam-se, ainda, as seguintes resoluções: a que disciplina o sistema de plantão dos Promotores de Justiça; a que 

disciplina o sistema de plantão dos Promotores de Justiça da Capital; a que promove adequações no sistema de 

plantão das Promotorias de Justiça da Comarca de Três Lagoas.

Movimentos Número de movimentos

Manifestações em segundo grau 54

Resoluções 26

Prorrogações de prazo em procedimento administrativo 32

Declaração de incompetência para a decisão 8

Convênios/termos de cooperação 6

Declínios de atribuição no mesmo ramo do MP 10

Instauração de inquéritos civis - IC 8

Instauração de procedimentos preparatórios - PP 9

Designação de novo membro 7

Memoriais 4

Instauração de procedimentos investigatórios criminais - PIC 4

Ordem/Instrução de serviço 4

Agravos de instrumento 4

Recursos extraordinários 3

Recursos especiais 3

Embargos de declaração 4

Recomendações 2

Impugnação aos embargos 1
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Os Assessores Especiais trabalharam na minuta das resoluções regulamentando o estágio probatório dos membros 

do MPMS e o pagamento de ajuda de custo para despesas com transporte e mudança nos casos de nomeação, 

promoção ou remoção dos Promotores de Justiça.

Outro destaque foi a minuta da resolução que regulamentou a concessão de licença-paternidade aos membros 

e servidores do MPMS, conforme orientações do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como a resolução 

que dispôs sobre o uso do nome social a travestis e transexuais no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso 

do Sul.

Outras resoluções editadas e que houve participação direta da Assessoria Especial foram: a que dispôs sobre a 

Carteira Funcional dos membros e servidores da Instituição; a que instituiu o Núcleo Permanente de Autocompo-

sição (NUPIA) do MPMS; a que regulamentou a tramitação dos procedimentos judiciais e extrajudiciais eletrônicos 

no âmbito do MPMS; a que regulamenta o art. 30, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 4.134, de 6.12. 2011, 

com redação determinada pela Lei Estadual nº 4.998, de 10.5.2017, instituindo ajuda de custo para despesas de 

locomoção à sede do trabalho.

Outra atuação fundamental foi o assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça na elaboração de diversas ações 

direitas de inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), 

em face de dispositivos de leis orgânicas de aproximadamente vinte municípios do Estado – que permitiam o julga-

mento ficto de contas do Prefeito pela Câmara Municipal, bem como que a própria Câmara Municipal julgasse suas 

contas –, por estarem em desacordo com as Constituições Estadual e Federal.

Outras ADIs ajuizadas as quais contaram com o apoio da Assessoria Especial podem ser exemplificadas por aquela 

ajuizada em face da Lei Municipal nº 4.084/2017 de Dourados, que proibia o uso de carros particulares cadastra-

dos em aplicativos como Uber, bem como em face da Lei Municipal nº 1.500/2016 de Aparecida do Taboado, que 

acrescentou dispositivos conferindo discricionariedade ao Chefe do Executivo para aprovar loteamento em área de 

expansão urbana às margens do reservatório da Hidrelétrica de Ilha Solteira, dispensando a execução de todas as 

obras de infraestrutura estabelecidas pela Lei Municipal de parcelamento do solo.

A ASSEP ainda auxiliou nos trabalhos desenvolvidos na área da Política de Segurança Institucional. Também 

elaborou minutas de recursos especiais e extraordinários, interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça perante o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) em procedimentos de sua atribuição originária.

A Assessoria Especial também atuou no ano de 2017 auxiliando o Procurador-Geral de Justiça na elaboração de 

decisões dirimindo diversos conflitos de atribuições entre os membros da Instituição, bem como perante o STF.
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3.1 Procuradoria-Geral Adjunta de 
Justiça Administrativa

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça: Nilza Gomes da Silva

As atividades desempenhadas pela Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa (PGA-ADM) estão previstas 

na Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014, bem como delegadas pelas Portarias nº 1288/2016-PGJ, de 6.5.2016, e 

nº 1289/2016-PGJ, de 6.5.2016. Entre suas atribuições, desempenha a política administrativa da Instituição, princi-

palmente no que tange aos assuntos relacionados aos servidores do Quadro do MPMS.

Em relação ao registro de frequência dos servidores, foram realizadas reuniões com representantes da Secretaria 

de Tecnologia da Informação (STI) e da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) para discussões sobre melhorias no 

novo Sistema de Ponto Online (SPO); deliberações referentes às alterações do horário da jornada de trabalho dos 

servidores, bem como sobre créditos e débitos do banco de horas e análise de cada caso concreto sobre a possi-

bilidade de reabertura de folha de frequência.

No que se refere às férias dos servidores, foi criada, por meio da Portaria nº 154/2017-PGJ, de 18.1.2017, a comissão 

responsável pela regulamentação da Lei nº 4.972, de 29.12.2016, que alterou a Lei nº 4.134, de 6.12.2011. O trabalho 

da comissão, sob a presidência da Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa, resultou na elaboração da 

Resolução nº 006/2017-PGJ, de 7.4.2017, a qual regulamentou a concessão de férias dos servidores do Quadro do 

MPMS, bem como a conversão de um terço em abono pecuniário, sendo revogada a Resolução nº 022/2014-PGJ, 

de 12.9.2014.

Para atender cada caso específico e auxiliar os trabalhos da SRH, foram elaborados quatro formulários (1. Reque-

rimento de Férias - Conversão de 1/3; 2. Alteração de Férias; 3. Suspensão de Férias; e 4. Interrupção de Férias) 

e, ainda, foi implantado para seu gerenciamento o sistema OTRS (Open-source Ticket Request System), de forma 

que todos os pedidos de férias passaram a ser encaminhados por meio do Sistema Integrado do Ministério Público 

(SIMP). Importante destacar que a escala de férias, a partir do ano de 2017, passa a ser anual, de modo que o re-

querimento de férias dos servidores com intuito de usufruir desse benefício no ano seguinte devem ser feitos até 

outubro do ano em curso. A norma possibilitou a programação dos servidores dentro de seus setores, bem como o 

gerenciamento da continuidade dos serviços pela Instituição no afastamento daqueles.

Foi criada pelo Procurador-Geral de Justiça, sob a presidência da Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Adminis-

trativa, a comissão responsável pela análise e revisão das atribuições dos cargos efetivos do Quadro de Servidores 

do MPMS (Portarias nº 155/2017-PGJ, de 18.1.2017, e nº 212/2017-PGJ, de 24.1.2017), cujos trabalhos continuarão em 

andamento no ano de 2018.

Destaca-se ainda que foi concedida aos membros e servidores, pela PGA-ADM, a prorrogação da licença-paterni-

dade com base na Recomendação nº 38 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sendo que posterior-

mente foi publicada a Resolução nº 021/2017-PGJ, de 28.8.2017, que regulamenta a prorrogação de tal benefício.

No que tange aos assuntos relacionados aos servidores do Quadro desta Instituição, foram apreciados e delibe-

rados: concessão de licenças e afastamentos; concessão de pagamentos de benefícios e vantagens; jornadas 

especiais de trabalho para os servidores amparados pela Lei Estadual nº 1.134, de 26.3.1991; averbação de tempo 
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de serviço; designação de servidores para responderem pelo expediente 

das unidades subordinadas, entre outros assuntos administrativos.

Assim, tramitaram na PGA-ADM 9.388 documentos, dos quais 4.714 foram 

recebidos e 4.674 foram expedidos. Da análise desses expedientes, foram 

proferidas 1.042 decisões e 90 despachos, além de expedidos 253 memo-

randos, 244 ofícios, sete ordens de serviço e oito ofícios circulares, orientan-

do membros e servidores sobre procedimentos administrativos.

Além dessas funções descritas, foram apreciados expedientes referentes 

aos estagiários da Instituição, tanto de nível médio quanto de nível superior 

e de pós-graduação, mediante o auxílio do Centro de Estudos e Aperfeiço-

amento Funcional (CEAF) e da SRH.

Ressalta-se que a Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa foi 

designada para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo CEAF no 

período de 9 a 26.1.2017, em razão das férias do Procurador de Justiça Edgar 

Roberto Lemos de Miranda (Portaria nº 180/2017-PGJ, de 20.1.2017). Subs-

tituiu, ainda, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico, em razão de 

férias, conforme estabelece a Resolução nº 007/2014-PGJ.

A Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa autorizou despesas, 

movimentações de contas e transferências financeiras junto à Secretaria de 

Finanças e Planejamento (SEFIN), tendo em vista sua designação como or-

denadora de despesas no âmbito deste Ministério Público Estadual (Portaria 

nº 1289/2016-PGJ, de 6.5.2016).

Ademais, ao assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas 

funções administrativas, exerceu atividades diretamente ligadas ao Setor de 

Contratos, analisando, revendo, assinando e acompanhando a tramitação 

dos contratos firmados por esta Instituição com particulares e/ ou demais 

entidades.

Importante ressaltar que foram desempenhadas outras atividades como: 

participação em 15 reuniões do Colégio de Procuradores de Justiça; presi-

dência de 11 reuniões do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP); 

representação do Ministério Público em 11 sessões do Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS); participação 

em oito sessões das Câmaras Criminais do TJMS; e participação em três 

reuniões das Coordenadorias das Procuradorias de Justiça Criminais.

A Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa participou da posse 

dos Procuradores de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda e João 

Albino Cardoso Filho como membros do CSMP.

4.714
DOCUMENTOS RECEBIDOS

4.674
DOCUMENTOS EXPEDIDOS

1.042 
DECISÕES PROFERIDAS 

90 
DESPACHOS PROFERIDOS
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Participou da Sessão Solene em que os Procuradores de Justiça Silasnei-

ton Gonçalves e Olavo Monteiro Mascarenhas foram empossados no cargo 

de Ouvidor do Ministério Público Estadual e Procurador-Geral Adjunto de 

Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, respectivamente. Em outra 

oportunidade, participou da aprovação da nova Identidade Visual do MPMS.

Esteve presente na celebração do Dia Internacional da Mulher realizada 

na PGJ e ainda participou da palestra comemorativa ao Dia do Ouvidor, 

“Assédio Moral no Serviço Público”, proferida pelo Procurador do Trabalho 

da 24ª Região (TRT 24ª Região) Celso Henrique Rodrigues Fortes.

Figura 12. Mesa solene durante a 

palestra comemorativa ao Dia do 

Ouvidor, em 16.3.2017, no Auditório 

Doutor Nereu Aristides Marques.

Representou o Procurador-Geral de Justiça, com a presença do Promotor 

de Justiça e Presidente da Associação dos Membros do Ministério Público 

(ASMMP), Lindomar Tiago Rodrigues, e do Promotor de Justiça e Assessor 

Especial, Fabio Ianni Goldfinger, na assinatura do Termo de Convênio entre 

a Escola de Direito da Associação dos Membros do Ministério Público e o 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

Foi designada, como vice-presidente, para compor a Comissão do XXI 

Processo Seletivo de Estagiários de Graduação para o MPMS, por meio 

da Portaria nº 3473/2017-PGJ, de 9.10.2017, até a homologação do referido 

concurso.

Participou de reunião com os integrantes da Secretaria de Planejamento e 

Gestão (SEPLANGE) e da SRH para definir as diretrizes que seriam aplicadas 

no evento “Planejamento Estratégico de Administração, Comunicação e 

Pessoas”, cuja finalidade é promover ações de planejamento e gestão de 

bens e serviços, observando a legalidade, a eficiência da aplicação de 

recursos e a modernização administrativa, visando contribuir para o alcance 

dos objetivos institucionais. Posteriormente, participou da abertura do men-

cionado evento.
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Esteve presente na abertura do VII Congresso Estadual do MPMS, cuja 

palestra de abertura, “O Sistema Prisional no Século XX, foi ministrada pelo 

Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais Rogerio Greco.

Em outras oportunidades, reuniu-se com o Procurador-Geral de Justiça, 

juntamente com a Administração Superior, para tratar de assuntos institu-

cionais.

Para o ano de 2018, a PGA-ADM pretende, entre outros projetos, dar con-

tinuidade aos trabalhos da comissão responsável pela análise e revisão 

das atribuições dos cargos efetivos do Quadro de Servidores do Ministério 

Público Estadual; propor ao Procurador-Geral de Justiça projeto que visa 

a implantação de ações que auxiliam na melhoria da qualidade de vida e 

saúde dos servidores desta Instituição, almejando contribuir com transfor-

mações que promovam o bem-estar destes e, ainda, propor a viabilidade da 

realização de concurso público para ingresso no Quadro desta Instituição.

Figura 13. Reunião para assinatura do 

Termo de Convênio entre a Escola de 

Direito da Associação dos Membros do 

Ministério Público e o Tribunal de Contas 

de Mato Grosso do Sul, em 14.12.2017.
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3.2 Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Jurídica

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Humberto de Matos Brittes

A Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica exerce as atribuições 

previstas na Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014, entre as quais estão 

a substituição do Procurador-Geral em suas ausências; remessa mensal 

ao Corregedor-Geral do Ministério Público de relatórios dos processos 

recebidos e dos pareceres emitidos pelos Procuradores de Justiça que 

atuam nos Tribunais; manifestação nos mandados de segurança de com-

petência originária perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do Sul (TJMS).

A totalidade das atividades de atribuição da Procuradoria-Geral Adjunta de 

Justiça Jurídica (PGA-JUR) estão previstas na Resolução nº 007/2014-PGJ, 

bem como delegadas pelas Portarias nº 1284/2016-PGJ, de 6.5.2016, e nº 

1285/2016-PGJ, de 6.5.2016.

No decorrer de 2017, destaca-se a participação do Procurador-geral Adjunto 

de Justiça Jurídico em: 14 reuniões do Colégio de Procuradores de Justiça; 

Sessão Solene do Colégio de Procuradores de Justiça em que os Procu-

radores de Justiça Silasneiton Gonçalves e Olavo Monteiro Mascarenhas 

foram empossados no cargo de Ouvidor do Ministério Público Estadual e 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucio-

nal, respectivamente; participação em cinco reuniões da Comissão do XXVII 

Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira de Promotor 

de Justiça Substituto; participação, como membro da banca organizadora, 

das aplicações da prova de tribuna e das provas orais aos candidatos ao 

cargo de Promotores de Justiça Substituto, realizadas no período de 7 a 

12.5.2017.

Acompanhamento ao Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos, 

juntamente com o Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, 

Alexandre Magno Benites de Lacerda, em visita ao Presidente da Assem-

bleia Legislativa para tratar sobre a alteração da Constituição Estadual, no 

que se refere às eleições do Ministério Público Estadual, a fim de que todos 

os membros possam concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Participou da inauguração dos edifícios-sede das Promotorias de Justiça 

das comarcas de Aparecida do Taboado (MS) e Naviraí (MS).

Figura 14. Inauguração do edifício-se-

de das Promotorias de Justiça da 

comarca de Naviraí (MS), em 12.12.2017.
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Esteve presente no evento “Investigação no âmbito Civil e Criminal”, realizado na comarca de Bonito (MS), promovido 

pelo MPMS, com apoio da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Núcleo do 

Patrimônio Público, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público (CAO Patrimônio 

Público), Núcleo Criminal (NUCRIM) e Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (CAOCrim).

Participou, como Procurador-Geral de Justiça em exercício, da solenidade do “Curso de Habilitação de Oficiais 2017”, 

realizado pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Por fim, esteve presente no “Curso de aperfeiçoamento funcional do Tribunal do Júri”, realizado por esta Instituição, 

cuja finalidade foi capacitar e aperfeiçoar os Promotores de Justiça Substitutos e demais membros da Instituição na 

atuação no plenário do júri. Este evento contou também com a participação do Procurador de Justiça do Ministé-

rio Público de São Paulo (MPSP) Antonio Carlos da Ponte, sendo as palestras ministradas pela Secretária Especial 

de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania e Procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Cristina 

Piovesan, e pelos Promotores de Justiça do MPSP Fernando Cesar Bolque, Márcio Augusto Friggi de Carvalho e 

Alexandre Rocha Almeida de Moraes.

No decorrer do ano de 2017, foram realizadas as seguintes manifestações por classe processual:

Tabela 10. Movimentação da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica em 2017

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico substituiu o Procurador-Geral de Justiça em suas atribuições, por 

motivo de férias e viagens, conforme estabelece a Resolução nº 007/2014-PGJ, além de substituir a Procuradora-

-Geral Adjunta de Justiça Administrativa, apreciando expedientes e processos administrativos referentes aos servido-

res deste Ministério Público Estadual, os quais versam sobre férias, licenças, afastamentos, benefícios e vantagens.

Reuniu-se periodicamente com o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos, juntamente com a Adminis-

tração Superior, para tratar de assuntos Institucionais.

Ação rescisória 1

Agravo 3

Agravo regimental 10

Embargos de declaração 42

Mandado de segurança 294

Mandado de segurança coletivo 3

Total 353
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3.3 Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 
de Gestão e Planejamento Institucional

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Olavo Monteiro Mascarenhas

Em 6.9.2017, o Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas foi 

nomeado para o cargo de Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e 

Planejamento Institucional (PGAGI), com o intuito de cumprir as atribuições 

definidas no art. 3º da Resolução nº 007/2014-PGJ, de 7.4.2014, quais sejam: 

a proposição, coordenação, acompanhamento e monitoramento do sistema 

de gestão estratégica no MPMS; a coordenação e gerência das políticas e 

diretrizes para modernização da Instituição; a promoção da articulação e da 

integração das unidades administrativas e de execução da Instituição com 

o escopo de aperfeiçoar o seu desempenho, o alcance dos seus resultados 

e o desenvolvimento institucional, formulando e revisando periodicamente 

o planejamento estratégico da Instituição.

A solenidade de posse do PGAGI ocorreu no dia 14.9.2017, durante Sessão 

Solene do Colégio de Procuradores de Justiça, presidida pelo Procurador-

-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, oportunidade em que o Procu-

rador de Justiça Silasneiton Gonçalves tomou posse no cargo de Ouvidor 

do MPMS.

Figura 15. Solenidade de posse do 

Procurador de Justiça Olavo Monteiro 

Mascarenhas como Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça de Gestão e Planeja-

mento Institucional, em 14.9.2017, na 

sala do Colégio de Procuradores de 

Justiça.

O PGAGI realizou uma reunião com toda a equipe da Secretaria de Pla-

nejamento e Gestão Estratégica (SEPLANGE), no dia 25.9.2017, na sala do 

Colégio de Procuradores, oportunidade em que seu Diretor apresentou os 

integrantes da secretaria bem como o cronograma das atividades realiza-

das e previstas até aquela data.
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No dia 29.9.2017, o PGAGI acompanhou a reunião de apresentação do SAJ Insights, quando foram demonstrados 

os painéis construídos em Power BI pela empresa Softplan, com os resultados parciais auferidos, as formas de dis-

ponibilização gráficas para melhor auxiliar no desempenho das Promotorias de Justiça e demais órgãos desta Ins-

tituição. Tendo esse trabalho sido finalizado na reunião do dia 6.10.2017, com a apresentação das metas alcançadas 

durante o período de coleta de informações.

Na reunião do Conselho de Procuradores ocorrida no dia 10.10.2017, o PGAGI presidiu a sessão em substituição ao 

Procurador-Geral de Justiça.

Nos dias 23 e 24.11.2017, juntamente com a Supervisão de Planejamento e Gestão Estratégica e a SEPLANGE, a 

Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional participou do evento: “Desdobramen-

to do Planejamento Estratégico Institucional - Administração - Pessoas - Comunicação”, com o objetivo de definir os 

mapas estratégicos setoriais, com seus respectivos objetivos estratégicos, iniciativas, indicadores e metas.

Por fim, participou do 1º Fórum Brasileiro de Governança Pública e Corporativa e 11º Fórum Brasileiro de Combate 

à Corrupção na Administração Pública, ocorridos em Brasília/DF, nos dias 7 e 8.12.2017.

3.3.1 Planejamento e Gestão Estratégica

Supervisão: Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

3.3.1.1 Modernização Administrativa

Em fevereiro de 2017, foi constituída a Comissão de Modernização Administrativa do MPMS, presidida pelo Promotor 

de Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, que, no trans-

correr do mesmo ano, realizou uma série de reuniões presenciais e virtuais visando identificar uma solução que 

pudesse modernizar e tornar mais eficiente a gestão administrativa (área-meio) desta Unidade Ministerial.

Como resultado dos trabalhos, mencionada Comissão decidiu por buscar a aquisição de um Sistema Integrado de 

Gestão (Enterprise Resource Planning - ERP) que permite maior controle e eficiência das atividades da área-meio, 

sendo que o documento de oficialização da demanda (DOD) já foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, o que 

deu início ao processo de contratação.

3.3.1.2 Planos de Capacitação e Comunicação do Planejamento Estratégico

Observando a necessidade de conferir força normativa ao Planejamento Estratégico, o Plenário do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou a Resolução nº 147, de 21.6.2016, que “dispõe sobre o planejamento 

estratégico nacional do Ministério Público”, bem como “estabelece diretrizes para o planejamento estratégico do 

CNMP, das unidades e dos ramos do Ministério Público”.

A referida Resolução, em seu capítulo IV, que trata das unidades e ramos no MP, definiu regras para a elaboração, 

revisão, capacitação e comunicação do planejamento estratégico. Ressalte-se que a capacitação de membros e 
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servidores deve abranger os temas da área de gestão estratégica, de desenvolvimento de liderança, e de gestão 

por resultados.

Com efeito, o MPMS, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLANGE), elaborou seus Planos de 

Capacitação e de Comunicação do Planejamento Estratégico, que se encontram em fase de aprovação pelo Pro-

curador-Geral de Justiça.

3.3.1.3 Gestão por Competências

O Promotor de Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, que preside a Comissão responsável 

pelo Projeto Gestão por Competências, recebeu, em 9.2.2017, a visita dos servidores do Departamento de Gestão 

de Pessoas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).

A visita técnica teve por finalidade a troca de informações com a comissão responsável pela implantação do projeto 

“Gestão por Competências” no MPMS, para conhecimento das estratégias, métodos e técnicas utilizadas. A opção 

do MPMT por conhecer a experiência do MPMS decorreu da percepção de que as estruturas destes Ministérios 

Públicos são semelhantes em alguns aspectos, como é o caso da área de recursos humanos.

A implantação do modelo de gestão por competências é uma meta do CNMP, em observância ao Decreto da Pre-

sidência da República nº 5.707/2006 e ao acórdão do Tribunal de Contas da União nº 3.023/2013, que objetivam 

fortalecer a capacidade do serviço público, aprimorando o fator humano para o alcance de desempenhos e resul-

tados de excelência.

3.3.1.4 Desdobramento da Estratégia

No ano de 2017, a SEPLANGE deu início ao processo de desdobramento da estratégia, com o objetivo de aprofun-

dar o Plano Estratégico Institucional (PEI) em algumas perspectivas setoriais, bem como visando o seu redimensio-

namento para o médio e curto prazo, de forma a favorecer o acompanhamento do desempenho institucional nos 

níveis estratégico (longo prazo), tático (médio prazo) e operacional (curto prazo), sempre de forma participativa e 

respeitando a autonomia e a independência inerente a cada agente envolvido neste processo.

Inicialmente foram definidas as áreas de Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação e Pessoas para o 

desdobramento da estratégia.

3.3.1.5 Planejamento Estratégico de TI (PETI)

Em 14 e 15.9.2017, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), foi realizado o evento “Plane-

jamento Estratégico de TI (PETI)”, com o intuito de definir a missão, a visão, os valores e objetivos estratégicos 

institucionais que reflitam os interesses e as necessidades de todos os integrantes da Instituição, assegurando aos 

gestores de TI um norteamento para as suas ações, contribuindo de forma efetiva para o alcance dos resultados.

O evento foi conduzido pelo Líder do Programa de Modernização da Governança e Gestão de TI do Ministério 

Público do Estado de Pernambuco (MPPE), Roberto Arteiro. Durante o evento, houve a explanação sobre os prin-
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cipais conceitos do PEI e sobre Governança de TI. Os grupos de trabalho 

trataram de temas como identificação e discussão sobre as necessidades 

da TI, priorização dos objetivos de governança, mapa estratégico, entre 

outros.

Figura 16. Mesa da solenidade de 

abertura do evento “Planejamento Es-

tratégico de TI (PETI)”, em 14.9.2017, no 

Hotel Grand Park.

3.3.1.6 Planejamento Estratégico de Administração, 
Comunicação e Pessoas

Em 23 e 24.11.2017, foi realizado o evento Planejamento Estratégico de Ad-

ministração, Comunicação e Pessoas, tendo como objetivo identificar e 

discutir ações de planejamento e gestão de bens e serviços com foco na 

legalidade, na eficiência, na economicidade e na modernização administra-

tiva, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais do MPMS.

Na oportunidade, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Plane-

jamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas, ressaltou a importância 

do evento para a atuação do Ministério Público Estadual.

No transcorrer do evento, ocorreram diversas oficinas de trabalho, reali-

zando-se a análise de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades de 

cada setor, visando estabelecer para cada área um mapa estratégico, com 

missão, visão, valores, objetivos estratégicos, indicadores e metas.
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3.3.1.7 Plano Geral de Atuação 2018

Por mais um ano, a SEPLANGE procedeu à elaboração do Plano Geral 

de Atuação do MPMS (PGA), com base no PEI, observando os respecti-

vos objetivos e iniciativas estratégicas, conforme a perspectiva local de 

cada área de atuação, de forma a atender aos anseios e às expectativas da 

sociedade.

O PGA 2018 constitui importante instrumento de comunicação da estratégi-

ca, pois estabelece, no âmbito do planejamento operacional, as diretrizes a 

serem observadas para que os objetivos estratégicos possam ser atingidos, 

contribuindo para o cumprimento da missão institucional do MPMS.

Além disso, com a efetiva participação dos órgãos da Administração 

Superior, também foram previstos no PGA 2018 os eventos e atividades a 

serem desenvolvidos em tal ano.

A novidade para o PGA 2018 foi a demonstração dos resultados de alguns 

indicadores estratégicos, com a finalidade de revelar dados condizentes 

com a atuação do MPMS, possibilitando com isso o acompanhamento do 

desempenho institucional. Frise-se que em relação aos resultados dos in-

dicadores estratégicos não demonstrados, estes se encontram em fase de 

apuração, com previsão de conclusão para abril de 2018.

O PGA 2018 foi apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça ao Colégio 

de Procuradores em reunião ocorrida em 23.11.2017, oportunidade em que 

cada membro integrante do Colégio recebeu uma via digital da versão pre-

liminar para fins de apreciação. Durante a reunião do Colégio de Procurado-

res ocorrida em 14.12.2017, o PGA 2018 foi aprovado por aclamação.

3.3.1.8 Mapeamento de Processos

Em 2017, o Departamento de Planejamento e Gestão por Processos deu 

continuidade ao mapeamento de processos da área-meio. O mapeamen-

to de processos é uma metodologia que permite identificar, mapear e 

melhorar os processos de trabalho, por meio do seu registro em fluxogra-

mas, os quais permitem o devido conhecimento das atividades engloba-

das pelo processo, possibilitando a visualização de “gargalos”, retrabalho, 

definição de indicadores, responsáveis, entre outros.

Durante o exercício de 2017, foram mapeados 20 processos na versão 

inicial (“As Is”).

O PGA representa um recorte de curto 

prazo das metas e objetivos estraté-

gicos estabelecidos no Planejamento 

Estratégico para o período 2010-2025, 

contendo as iniciativas estratégicas que 

serão priorizadas durante o período de 

um ano.

PGA 
Plano Geral de Atuação

As Is - Trabalho de levantamento e 

documentação da situação atual do 

processo, representado em um fluxo ou 

diagrama.
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Tabela 11. Processos mapeados na versão inicial (“As Is”) em 2017

Os processos mapeados foram objeto de estudo e melhoria, visando reduzir o retrabalho, o tempo de atendimento 

e melhorar o controle da informação. Atenção especial foi dada aos processos de: a) requerimento de férias de ser-

vidores; b) processo de aquisições de materiais e contratações de serviços por estimativa para as Promotorias de 

Justiça do interior; e c) aquisição, locação, utilização e gestão operacional e patrimonial da frota de veículos, para os 

quais foram propostas sugestões que resultaram, respectivamente: 1) na Resolução nº 6/2017-PGJ, de 7.4.2017, e no 

manual do processo de requerimento de férias de servidores; 2) na Resolução nº 24/2017-PGJ, de 16.10.2017; e 3) na 

Resolução nº 9/2017-PGJ, de 23.6.2017. Também foram elaborados os catálogos de serviços, os quais foram auto-

matizados no sistema @SERVIÇOS, proporcionando uma melhor gestão, especialmente na organização, distribuição 

e mensuração das demandas, feedback para os demandantes, redução de ligações e papel.

3.3.1.9 Regimento Interno e organograma do MPMS

Em 2017, foi iniciado o processo de revisão do Regimento Interno, como desdobramento da revisão do organo-

grama ocorrido no ano anterior. Seu marco inicial se deu pela realização de reunião em 5.7.2017, da qual partici-

param representantes da Administração Superior, em especial o Promotor de Justiça e Assessor Especial do PGJ 

Paulo César Zeni, designado pela Portaria nº 1671/2016-PGJ, de 8.6.2016, para participar do processo de revisão 

do Regimento Interno. Também participaram da referida reunião todos os diretores e representantes das demais 

áreas contempladas no Regimento Interno, que resultou na aprovação do modelo “Formulário de Adequações de 

Atribuições”, bem como do seu envio por meio digital para que os responsáveis pelo preenchimento respondessem 

até 25.8.2017.

3.3.1.10 Apuração e Gestão de Indicadores

Institucional

Durante o exercício, foi dada continuidade aos levantamentos dos indicadores do planejamento estratégico insti-

tucional, com ênfase na captação dos dados por meio das bases de dados disponíveis, em especial a base prove-

niente do SAJMP.

Resultado de esforço contínuo e conjunto das equipes da SEPLANGE e STI, bem como com a contribuição de 

membros da Assessoria Especial do PGJ, foi definido o fluxo de trabalho para produção dos resultados, por meio 

do qual foi possível elaborar as fórmulas necessárias à extração e apuração dos indicadores por meio da base de 

dados do SAJMP, com indicação precisa da taxonomia e das expressões matemáticas.

Gestão de Suprimentos e Contratos 1

Departamento de Engenharia 7

Governança de TI 12

Total 20
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Coube à STI, por meio de sua Divisão de Desenvolvimento, a apuração dos resultados em conformidade com as 

análises, adequações e definições de fórmulas resultantes das reuniões de trabalho das equipes supramenciona-

das, com posterior validação pela SEPLANGE, por meio de sua direção e Divisão de Monitoramento de Metas e 

Indicadores Estratégicos. Os resultados apurados também foram validados, à medida de sua produção, em trabalho 

conjunto da SEPLANGE e da Assessoria Especial do PGJ.

Frise-se que os resultados dos indicadores estratégicos auferidos constaram da versão final do PGA 2018, para fins 

de acompanhamento do desempenho institucional.

Durante o mês de setembro, também foi realizada uma prova de conceito (POC), com a utilização do software Power 

BI, juntamente com a empresa Softplan. Tendo por um dos objetos a construção de um painel para fins de moni-

toramento dos indicadores do PEI, a SEPLANGE subsidiou a empresa Softplan com as informações necessárias ao 

andamento do trabalho.

CNMP - Em atendimento à Resolução CNMP nº 74/2011, em janeiro e fevereiro de 2017, foram apurados os indica-

dores relativos à atuação administrativa da Instituição, referentes ao exercício de 2016. Os indicadores monitorados 

abrangeram as áreas de estrutura de pessoal, gestão estrutural, tecnologia da informação, gestão orçamentária e 

financeira, planejamento estratégico e comunicação. Com observância do prazo previsto na Resolução CNMP nº 

74/2011, tal qual nos anos anteriores, os indicadores da área-meio foram enviados ao CNMP por meio de inserção 

no portal CNMPInd, que também permite a consulta pública dos resultados apurados (https://aplicativos.cnmp.

mp.br/cnmpind/). Os indicadores relativos ao exercício 2016 também integraram a sexta edição da publicação “Mi-

nistério Público: um retrato 2017”, lançada pelo CNMP em 26.7.2017.

3.3.1.11 Pesquisa para atuação do Núcleo Ambiental de apoio ao Caoma e ao Caohurb

A pesquisa para atuação do Núcleo Ambiental é um levantamento feito com o objetivo de averiguar quais são 

os principais problemas ambientais e urbanísticos enfrentados pelos Promotores de Justiça em suas respectivas 

comarcas, bem como as dificuldades que permeiam a maior efetivação dos resultados e a eficiência da participa-

ção dos Centros de Apoio Operacional e do Núcleo no cumprimento de suas atribuições.

No ano de 2017, a SEPLANGE, por meio da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, e o 

Núcleo Ambiental vinculado aos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente 

(CAOMA) e da Habitação, Urbanismo e Patrimônio Público (CAOHURB) realizaram a pesquisa de atuação do Núcleo 

Ambiental, que contou com a participação de seu Coordenador, Promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet.

As atividades iniciaram-se durante a segunda quinzena do mês de abril de 2017, com a elaboração de questioná-

rio eletrônico por meio da ferramenta Google Formulários, levando em consideração informações levantadas pelo 

Núcleo Ambiental, desdobrando-se em quatro frentes: a) problemas ambientais da comarca; b) volume de ocor-

rências; c) dificuldades no trabalho na questão ambiental/urbanística; d) papel do Núcleo/CAO no auxílio aos 

Promotores de Justiça.

O formulário permitiu aos Promotores de Justiça priorizar os problemas para cada uma das questões abordadas 

nas frentes mencionadas e, ao final, também oportunizou o preenchimento de sugestões, observações e eventuais 

reclamações por parte dos Promotores de Justiça a fim de estender a abrangência dos resultados e de aprimorar 

futuras edições da pesquisa.
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A pesquisa ficou à disposição dos membros para análise e preenchimento do formulário entre os dias 22.5 e 

15.6.2017. Após o encerramento do prazo, com um cômputo final de 32 participações, a base de dados foi encami-

nhada ao Núcleo Ambiental para consolidação e tratamento estatístico necessários à construção do relatório final.

3.3.1.12 MP Social – análise de dados

Por meio da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, foi realizado auxílio na coordenação, 

implantação e manutenção da plataforma digital MP Social, que fornece um panorama da realidade socioeconô-

mica do Estado de MS em geral, bem como de seus municípios, por meio da disponibilização de indicadores que 

norteiam as diversas áreas de atuação do Ministério Público.

Foram realizados estudos e levantamentos relacionados a diversos indicadores sociais e econômicos de todos os 

municípios do Estado da totalidade dos municípios do Estado, visando subsidiar a base de dados para a construção 

do portal. Além disso, foram realizadas análises estatísticas, econômicas e sociais, com consequente sugestão de 

disposição dos dados, demonstração dos resultados e elaboração de propostas.

3.3.1.13 Fórum Nacional de Gestão (FNG/CNMP)

Membros e servidores da Instituição deram continuidade às suas atuações junto ao CNMP, em especial junto ao 

Fórum Nacional de Gestão (FNG), órgão de execução da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), por meio da 

coordenação e subcoordenação de comitês.

Figura 17. Promotor de Justiça e Coor-

denador-Geral do FNG, Paulo Roberto 

Gonçalves Ishikawa, durante a 1ª 

Reunião Ordinária do FNG, ocorrida nos 

dias 26 e 27.4.2017, em Brasília (DF).

O Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica deu continuidade à Coordenação Geral do FNG, por meio de 

designação específica da CPE/CNMP, com o apoio e assessoria da Divisão de Monitoramento de Metas e Indica-

dores Estratégicos.

Mantiveram-se também em destaque as participações à frente da coordenação do Comitê de Políticas de Gestão 

Orçamentária (CPGO) e da subcoordenação do Comitê de Políticas de Gestão Administrativa (CPGA), pelo Diretor de 

Secretaria e pelo Chefe do Departamento de Gestão por Processos, respectivamente.
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Entre os principais trabalhos executados pela Coordenação-Geral do FNG, 

destaca-se a coordenação e execução da Revisão dos Indicadores Estra-

tégicos Nacionais da área-meio, constantes do Planejamento Estratégico 

Nacional (PEN/MP). O trabalho se deu no âmbito do FNG, por meio de seus 

comitês temáticos das áreas de gestão administrativa, gestão orçamentária, 

tecnologia da informação, comunicação social e gestão de pessoas, bem 

como com a participação de representantes da administração superior de 

outras unidades.

Além da Revisão dos Indicadores Estratégicos Nacionais da área-meio, a 

SEPLANGE também contribuiu efetivamente para a revisão dos indicado-

res da área-fim, participando em uma Ação Nacional do CNMP realizada na 

sede do Ministério Público do Acre (MPAC) em 2016, bem como mediante a 

realização do Workshop de Indicadores Estratégicos Nacionais da área-fim 

em sua própria sede.

O workshop, realizado pelo MPMS em parceria com o CNMP, ocorreu em 

16 e 17.3.2017, no Hotel Deville Prime, e contou com a presença do Membro 

Colaborador da CPE/CNMP Jairo Cruz Moreira, que ressaltou que o objetivo 

do workshop era discutir os indicadores estratégicos nacionais, que são ins-

trumentos que permitem avaliar o desempenho do Ministério Público brasi-

leiro. Durante este evento, foram elaboradas propostas de indicadores para 

a área-fim do PEN/MP, as quais foram encaminhadas ao CNMP.

Figura 18. Equipe da Gestão Estratégi-

ca durante o Workshop de Indicadores 

Estratégicos Nacionais da área-fim, em 

16 e 17.3.2017, no Hotel Deville Prime.
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A equipe do MPMS também participou do Workshop de Indicadores Estra-

tégicos Nacionais da área-fim, realizado na sede do MPMT, nos dias 30 e 

31.3.2017, onde foram discutidas e revisadas todas as contribuições apre-

sentadas pelas unidades do Ministério Público brasileiro.

A Coordenação do FNG, com o apoio da Secretaria de Gestão Estratégi-

ca do CNMP (SGE/CNMP), também atuou à frente da área de Gestão por 

Projetos. Por meio da utilização do sistema Channel do CNMP, foram criados 

os painéis dos projetos do FNG, onde é possível atualizar o andamento de 

suas etapas, visualizar seus detalhamentos e atualizar seus cronogramas 

com a inserção de novas atividades.

Em destaque, ainda, a participação do Procurador-Geral de Justiça, Paulo 

Cezar dos Passos, durante a abertura da 2ª Reunião Ordinária do FNG, 

ocorrida em 1º e 2.8.2017, na qual, além de compor a mesa de abertura, 

proferiu discurso durante a cerimônia de abertura.

Figura 19. Procurador-Geral de Justiça, 

Paulo Cezar dos Passos, durante 

cerimônia de abertura da 2ª RO/FNG, 

ocorrida nos dias 1º e 2.8.2017, em 

Brasília (DF).

Os demais produtos e participações da SEPLANGE junto ao FNG/CNMP 

foram: a) “Ação Nacional Estruturante: Desdobramento da Resolução 

CNMP nº 147/2016”, na sede do CNMP, em Brasília (DF) (1º e 2.2.2017); b) 

1ª e 2ª Reunião Ordinária do FNG, em Brasília (DF), ocorridas em 26 e 27.4 

e 1º e 2.8.2017, respectivamente; c) 8º Congresso Brasileiro de Gestão do 

Ministério Público brasileiro, em Brasília (DF), ocorrido em 3 e 4.8.2017; d) 

comunicados semanais para encaminhamento aos integrantes do FNG.
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3.3.1.14 Cadastramento de projetos para 
concorrer ao prêmio CNMP

No mês de março de 2017, a Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e 

Captação de Recursos finalizou o cadastramento dos 33 projetos estratégi-

cos de autoria de Promotores de Justiça da Instituição no site do CNMP. Os 

projetos em questão concorreram ao prêmio anual destinado às melhores 

ideias e iniciativas alavancadas pelos seus autores dentro de suas áreas.

O objetivo é que haja uma interação entre os MPs de todo o Brasil para que 

tomem conhecimento uns dos outros sobre os casos de sucesso e boas 

práticas.

3.3.1.15 Reestruturação da área de projetos do MPMS

Em 2017 procedeu-se o mapeamento do processo que envolve a abertura 

de projetos oficiais dentro a Instituição, oportunidade em que foi desen-

volvido o Plano de Gerenciamento de Projetos para servir como diretrizes 

na abertura, desenvolvimento e entrega estruturadas, tendo como base a 

metodologia disseminada pela “Project Management Institute” (PMI), maior 

associação sem fins lucrativos do mundo para profissionais da área, com 

mais de meio milhão de associados e de profissionais certificados e que 

desenvolve um constante programa de pesquisa e desenvolvimento profis-

sional em 185 países.

Juntamente com o Plano de Gerenciamento de Projetos, foram criados os 

formulários que servirão de modelo padrão para registro de todas as etapas 

do projeto (início, desenvolvimento, alterações e entregas), sendo impor-

tante destacar que esses formulários levaram em consideração não só as 

melhores práticas da metodologia disseminada pela PMI, mas também os 

fatores culturais da Instituição.

Além disso, houve a aquisição do software Project, para o registro e moni-

toramento dos projetos da Instituição, sendo que a Divisão de Elaboração e 

Gestão de Projetos e de Captação se encarregou de configurar e parame-

trizar referido software para suportar os cadastros.

Com a configuração e parametrização do Project, deu-se início ao processo 

de criação do portfólio on-line de projetos por meio da ferramenta Sha-

repoint (do pacote Office 365). Assim, pretende-se que cada cadastro no 

software tenha um site individual para acompanhamento das evoluções de 

suas etapas de desenvolvimento (cronograma), mantendo acesso a todo 

histórico do projeto, galerias de fotos, documentos relacionados, dentre 

outros aspectos relacionados ao mesmo.

 33
PROJETOS ESTRATÉGICOS CADAS-
TRADOS NO BANCO NACIONAL DE 
PROJETOS DO CNMP.
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3.3.1.16 Desenvolvimento de Aplicações de BI

Em 2017 houve a lotação de dois técnicos da área de Tecnologia da Informação (TI) e um estagiário de pós-gradua-

ção, também na área de TI, na SEPLANGE, os quais estão responsáveis por desenvolver aplicações de Business In-

telligence (BI), visando subsidiar a Administração Superior com informações estratégicas para a tomada de decisões.

Entre os trabalhos desenvolvidos por essa equipe, destaca-se a elaboração de uma base de dados contendo toda a 

estrutura organizacional do MPMS, conforme seu organograma, que servirá de base para a construção de diversas 

aplicações de BI.

No tocante às aplicações, foi desenvolvido um painel de análises institucionais direcionado ao Procurador-Geral de 

Justiça, cuja finalidade é possibilitar o monitoramento de alguns resultados da Administração Superior, com visão 

dos objetivos e metas estabelecidos, seus responsáveis, percentual de cumprimento, bem como quais decisões 

foram tomadas nas reuniões de alinhamento.

Por fim, encontram-se em fase de desenvolvimento as seguintes aplicações:

 ~ Gestão de Custo, que inicialmente conterá informações acerca das despesas com água, energia elétrica e 

impressões em todas as unidades do MPMS no Estado.

 ~ Indicadores do PEI, destinada ao monitoramento dos indicadores estratégicos da Instituição.

 ~ Gestão de Contratos, destinada ao acompanhamento de todos os contratos firmados pelo MPMS.

 ~ Novo Portal da Transparência, que está sendo desenvolvido em parceria com a STI, destinado a disponibili-

zar para os cidadãos uma consulta mais dinâmica às informações do MPMS.

 ~ Gestão Ambiental, desenvolvida em parceria com o Núcleo Ambiental, vinculado ao CAOMA, destinada a 

disponibilizar a todos os membros do MPMS informações sobre a área ambiental.

 ~ Gestão do SAJMP, destinada ao monitoramento dos processos eletrônicos da área-meio, pelas respectivas 

áreas.

 ~ Painel dos Promotores de Justiça, destinado a disponibilizar aos mesmos informações sobre questões fun-

cionais e estatísticas de sua Promotoria.

3.3.1.17 Ação Social

Considerando que aproximar o MP da sociedade e da realidade local constitui um dos objetivos listados no Mapa 

Estratégico institucional, o MPMS, por meio da equipe da Ouvidoria e da SEPLANGE, esteve presente e atuante em 

duas etapas do projeto Mega Ação Social.

Referido projeto é uma iniciativa das empresas T Eventos e Mega 94 FM, que, por meio de parcerias com institui-

ções públicas e privadas, busca integrar esforços levando à população de baixa renda atendimento e serviços rela-
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cionados a saúde, educação, lazer, empreendedorismo e direitos sociais. Visa, também, aproximar o Poder Público 

da população, solucionando problemas burocráticos e orientando-a sobre seus direitos.

A SEPLANGE, representando o MPMS, participa de ações sociais dessa natureza desde setembro de 2015, as quais 

envolvem as seguintes atividades: atendimento ao público por Procuradores ou Promotores de Justiça, distribuição 

de folders e cartilhas institucionais, divulgação da campanha contra abuso e exploração sexual de crianças e ado-

lescentes, entre outras.

Para o ano de 2018, a área da Gestão Estratégica, sob a coordenação do Procurador-Geral Adjunto de Justiça de 

Gestão e Planejamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas, bem como sob a supervisão do Promotor de 

Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, Paulo Ishikawa, pretende a execução das seguintes 

atividades:

 ~ Apresentação de uma proposta de resolução para a regulamentação da Governança do Planejamento Es-

tratégico no âmbito do MPMS;

 ~ Conclusão e normatização dos Planos Estratégicos Setoriais de TI, Administração, Comunicação e Pessoas;

 ~ Elaboração dos Planos Diretores Setoriais das áreas de TI, Administração, Comunicação e Pessoas;

 ~ Promoção da Revisão de Indicadores da área-meio do Plano Estratégico Institucional;

 ~ Elaboração do PGA 2019 para a área-fim e a área-meio;

 ~ Conclusão da revisão do Regimento Interno e do Organograma do MPMS;

 ~ Conclusão do dimensionamento da real necessidade de pessoas, conforme orientação do CNMP;

 ~ Realização da capacitação de membros e servidores nas seguintes áreas: Planejamento Estratégico, 

Gestão de Projetos, Gestão por Processos e Indicadores Estratégicos;

 ~ Promoção da Comunicação do Planejamento Estratégico;

 ~ Fomento à cultura de projetos entre membros e servidores da Instituição;

 ~ Conclusão do mapeamento dos processos do Departamento de Engenharia (Deng), da Secretaria de 

Finanças (SEFIN) e da STI.
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4.1 Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional

Coordenação: Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

Com suas atividades regulamentadas pela Resolução nº 018/2002-PGJ, de 10.10.2012, o Centro de Estudos e Aper-

feiçoamento Funcional (CEAF) tem o compromisso institucional de promover cursos e eventos para membros e ser-

vidores, processos seletivos para estagiários do curso de Direito e seus respectivos acompanhamentos de acordo 

com o regulamento para realização de estágio (credenciamento, lotação, transferência, avaliação e outros atos 

referentes a seu controle).

Destina-se, entre outras atribuições, a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, além de elaborar pesquisas, 

estudos e publicações visando o aperfeiçoamento profissional e cultural dos membros, servidores e estagiários.

A equipe atualmente é composta por cinco servidores, sendo dois Técnicos II, um Técnico I, um Analista da área de 

administração e uma Assessora Jurídica.

No decorrer do ano, esteve envolvido em várias atividades atinentes ao setor, tais como expedição de declarações, 

termos de adesão e certidões, na celebração de convênios e termos aditivos de convênios, entre outras.

Tabela 12. Atividades realizadas e documentos recebidos/expedidos

Correspondências expedidas 296

Documentos recebidos 6.143

Estágio não obrigatório - contratação 337

Descredenciamento a pedido ou encerramento do contrato 237

Certidões de tempo de estágio 176

Declaração de comprovação do efetivo estágio; comprovante de rendimentos 

anual para declaração do imposto de renda e cópia de edital de convocação para 

abertura de conta

68

Termo de adesão - prestador de serviço voluntário; termo aditivo e certidões de 

serviço voluntário
64

Termo de encerramento da prestação de serviço voluntário 37

Celebração de convênios e termos aditivos de convênio 24
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4.1.1.1 Estagiários

Foram emitidas e conferidas as folhas de pagamento mensal de todos os 

estagiários do curso de Direito, lotados na Capital e interior. Também foram 

fornecidos os dados pessoais e acadêmicos para a contratação do seguro 

de acidentes pessoais para os estagiários nos termos da Lei n° 11.788, de 

25.9.2008 (Lei do Estágio), e da Resolução nº 015/2010-PGJ, de 27.7.2010, 

com atualização periódica dos segurados constantes da apólice.

Para auxiliar o trabalho das Procuradorias e Promotorias de Justiça, a 

estrutura do CEAF solicitou a autorização de 53 processos seletivos, com 

orientações e acompanhamento dos mesmos até a homologação final pelo 

Procurador-Geral de Justiça, relativos de 46 comarcas, a saber: Água Clara, 

Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Ban-

deirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, 

Cassilândia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, 

Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, 

Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada 

do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto 

Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, 

Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas. 

Durante o exercício, foram prorrogados os processos seletivos das seguintes 

comarcas: Água Clara, Amambai, Bataguassu, Dourados, Eldorado, Ponta 

Porã e Sidrolândia.

Encontram-se em andamento 33 processos seletivos simplificados para 

atender as comarcas de Água Clara, Amambai, Angélica, Ivinhema, 

Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, 

Camapuã, Cassilândia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, 

Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, 

Itaquiraí, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta 

Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, 

Sonora, Terenos e Três Lagoas. Dos quais 15 tiveram a instauração de 

abertura no ano de 2017.

Durante o mês de março, foi dado início ao XX Processo de Seleção de 

Estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com 

realização em conjunto com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino 

e à Cultura (FAPEC), tendo em vista a necessidade de suprir as vagas 

para estágio existentes nas seguintes áreas: Administração, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computa-

ção, Ciências Econômicas, Comunicação e Jornalismo, Direito, Engenharia 

Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenha-

ria da Computação, Engenharia Elétrica, Geografia, Publicidade e Propagan-

da, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Análise 

53
PROCESSOS SELETIVOS

33
PROCESSOS SELETIVOS  
EM ANDAMENTO
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e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção Multimídia, Tecnologia em Redes de Computadores, 

Serviço Social, Curso de Nível Médio Profissionalizante e Técnico em Segurança do Trabalho.

Referido processo de seleção ainda se encontra em plena vigência, ressaltando-se que o mesmo terá seu prazo 

encerrado no mês de agosto de 2018. Além disso os aprovados neste processo de seleção não suprem as vagas 

disponíveis, razão pela qual já estão em trâmite os procedimentos necessários para o próximo processo seletivo 

(XXI Processo de Seleção de Estagiários), com previsão de realização nos meses de março e abril de 2018.

4.1.1.2 Desenvolvimento cultural

O Coordenador do CEAF participou das seguintes reuniões do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos 

e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP):

 ~ 1ª Reunião Ordinária, ocorrida nos dias 16 e 17.3.2017, em Curitiba/PR; 

 ~ 2ª Reunião Ordinária, ocorrida nos dias 18 e 19.5.2017, em São Luís/MA;

 ~ 4ª Reunião Ordinária, ocorrida nos dias 28 e 29.9.2017, em Belo Horizonte/MG.

Além disso, destacam-se os seguintes eventos, do qual o CEAF fez parte:

 ~ Reunião do ProCEVE, para esclarecimentos a respeito da “Lei Harfouche”, no dia 9.6.2017, na sala de reuniões 

da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande/MS;

 ~ Reunião do ProCEVE, para estabelecer diretrizes de bom funcionamento do projeto, no dia 7.7.2017, no 

Colégio de Procuradores de Justiça, em Campo Grande/MS;

 ~ Palestra “Ministério Público Resolutivo”, proferida pelo Promotor de Justiça do Estado de São Paulo Marcelo 

Pedroso Goulart, no dia 14.8.2017, em Campo Grande/MS;

 ~ Evento “II Encontro de Justiça Restaurativa em Mato Grosso do Sul”, nos dias 21 e 22.9.2017, junto ao 

Tribunal de Justiça, em Campo Grande/MS;

O CEAF também contribuiu para a viabilização de patrocínio das passagens aéreas e diárias de hotel dos palestran-

tes no evento denominado “Depoimento Especial” junto com o TJMS.
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4.2 Centro de Pesquisa, 
Análise, Difusão e 
Segurança da Informação

Coordenação: Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros

O Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI/

MPMS), instituído pela Resolução nº 018/2011-PGJ, de 22.8.2011, tem por 

atribuição planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as ativi-

dades de inteligência e de segurança da informação de modo a servir de 

suporte ao Ministério Público no desempenho de suas funções institucio-

nais, obedecidas a política as diretrizes estabelecidas pela Procuradoria-

-Geral de Justiça, bem como a legislação em vigor. 

São atribuições do CI/MPMS, entre outras: a execução da política de in-

teligência, e respectivos procedimentos, fixada pelo PGJ e as ações dela 

decorrentes; o planejamento e execução das ações e metodologias para 

viabilizar a produção de conhecimentos destinados a subsidiar decisões do 

Procurador-Geral de Justiça, do Grupo de Atuação Especial de Repressão 

ao Crime Organizado (GAECO) e de demais membros da Instituição; a 

promoção de estudos, pesquisas e eventos.

Seu surgimento se deu por meio da experiência adquirida junto ao GAECO 

e pela necessidade de ampliação dos aparatos de apoio, em especial 

recursos de investigação e inteligência, a todos os membros da Instituição.

Sua estrutura atual conta com uma Coordenadoria, um Núcleo de Pesquisa 

e Cadastro e um Núcleo de Análise, constituídos por dez integrantes, sendo 

um Promotor de Justiça Coordenador, um assessor jurídico, três analistas na 

área de contabilidade, três assessores de inteligência, um técnico na área 

de tecnologia da informação e um técnico I.

Em 2017, com a aprovação pelo Colégio de Procuradores do novo Manual 

de Identidade Visual do MPMS foi elaborada um novo logotipo para o CI.

Com a implantação do SAJMP no âmbito do MPMS, o CI passou a receber 

solicitações de apoio e protocolos unificados e instaurar procedimentos 

administrativos para a realização de análises, com a finalidade de agilizar 

o atendimento das demandas, do recebimento do pedido até a remessa 

da análise concluída às Promotorias de Justiça solicitantes. As informações 

que possuem caráter sigiloso ainda são encaminhadas fisicamente.

Centro de Pesquisa, Análise, Difusão 
e Segurança da Informação
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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4.2.1.1 Cursos de capacitação

No decorrer do ano de 2017 os servidores do CI/MPMS participaram de cursos de capacitação e atualização, 

atendendo a sistemática adotada pelo Plano de Cargos e Carreiras da Instituição.

 ~ Curso de Alinhamento Conceitual do PNLD – 2017.x1 do Departamento de Polícia Federal;

 ~ Workshop Moedas Virtuais e Meios Eletrônicos de Pagamentos (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 

e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA);

 ~ Curso da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);

 ~ XIV Curso de Análise LAB-LD;

 ~ Maratona de Programação HackFest contra a Corrupção 2017;

 ~ VI Seminário de Análise Financeira da Rede-Lab;

 ~ Treinamento do Sistema SITTEL na Procuradoria-Geral da República em Brasília.

O CI/MPMS tem suas ações condicionadas às solicitações dos membros da Instituição junto aos procedimentos ad-

ministrativos ou judicializados, de forma que sua atuação é exclusivamente subsidiária às Promotorias e Procurado-

rias de Justiça, e submetida à controle anual, mediante inspeção ordinária ou extraordinária, por uma Comissão de 

Fiscalização e Controle constituída pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e 

pelo Ouvidor do MPMS, ou por pessoas por esses designadas.

No decorrer do ano de 2017, o órgão realizou atividades de inteligência, visando subsidiar os procedimentos instau-

rados nas Promotorias de Justiça no GAECO e a pedido do Procurador-Geral de Justiça tais como: levantamento de 

evolução patrimonial, relação de vínculo de parentesco com a utilização do I2, quebra de sigilo bancário e telefôni-

co, análises de dados bancários e fiscais.

4.2.1.2 Serviços de inteligência e investigação

Portal CI/MPMS

O Portal CI/MPMS disponibiliza de forma prática, rápida e segura, o sistema de acesso aos serviços implementados 

por meio da intranet na home page da Instituição. As solicitações são efetivadas diretamente no Portal, inclusive 

com a possibilidade de anexar documentos digitais, gerando automaticamente número de protocolo ao usuário, o 

que tem contribuído de forma clara e precisa para agilidade nos atendimentos remetidos ao CI/MPMS, bem como 

ao DAEX.

Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas novas ferramentas para o Portal CI, otimizando os atendimentos.

Com a implantação da nova plataforma Infoseg – SINESP - SEGURANÇA, ocorrida em abril, o CI/MPMS tornou-se o 

gestor dessa ferramenta dessa ferramenta e a realizar os recadastramentos dos usuários da base de dados. 
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O CI/MPMS passou a ter o acesso direto ao site do Conselho de Controle das Atividades Financeiras (COAF) do 

Ministério da Fazenda, onde se verificam os Relatórios de Informações Financeiras (RIFs), objetivando repassar as 

informações às Promotorias de Justiça com a finalidade de identificar e coibir crimes de lavagem de dinheiro.

Também foi viabilizado acesso ao Cadastro Nacional de Adoção na página do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

aos membros atuantes na área da Infância e da Juventude.

SisDrogas 

O Sistema de Informação do Tráfico de Drogas do Estado de Mato Grosso do Sul (SisDrogas), instituído pela 

Resolução nº 003/2013 CPJ, de 9.5.2013, visa aperfeiçoar o banco de dados de denúncias e arquivamentos de peças 

informativas referentes ao tráfico de drogas no Estado. 

O sistema, criado e desenvolvido pelo CI/MPMS objetiva a formação de um banco de dados com todas as infor-

mações constantes das denúncias e arquivamentos dos procedimentos penais desenvolvidos pelos membros do 

MPMS com base na Lei nº 11.343/2006.

O armazenamento e tratamento destas informações possibilita obter, em tempo real, os dados referentes ao tráfico 

de drogas, em especial, a identidade dos traficantes, a quantidade e espécie de drogas apreendidas, a localidade 

de cada apreensão, autoridade responsável pela apreensão, origem e destino da droga, dentre outras informações 

relevantes.

Tabela 13. Relatório de apreensões extraído do Sisdrogas em 2017

Droga
Quantidade 

(Kg)

Cocaína 1.114

Crack 15

Haxixe 60

Maconha 125.267

Pasta-base 184

Droga
Quantidade 

(Unidade)

Extasy 710

LSD 172

Tabela 14. Cadastros relativos ao tráfico de drogas no Estado de Mato 

Grosso do Sul, no SisDrogas, em 2017

Arquivamentos 1.268

Denúncias 9.285

Auto de prisão em flagrante 1.357

Auto de apreensão (menor infrator) 195

Pedido de prisão preventiva 37

Busca e apreensão 111

Quebra de sigilo 62

Total 12.315
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Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD)

Com a assinatura do acordo de cooperação ocorrida em maio de 2016, o 

projeto para implantação do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de 

Dinheiro (LAB-LD) se encontra em plena execução. Desenvolvido pelo CI/

MPMS, por meio da integração de todos os softwares existentes na Institui-

ção e com a capacitação dos técnicos do referido Centro. Seu objetivo é 

objetivo é auxiliar as Unidades de Polícia Judiciária, bem como os órgãos 

externos no tratamento das informações geradas por procedimentos in-

vestigatórios complexos, tornando-se uma unidade de produção de infor-

mações estratégicas para análise de grandes volumes de dados, com uso 

intensivo de tecnologia e gestão do conhecimento. 

O LAB-LD conta com o auxílio de um conjunto de equipamentos e softwares 

próprios que possibilitam cruzamentos de grandes volumes de dados em 

menor tempo, metodologia que permite o aprimoramento da análise e 

a indicação de novos caminhos para a investigação. O intuito final será a 

aquisição de novas tecnologias e ampliação do corpo técnico, de forma 

que seja possível, futuramente, a integração da Instituição à REDE-LAB, que 

consiste na integração de todos os LAB-LD.

ARGUS

O Argus é uma ferramenta de Business Intelligence que possibilitou a inter-

pretação de dados complexos derivados das movimentações bancárias por 

meio de gráficos navegáveis. Com isso, as informações de interesse aos 

peritos ficam mais evidentes, destacam-se no emaranhado de dados, 

reduzindo em até 80% o tempo gasto na investigação de quebra de sigilo. 

A ferramenta é capaz de compilar todas as quebras bancárias numa única 

consulta e realizar o cruzamento destas informações, contextualizando-as. 

Possibilita, dessa forma, obter tanto uma visão geral da investigação como 

a identificação de dados específicos, caso necessário.

Curupira

O Curupira (Projeto de Monitoramento Administrativo dos Termos de Ajus-

tamento de Condutas Ambientais) foi desenvolvido em conjunto com o 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente 

(CAOMA) e permite o acompanhamento dos acordos ambientais firmados 

pelos Membros do Ministério Público, por meio da visualização em tempo 

real da posição georreferenciada de cada TAC, a espécie de dano ambiental, 

as medidas reparadoras, o prazo para recuperação do dano, os custos da 

operação, etc.

80%
EM REDUÇÃO DO TEMPO GASTO NA  
INVESTIGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO
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O sistema permite ao CAOMA receber em meio digital as cópias dos TACs pertinentes aos interesses da respectiva 

área de atuação, mantendo-as em arquivo informatizado e atualizado, bem como zelar pela efetiva execução dos 

TACs na área do meio ambiente.

Em janeiro de 2017 o Projeto Curupira passou a ser de responsabilidade da Secretaria de Tecnologia da Informação 

(STI), encerrando-se a atuação do CI/MPMS em referido sistema. 

SIMBA

O Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA) é um conjunto de processos, módulos e normas 

para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, desenvolvido pela As-

sessoria de Pesquisa e Análise (ASSPA) do MPF. Originou-se da uniformização do layout de todas as agências finan-

ceiras, nos termos da Carta Circular nº 3.454 do Banco Central. Por meio deste sistema, as instituições financeiras 

descritas na LC nº 105/2001 remeterão, mediante ordem judicial, todas as informações financeiras existentes em 

seu banco de dados diretamente à autoridade solicitante, em formato digital, no arquivo e leiaute uniformizados 

pela ASSPA, de forma a possibilitar sua exportação para softwares específicos (como o Argus, Confiteor e I2) e sua 

análise por técnicos capacitados, de forma a filtrar toda a movimentação bancária, fornecendo apenas os dados 

que realmente interessam à investigação, economizando tempo e recursos. O sistema envolve:

 ~ Definição de processo para solicitação normatizada de dados bancários;

 ~ Utilização de sistema de validação de dados;

 ~ Utilização de sistema de transmissão de dados;

 ~ Utilização de sistema de processamento de dados.

HÓRUS

Desenvolvido pelos assessores de inteligência do CI/MPMS por meio da ferramenta de Business Intelligence 

QlikView, o Hórus permite análises detalhadas nas movimentações bancárias dos investigados de maneira 

rápida e prática. Todos os gráficos do sistema são navegáveis e é possível realizar cruzamento de informações. 

Os assessores de inteligência do CI/MPMS receberam treinamento para utilização da ferramenta por meio do Curso 

Desenvolvedor I QLIKVIEW promovido pela empresa IMAPS, em Porto Alegre – RS.

i2  

Conjunto de ferramentas de inteligência desenvolvidas para a análise e cruzamento de grande volume de 

dados e informações, que permitem demonstrar as relações estabelecidas entre entidades e seus vínculos 

(bens, contas bancárias, ligações telefônicas), permitindo o emprego de uma análise objetiva e criteriosa que busca 

evidenciar e comprovar fatos relevantes, divulgando-os por meio dos diversos formatos de publicação disponíveis, 

incluídos diagramas de vínculos entre entidades, diagramas de linha de tema (ou diagrama temporal), diagramas 

de sequência de ocorrências (como ligações telefônicas ou operações financeiras). O emprego das ferramentas do 

i2 tem sido frequente por analistas e investigadores no combate a fraudes em demonstrações de evidências de 

crimes.
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SITTEL 

O Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos 

(SITTEL), decorrente da celebração do Acordo de Cooperação Técnica 

entre o MPMS e o MPF ocorrido em junho de 2016, se encontra em fase 

final de implantação na Instituição.

A ferramenta possibilitará aos membros da Instituição cadastrar suas soli-

citações às operadoras de telefonia, mediante a utilização de um sistema 

web, automatizando o processo de recebimento, processamento e disponi-

bilização de registros telefônicos.

SISTEMA PLUTÃO  

Em outubro de 2017, foi implantado o Sistema de Pesquisa Plutão no 

MPMS, apresentado no evento “Investigação no Âmbito Civil e Criminal”, no 

dia 20.10.2017, na cidade de Bonito/MS.

O Sistema Plutão é uma ferramenta para acesso a base de dados e é 

resultado de Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua firmado 

entre o Ministério Público Militar (MPM) e o MPMS, para intercâmbio de co-

nhecimentos e de soluções em tecnologia da informação, estabelecendo 

formas de cooperação entre as instituições para a proteção do patrimô-

nio público federal, a prevenção e o combate à corrupção, à lavagem de 

dinheiro e a outros crimes relacionados, de forma a aprimorar, desenvolver 

e sustentar métodos de análises de dados, pesquisas e investigações pro-

movidas pelos participantes, garantindo assim a maior eficácia na represen-

tação a tais práticas ilegais, por meio da atuação conjunta e do intercâmbio 

de conhecimentos, metodologias e experiências, bem como do compar-

tilhamento e desenvolvimento de tecnologias para o processamento e 

análise de dados, entre outras ações conjuntas.

O sistema possui base de dados que pode auxiliar os órgãos de execução 

na pesquisa para localização de pessoas e se encontra disponível para uti-

lização pelos membros da Instituição, conforme veiculado no Ofício Circular 

nº 006/2017/CI
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4.2.1.3 Outras atividades

No ano de 2017, registraram-se atividades de apoio aos membros da Insti-

tuição, realizadas pelo CI, conforme tabela a seguir.

Tabela 15. Expedientes administrativos do CI/MPMS

Comitê de Controle Interno de Tecnologia da Informação 

O Coordenador do CI/MPMS integra o Comitê de Controle Interno de Tec-

nologia da Informação no âmbito do MPMS, criado em maio de 2015, em 

atendimento à determinação contida no item 55.39 do relatório de inspeção 

elaborado pela Corregedoria Nacional do CNMP, datado de maio de 2012.

Procedimentos instaurados 102

Relatórios de informação do SIMBA 68

Procedimentos encerrados 77

Manifestações e arquivamentos em procedimentos e 

processos diversos
236

Reuniões 145

Ofícios expedidos 271

Memorandos expedidos 104

Relatórios de análises expedidos 21

Relatórios de inteligência expedidos 3

Notas técnicas expedidas 5

Total 1.032
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4.3 Centros de Apoio 
Operacional das 
Promotorias de Justiça

4.3.1 Criminal, vítimas de infração penal e 
controle externo da atividade policial

Coordenação: Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes

Os Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e 

das Vítimas de Infração Penal (CAOCrim) e do Controle Externo da Atividade 

Policial (CAOCEAP) fornecem apoio técnico à atuação da Instituição na 

esfera criminal, no acompanhamento da execução penal e no controle 

externo permanente da atividade policial, além de coordenar os programas 

do Ministério Público na área de segurança pública e prestar apoio às ações 

de combate à violência e criminalidade de maior potencial lesivo, especial-

mente nas áreas relacionadas ao crime organizado.

O Procurador de Justiça Coordenador do CAOCrim exerce, também, a 

função de Coordenador-Geral do Grupo de Atuação Especial da Execução 

Penal (GAEP) e, como Coordenador do CAOCEAP, supervisiona o Grupo 

de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP), 

conforme as Resoluções nº 20/2010-PGJ, de 9.11.2010, e 017/2016-PGJ, 

de 16.8.2016, respectivamente. O CAOCrim ainda tem sob sua vinculação o 

Núcleo Criminal (NUCRIM), que lhe presta apoio técnico.

Na execução de suas atribuições, o CAOCrim buscou estimular a integração 

e o intercâmbio entre os Promotores e Procuradores de Justiça que atuam 

na mesma área e que têm atribuições comuns; remeteu informações téc-

nico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade; 

realizou pesquisas, estudos e pareceres e prestou auxílio aos órgãos de 

execução do MPMS na instrução de inquéritos civis ou na preparação e 

proposição de medidas processuais.

Durante o ano, foram realizadas as XI e XII reuniões ordinárias, com frequên-

cia semestral, com os Promotores de Justiça integrantes do GAEP, em 20.4 

e 6.10, nas quais foram discutidos temas referentes às visitas de inspeção 

dos presídios, bem como à superlotação destes. Também foram abordados: 

mutirão carcerário de 2017, que foi realizado nos meses de maio e junho; 

segurança dos membros do Ministério Público durante visitas aos estabe-

lecimentos prisionais; situação das cantinas nos presídios; monitoramento 

eletrônico, assunto este discorrido pelo Diretor da Unidade Mista de Moni-
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toramento Virtual, Amilton Caetano da Rocha, durante a décima segunda 

reunião.

O Coordenador do CAOCrim e do CAOCEAP participou do 4º Encontro 

Nacional de Coordenadores de Centros de Apoio Operacional Criminais, 

realizado no dia 26.5, na cidade de Florianópolis/SC.

Esteve presente também no “Encontro Regional de Três Lagoas – Investi-

gação Criminal: Análises e Reflexões da Atuação do Ministério Público”, em 

1º e 2.6, e no evento “A investigação do Ministério Público no âmbito civil 

e criminal”, este último em Bonito/MS, em 19 e 20.10. Ambos os eventos 

foram realizados pelo NUCRIM.

Além disso, o CAOCrim, com o apoio do NUCRIM, coordenou a criação de 

10 grupos de estudos, sendo que cada um é composto por no mínimo três 

membros do Ministério Público. Os temas a serem debatidos serão esco-

lhidos por cada grupo, cujo objetivo é o aprimoramento profissional dos 

membros da Instituição com atuação na esfera criminal.

Apesar de o GAEP, o GACEP e o NUCRIM serem independentes em suas 

respectivas áreas de atuação, o trabalho do CAOCrim se dá em conjunto 

com todos estes.

O CAOCrim expediu 40 ofícios em 2017, e as comunicações dos procedi-

mentos de todas as Promotorias de Justiças Criminais, como instaurações, 

prorrogações e arquivamentos, foram devidamente recebidas e analisadas 

pelos Centros de Apoio.

Figura 20. XI Reunião Ordinária do 

GAEP, em 20.4.2017, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques, na Procurado-

ria-Geral de Justiça.
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4.3.1.1 Núcleo Criminal de Apoio ao CAOCrim e CAOCEAP

Responsável: Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger

Entre as atividades desempenhadas na gestão do Núcleo Criminal (NUCRIM), 

vinculado aos CAOs das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle 

Externo da Atividade Policial, destacaram-se: agendas, reuniões, orga-

nização da gestão compartilhada das atividades, estruturação dos novos 

núcleos de atuação, fomento a um fórum permanente de discussão entre 

Promotores e Procuradores de Justiça da área criminal e eventos. Nesse 

mesmo sentido, atua um gestor de conteúdo e atualização da doutrina 

institucional, jurisprudência, legislação e material de apoio ao Promotor de 

Justiça.

No ano de 2017, o NUCRIM expediu 54 ofícios, elaborou dois Infolegis e 

cinco Infocrim (materiais de informações jurídicas e criminais). Realizou 

45 consultas e 10 pareceres.

Foram enviados aos Promotores e Procuradores de Justiça da área criminal 

e-mails com artigos e materiais de apoio para conhecimento e suporte aos 

mesmos. Também foram enviados, quinzenalmente, os informativos do STF 

e STJ.

A movimentação dos procedimentos que foram executados pelo NUCRIM 

foi registrada nos Sistemas SU e SAJMP.

O Promotor de Justiça responsável pelo NUCRIM participou de várias 

reuniões no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na SEJUSP e no 

Colégio de Procuradores de Justiça.

Eventos realizados pelo NUCRIM

“Encontro Regional de Três Lagoas – Investigação Criminal: Análises e 

Reflexões da Atuação do Ministério Público”, nos dias 1º e 2.6.2017, na 

cidade de Três Lagoas/MS. O evento contou com a palestra do Promotor 

de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

sobre o tema “A evolução das organizações criminosas no País”.

“Minicurso de aperfeiçoamento funcional do Tribunal do Júri”, nos das 

24 e 25.8.2017, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na Procuradoria-

-Geral de Justiça. Palestraram no minicurso Alexandre Rocha Almeida de 

Moraes, da 2ª Promotoria de Justiça do I Tribunal do Júri (SP); Fernando 

Cesar Bolque, da 16ª Promotoria de Justiça também do I Tribunal do Júri 

(SP); e Márcio Augusto Friggi de Carvalho, da 6ª Promotoria de Justiça do II 

Tribunal do Júri (SP).

Figura 21. Minicurso de aperfeiçoa-

mento funcional do Tribunal do Júri, nos 

dias 24 e 25.8.2017, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques, na Procurado-

ria-Geral de Justiça.
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“Investigação no Âmbito Civil e Criminal”, nos dias 19 e 20.10.2017, no 

Auditório do Hotel Zagaia, em Bonito/MS. O evento, promovido pelo MPMS, 

contou também com o apoio da Associação Sul-Mato-Grossense dos 

Membros do Ministério Público (ASMMP), do Núcleo do Patrimônio Público 

(NUPATRI), do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Patrimônio Público (CAO Patrimônio Público), e do CAOCrim. Palestraram 

durante o evento o Procurador Regional da República na 4ª Região, Douglas 

Fischer, e o responsável pelo setor técnico da Delegacia de Repressão aos 

Crimes de Informática (DRCI) do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Caselli 

de Araujo. Participaram também integrantes do GAECO e o Coordenador 

do Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (DAEX), 

Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros.

Figura 22. “Investigação no Âmbito Civil 

e Criminal”, nos dias 19 e 20.10.2017, no 

Auditório do Hotel Zagaia, em Bonito/

MS.

Para o ano de 2018, a perspectiva do NUCRIM estará voltada para a im-

plantação de projetos como o MIDAS (Programa de Acompanhamento de 

Medidas Assecuratórias de Sequestro e Apreensão de Bens), a criação da 

home page do Núcleo e a elaboração de minuta de resolução conjunta com 

o CAOCrim.

Entre as ações contínuas, o NUCRIM pretende encaminhar aos membros 

julgamentos relevantes dos Tribunais Superiores (STF e STJ), acompanhar 

julgados relevantes do TJMS, encaminhando-os aos membros, acom-

panhar o andamento de projetos de lei, propor criação ou alteração de 

normas tendentes à melhoria do serviço. Pretende, ainda, organizar semi-

nários, palestras e cursos em níveis estadual e regional, bem como realizar 

reuniões ordinárias de integração interinstitucional.
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Ações de curto prazo

 ~ Disponibilização de artigos, manuais ou outras compilações técnicas para o aprimoramento da atuação 

criminal;

 ~ Estímulo para o aprimoramento científico por meio da produção e compilação de artigos elaborados por 

membros;

 ~ Disponibilização de materiais diversos pertinentes à área criminal para o aprimoramento da atuação minis-

terial;

 ~ Elaboração e disponibilização de bancos de peças;

 ~ Sugestão de criação de uma comissão para discussão e elaboração de sugestões a respeito de audiências 

de custódia;

 ~ Realização de cursos específicos, oferta de suporte técnico e interlocução com outras instituições referente 

à atuação das Promotorias de Justiça na fronteira.

Ações de médio prazo

 ~ Reorganização, aprimoramento e atualização do site do MPMS, em relação à área do CAOCrim;

 ~ Elaboração de informativos mensais (notícias, atualidades, etc.).

Ações de longo prazo

 ~ Criação do CONCRIM do MPMS (Conselho de Procuradores e Promotores de Justiça com atuação criminal);

 ~ Busca de compartilhamento de dados para a persecução penal com outras instituições, como Ministério da 

Justiça, Receita Federal, outros MPEs ou MPF;

 ~ Elaboração de campanhas, cartilhas (tráfico de drogas e trânsito), entre outras;

 ~ Criação de um Comitê Interinstitucional de Monitoramento de Repressão ao Tráfico de Drogas e Armas;

 ~ Identificação de prioridades específicas de ação institucional;

 ~ Elaboração de políticas públicas na área criminal;

 ~ Estreitamento nas relações institucionais com órgãos ligados à segurança pública;

 ~ Criação do NUJURI (Núcleo do Júri);

 ~ Implementação do Projeto MIDAS;
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 ~ Fomento à criação de uma política criminal preventiva e desenvolvimento de projetos relacionados ao 

combate à pedofilia;

 ~ Fomento à criação de núcleo de crimes de informática, celebração de convênios e disponibilização de fer-

ramentas para auxiliar o Promotor de Justiça Criminal.

4.3.2 Direitos Constitucionais do Cidadão e Direitos Humanos

Coordenação: Procurador de Justiça Francisco Neves Junior

Na efetivação das atividades, o Centro Operacional de Apoio das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucio-

nais do Cidadão e dos Direitos Humanos (CAOPJCCDH) atualizou constantemente sua página no site do Ministério 

Público com notícias, publicações, doutrinas, legislações, jurisprudências, informações de eventos, bibliografias, 

links, rede de atendimento, pareceres, portarias de instauração de inquéritos civis, procedimentos preparatórios, 

procedimentos administrativos, recomendações, termos de ajustamento de conduta, ações civis públicas, entre 

outros materiais de apoio aos Promotores de Justiça com atuação na área.

Tabela 16. Quantitativo de expedientes movimentados pelo CAOPJCCDH em 2017

O Coordenador do CAOPJCCDH participou da I Reunião Ordinária do Grupo Nacional dos Direitos Humanos (GNDH) 

ocorrida no Ministério Público do Estado da Paraíba no período de 15 a 17.3.2017, onde foram tratados diversos 

assuntos, entre eles: tráfico de pessoas: atenção às vítimas na perspectiva da Lei Federal nº 13.344/16; a terceiriza-

ção e a violação dos direitos humanos; homenagens a ditadores e torturadores em nomes de ruas, praças, monu-

mentos públicos; laicidade estatal, especialmente quanto aos atos de Prefeitos Municipais.

Durante a reunião, ficou estabelecida como meta da Comissão Permanente de Defesa de Direitos Humanos em 

Sentido Estrito (COPEDH), a “Atuação do Ministério Público para a Justa Implementação da Política de Cotas Étnico-

-Raciais em Vestibulares e Concursos Públicos”, sendo que o Ministério Público deve assumir a fiscalização dos 

certames para garantia dos diretos de pessoas que sofrem discriminação pela cor da pele (pretos e pardos) e pelo 

fenótipo, criando-se uma comissão para tanto, com a participação, inclusive, de representantes dos direitos sociais.

Definiu-se a verificação presencial da comissão durante a realização das provas, devendo constar tal informação nos 

editais dos concursos públicos federais, estaduais e municipais e vestibulares, conforme a Orientação Normativa nº 

3, de 1º.8.2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, bem como a Reco-

mendação CNMP nº 41, de 9.8.2016.

Expedientes Recebidos Expedidos

Ofícios 50 79

Ofícios circulares 12 9

Memorandos 18 59
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O CAOPJCCDH esteve presente em diversas atividades, reuniões e eventos 

com obtenção de resultados importantes para a atuação da Instituição na 

defesa dos direitos assegurados aos cidadãos.

 ~ Reunião com os coordenadores do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade 

Policial e do Núcleo Criminal, com a Procuradora de Justiça Jaceguara 

Dantas da Silva e os Promotores de Justiça Luciano Furtado Loubet, 

Paulo César Zeni, Eduardo Franco Cândia, Vera Aparecida Cardoso 

Bogalho Frost Vieira, Douglas Silva Teixeira, para tratar da atuação 

dos membros do Ministério Público diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) que concedeu indenização por danos morais 

aos presos em situação degradante;

 ~ Participação no 1º Colóquio Gênero em Debate, no Plenário das 

Turmas Recursais do Centro Integrado de Justiça (Cijus);

 ~ Adesão à campanha “Se nossas vidas não importam, produzam sem 

nós”, na luta contra a violência doméstica e familiar e pela igualdade 

de direitos, em que todas as atividades da Instituição ficaram parali-

sadas por 10 minutos, no dia 8.3.2017, às 14h. Na oportunidade, mais 

de cem servidoras do Quadro de Pessoal estiveram presentes no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, comemorando as conquistas 

históricas e os grandes desafios enfrentados pelas mulheres;

 ~ Participação no seminário na Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) sobre a Lei Maria da Penha, 

em 9.3.2017. Na ocasião, a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas 

da Silva proferiu palestra sobre o tema “11 anos da Lei nº 11.340/06 

e o empoderamento da mulher negra”;

Figura 23. Seminário na OAB/MS 

sobre a Lei Maria da Penha, em 9.3.2017.
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 ~ Realização do V Encontro Estadual do Ministério Público de Mato 

Grosso do Sul na Lei Maria da Penha, por meio do Núcleo de En-

frentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

(NEVID), no dia 10.3, que contou com palestra sobre o tema “Escravi-

dão Digital”, proferida pelo Professor Spencer Toth Sydow, co-autor, 

juntamente à Promotora de Justiça Assessora Especial do PGJ Ana 

Lara Camargo de Castro, do livro “Exposição Pornográfica não Con-

sentida na Internet”, lançado naquela oportunidade. O encontro 

contou ainda com a mostra fotográfica “Sobreviventes – Da Casa 

Abrigo ao Recomeço”;

Figura 25. Exibição de mostra fotográ-

fica “Sobreviventes - Da Casa Abrigo ao 

Recomeço”, em 10.3.2017.

 ~ Parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio 

do Programa para Ajuda à Criança e ao Idoso do Poder Judiciário de 

Mato Grosso do Sul (Pacijus), na campanha Páscoa Solidária, com o 

intuito de arrecadar ovos de chocolate para presentear as crianças 

de instituições de acolhimento e beneficentes;

Figura 24. V Encontro Estadual do MPMS na Lei Maria da Penha, em 

10.3.2017, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques.

Figura 26. Entrega dos ovos de páscoa 

arrecadados pela Campanha Páscoa 

Solidária, no plenário do Tribunal Pleno 

do TJMS, em 10.4.2017.

 ~ Aula no curso de Pós-Graduação do CEAF da Escola Superior do 

Ministério Público de São Paulo sobre o tema Crimes de Intolerância, 

ministrada pela Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, 

no dia 3.4;

 ~ Reunião com a Subsecretária de Políticas Públicas para a População 

Indígena, Silvana Dias de Souza Albuquerque, para tratar da elabora-

ção da política estadual dos Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul;

 ~ Reunião com representantes da Secretaria de Estado de Saúde e 

com o Promotor de Justiça Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 
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para tratar da crise na média e alta complexidade no Município de 

Dourados;

 ~ Exposição fotográfica “Autismo não tem cara” na sede da Procura-

doria-Geral de Justiça, em 11.4, realizado pela Fábrica dos Sonhos, 

projeto paralelo da ONG Liga do Bem para o Grupo Amar (Grupo 

de Apoio aos Pais e Familiares de Autistas do MS). O objetivo da 

exposição fotográfica foi conscientizar a sociedade sobre a luta diária 

de famílias de adultos e crianças com o Transtorno do Espectro 

Autista (TEA);

Figura 27. Exposição fotográfica 

“Autismo não tem cara” na sede da Pro-

curadoria-Geral de Justiça, em 11.4.2017.

 ~ Participação em ação da Carreta da Justiça, em 11.4, no Distrito de 

Anhanduí, por meio da Promotora de Justiça Luciana do Amaral 

Rabelo, titular da 72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, lo-

calizada na Casa da Mulher Brasileira, para levar informações sobre 

a violência doméstica. A ação fez parte da campanha “Mulher Bra-

sileira”, que engloba diversas ações em prol da mulher, e faz parte 

da mobilização nacional “Justiça pela Paz em Casa”, idealizada pela 

presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de 

Justiça, Ministra Cármen Lúcia;

 ~ Reunião para tratar da 2ª Caminhada pela Paz - Mulher Brasileira, 

no TJMS;

 ~ Parceria no Movimento Maio Amarelo, que tem como intuito chamar 

a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no 

trânsito em todo o mundo. Com o slogan “Minha escolha faz a 

diferença”, o movimento é uma ação coordenada entre o Poder 

Público e a sociedade civil;
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 ~ Reunião para tratar de ação social a ser realizada com a população 

em situação de rua, com as irmãs Rosane Rosa e Alzenir Barbosa, da 

Pastoral do Migrante;

 ~ Reunião com a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva e 

o Promotor de Justiça de Direitos Humanos Eduardo Franco Cândia 

para tratar da meta estabelecida pelo COPEDH/GNDH;

 ~ Palestra realizada pela Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas 

da Silva no I Seminário do Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar 

Educacional ao Estudante com TEA, no dia 19.4, sobre “A inclusão da 

pessoa com transtorno do espectro autista no sistema educacio-

nal: aspectos jurídicos e marco legal”. O evento foi realizado pela 

Secretaria de Estado de Educação, visando propiciar um espaço para 

discussão sobre os estudantes com TEA matriculados no ensino 

comum e fomentar esforços de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão dentro dessa temática;

 ~ Participação no Seminário de Abertura da Semana Estadual dos 

Povos Indígenas, realizado no auditório da Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul;

 ~ Participação na 2ª Caminhada pela Paz - Mulher Brasileira – Todos 

emPENHAdos contra a violência, organizada pelo TJMS, em 28.4. A 

caminhada tem por objetivo levar informação acerca da complexi-

dade do cenário atual da violência contra as mulheres e dar maior 

visibilidade às questões relativas aos direitos humanos da Mulher;

Figura 28. 2ª Caminhada pela Paz - 

Mulher Brasileira – Todos emPENHA-

dos contra a violência, organizada pelo 

TJMS, em 28.4.
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 ~ Lançamento da Campanha #Inclusão É Para Todos, realizada pelo 

Ministério Público e pelo Governo do Estado. O objetivo da campanha 

é informar à sociedade sobre a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que 

retrata a importância da acessibilidade e da inclusão da pessoa com 

deficiência na educação, no trabalho, na cultura e lazer;  

 ~ Participação do Coordenador do CAO em diversas reuniões do 

Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CETRAP) e 

do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e 

Apátridas de Mato Grosso do Sul (CERMA);

 ~ Participação da Promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo 

em reunião extraordinária da Comissão Permanente de Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid) realizada 

no plenário da sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande 

do Norte, em Natal. A reunião teve por objetivo discutir a justiça 

restaurativa no âmbito de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, bem com os novos paradigmas em relação ao enfrentamen-

to da violência doméstica;

 ~ Reuniões extraordinárias do CERMA nos dias 28.7 e 24.8.2017;

 ~ Reunião para tratar do curso de adaptação e capacitação de ingresso 

na carreira do MPMS, na sala do Colégio de Procuradores no dia 31.7;

 ~ Lançamento da Campanha Agosto Lilás, em 1º.8, organizada pela 

Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres em parceria com 

o MPMS, por meio do NEVID;

Figura 29. Evento de lançamento da 

Campanha Agosto Lilás, em 1º.8.2017.

 ~ Reunião com o Promotor de Justiça de Direitos Humanos Eduardo 

Franco Cândia para tratar do curso de adaptação e capacitação de 

ingresso na carreira do Ministério Público, realizado no dia 3.8;

 ~ Posse do Coordenador do CAOPJCCDH como membro titular do 

CERMA no dia 11.8;

 ~ Apresentação do CAOPJCCDH no curso de adaptação e capacitação 

de ingresso na carreira do Ministério Público, realizada no dia 16.8;

 ~ Reunião com o Promotor de Justiça de Direitos Humanos Eduardo 

Franco Cândia e a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva 

para tratar de eventos do CAOPJCCDH no dia 22.8;
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 ~ Reuniões com a Comissão de Acessibilidade da OAB para tratar sobre o passe livre em 28.8, e 18 e 27.9, estas 

últimas com a participação do Procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, de representantes 

da Comissão de Acessibilidade da OAB, dos Procons estadual e municipal, do Coordenador do CAO do Con-

sumidor, Procurador de Justiça Aroldo José de Lima, e de representantes das empresas de ônibus;

 ~ Reunião do NEVID nos dias 1º e 15.9 e 27.10;

 ~ Reunião para tratar da Campanha Compartilhe o Natal 2017, nos dias 4.9, 6.10 e 22.11;

 ~ Lançamento do Projeto Vozes: O Protagonismo das Mulheres Indígenas, no dia 5.9;

 ~ Reuniões para tratar do fechamento da ala psiquiátrica da Santa Casa com os Deputados Estaduais Paulo 

Siufi e Cabo Almi, a Defensora Pública Eni Maria Sezerino Diniz e médicos psiquiátricas no dia 6 e 13.9, esta 

última com a participação da Promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan;

 ~ Reunião do CERMA no dia 19.9;

 ~ Lançamento do Programa Respeito Dá o Tom, no dia 26.9, voltado à empregabilidade da população negra 

por meio de três pilares: empregabilidade, desenvolvimento e relacionamento. O programa teve início na 

capital e pretende ser implantado em todas as regiões atendidas pela holding da Águas Guariroba (AEGEA);

 ~ Solenidade de lançamento do Projeto Empenhadas pela Saúde, realizado pelo TJMS, no dia 3.10;

 ~ Participação no 1º Encontro Interministerial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial em 

Mato Grosso do Sul, realizado no Auditório Renato de Souza Rosa, da Assomasul, no dia 16.10;

 ~ Entrevista para a TV Morena sobre o NEVID no dia 16.10;

 ~ Lançamento da edição 2017 da Campanha Compartilhe o Natal, que tem como objetivo mobilizar a 

sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada, para doação de brinquedos, roupas, entre outros presentes, 

para crianças e adolescentes de abrigos assistenciais do Estado. O lançamento ocorreu no dia 19.10 no 

Espaço Plaenge, em Campo Grande;

Figura 30. Lançamento da Campanha 

Compartilhe o Natal, no Espaço 

Plaenge, em 19.10.2017.
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 ~ Entrega simbólica, no dia 8.12, dos brinquedos arrecadados para a 

Campanha “Compartilhe o Natal”, à Procuradora de Justiça Jaceguara 

Dantas da Silva, na sede da Assembleia Legislativa;

 ~ 3ª edição da “Ceia solidária às pessoas em situação de rua”, no dia 

22.12, na Esplanada da Estação Ferroviária de Campo Grande, uma 

ação conjunta do Centro de Apoio em parceria com órgãos governa-

mentais públicos e privados;

 ~ Entregas, de 1º a 21.12, dos brinquedos arrecadados na Campanha 

Compartilhe o Natal a diversas entidades sociais que atendem 

crianças e adolescentes com deficiência: Associação de Pais e 

Amigos do Autista (AMA); Associação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais de Campo Grande (APAE/CG); Cotolengo; Núcleo de Ativi-

dades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), vinculado 

à SED; Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas 

(ISMAC); Pestalozzi; Associação Renasce uma Esperança; Associação 

Beneficente dos Renais Crônicos (ABREC); e Sociedade Educacional 

Juliano F. Varela.

58
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Figura 31. Solenidade de entrega 

simbólica dos presentes arrecadados 

da Campanha Compartilhe o Natal 2017 

na tarde do dia 11.12, na Casa do Papai 

Noel.

4.3.2.1 Procedimentos recebidos das 
Promotorias de Justiça

As Promotorias de Justiça comunicaram ao CAOPJCCDH a instauração de 

89 inquéritos civis; 41 despachos de instauração de procedimentos pre-

paratórios; quatro notícias de fato; 12 ações civis públicas, uma ação de 

interdição compulsória e quatro ações de obrigação de fazer. Foram ins-

taurados 63 procedimentos administrativos e emitidas dez recomenda-

ções, todos registrados no SIMPES Unificado.

Foi comunicada ao CAOPJCCDH a celebração de cinco TACs. Foram 

recebidas 424 promoções de arquivamento e comunicadas 656 dilações 

de prazo.

Para o ano de 2018, a perspectiva de atuação do CAOPJCCDH estará 

voltada para realização de reuniões e eventos com os órgãos de execução 

em relação a áreas com maior demanda de atuação, bem como áreas que 

ainda não foram abrangidas. Está prevista também a realização de cursos, 

palestras, seminários e eventos afins, visando ao aprimoramento técnico 

e operacional das atividades dos órgãos de execução da Instituição. Será 

dada continuidade ao cumprimento das metas estabelecidas no planeja-

mento estratégico institucional. Por fim, o CAOPJCCDH continuará a envidar 

esforços no desenvolvimento de ações mais efetivas e a oferecer suporte 

aos órgãos de execução na tarefa de defesa dos direitos dos cidadãos e 

dos direitos humanos.
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4.3.3 Defesa do Consumidor

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do 

Consumidor (CAOCon) tem como objetivo estratégico a promoção da 

proteção dos direitos coletivos dos consumidores. Atua na defesa da 

qualidade de produtos e serviços fornecidos no mercado de consumo, na 

garantia do acesso amplo à informação e na proteção da saúde, da 

segurança e do patrimônio dos consumidores.

O CAOCon atua no apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Consu-

midor, que por sua vez agem na defesa dos direitos e interesses classifica-

dos como difusos, coletivos e individuais homogêneos, sempre que a lesão 

venha a atingir um conjunto de pessoas que estejam na mesma situação 

de fato, isto é, que sejam todas vítimas da mesma prática comercial, ou da 

mesma empresa fornecedora de bens ou serviços.

4.3.3.1 Projetos e campanhas do CAOCon no ano de 2017

Consumidor Vencedor

Plataforma eletrônica que contém todas as ACPs e TACs celebrados em 

prol dos consumidores. Em 2017 o CAOCon deu início à etapa de coleta das 

ações ajuizadas e TACs firmados no âmbito do MPMS, a fim de cadastrá-los 

na referida plataforma por intermédio do MPRJ.

Fiscal Cidadão

A Campanha Fiscal Cidadão tem o objetivo de permitir que os consumidores 

acompanhem mais de perto a atuação do Ministério Público, informando-se 

sobre as decisões que já estão valendo e fiscalizando seu cumprimento.

Por dentro da Lei 

O CAO do Consumidor participou de projeto em parceria com a ASSECOM, 

produzindo dicas consumeristas para a confecção de material gráfico a ser 

disponibilizado nas mídias sociais da Instituição.

Estratégias

Interagir e realizar a articulação entre 

os órgãos do Ministério Público e 

entidades públicas ou privadas, 

prestar suporte às Promotorias de 

Justiça, sugerir a celebração de 

convênios de interesse do Ministé-

rio Público, acompanhar as políticas 

nacional e estadual relacionadas à 

proteção dos consumidores, propor 

a realização de cursos, palestras e 

eventos e colaborar com sugestões 

para a elaboração da política insti-

tucional.
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4.3.3.2 Cursos de capacitação

Os servidores lotados no CAOCon participaram de diversos cursos ofertados pela Escola Nacional de Defesa do 

Consumidor (ENDC), pertencente à Secretaria Nacional do Consumidor integrante do Ministério da Justiça.

 ~ “Educação Financeira para Consumidores”;

 ~ “Oferta e Publicidade”;

 ~ “Planos de Saúde e Relação de Consumo”;

 ~ “Capacitação em Direito do Consumidor”;

 ~ “Introdução à Defesa do Consumidor”;

 ~ “Consumo Seguro e Saúde”,

 ~ “Vigilância Sanitária e Defesa do Consumidor”,

 ~ “Princípios e Direitos Básicos do CDC”.

4.3.3.3 Atividades desenvolvidas

O CAOCon acompanhou as atuações das Promotorias de Justiça do Consumidor em ações contra possíveis lesões 

aos consumidores, fornecendo orientações aos membros da Instituição, bem como de outros estados do país. 

Foram encaminhadas pesquisas jurídicas, auxílio em procedimentos e peças, além de efetuado o acompanhamento 

de procedimentos instaurados, entre outros.

4.3.3.4 Eventos com a participação da coordenação do CAOCon

18.1 - Reunião junto à AGETRAN (representada pelo Diretor-Presidente, Janine de Lima Bruno), a fim de analisar 

a situação dos transportes coletivos, em decorrência do alto índice de reclamações relacionadas ao passe de 

estudante, ao atendimento aos idosos e à prestação de serviços públicos.

15.3 – Realização de palestra no evento “Direito do Consumidor e os Planos de Saúde”, realizado na OAB/MS.

16 e 17.3 - Workshop Indicadores Estratégicos, realizado no Hotel Deville Prime.

23.3 - Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Campo Grande acerca do exercício da atividade 

econômica privada de transporte individual remunerada (passageiros, taxistas e moto taxistas).

11.5 - Reunião acerca da concessão de passagens aos idosos no transporte rodoviário, realizada na sede da Supe-

rintendência para Orientação e Defesa do Consumidor do Estado (Procon/MS).
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18 e 19.5 - Evento “Ministério Público e Negociação de Conflitos Complexos”, 

idealizado em conjunto pelos CAOs do Meio Ambiente, da Habitação 

e Urbanismo, do Consumidor, das Fundações, do Idoso e das Pessoas 

com Deficiência, e dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos 

Humanos, com a palestra “Combate ao Cartel no Mercado de Combustíveis 

no DF: A atuação da PRODECON”, ministrada pelo Promotor de Justiça do 

MPDFT Paulo Roberto Binicheski.

Figura 32. Promotor de Justiça do 

MPDFT Paulo Roberto Binicheski, 

durante o evento “Ministério Público e 

Negociação de Conflitos Complexos”, 

no Auditório do CREA/MS, em 18 e 

19.5.2017.

23.6 - Participação na audiência pública sobre a cobrança retroativa da 

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) na 

Câmara Municipal de Campo Grande. A audiência visou debater a cobrança 

retroativa da taxa de iluminação pública e avaliar a situação de tal serviço 

na Capital.

Figura 33. Audiência pública sobre a 

cobrança retroativa da Cosip na Câmara 

Municipal de Campo Grande.

28/7 - Ato nacional realizado pela Comissão Nacional de Defesa do Con-

sumidor da OAB, com a participação de várias instituições, como Ministé-

rios Públicos Estaduais e Procons, que percorreram os principais aeroportos 

brasileiros a fim de fiscalizar o cumprimento das exigências do CDC e es-

clareceram aos usuários de transporte aéreo sobre a Resolução n° 400 da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre as condições 

do despacho de bagagens.

A fiscalização foi motivada pelas inúmeras reclamações de abusos na 

cobrança por malas despachadas e pela falta de informações que deveriam 

auxiliar os consumidores no momento de embarque. O ato nacional foi uma 

forma de protesto contra as novas normas da ANAC, em vigor desde março 

de 2017, que permitiram que as empresas de transporte aéreo passassem a 

cobrar pelas bagagens despachadas.
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“Este procedimento é fundamental para constatar o cumprimento ou des-

cumprimento das determinações contidas na Resolução n° 400/ANAC e 

garantir, dessa forma, a proteção prevista no nosso ordenamento jurídico 

referente, especialmente, às disposições consumeristas, tendo em vista a 

função social do Ministério Público, como órgão agente de interlocução 

entre os diversos setores da atividade civil envolvidos, em defesa da parte 

vulnerável na relação de consumo.” (Procurador de Justiça e Coordenador 

do CAOCon, Aroldo José de Lima)

Durante a operação, quatro empresas de transporte aéreo foram autuadas 

por ausência de informação adequada sobre a cobrança de bagagens.

18.8 - Reunião do Conselho de usuários da ANATEL e do Grupo AMX, na 

sede da Embratel em Campo Grande.

23.8 - O Coordenador do CAOCon recebeu homenagem na Câmara 

Municipal de Campo Grande com o Título de Cidadão Campo-Grandense. 

Durante a solenidade, o Coordenador do CAOCon estendeu este reconhe-

cimento a todos os membros do Ministério Público Estadual, reconhecendo 

este como a fonte primeira da honraria recebida.

Figura 34. Procurador de Justiça 

Coordenador do CAOCon durante 

homenagem recebida na Câmara 

Municipal de Campo Grande.

4.9 - O MPMS, por meio do CAOCon, e a OAB/MS realizaram o “I Simpósio 

de Direito do Consumidor”. De iniciativa do Procurador de Justiça Coordena-

dor do CAOCon e dos Advogados Nikollas Pellat e Janine Antunes Delgado, 

o evento aconteceu no Auditório da OAB/MS.

Figura 35. Procurador de Justiça Co-

ordenador do CAOCon e os advogados 

Nikollas Pellat e Janine Antunes 

Delgado, durante o “I Simpósio de 

Direito do Consumidor”.

A realização do 1º Simpósio foi um ato de comemoração ao aniversário de 

27 anos do Código de Defesa do Consumidor, celebrado no dia 11.9. Aos 

participantes foram apresentados temas e situações da atualidade concer-

nentes às relações de consumo, como direito fundamental declarado pela 

Constituição Federal.
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A programação contou com palestras de: Rodrigo Palomares, com o 

tema “Mero aborrecimento tem valor”; Paulo Valério Dal Pai Moraes, sobre 

“Mediação e conciliação - Neurologia e autocomposição nas relações de 

consumo”; Janine Antunes Delgado, que abordou o “Direito do Consumidor 

aplicado aos serviços da saúde”; Helker Castello Gerbaudo, sobre a “Nega-

tivação indevida do nome e o cadastro positivo do consumidor”; Diógenes 

Faria de Carvalho, com o tema “O superendividamento”; Marcelo Salomão, 

sobre a “Efetividade do Procon frente às relações de consumo”; e Marco 

Antônio Araújo Junior, sobre “Responsabilidade civil dos provedores e apli-

cativos de internet sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor”.

13.9 – Participação no 12º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Con-

sumidor de Mato Grosso do Sul, realizado em Campo Grande. O evento 

reuniu cerca de 100 participantes de 25 Procons Municipais e do Procon 

Estadual no auditório do Ministério Público do Trabalho e teve como tema 

as cobranças abusivas e indevidas por parte das empresas de telefonia 

celular, que lideravam, até a ocasião, as reclamações dos consumidores.

O evento foi organizado pelo Procon/MS, ligado à Secretaria de Estado 

de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). Os trabalhos 

foram abertos oficialmente pela Secretária de Estado de Direitos Humanos, 

Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, que falou sobre o fortale-

cimento da política de defesa do consumidor por meio da discussão de 

pautas que venham realmente a contribuir para a melhoria dos serviços. A 

mesa de abertura do encontro contou com a presença do Coordenador do 

CAOCon, do Delegado Especializado de Repressão aos Crimes contra as 

Relações de Consumo, Elton Galindo, além do superintendente do Procon/

MS, Marcelo Salomão.

27.9 e 4.10 - Reuniões no MPF para tratar da questão dos transportes inter-

municipais/interestaduais do Programa Passe Livre.

1.11 - Reunião no Procon/MS, com a participação de representantes deste, 

da Agepan e da ANTT, com o fito de estabelecer diretrizes para melhoria 

na prestação de serviços de transportes rodoviários pela Viação São Luiz.

A reunião foi solicitada pelo Procon/MS, com o objetivo de obter esclareci-

mentos sobre reclamações quanto aos atrasos e quebras dos veículos nas 

rodovias. Em 29.8, o Procon já havia se reunido com a empresa e solicitado 

dados sobre os serviços prestados. Neste segundo encontro, outros órgãos 

que atuam na fiscalização desses serviços foram convidados a discutir 

propostas de melhorias.

17.11 - Expedição de Orientação: o MPMS, por meio do Procurador de 

Justiça Coordenador do CAOCon, orientou os órgãos de execução (Pro-

motorias de Justiça de Defesa do Consumidor) a adotarem medidas em 

No primeiro trimestre de 2017, 

1.100 casos ligados à telefonia 

celular foram registrados no 

Sistema Nacional de Informa-

ções de Defesa do Consumidor 

(Sindec).,
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relação à cobrança “casada” da taxa de lixo. Segundo o Edital de Orientação nº 002/2017/CAOPJCon, publicado no 

DOMP/MS de 20.11.2017, as Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, salvaguardada a autonomia funcional 

e a livre convicção do órgão ministerial, devem empreender ações preventivas e repressivas para impedir que as 

Municipalidades façam a cobrança “casada” da taxa de lixo, ou qualquer outra exação, na fatura de água, energia 

elétrica ou telefonia, sem autorização expressa do consumidor.

Segundo o Coordenador do CAOCon, essa demanda já foi enfrentada no passado, durante a década de 90 e no 

início deste século, pelo MPMS, que, em conjunto com outros órgãos de defesa do consumidor, obteve vitórias 

jurídicas a favor da parte vulnerável nesta relação, o consumidor.

23.11 - Reunião na 25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, a fim de discutir a questão da emissão de carteiras 

estudantis (emissão/controle/certificação digital /selo/leitura por QRCode).

29.11 - Participação na Audiência Pública na OAB/MS para tratar da “Tarifa de crédito do serviço de estacionamento 

rotativo” (FLEXPARK X PMCG).

Em 2017, foram expedidas certidões, a requerimento de diversas empresas, conforme regulamenta a Resolução 

n°17/2015-PGJ.

Na página institucional do MPMS, foram disponibilizados: legislações, portarias e decretos, peças jurídicas, jurispru-

dências, ações institucionais e metas prioritárias, sugestões bibliográficas, doutrinas, sugestões de links e fontes, 

notícias atuais e publicações de eventos.

Foram expedidos seis informativos, disponibilizados no site institucional, no link: http://www.mpms.mp.br/cao/con-

sumidor.

Para o próximo ano, o planejamento do CAOCON abrange:

 ~ Prosseguimento nas tratativas para realização de evento em parceria com a OAB/MS, replicando o I Simpósio 

de Direito do Consumidor, realizado no mês de setembro.

 ~ Implantação da Campanha “De Olho na Validade”.

 ~ Continuidade do projeto “Consumo Consciente”, com palestras relacionadas a matérias consumeristas.

 ~ Participação da fiscalização em postos de combustíveis.

 ~ Continuidade às palestras aos consumidores mirins.

 ~ Instalação do sistema SAJMP no âmbito de trabalho do CAOCon.

 ~ Elaboração de um seminário junto aos Promotores de Justiça de Defesa do Consumidor a fim de melhorar o 

desempenho das atividades ministeriais.
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4.3.4 Idoso e Pessoas com Deficiência

Coordenação: Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Idoso e 

das Pessoas com Deficiência (CAOIPPD) é um órgão auxiliar do Ministério 

Público do Estado, com metas prioritárias estabelecidas para as suas áreas 

de atuação.

Figura 36. Procurador de Justiça 

Miguel Vieira da Silva, Coordenador do 

CAOIPPD.

4.3.4.1 Idosos

 ~ A fiscalização do cumprimento das normas que asseguram os 

direitos da pessoa idosa e a adoção das medidas judiciais ou ex-

trajudiciais necessárias à efetiva concretização desses direitos, entre 

os quais se incluem: transporte gratuito aos maiores de 65 anos; 

prioridade e tratamento digno por parte do Estado, da família e da 

sociedade como um todo; acesso adequado aos prédios e serviços 

de interesse público; tratamento de saúde adequado à sua condição, 

etc.;

 ~ A fiscalização das entidades que abriguem idosos, cuidando para 

que sejam observadas condições dignas de moradia e cuidado;

 ~ A garantia da acessibilidade plena do idoso aos órgãos públicos e 

privados;

 ~ A especialização de Promotores de Justiça para a melhoria do aten-

dimento ao idoso.

4.3.4.2 Pessoas com deficiência

 ~ A fiscalização do cumprimento das normas que asseguram os 

direitos da pessoa com deficiência e adoção de todas as medidas 

judiciais ou extrajudiciais necessárias à efetiva concretização desses 

direitos;

 ~ A adequação dos prédios públicos com eliminação de barreiras ar-

quitetônicas que impeçam ou dificultem o acesso;

 ~ A garantia da acessibilidade plena da pessoa com deficiência aos 

órgãos públicos e privados;

 ~ A especialização de Promotores de Justiça para a melhoria do aten-

dimento à pessoa com deficiência.
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As atividades do CAOIPPD se concentraram na orientação aos órgãos de execução (Promotorias de Justiça), bem 

como no encaminhamento aos mesmos de representações, reclamações, peças de informação, ou quaisquer 

outros expedientes referentes à área de atuação, para as medidas cabíveis.

O CAOIPPD recebeu e manteve em arquivos informatizados as cópias dos procedimentos instaurados e arquivados 

pelos órgãos de execução, sendo atribuição do CAO fiscalizar os trabalhos desenvolvidos na instância a quo.

Também realizou o trabalho de recebimento e encaminhamento de denúncias da população em geral para as Pro-

motorias de Justiça. Outrossim, promoveu-se orientação no sentido de se realizar a integração entre os órgãos da 

Instituição e as entidades públicas e privadas.

Tabela 17. Relação dos procedimentos acompanhados pelo CAOIPPD em 2017

4.3.5 Infância e juventude

Coordenação: Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude (CAOPJIJ) tem suas principais 

atribuições previstas na Resolução nº 017/2012-PGJ, de 3.5.2012, destacando-se como órgão auxiliar na estrutura 

organizacional do Ministério Público, com atuação voltada para implementação da área da infância e da juventude, 

conforme diretrizes fixadas na referida Resolução.

Durante o ano, o CAOPJIJ realizou diversas atividades de apoio técnico e operacional visando contribuir para a 

efetiva atuação dos Promotores de Justiça da área especializada, destacando-se as temáticas: monitoramento e 

encaminhamento das denúncias efetuadas por meio do Disque 100; transporte escolar; evasão e violência escolar; 

atendimento socioeducativo; adoção; educação.

Instaurados Convertidos Prorrogados Arquivados Ajuizados Celebrados

Procedimento administrativo 201 3 370 654 0 0

Procedimento preparatório 15 0 10 7 0 0

Inquérito civil 11 1 67 12 0 0

Notícia de fato 1 1 3 22 0 0

Ação civil pública 0 0 0 0 20 0

Medida de proteção 0 0 0 0 15 0

Ações diversas 0 0 0 0 12 0

TAC 0 0 0 0 0 10
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4.3.5.1 Disque 100

Uma das prioridades do CAOPJIJ foi dar continuidade ao monitoramento 

e encaminhamento das denúncias efetuadas por meio do Disque 100 - 

Disque Direitos Humanos da Presidência da República, por meio do Sistema 

de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e Atendimento (SONDHA), im-

plantado em 2012 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH).

A operacionalização do Sistema SONDHA iniciou-se no dia 7.7.2014, com 

5.842 denúncias represadas desde a criação do Disque 100. Este número 

mantinha-se crescente conforme eram efetuadas denúncias em que 

figuravam como vítima crianças e/ou adolescentes residentes no Estado, 

independentemente de terem sido encaminhadas a qualquer outro órgão 

de proteção do Estado, como o Conselho Tutelar ou a Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

No ano de 2016, com o esforço despendido pelo SONDHA em conjunto 

pelo CAOPJIJ, foi possível zerar a quantidade de denúncias represadas no 

sistema, sendo possível dar enfoque às atuais recebidas diariamente. Além 

disso, com a renovação do Termo de Compromisso Operacional entre 

o Ministério Público e o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 

Juventude e dos Direitos Humanos, por um período de dois anos, houve 

mudanças e adequações significativas no que diz respeito à atuação do 

Ministério Público, dando maior agilidade e objetividade na apuração das 

denúncias e diminuindo a duplicidade de Órgãos de Proteção acionados 

para tal fim. O Ministério Público ficou responsável por apurar denúncias 

em que figuram como suspeitos autoridades e agentes públicos, nos casos 

de falta ou inexistência de equipamento, programa ou serviço da política 

de atendimento da criança e do adolescente e nos casos em que houver 

omissão da autoridade responsável pela apuração da violação de direitos.

Em razão desses fatores, em 2017 houve uma redução na quantidade de 

denúncias encaminhadas pelo CAOPJIJ às Promotorias de Justiça. Com um 

total de 241 denúncias em 2017, observa-se uma redução de 94,91% em 

comparação ao ano de 2016, que registrou o acompanhamento e enca-

minhamento de 4.736 denúncias.

2016 2017

4.736

241

94,9%
de redução

Figura 37. Acompanhamento das 

denúncias realizadas por meio do 

Disque 100 nos anos de 2016 e 2017

Apesar da diminuição significativa na demanda diária do encaminhamen-

to das denúncias, o Centro de Apoio manteve-se acompanhando e moni-

torando o andamento das denúncias enviadas nos anos anteriores e que 

ainda permanecem sendo apuradas no âmbito das Promotorias de Justiça. 

O CAOPJIJ também manteve contato constante com as Promotorias de 

Justiça para orientar e auxiliar desde o recebimento da denúncia até sua 

conclusão e envio da resposta à SDH.
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4.3.5.2 Transporte escolar

Em 26.4.2017, o Coordenador do CAOPJIJ se reuniu com o então Diretor-Presidente do Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN/MS), Gerson Claro Dino, para tratar sobre o teor do Ofício nº 882/DIRET/

GAB/DETRAN, de 23.2.2017, a respeito das mudanças no sistema de vistorias realizadas nos veículos de Transporte 

de Escolares que circulam no Estado de Mato Grosso do Sul. Ainda sobre o novo modelo de vistoria dos transportes 

escolares, em 21.8.2017 foi realizada nova reunião com o então Diretor-Presidente do DETRAN/MS, juntamente com 

os Promotores de Justiça das 27ª e 28ª Promotorias de Justiça, Gerson Eduardo de Araújo e Vera Aparecida Cardoso 

Bogalho Frost Vieira, respectivamente.

O CAOPJIJ encaminhou os relatórios de vistoria do transporte escolar do Estado de Mato Grosso do Sul referentes 

aos 1º e 2º semestre do ano aos Promotores de Justiça com atuação na área da infância e da juventude, para co-

nhecimento da situação do transporte escolar em todos os municípios e orientações para tomada de providências 

no tocante à verificação das irregularidades dos veículos apontadas nos referidos expedientes, bem como sobre o 

procedimento a ser adotado de acordo com o “Termo de Cooperação Mútua do Transporte Escolar de Mato Grosso 

do Sul”, destacando a importância da participação e fiscalização efetiva do Ministério Público nas vistorias oficiais 

visando garantir melhores condições de segurança e bem estar às crianças e aos adolescentes que se utilizam 

desse meio de transporte para terem acesso à educação em todo o Estado.

Em 6.10.2017, o coordenador do CAOPJIJ participou de reunião com o Diretor-Presidente do DETRAN/MS, Roberto 

Hashioka, para visita de cortesia tendo em vista a sua assunção ao cargo e a parceria institucional na área de trans-

porte escolar.

Em dezembro, foram realizados contatos com o DETRAN/MS para comunicação de instaurações ou arquivamentos 

de procedimentos no âmbito do Parquet com relação às vistorias e problemas referentes ao transporte escolar no 

Estado de Mato Grosso do Sul.

4.3.5.3 Reunião dos Núcleos Regionais

Em 7.4.2017 foi realizada a 1ª Reunião Ordinária de 2017 com os Promotores de Justiça Diretores dos Núcleos 

Regionais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo tema central 

foi o Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de 

dar continuidade às discussões iniciadas nas reuniões do ano anterior visando o seu aprimoramento.

Nessa ocasião, participou a equipe de trabalho da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS), vinculada 

à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), que analisou em conjunto com os diretores 

presentes os principais eixos temáticos e suas metas, com o compromisso de realizarem as adequações neces-

sárias para que as mesmas sejam atingidas nos períodos estabelecidos, sempre com o enfoque na melhoria da 

situação das Unidades Educacionais de Internação (UNEIs) no Estado e no atendimento socioeducativo em geral.

Ao final da análise, houve a sugestão de elaboração de termo de cooperação mútua entre os órgãos envolvidos 

no Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo para que cada um dos parceiros se comprometa com 

a efetivação das ações que lhe cabem, sendo que cópias desse termo foram encaminhadas para toda a Rede 

de Proteção. Outro tema em pauta foi a necessidade de viabilizar login e senha aos Promotores de Justiça com 

atuação na área para acesso ao sítio eletrônico dispensado ao Cadastro Nacional de Adoção, vinculado ao Portal 
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do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em virtude do grande número de 

crianças que se encontram acolhidas neste Estado e da necessidade de 

buscar pessoas interessadas em adotá-las.

A 2ª Reunião Ordinária de 2017 com os Diretores dos Núcleos Regionais 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato 

Grosso do Sul, correspondente ao segundo quadrimestre, não ocorreu em 

virtude da falta de quórum, motivada pela participação de alguns diretores 

em eventos institucionais fora do Estado.

A 3ª Reunião Ordinária de 2017 com os Diretores dos Núcleos Regionais de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso 

do Sul, ocorreu na sala de reuniões da PGJ, em 24.11.2017, com a participa-

ção dos seguintes Promotores de Justiça: Fabrícia Barbosa Lima (Núcleo 

Regional de Dourados), Lia Paim Lima (Núcleo Regional de Jardim), Ludmila 

de Paula Castro Silva (Núcleo Regional de Corumbá) e Paulo Leonardo de 

Faria (Núcleo Regional de Nova Andradina). A reunião contou também com 

a presença do Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do Procurador-

-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, e teve por escopo 

a discussão de temas pertinentes à área especializada e a troca de experi-

ências sobre os problemas de cada região.

Figura 38. 3ª Reunião Ordinária de 

2017 com os Diretores dos Núcleos 

Regionais de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Estado de 

Mato Grosso do Sul, na sala de reuniões 

da PGJ, em 24.11.2017.

4.3.5.4 Programa de Conciliação para Prevenir a 
Evasão e a Violência Escolar - ProCEVE

Em 9.6.2017, foi realizada na Procuradoria Geral de Justiça, reunião com 

membros do Parquet para esclarecimentos a respeito do Projeto de Lei nº 
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219/2015, que dispõe sobre a implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no 

ambiente escolar na Rede Pública Estadual.

Foi realizada, em 10.11.2017, no Auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, no prédio das Promotorias de Justiça da 

Rua da Paz, reunião juntamente com o Procurador de Justiça e então Coordenador do Centro de Estudos e Aper-

feiçoamento Funcional (CEAF), Edgar Roberto Lemos de Miranda, com a participação dos Promotores de Justiça 

da Infância e da Juventude Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, Fabrícia Barbosa Lima, Gerson Eduardo 

de Araújo, Mateus Sleiman Castriani Quirino e, também, com a presença do Chefe de Gabinete do PGJ, Alexandre 

Magno Benites de Lacerda, para tratar sobre a criação do Núcleo do ProCEVE sob a coordenação do CAOPJIJ, o 

qual dispõe sobre a implementação de atividades com fins educativos e reparos de danos causados no ambiente 

escolar.

4.3.5.5 Atendimento Socioeducativo

O CAOPJIJ prestou orientações e forneceu material de apoio aos Promotores de Justiça da área especializada com 

orientações para acompanhar o andamento da implantação dos Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo 

em todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

O coordenador do CAOPJIJ participou de reunião com representantes da Polícia Militar para tratar sobre a uniformi-

zação da apreensão dos adolescentes em todo Estado, com a presença da Promotora de Justiça Vera Aparecida 

Cardoso Bogalho Frost Vieira, que atua na área da Infância e Juventude. A reunião ocorreu em seu gabinete, locali-

zado na sede das Promotorias de Justiça Especializadas, em 7.11.2017.

4.3.5.6 Adoção

O Coordenador do CAOPJIJ participou de sessões ordinárias da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacio-

nal (CEJAI/MS), ocorridas na sala de reuniões da Corregedoria-Geral de Justiça do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), em 22.6 e 11.12.2017.

Em atendimento à solicitação dos Promotores de Justiça da Infância e da Juventude, o CAOPJIJ procurou viabilizar 

o acesso destes ao Cadastro Nacional de Adoção juntos aos órgãos/setores responsáveis por essa tecnologia. Em 

agosto de 2017, ocorreu a liberação do acesso à versão 2.0 do cadastro, por meio do endereço eletrônico www.cnj.

jus.br/corporativo.

4.3.5.7 Educação

O Coordenador do CAOPJIJ participou de reunião com o Promotor de Justiça e Supervisor de Planejamento e 

Gestão Estratégica, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, e a Secretária de Estado de Educação (SED/MS), Maria 

Cecilia Amendola da Motta, para tratar sobre a possibilidade de convênio visando à implantação da Ficha de Comu-

nicação do Aluno Infrequente/FICAI, na sala de reuniões da PGJ, em 2.2.2017.

Participou do “I Encontro da Rede Municipal de Ensino - Bullying e Cyberbullying: quando a brincadeira perde a 

graça!” e do Programa “Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada.” O evento foi promovido 
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pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) no Auditório do Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho em 

5.6.2017.

O CAO realizou um levantamento sobre a possibilidade de formalização de convênio com entidades habilitadas 

com vista à disponibilização de serviços de profissionais pedagogos para integrarem equipe multidisciplinar preco-

nizada pelo art. 2º, parágrafo único, da Recomendação nº 33/2016 do CNMP.

O Coordenador do CAOPJIJ participou da solenidade de abertura do Encontro “MP sem Divisa - Integração pelo 

Resultado”, projeto idealizado pelos Procuradores-Gerais de Justiça Paulo Cezar dos Passos (MPMS) e Mauro Curvo 

(MPMT) para troca de expertise entre os dois Ministérios Públicos. Foram selecionados os seguintes projetos: Água 

para o Futuro (Meio Ambiente), Cutchicho Aberto (Eleitoral), Reconstruindo Sorrisos (Cível), Educação – Aproveita-

mento escolar, disciplina e frequência (Infância e Juventude), Urbaniza Colniza (Execução Penal), CAPEX (Execução 

Penal), Nujuri (Penal) e Gabinete na palma da mão (Tecnologia da Informação). O evento ocorreu no Grand Park 

Hotel, em 9.11.2017.

4.3.5.8 Conselho Tutelar

O CAOPJIJ realizou um acompanhamento constante da atuação dos 

Conselhos Tutelares de todo o Estado junto às Promotorias de Justiça, 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho 

(SEDHAST) e Escola de Conselhos, buscando sempre o aprimoramen-

to e fortalecimento dos mesmos e sua integração com os demais órgãos 

que compõem a Rede de Atendimento, para dar o suporte necessário aos 

usuários desta.

Em 24.7.2017, o Coordenador do CAOPJIJ participou da solenidade de 

abertura do curso “Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de 

Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul”, promovido 

pelo Programa Escola de Conselhos da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), no Auditório I do Complexo Multiuso Prof. Dercir 

Pedro de Oliveira da UFMS.

Figura 39. Solenidade de abertura 

do curso “Formação Continuada de 

Conselheiros Tutelares e de Direitos 

da Criança e do Adolescente de Mato 

Grosso do Sul”, no Auditório I da UFMS, 

em 24.7.2017.
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Em 8.11.2017, no Auditório Cláudia Menezes Pereira, no prédio das Promotorias de Justiça da Rua da Paz, participou 

de reunião com representantes dos Conselhos Tutelares de Campo Grande e com o Promotor de Justiça da Infância 

e da Juventude Paulo Henrique Camargo Iunes para tratar dos problemas funcionais e estruturais do órgão, espe-

cialmente com relação ao funcionamento da Rede de Atendimento em suas demandas.

Em 14.11.2017, no gabinete da 33ª Promotoria de Justiça Especializada da capital, o coordenador do CAOPJIJ parti-

cipou de reunião com o Promotor de Justiça da Infância e da Juventude Nicolau Bacarji Júnior, para tratar sobre a 

situação dos Conselheiros Tutelares e a estruturação do 4º Conselho Tutelar da Capital.

Durante o mês de dezembro o CAOPJIJ realizou pesquisas visando prestar esclarecimentos aos Conselheiros 

Tutelares sobre assuntos afetos aos seus direitos no tocante às horas extras de trabalho prestadas ao órgão, bem 

como com relação às dúvidas sobre o processo eletivo e atribuições específicas.

4.3.5.9 Curso de Adaptação e Aperfeiçoamento do Ingresso 
na carreira do Ministério Público

Em 2.8.2017, o Coordenador do CAOPJIJ se reuniu com os Promotores de Justiça da Infância e da Juventude desta 

Capital Gerson Eduardo de Araújo, Nicolau Bacarji Júnior, Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira e Paulo 

Henrique Camargo Iunes, para tratar de assuntos relativos à área especializada e organizar o conteúdo a ser 

apresentado aos novos Promotores de Justiça Substitutos durante o “Curso de Adaptação e Aperfeiçoamento do 

Ingresso na carreira do Ministério Público”. 

O Coordenador do CAOPJIJ esteve presente em referido para apresentar palestra na área especializada da Infância 

e da Juventude, juntamente com os Promotores de Justiça da Infância e da Juventude desta Capital, aos novos 

Promotores de Justiça Substitutos, o qual ocorreu no Auditório Nereu Aristides Marques, na PGJ, em 16.8.2017.

4.3.5.10 Pesquisas técnico-jurídicas

O CAO encaminhou às Promotorias de Justiça da área especializada atualização das normas e notícias jurídicas que 

se referem à Infância e Juventude a fim de subsidiar o desempenho de suas atividades, bem como auxiliou forne-

cendo jurisprudências e doutrina para a elaboração das peças judiciais. As consultas são realizadas por meio de 

telefone ou e-mail. Nesse sentido, também manteve atualizada a sua página no Portal do MPMS, com modelos de 

peças jurídicas, jurisprudências, doutrinas, legislações, informações sobre eventos, bibliografia e notícias relevantes 

para a área da Infância e da Juventude.

4.3.5.11 Registro e Acompanhamento de Procedimentos 
instaurados nas Promotorias de Justiça

Cabe ao CAOPJIJ, receber, registrar em banco de dados próprio e no Sistema Informatizado Mensal de Produtivida-

de e Estatística (SU), e acompanhar todos os procedimentos instaurados nas comarcas do Estado de Mato Grosso 

do Sul e encaminhados pelas Promotorias de Justiça que atuam na área especializada da Infância e da Juventude 

e, durante o ano de 2017, foram recebidos um total de 2.696 procedimentos oriundos das Promotorias de Justiça 

de todo o Estado. Desse total, foram 606 instaurações, 761 dilações de prazo e 1.329 arquivamentos, conforme 
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demonstrado na tabela abaixo, além de 21 recomendações e 5 termos de ajustamento de conduta celebrados no 

âmbito dessas Promotorias.

Tabela 18. Acompanhamento de autos de procedimentos oriundos das Promotorias de Justiça da Infância e 

da Juventude

Além desses Procedimentos, foram ajuizadas 52 ações civis públicas com obrigação de fazer, 34 medidas de 

proteção, uma ação de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança ou adolescente e 

uma ação de perda ou suspensão do poder familiar, todos devidamente registrados no SIMPES Unificado. 

Em comparação com o mesmo período dos anos anteriores, pode-se verificar que apesar da tendência crescente 

dos últimos anos na quantidade de procedimentos acompanhados, em 2017 houve uma leve queda desses números.

Figura 40. Acompanhamento de autos instaurados nas Promotorias de Justiça – 2013 a 2017.

Essa redução pode ser atribuída as denúncias represadas do Disque 100 que foram zeradas em 2016, e à renovação, 

no mês de maio do mesmo ano, do Termo de Compromisso Operacional firmado entre o Ministério Público e o Mi-

nistério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, o que diminuiu a demanda diária 

recebida pelas Promotorias de Justiça.

Tipo de procedimento Instauração Prorrogação Arquivamento

Notícia de fato 5 28 219

Procedimento administrativo 518 618 1.058

Procedimento preparatório 40 20 12

Inquérito civil 43 95 40

Total no ano 606 761 1.329

20172016201520142013

3.183

2.7872.932

1.791

923

Autos instaurados nas
Promotorias de Justiça

12,4%
de redução

entre 2016 e 2017
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Ademais, o CAOPJIJ recebeu um total de 845 ofícios e 14 memorandos e expediu 89 ofícios, 22 ofícios circulares e 

16 memorandos.

Para o ano de 2018, já se encontram agendadas as reuniões quadrimestrais com os Diretores dos Núcleos Regionais 

das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para discussões de temas relevan-

tes da área especializada, bem como serão realizadas outras reuniões visando dar suporte técnico e operacional 

necessário à atuação dos Promotores de Justiça da Infância e da Juventude, com a divulgação de encontros, cursos 

e seminários que ocorram no decorrer do ano.

Além disso, o CAOPJIJ dará continuidade ao acompanhamento e monitoramento das denúncias recebidas pelo 

Disque 100, das vistorias do transporte escolar e do andamento e implantação dos Planos Municipais de Aten-

dimento Socioeducativo e, ainda, intensificará o intercâmbio de informações e troca de experiências com outros 

Centros de Apoio das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude do Brasil, visando sempre o cumprimento 

de suas atribuições institucionais e a proteção do direitos das crianças e dos adolescentes do Estado de Mato 

Grosso do Sul.

4.3.6 Habitação e 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 e Urbanismo e do Patrimônio Histórico 

e Cultural (CAOHURB) é um órgão auxiliar do Ministério Público do Estado, e tem como função orientar, auxiliar e 

facilitar a atuação dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente quanto às questões atinentes aos resíduos sólidos, 

à ordem urbanística, de habitação e ao patrimônio histórico e cultural, prestando-lhes informações técnico-jurídicas, 

realizando reuniões, seminários, entre outras atividades.

O órgão conta com um Assessor Jurídico, que se utiliza da estrutura física da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, 

gabinete do Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa, Coordenador do CAOHURB. Também dispõe 

do apoio e auxílio do Núcleo Ambiental, vinculado aos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do 

Meio Ambiente (CAOMA) e da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural.

O CAOHURB atuou em conjunto com as Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e da Habitação e Urbanismo, e 

com o apoio do Núcleo Ambiental, principalmente no que concerne à questão dos Resíduos Sólidos, em que se 

tem buscado o cumprimento do disposto na Lei nº 12.305, de 2.8.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), principalmente no que diz respeito à responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos 

e a logística, visando diminuir o volume de rejeitos gerados pela sociedade, amenizando os impactos ambientais 

causados pelo manejo indevido de lixo residual, bem como assegurar a proteção da saúde humana .

Buscando atender o disposto na Lei nº 12.305/2010, o CAOHURB acompanhou no decorrer de 2017 a situação dos 

lixões municipais, solicitando ao Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (DAEX) a realização 

de vistorias, cujo resultado é encaminhado aos Promotores de Justiça da área para fins de análise da existência de 

locais que depositam lixo de maneira irregular.
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O Coordenador do CAOHURB participou de workshop, realizado no dia 16.3, que teve por objetivo elaborar propostas 

de indicadores para o Plano Estratégico Nacional (PEN) havendo convidado também os Promotores de Justiça 

atuantes na área.

Ainda, objetivando dar continuidade aos projetos da Capital referentes à melhoria do trânsito, atendendo ao Plano 

de Mobilidade Urbana de Campo Grande/MS, em especial com relação à rotatória da confluência das Avenidas 

Mato Grosso e Nelly Martins, o Centro de Apoio solicitou ao DAEX a realização de vistoria e perícia no local, e en-

caminhou a respectiva conclusão técnica à 42ª Promotoria de Justiça, para que fossem tomadas as providências 

cabíveis, sendo esse CAO informado da instauração da Notícia de Fato nº 01.2017.00001742-4, que trata do início das 

obras de instalação de conjunto semafórico no mencionado cruzamento.

Outrossim, diante da instituição da Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALMS), o Coordenador do CAOHURB indicou a Promotora de Justiça 

Andréia Cristina Peres da Silva como membro titular e o Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado 

Loubet, como membro suplente para representar o MPMS e acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Frente. 

Referida Frente tem como objetivo discutir, propor e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas à 

regularização fundiária no Estado.

A Frente Parlamentar foi instituída por meio do Ato 5/2016 da Mesa Diretora da Casa de Leis e é integrada, além 

do  MPMS, pelas seguintes entidades: Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer-MS); Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-MS); Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul); 

Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg - MS); Secretaria Especial da Agricultura 

Familiar e Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso do Sul; Universidade Anhanguera Uniderp; Federação dos Tra-

balhadores na Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul (Fetraf-MS); Federação da Agricultura Familiar de Mato 

Grosso do Sul (FAF-MS); Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Mato Grosso do Sul (MST-MS); Central Única 

dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (CUT-MS); Procuradoria-Geral do Estado (PGE); Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul (Uems-MS); Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS); 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul (Crea-MS); Defensoria Pública 

do Estado; Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 

(Semagro); Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab-MS); e a Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-MS).

No decorrer do ano de 2017, foram realizadas reuniões para tratar de questões referentes à ordem urbanística, 

principalmente no que se refere ao Plano Diretor Municipal, e à Frente Parlamentar para Regularização Fundiária no 

Estado de Mato Grosso do Sul. Foram feitos atendimentos pessoais e via telefone aos Promotores de Justiça com 

atuação na área do Meio Ambiente (resíduos sólidos) e Habitação, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural; 

também foram encaminhados aos membros materiais e informações técnico-jurídicas quando solicitados.

No sentido de atender a Lei nº 12.305/2010, o Coordenador do CAOHURB acompanhou a assinatura dos convênios 

firmados entre a Concessionária CG SOLURB Soluções Ambientais SPE LTDA, o município de Campo Grande, com 

a interveniência da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Serviços Públicos e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana e os municípios de Sidrolândia e 

Corguinho. O objeto dos convênios é a disposição final dos resíduos sólidos oriundos das coletas realizadas nestes 

municípios, no aterro sanitário Dom Antônio Barbosa II, instalado na Capital.
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O CAOHURB acompanhou os municípios – tanto os que já realizaram a assi-

natura dos convênios, quanto os que ainda não firmaram nenhum acordo a 

respeito do assunto –, no que se refere à elaboração de Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos e requerendo aos entes municipais providências quanto à 

recuperação de áreas degradadas em decorrência do depósito irregular de 

tais resíduos.

Figura 41. Procurador de Justiça Coor-

denador do CAOHURB, e Promotora de 

Justiça Andréia Cristina Peres da Silva 

durante a primeira reunião do grupo de 

trabalho da Frente Parlamentar para Re-

gularização Fundiária, em 10.5.2017.

O CAOHURB, visando a efetivação de suas atividades, encaminhou às Pro-

motorias de Justiça responsáveis ofícios de vistorias realizadas pelo 6º Gru-

pamento de Bombeiros Militar- Seção de Atividades Técnicas, onde tem 

sido informado a respeito de interdições de locais públicos que descum-

prem o disposto na Lei Estadual nº 4.335, de 10.4.2013, que institui o Código 

de Segurança contra Incêndio, Pânico e Outros Riscos.

O Coordenador do CAOHURB, juntamente com a Procuradora de Justiça e 

Coordenadora do CAOMA, Marigô Regina Bittar Bezerra, com o Procurador 

de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

de Justiça de Defesa do Consumidor (CAOCON), Aroldo José de Lima, e 

com o Promotor de Justiça Núcleo Ambiental, realizaram tratativas  quanto 

a realização de um seminário que pretende abordar as principais inovações 

trazidas pela Lei nº 13.465, de 11.7.2017, que dispõe sobre a regularização 

fundiária rural e urbana, entre outras questões. Para tanto, encaminhou o 

Memorando nº 86/2017-Núcleo Ambiental ao Procurador-Geral de Justiça, 

Paulo Cezar dos Passos, com o intuito de verificar a possibilidade de convo-

cação dos Promotores de Justiça com atuação nas áreas do Meio Ambiente, 

Habitação e Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural e Consumidor para 

participarem do mencionado evento, agendado para o dia 2.3.2018.
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Foram encaminhados ofícios para a Supervisão das Promotorias de Justiça 

Especializadas para distribuição de requerimentos e solicitações de provi-

dências a serem realizadas pelo Ministério Público, a respeito de questões 

atinentes ao Centro de Apoio Operacional.

Ademais, o CAOHURB encaminhou e-mail a todos os Promotores de Justiça 

com atuação na área do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patri-

mônio Histórico e Cultural, com a cópia do relatório de viagem elaborado 

pelo Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, referente às experiências 

exitosas em relação aos resíduos sólidos no estado do Paraná.

No que tange ao Patrimônio Histórico e Cultural, o Coordenador do 

CAOHURB, juntamente com a Promotora de Justiça Luz Marina Borges 

Maciel Pinheiro, encaminhou sugestão ao Prefeito Municipal de Campo 

Grande, Marcos Marcello Trad, que a estátua confeccionada em homenagem 

ao poeta Manoel de Barros fosse instalada no canteiro dos altos da Avenida 

Afonso Pena, ou no início da Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, 

nesta capital. Ainda, realizou uma reunião com o escultor da obra, Victor 

Henrique Woitschach e com o Prefeito da capital, para discutir qual a melhor 

destinação da escultura. 

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 atuantes na área Ambiental 

(atinentes aos resíduos sólidos), de Habitação, Urbanismo e no Patrimônio 

Histórico e Cultural.

Quando encaminhadas denúncias referentes a possíveis irregularidades na 

ordem urbanística, de habitação e do patrimônio histórico e cultural, estas 

foram remetidas às respectivas Promotorias de Justiça para conhecimento 

e providências cabíveis.

Durante o ano de 2017, foram recebidas, acompanhadas e atendidas 515 

demandas remetidas pelas Promotorias de Justiça via e-mails, bem como 

foram realizados atendimentos via telefone.

Janeiro 31

Fevereiro 36

Março 36

Abril 36

Maio 67

Junho 47

Julho 34

Agosto 52

Setembro 52

Outubro 45

Novembro 48

Dezembro 31

Tabela 19. Atendimentos às Pro-

motorias de Justiça por e-mail

Ao longo do ano, o CAOHURB, com o apoio do Núcleo Ambiental, buscou 

estreitar as relações com os órgãos de execução e com a comunidade em 

geral, objetivando propiciar melhores condições de vida à população e 

melhor atender aos membros que atuam na área.
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4.3.7 Meio Ambiente

Coordenação: Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente (CAOMA), em sua missão institucional de proteger, prevenir e 

recuperar os danos causados ao meio ambiente, tem atuado em sua defesa 

proativamente. Exemplo de destaque é a implantação dos projetos ambien-

tais, os quais têm apresentado resultados positivos em prol do desenvolvi-

mento sustentável do Estado do Mato Grosso do Sul.

O CAOMA possui duas servidoras efetivas, sendo uma analista na área de 

biologia e uma técnica I, além de uma assessora jurídica e uma estagiária 

do curso de administração. Ademais, é responsável pelo Núcleo de Geo-

tecnologias (NUGEO). Conta, também, com a assessoria do Promotor de 

Justiça e coordenador do Núcleo Ambiental.

4.3.7.1 Programas Ambientais

O Programa SOS Rios concluiu com êxito mais uma etapa da recuperação 

dos rios do Estado de Mato Grosso do Sul, com a entrega do Projeto Rio 

Apa, no qual foi realizado o diagnóstico ambiental das propriedades que o 

margeiam, em uma extensão de 447,69 km, desde a nascente até a conflu-

ência com o Rio Paraguai, compreendendo os municípios de Ponta Porã, 

Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho e Antônio João. Os levantamentos foram 

realizados in loco em 157 propriedades rurais, abrangendo um total de 

211.035,02 hectares vistoriados. Foram identificados 7.359,2136 hectares de 

áreas de preservação permanente e 5.249,4992 hectares de reserva legal a 

serem recuperados.

157
PROPRIEDADES RURAIS
VISTORIADAS

211.035
HECTARES ABRANGIDOS

Figura 42. Localização da área de 

estudo do Diagnóstico Ambiental. Fonte: 

Programa SOS Rios - Projeto Rio Apa.
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Tabela 20. Distribuição dos municípios inseridos no Diagnóstico 

Ambiental do Rio Apa. Fonte: Projeto Rio Apa.

Município
Imóveis 

(unid.)

Extensão 

(km)

Área física

(ha) (%)

Antônio João 2 1,83 6.054,93 2,87

Ponta Porã 12 15,9 5.641,70 2,67

Bela Vista 98 251,87 88.479,74 41,93

Caracol 22 92,99 36.161,11 17,13

Porto Murtinho 23 85,1 74.697,54 35,4

TOTAL 157 447,69 211.035,02 100

Figura 43. Programa SOS Rios. Rio 

Coxim, MS.

O Projeto Quapivara, criado pelo MPMS, por intermédio do CAOMA, 

consiste na prevenção de atropelamentos de animais silvestres na área 

urbana de Campo Grande e na prevenção de acidentes aos motoristas. Foi 

idealizado em resposta aos frequentes atropelamentos de animais silves-

tres, para reforçar a missão ecológica e, principalmente, promover a susten-

tabilidade da cidade e combater a falta de urbanidade e respeito no trânsito. 

O nome QUAPIVARA remete aos quatis e capivaras, “animais silvestres que 

convivem com a população em regiões habitadas e de tráfego e por isto 

estão sujeitos a atropelamentos” (texto extraído do Portal do MPMS).

Sabe-se que um dos principais fatores responsáveis pela morte desses 

animais no trânsito é a alta velocidade dos veículos, além da falta de sinali-

zação e de conscientização ambiental.
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Para a realização do Projeto Quapivara, o CAOMA conta com a parceria da 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), da Polícia Militar 

Ambiental (PMA), do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso 

do Sul (IMASUL) e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano (SEMADUR).

Com ênfase na Educação Ambiental, o projeto busca conscientizar os 

condutores dos veículos para que reduzam a velocidade e propiciem a 

travessia segura dos animais, com a divulgação de lembretes dos cuidados 

que a sociedade deve ter no trânsito e na preservação do meio ambiente. 

Futuramente, o projeto pretende ir às escolas, objetivando sensibilizar os 

alunos. Foram instaladas placas sinalizadoras de advertência e educativas 

nos locais com possibilidade de passagem de animais silvestres urbanos, 

nas proximidades dos parques lineares, como Parque dos Poderes, Cerradi-

nho da UFMS, Parque Sóter, Lago do Amor e Parque das Nações Indígenas, 

além da divulgação, por meio de panfletos, bonés, camisetas, adesivos e 

cartazes.

O Projeto Quapivara conta com a participação da população, que auxilia 

enviando fotos, vídeos e a localização de animais que estejam atravessando 

uma via pública ou que tenham sido atropelados, por meio do Disque 

QuapiZap na Rua (067) 98478-2014 ou da home page do projeto. Esta infor-

mação auxiliará na geração de dados para a estimativa do número de 

animais que são mortos ou atropelados, como também dos pontos da 

cidade mais propensos a este tipo de acidente.

Há também o Disk Atropelamento, em que o cidadão fala direto com a PMA 

pelo telefone fixo (67) 3357-1500. Neste caso, a PMA dará assistência ao 

animal. Em caso de morte, o órgão entrará em contato com a empresa CG 

SOLURB Soluções Ambientais para recolhimento do corpo. Nos casos em 

que o animal esteja ferido, a PMA realiza o encaminhamento para o Centro 

de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para tratamento e reabilitação.

Figura 44. Avenida Via Park, Campo 

Grande (MS), placa sinalizadora do 

Projeto Quapivara.
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O Curso de Capacitação de Valoração de Dano Ambiental aconteceu no 

dia 17.11.2017 e contou com a participação de mais de 100 pessoas, repre-

sentando órgãos e instituições como a Universidade Federal do Estado 

de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul (UEMS), PMA, Polícia Federal, Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), IMASUL, Fundação 

Neotrópica, SOS Pantanal, Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), Instituto 

de Meio Ambiente de Dourados, Ministério Público Federal (MPF), Ministério 

Público dos Estados do Rio Grande do Sul (MPRS), Mato Grosso (MPMT) e 

Goiás (MPGO), além de membros, servidores e estagiários do MPMS.

A Nota Técnica (NT) de Valoração de Dano Ambiental, coordenada pelo 

CAOMA e supervisionada pelo Núcleo Ambiental, contou com a equipe de 

servidores do CAOMA, NUGEO e DAEX para a elaboração das metodologias 

de valoração.

Existem no Brasil diversos métodos de valoração, criados para mensurar 

bens e serviços ambientais, cada qual com suas peculiaridades, os quais 

nem sempre são aplicáveis a todos os casos de dano ambiental. Não há 

uma norma que determine quais métodos de valoração de dano ambiental 

devem ser aplicados no Brasil. Porém a NBR 14653-6:2008-ABNT traz como 

referência que não é possível estabelecer, a priori, a prevalência de um 

método de valoração de dano ambiental em relação a outro. A despeito das 

normas técnicas não serem normas jurídicas de conteúdo obrigatório, estas 

revelam uma presunção de legitimidade em razão do amplo consenso téc-

nico-científico em sua adoção.

O objetivo dessa NT foi analisar e adaptar métodos de valoração de dano 

ambiental existentes, com o fim de oferecer um valor de referência para 

quantificar monetariamente os danos ambientais, possibilitando uma 

avaliação real e abrangente para aplicação pelo MPMS.

Para a escolha dos métodos de valoração, foram levantados os casos mais 

frequentes de danos ambientais, constatados pelo MPMS, realizando-se 

a análise e a seleção metodologias já existentes, como aquelas utilizadas 

pelos Ministérios Públicos de Minas Gerais e Mato Grosso, entre outras.

A definição desses métodos, para aplicação pelo MPMS, foi realizada por 

meio da adaptação dos métodos selecionados, conforme as particularida-

des ambientais do Estado.

Foram definidos os seguintes Métodos de Valoração de Dano Ambiental 

para aplicação pelo MPMS:

 ~ Pesca ou comercialização ilegal e mortandade de peixes;

Figura 45. Parque dos Poderes, Campo 

Grande, MS - Projeto Quapivara.
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 ~ Construções irregulares em área de preservação permanente;

 ~  Pantanal e áreas úmidas;

 ~ Supressão de vegetação nativa; e

 ~ Fauna silvestre.

O Programa DNA Ambiental, coordenado pelo CAOMA e executado pelo 

NUGEO, por meio de imagem de satélite, contempla as Operações Cachor-

ro-Vinagre e Cervo-do-Pantanal, as quais abrangem respectivamente os 

desmatamentos realizados na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraguai.

O objetivo do Programa DNA Ambiental é preservar e conservar a vegetação 

do Estado de Mato Grosso do Sul, além de inibir os desmatamentos reali-

zados de forma ilegal, mostrando aos infratores que mesmo os desmata-

mentos feitos em anos anteriores serão detectados pelo MPMS e autuados 

pelos órgãos ambientais.

Diante da infringência das normas ambientais, em razão de desmatamento 

realizado de forma ilegal, o CAOMA oferece subsídios aos órgãos ambien-

tais, por meio de monitoramento da cobertura vegetal, para a fiscalização 

in loco.

Vale destacar que o Estado do Mato Grosso do Sul possui 30.056 hectares 

localizados em planalto e 34.998 hectares localizados na planície pantanei-

ra, apresentando os Biomas Mata Atlântica (12.308 ha), Cerrado e Pantanal 

(52.746 ha).

A Operação Cachorro-Vinagre apresentou como resultado 4.949,48 

hectares desmatados ilegalmente. Destes, 1.419 hectares de desmatamen-

tos ocorreram na Mata Atlântica, gerando um total de 143 pareceres 

técnicos, os quais foram encaminhados aos órgãos ambientais para as 

autuações administrativas e às Promotorias de Justiça para instauração de 

inquéritos civis.

A PMA registrou até o momento 18 autos de infração, originando multas ad-

ministrativas no valor de R$ 484.900,00. Enquanto o IMASUL lavrou 45 autos 

de infração, o que correspondeu a multas equivalentes a R$ 6.512.848,58. Já 

o IBAMA, com 12 autos de infração, multou os proprietários que realizaram 

desmatamentos ilegais em R$ 2.121.660,00, o que totalizou R$ 9.119.408,58 

em multas administrativas, devido às autuações.

4.949,48
HECTARES DESMATADOS
ILEGALMENTE

143
PARECERES TÉCNICOS  
GERADOS

Figura 46. Programa DNA Ambiental: 

Operação Cachorro-Vinagre, na Bacia 

Hidrográfica do Paraná, e Operação 

Cervo-do-Pantanal, na Bacia Hidrográfi-

ca do Paraguai, 2017.
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A Operação Cervo-do-Pantanal constatou desmatamentos em 33 municí-

pios do Estado, na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, mais precisamente 

no Pantanal sul-mato-grossense. Verificaram-se desmatamentos ilegais em 

65.054 hectares, originando 850 pareceres técnicos, os quais foram distribu-

ídos entre os órgãos ambientais IBAMA, IMASUL e PMA, para autuações.

Do total de 84.092 hectares de área desmatada, somente 22% possuíam 

autorizações ambientais e 77% dos desmatamentos ocorreram ilegalmen-

te. Nesses casos, cabe aos infratores a tríplice responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, além da recuperação/compensação de áreas 

protegidas por lei.

4.3.7.2 Outras atividades realizadas pelo CAOMA

Visando a proteção do meio ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul, 

o CAOMA intermediou a celebração de Convênio de Cooperação Técnica 

e Científica entre o MPMS e o IMASUL, com a interveniência da Secreta-

ria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar (SEMADE), e também entre o MPMS e a Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

No uso de suas atribuições, o CAOMA tornou público o Enunciado nº 1, com 

a seguinte redação: É vedado o emprego de procedimento administrativo 

para a investigação de fatos em que haja indícios de violação a direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos, hipótese em que será 

obrigatória a instauração de inquérito civil, especialmente nas questões 

relacionadas aos procedimentos coletivos dos programas ambientais, 

33
MUNICÍPIOS DO ESTADO

65.054
HECTARES DESMATADOS
ILEGALMENTE

850
PARECERES GERADOS

Figura 47. Programa DNA Ambiental - 

Operação Cachorro-Vinagre: constata-

ção de desmatamento, 2017.
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que apuram irregularidades nas propriedades rurais e/ou urbanas. Fun-

damentou-se no fato de que o procedimento administrativo não pode ser 

instaurado para apurar eventual dano ambiental, por se tratar de lesão a 

direitos difusos, em face da vedação expressa contida no § 2º do artigo 3º 

da Resolução nº 5/2012-CPJ, de 13.9.2012.

Promover o inquérito civil para a proteção do meio ambiente e outros direitos 

difusos e coletivos é função institucional do Ministério Público, conforme 

estabelece o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. Assim, foi possível 

ilustrar os principais problemas ambientais que ensejaram a instauração de 

procedimentos pelas Promotorias de Justiça do Meio Ambiente.

Tabela 21. Problemas ambientais que ensejaram a instauração de in-

quéritos civis pelas Promotorias de Justiça do Meio Ambiente.

Ademais, o ano de 2017 encerrou com o andamento de inquéritos civis que 

foram instaurados entre os anos de 1995 a 2017.

Desse modo, as Promotorias de Justiça comunicaram ao CAOMA 3.375 

peças, com uma média mensal de 281,25 peças, entre portarias, termos de 

Desmatamento 168

Dano Ambiental 128

Área de Preservação Permanente 118

Ausência de Licença Ambiental 109

Reserva Legal 35

Poluição Sonora 31

Corte de árvore 23

Fauna 23

Poluição do solo 19

Agrotóxicos 13

Saneamento 10

Erosão 8

Queimada 7

* Outras Irregularidades 21

* Outras: poluição hídrica, água subterrânea, poluição do ar, acompa-

nhamento de Instalação e operação de empreendimento, ausência de 

infraestrutura.
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ajustamento de conduta, prorrogações de prazo, promoção de arquivamento de inquéritos civis, procedimentos 

preparatórios, além de notícias de fato, ações civis públicas e ações de execução.

Tabela 22. Número de peças comunicadas ao CAOMA pelas Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, 2017.

Foram homologados os arquivamentos de 476 procedimentos na área ambiental pelo Conselho Superior do MPMS, 

conforme pulicações no Diário Oficial do Ministério Público.

O CAOMA expediu 1.088 ofícios e recebeu 1.429 expedientes, entre ofícios e memorandos.

O ano de 2017 foi muito produtivo e o CAOMA mais uma vez atuou com zelo e empenho em suas atividades am-

bientais, primando pela preservação dos rios e suas matas ciliares, pela regularização das áreas de Reserva Legal, 

pela conservação dos Biomas de Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, por ações de conservação da fauna silvestre, 

entre outras atividades.

Assim, em 2018, o CAOMA pretende dar continuidade aos trabalhos de modo proativo e em prol do desenvolvimen-

to ecologicamente sustentável do Estado do Mato Grosso do Sul.

Portaria 696

Dilação de prazo 1.462

TAC 69

Promoção de arquivamento 697

Ação civil pública/Ação de execução 32

Notícia de fato 419
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4.3.7.3 Núcleo Ambiental

Responsável: Promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet

O Núcleo Ambiental, criado pela Resolução nº 17/2012-PGJ, de 3.5.2012, tem por finalidade atuar em apoio ao 

CAOMA e ao CAOHURB e auxiliar os Promotores de Justiça na atuação das áreas de meio ambiente, patrimônio 

cultural, urbanismo e habitação.

No período foram realizados 679 atendimentos e 68 reuniões, com a participação total de 663 pessoas, além da 

instauração de 71 procedimentos de gestão administrativa (PGA).

Código Florestal – Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Foi assinado pela Procuradoria-Geral de Justiça um convênio com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do 

Sul (IMASUL) que possibilitou, entre outras questões, a criação do “Portal de Transparência Ambiental”, que permite 

o acesso às licenças e autorizações de supressão vegetal, bem como aos CARs aprovados pelo órgão, além de

outras informações.

Por força deste convênio, também estão sendo acompanhados os CARs dos procedimentos que tramitam ou foram 

arquivados no âmbito do Ministério Público, visando uma melhor efetividade na implementação do referido cadastro.

Em atendimento ao Planejamento Estratégico do Ministério Público e conforme reunião ocorrida em 17.9.2015, foram 

aprovadas as iniciativas estratégicas e elaborados planos de ação, os quais estão sendo acompanhados em proce-

dimentos instaurados pelo Núcleo.

a) CAR – Iniciativa Estratégica nº 1 – Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades acima de

quatro módulos fiscais com inscrição no CAR (enquanto não vencido o prazo) – elaborado levantamento com apoio

do NUGEO e encaminhado para as Promotorias de Justiça que aderiram a esta estratégia;

b) CAR – Iniciativa Estratégica nº 2 – Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição

no CAR que estejam de acordo com o posicionamento institucional do MP – foram encaminhadas planilhas às Pro-

motorias de Justiça que aderiram à iniciativa relacionada aos CARs;

c) CAR – Iniciativa Estratégica nº 3 - Propor medidas que visem aumentar o número de propriedades com inscrição

no CAR sem inconsistências após a atuação do MP - foi solicitado ao IMASUL que seja dada prioridade na análise

dos CARs das comarcas que aderiram a esta iniciativa.

Resíduos sólidos – Projeto “Resíduos Sólidos: Disposição Legal”

Por iniciativa do projeto, no ano de 2017 se constatou a redução dos lixões de 78,5% para 66% dos municípios do 

Estado.
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Tabela 23. Disposição final dos resíduos no Estado de MS – 2016 e 2017

Foram realizadas reuniões com 22 Promotorias de Justiça e 27 municípios, 

buscando alternativas para a questão dos resíduos sólidos.

Disposição final 2016 2017

Adequada 21,5% 34,0%

Inadequada 78,5% 66,0%

Figura 48. Reuniões com Promotores 

de Justiça e representantes de entes 

municipais para tratar da questão dos 

resíduos sólidos.

Com base na atuação do “Projeto Resíduos Sólidos: Disposição Legal”, 

foram obtidos os seguintes resultados:

 ~ Formalização de acordo judicial entre o MPMS e o município de 

Paranaíba, bem como de TAC entre o MPMS e o município de Nova 

Andradina, ambos visando à regularização da questão dos resíduos 

sólidos naquelas localidades, estabelecendo as ações e os procedi-

mentos necessários à sua coleta, transporte, disposição e destina-

ção ambientalmente adequadas, determinando condições técnicas 

e providências administrativas, fixando cronograma de execução 

e impondo medidas de reparação e compensação dos danos am-

bientais decorrentes dos antigos “lixões” daquelas cidades. Entre 

as medidas referentes a Paranaíba, destaca-se a previsão de desa-

tivação do lixão, prevista para ocorrer em janeiro de 2018, a partir 

da qual haverá o transbordo dos resíduos para aterro sanitário de-

vidamente licenciado de outro município, até ulterior finalização de 

aterro sanitário próprio.
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 ~ Formalização de dois acordos judiciais aditivos prevendo medidas para a conclusão da construção dos 

aterros sanitários nos municípios de Jardim e de Anastácio, porquanto o acordo judicial principal também foi 

celebrado no âmbito do Projeto de Resíduos Sólidos.

 ~ Celebração de cinco convênios para transbordo dos resíduos sólidos dos municípios de Sidrolândia, Terenos, 

Rochedo, Rio Negro e Corguinho para o aterro sanitário de Campo Grande.

 ~ 22 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul iniciaram a promoção do transbordo de seus resíduos sólidos 

para aterros sanitários consorciados de outras cidades ou já estão em fase de licitação para os mesmos fins 

(Amambai, Laguna Carapã, Iguatemi, Japorã, Itaporã, Douradina, Terenos, Paraíso das Águas, Água Clara, 

Bataguassu, Rochedo, Jateí, Santa Rita do Pardo, Juti, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Maracaju, Paranhos, 

Sete Quedas, Itaquiraí e Eldorado).

 ~ Nos demais municípios acompanhados pelo Projeto, em que ainda não houve celebração de acordo 

judicial/TAC visando disposição final consorciada e/ou transbordo, tem sido mantido contanto constante 

com as respectivas Promotorias de Justiça, para fins de adoção de medidas junto aos Prefeitos Municipais 

para providências.

Também foi elaborado um relatório sobre a valoração do dano ambiental, bem como sobre os prejuízos aos cofres 

públicos decorrentes da não aplicação da legislação sobre logística reversa no setor de embalagens em todos os 

municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (instaurado o PGA nº 09.2017.00001286-2).

Tabela 24. Síntese dos prejuízos totais causados pela não concretização da logística reversa de embalagens 

em geral em Mato Grosso do Sul.

ANOS

TOTAL (R$)

Dano ambiental Danos ao erário
Valores devidos aos 

catadores
TOTAL

2010 548.110,13 3.948.059,14 532.843,11 5.029.012,38

2011 1.348.718,80 10.140.025,03 1.322.129,84 12.810.873,66

2012 1.371.813,84 10.320.517,51 1.347.768,38 13.040.099,73

2013 1.395.880,50 9.139.344,38 1.381.622,54 11.916.847,42

2014 1.398.756,26 9.598.756,87 1.472.594,12 12.470.107,26

2015 1.403.394,92 10.514.365,66 1.322.709,56 13.240.470,14

2016 1.425.328,70 11.435.525,26 1.368.774,63 14.229.628,58

2017 394.325,34 3.183.022,37 381.929,38 3.959.277,09

TOTAL 9.286.328,49 68.279.616,20 9.130.371,57 86.696.316,26

M. Anual 1.386.019,18 10.190.987,49 1.362.742,03 12.939.748,70

M. Mensal 116.079,11 853.495,20 114.129,64 1.083.703,95

M. Diária 3.802,76 27.960,53 3.738,89 35.502,18
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Pesquisa para Atuação do Núcleo Ambiental – levantamento quantitativo 

e qualitativo junto aos Promotores de Justiça

A Pesquisa para Atuação do Núcleo Ambiental consiste em um levanta-

mento feito com o objetivo de averiguar quais são os principais problemas 

ambientais e urbanísticos enfrentados pelos Promotores de Justiça em suas 

respectivas comarcas, bem como as dificuldades que permeiam a maior 

efetivação dos resultados e a eficiência da participação dos CAOs e do 

Núcleo no auxílio de seus afazeres.

A primeira edição da pesquisa foi realizada em 2016 e reuniu esforços da 

SEPLANGE, por meio da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicado-

res Estratégicos, e do Núcleo Ambiental vinculado ao CAOMA e do CAO da 

Habitação, Urbanismo e Patrimônio Público.

A execução da pesquisa, edição 2017, iniciou-se durante as últimas duas 

semanas do mês de abril, com a construção do formulário em formato 

eletrônico utilizando a ferramenta Google Forms. Sua elaboração levou em 

consideração as informações levantas pelo Núcleo Ambiental, resultando 

no desdobramento em quatro etapas, conforme relação abaixo:

 ~ Problemas ambientais da comarca;

 ~ Volume de ocorrências;

 ~ Dificuldades no trabalho na questão ambiental/urbanística;

 ~ Papel do Núcleo/CAO no auxílio aos Promotores de Justiça.

Dessa forma, o questionário permitiu aos Promotores de Justiça priorizar os 

problemas para cada área da seguinte forma: 5 para o mais importante; 4, 

o segundo mais importante; 3, o terceiro; 2, o segundo menos importan-

te; 1, o menos importante; ou desconsiderar a problemática. Ao final do 

formulário, foi adicionado um campo para preenchimento de sugestões, 

observações e reclamações gerais por parte dos Promotores de Justiça a 

fim de aprimorar futuras edições da pesquisa.

A pesquisa ficou à disposição dos membros para análise e preenchimento 

do formulário entre os dias 22.5 e 15.6.2017. Após o encerramento do prazo, 

o Núcleo Ambiental tabulou e analisou a base de dados para consolidação 

e tratamento estatístico necessários à construção do relatório final.

32
PROMOTORES DE JUSTIÇA  
PARTICIPARAM DA PESQUISA
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Projeto Agrotóxicos

O Projeto Agrotóxicos, sob supervisão do CAOMA e execução do Núcleo 

Ambiental, fundamenta-se em três pilares: a) monitoramento ambiental; b) 

fortalecimento da fiscalização; c) melhoria ou adequação da legislação.

Neste âmbito, o Núcleo Ambiental participou das discussões do Conselho 

Estadual de Agrotóxicos, onde se discutem melhorias na legislação, bem 

como da Comissão Estadual de Combate aos Impactos de Agrotóxicos, co-

ordenada pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho, onde 

há participação de várias instituições públicas, privadas e da sociedade civil.

Neste âmbito foi organizado o Primeiro Seminário Estadual “Agrotóxicos – 

Boas Práticas e Responsabilidades”, em 22.9, no Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS) e o “Seminário de 

Polinizadores”, em 6.12.2017, no prédio do MPF-MS.

No que diz respeito ao monitoramento do Projeto Agrotóxicos, tem 

sido prestado apoio às Promotorias de Justiça de Deodápolis, Glória de 

Dourados e Ivinhema em relação aos danos ambientais decorrentes da 

aplicação aérea irregular de agrotóxicos, a qual, além dos danos ambientais 

inerentes à atividade, causou a mortandade de criações do bicho-da-seda 

de sericicultores dos respectivos municípios e, ainda, do município de Novo 

Horizonte do Sul (instaurado PGA nº 09.2017.00001936-6).

Na linha de fortalecimento da fiscalização, a Operação Deriva, batizada em 

referência a situações em que o agrotóxico não atinge o local desejado e 

se espalha para outras áreas, foi a primeira de uma série de fiscalizações 

ambientais conjuntas voltada ao combate de irregularidades na aplicação 

de agrotóxicos e teve, nesse primeiro momento, como foco, empresas de 

aviação agrícola no Estado de Mato Grosso do Sul.

O trabalho contou com a participação da Polícia Militar Ambiental (PMA), 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Delegacia de 

Combate ao Crime Organizado (DECO) e Instituto de Criminalística da Polícia 

Civil (PC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do 

Governo Federal, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (IAGRO) e Vigilância Ambiental 

em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde.

A fiscalização conjunta resultou na lavratura de 19 autos de infração, com 

aplicação de aproximadamente R$ 980 mil reais em multas, bem como 

no recolhimento de 447 litros de agrotóxicos vencidos, na apreensão de 

Figura 49. Fiscalizações ambientais 

decorrentes da Operação Deriva.
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sete aeronaves agrícolas e no embargo a três empresas, além de um 

aeroporto.

A Operação Deriva II, maior fiscalização conjunta de pulverização aérea de 

agrotóxicos já realizada nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 

e Paraná, resultou na aplicação de R$ 8,2 milhões de reais em multas e 

na suspensão ou interdição de 48 aeronaves. As ações foram realizadas 

simultaneamente nos referidos locais entre os dias 20 e 24.11.2017.

No Estado de Mato Grosso do Sul, a Operação Deriva II vistoriou mais de 

50 aeronaves, 15 empresas de aviação agrícola, uma central de recolhi-

mento de embalagens vazias e cinco propriedades rurais, em 12 municí-

pios do Estado. A ação resultou na lavratura de 26 autos de infração, com 

aplicação de aproximadamente R$ 3 milhões de reais em multas, bem 

como recolhimento ou interdição de 2.782 quilos e 18.742 litros de agro-

tóxicos e fertilizantes, interdição de 20 aeronaves pela ANAC e apreensão 

criminal de 2 aeronaves agrícolas pela DECO.

Figura 50. Fiscalizações ambientais 

decorrentes da Operação Deriva II.

Seminário “Ministério Público e Negociação em Conflitos Complexos”, 

em 18 e 19.5.

Foi realizado o Seminário “Ministério Público e Negociação em Conflitos 

Complexos” por iniciativa dos Centros de Apoio Operacional das Promoto-

rias de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Consumidor, 

Fundações, Idoso e Pessoa com Deficiência, Direitos Constitucionais do 

Cidadão, e Direitos Humanos, com o apoio da Fundação Alphaville e Asso-

ciação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP). O 
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evento, realizado em 18 e 19.5, teve por objetivo a aplicação de curso de 

negociação e elaboração de termo de ajustamento de conduta.

Auxílio ao CAOMA na articulação entre o MPMS e os órgãos com atuação 

na área ambiental (SEMA, IMASUL, IBAMA, PMA, Universidades)

Centralização dos Autos de Infração

Desde o mês de julho de 2016, o CAOMA passou a receber dados acerca 

de todos os autos de infração autuados pelos órgãos ambientais (PMA, 

IMASUL e IBAMA), para fins de acompanhamento das estatísticas e encami-

nhamentos às respectivas Promotorias de Justiça para adoção das medidas 

pertinentes.

O Núcleo Ambiental faz o registro dos autos de infração em planilha própria, 

previamente ao encaminhamento às Promotorias de Justiça, e juntamente 

com o CAOMA, acompanha o andamento de cada um deles no tocante às 

providências tomadas.

Tabela 25. Autuações ambientais por município

Figura 51. Mesa solene do Seminário 

“Ministério Público e Negociação em 

Conflitos Complexos”, realizado em 18 e 

19.5, no auditório do CREA/MS.

No ano de 2017 foram recebidos: 

742
AUTOS DE INFRAÇÃO 
DESCRITAS CONFORME A TABELA ABAIXO

Origem Quantidade %

PMA 622 83,82

IBAMA 102 13,74

MAPA 10 1,34

IAGRO. 8 1,07
Cidade Autuação

Três Lagoas 52

Aquidauana 48

Bonito 47

Anastácio 46

Naviraí 44

Terenos 30

Campo Grande 29

Itaquiraí 27
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Cidade Autuação

Corumbá 27

Nova Andradina 22

Jardim 20

Ribas do Rio Pardo 19

Guia Lopes da Laguna 17

Amambai 15

Ivinhema 15

Batayporã 14

Iguatemi 12

Maracaju 12

Sidrolândia 12

Mundo Novo 12

Rochedo 12

Selvíria 12

Taquarussu 12

Chapadão do Sul 11

Nioaque 11

Costa Rica 10

Água Clara 9

Bataguassu 9

São Gabriel do Oeste 9

Alcinópolis 8

Eldorado 8

Angélica 7

Dois Irmãos do Buriti 7

Dourados 6

Camapuã 6

Miranda 6

Cidade Autuação

Outros (fora de MS) 6

Ponta Porã 5

Anaurilândia 5

Aral Moreira 5

Coronel Sapucaia 4

Tacuru 4

Brasilândia 4

Japorã 4

Juti 4

Paranaíba 4

Bandeirantes 3

Corguinho 3

Inocência 3

Porto Murtinho 3

Sonora 3

Antônio João 2

Coxim 2

Jaraguari 2

Laguna Caarapã 2

Nova Alvorada do Sul 2

Santa Rita do Pardo 2

Rio Verde 2

Aparecida do Taboado 1

Deodápolis 1

Figueirão 1

Paranhos 1

Sete Quedas 1
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Convênios com entidades parceiras

 ~ Convênio com a UFGD: por meio deste, a UFGD vem prestando 

auxílio no “Projeto Vinhaça”, tendo realizado três vistorias demanda-

das por Promotorias de Justiça. Também foi ministrado aos técnicos 

do DAEX um treinamento sobre mosca-do-estábulo.

 ~ Convênio com a UEMS: firmado ainda no ano de 2016, durante o ano 

de 2017 foram realizadas 20 vistorias.

 ~ Convênio com a UFMS: firmado também no ano de 2016. Em 2017 

foram realizadas sete vistorias em comarcas do interior, bem como 

quatro vistorias, na comarca de Campo Grande.

Com base nestes convênios, foi emitido, no ano de 2017, o total de 40 

laudos técnicos para auxílio às Promotorias de Justiça.

Implementação do monitoramento e atuação em relação à contamina-

ção por vinhaça nas usinas sucroalcooleiras - “Projeto Vinhaça”

No âmbito deste Projeto, além da realização de três vistorias no ano de 

2016, em usinas nos Municípios de Caarapó, Maracaju e Angélica, no ano de 

2017 foram realizadas vistorias pelo DAEX: em 29.5, em usina no município 

de Nova Alvorada do Sul; e, em 30.8, em usina no município de Nova 

Andradina. Além disso, a UFGD realizou vistoria na Usina Adecoagro, em 

Angélica, no dia 25.9.

Elaboração de Nota Técnica de Valoração do Dano Ambiental

Tendo em conta a existência de métodos já reconhecidos e aplicados para a 

valoração de alguns tipos de danos ambientais mais comuns, foi elaborada 

a Nota Técnica nº 01/2017, tratando da “Valoração do Dano Ambiental”, 

cuja finalidade é coletar informações sobre os conceitos jurídicos e técnicos 

a respeito do assunto, para sugestão aos técnicos do MPMS ou entidades 

conveniadas e parceiras, visando maior aplicabilidade aos casos enfrenta-

dos no Estado.

Em evento ocorrido em 17.11.2017, foi ministrado o Curso de Capacitação 

de Valoração de Dano Ambiental, tendo por objetivo aumentar a efetivida-

de do MPMS na defesa do meio ambiente, asseverando que tais metodo-

logias sirvam de indicativo para valoração do dano, complementando tais 

métodos com sugestões para que o cálculo abarque todas as facetas da 

indenização ambiental já aceitas pela jurisprudência, inclusive, do Superior 

Tribunal de Justiça.

Figura 52. Promotor de Justiça respon-

sável pelo Núcleo Ambiental durante o 

Curso de Capacitação de Valoração de 

Dano Ambiental, em 17.11.2017.
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Treinamento no Pantanal - Evento Estância Caiman

Participação em um treinamento ocorrido entre os dias 29 e 31.3, na Estância 

Caiman, em Miranda/MS, com exposições sobre a contextualização dos 

principais problemas ambientais globais e do Pantanal, bem como para 

tratar do planejamento da atuação do Ministério Público no que diz respeito 

ao meio ambiente, com a elaboração da “Carta de Miranda”.

Figura 53. Treinamento realizado entre 

29 e 31.3.2017, na Estância Caiman, em 

Miranda/MS.

Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa e de Reparação de Inte-

resses Difusos e Lesados (FUNLES)

Participação do responsável pelo Núcleo Ambiental no Conselho Gestor 

do FUNLES, ressaltando a publicação do Edital de Chamamento Público 

- CONFUNLES nº 001/2016, bem como a aprovação, em 28.6.2017, de 25 

projetos, dentro de cinco eixos de investimentos: 1) Meio Ambiente; 2) Ordem 

Econômica e Livre Concorrência; 3) Direitos de Grupos Raciais, Étnicos ou 

Religiosos; 4) Bens e Direitos de Valor Artístico, Histórico, Estético, Turístico 

e Paisagístico; e 5) Patrimônio Público e Social e Outros Interesses Difusos.
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4.3.7.4 Núcleo de Geotecnologias

O Núcleo de Geotecnologias (NUGEO) tem o objetivo de auxiliar as Promotorias de Justiça na defesa do meio 

ambiente por meio de constatações ambientais feitas com base em geotecnologias, possibilitando à Instituição 

detectar desmatamentos ilegais de vegetação nativa e verificar a situação ambiental das áreas de preservação 

permanente (APPs) e reserva legal das propriedades rurais.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo NUGEO, a principal foi o monitoramento contínuo realizado por imagens 

de satélite, para detecção dos desmatamentos ilegais de vegetação nativa e a constatação de irregularidades am-

bientais nas APPs, atualmente um dos problemas ambientais mais graves no Estado.

No atendimento às demandas externas, provocadas pelas Promotorias de Justiça, foram adquiridas, armazenadas, 

processadas, analisadas e apresentadas informações ambientais georreferenciadas, por meio de sistemas de infor-

mações geográficas, cartografia, sensoriamento remoto e análise espacial.

Do total de documentos produzidos, 74 se referiram a pareceres técnicos, elaborados por meio de análise multi-

temporal de imagens de satélite, para detectar desmatamentos ilegais de vegetação nativa e verificar irregularida-

des ambientais quanto às APPs e reserva legal de propriedades rurais, abrangendo 25 municípios.

Tabela 26. Quantitativo de pareceres técnicos em 2017.

Campo Grande 22

Bodoquena 7

Tacuru 7

Iguatemi 5

Aquidauana 3

Ivinhema 3

Miranda 3

Nova Andradina 3

Sete Quedas 3

Jardim 2

Novo Horizonte do Sul 2

Amambai 1

Anaurilândia 1

Bela Vista 1

Camapuã 1

Coronel Sapucaia 1

Costa Rica 1

Inocência 1

Itaquiraí 1

Maracaju 1

Naviraí 1

Nova Alvorada do Sul 1

Paraíso das águas 1

Pedro Gomes 1

Rio Brilhante 1

Também elaborou pareceres 

técnicos que analisaram as 

respostas do Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul 

(IMASUL) referentes à Operação 

Cachorro-Vinagre, que consistiu na 

identificação de possíveis desmata-

mentos ilegais de vegetação nativa 

na área da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraná ocorridos entre 2013 e 

2015.

133
PARECERES TÉCNICOS OPERAÇÃO 
CACHORRO-VINAGRE
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Em relação à Operação Cervo-do-Pantanal, foram elaborados 870 

pareceres técnicos. A operação, que tem como objetivo detectar o desma-

tamento ocorrido entre 2013 e 2015 na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, 

identificou 55.229,77 ha de desmatamentos de vegetação nativa na área da 

Bacia do Alto Paraguai. Os pareceres foram entregues à Polícia Militar 

Ambiental (PMA), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e ao 

IMASUL, para trabalho conjunto de fiscalização e providências. 

Durante os meses de agosto e setembro, o NUGEO, em atendimento às 

solicitações do Corpo Técnico do Departamento Especial de Apoio às Ati-

vidades de Execução, ministrou curso básico na área de geotecnologias 

para 11 servidores, distribuídos em duas turmas.

Grande conquista alcançada durante o ano foi a atualização dos compu-

tadores e softwares de geoprocessamento do NUGEO, com desempenho 

compatível com as necessidades da área, conforme termo de ajustamento 

de conduta (TAC) do Inquérito Civil nº 07/2013. Também foi adquirido um 

GPS para auxílio nos trabalhos de campo, coletas e outras atividades se-

melhantes.

Finalmente, por meio, de um TAC celebrado entre um infrator (produtor rural) 

e a 2ª Promotoria de Justiça de Camapuã, foi adquirida pela Instituição uma 

aeronave remotamente pilotada (ARP; também conhecida como remotely 

piloted aircraft – RPA –, drone ou veículo aéreo não tripulado – VANT) 

visando aprimorar os trabalhos desenvolvidos no Núcleo. Para cumprir as 

exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), foram capacitados 

dois operadores, ambos servidores do NUGEO, para conduzirem o ARP. A 

capacitação compreendeu treinamento completo de planejamento de voo 

e pilotagem da aeronave.

870
PARECERES TÉCNICOS OPERAÇÃO  
CERVO-DO-PANTANAL

4.3.8 Fundações

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Fundações e Entidades de Interesse Social (CAOFun) 

atua na defesa do interesse público, dirimindo dúvidas, dando orientação e balizando a área de atuação das Promo-

torias de Justiça no que tange ao velamento e fiscalização dessas entidades nos casos em que estas se localizem 

no Estado de MS e/ou nele exerçam suas atividades

Essa função é exercida por meio de exame da documentação necessária à criação dessas fundações ou entidades 

de interesse social (especialmente por escritura e/ou testamento e seu respectivo estatuto), e do velamento efetivo 

e constante dos atos praticados por seus administradores, mormente a prestação de contas.

Entre as atividades exercidas no apoio e orientação às Promotorias de Justiça especializadas, o CAOFun procedeu 

à manutenção das pastas-arquivos das Fundações, em observância à Resolução nº 04/2006-PGJ, de 7.4.2006, 
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que cria e disciplina o funcionamento do Banco de Dados de Fundações 

no MPMS.

Realizou análise documental de procedimentos administrativos remetidos 

pelas Promotorias de Justiça, para posterior encaminhamento ao Departa-

mento Especial de Apoio às Atividades de Execução (DAEX), visando análise 

contábil do exercício financeiro apontado, objetivando emissão do termo de 

regularidade da instituição, expedido pela Promotoria de Justiça de origem.

Realizou atendimentos às Promotorias de Justiça e às instituições, por meio 

de e-mail, ofício, contatos telefônicos e presenciais, para sanar dúvidas 

referente ao Sistema de Cadastro e Prestação de Contas (SICAP) e aos 

procedimentos de prestação de contas, bem como sobre alterações e/ou 

extinções das fundações.

Elaborou relatórios mensais dos documentos recebidos e enviados para as 

Promotorias de Justiça e para o DAEX, objetivando uma visão panorâmi-

ca do movimento processual na seara de abrangência do velamento das 

fundações privadas.

Tabela 27. Movimentação dos expedientes das Promotorias de Justiça 

de Tutela das Fundações Privadas e Entidades de Interesse Social

Período Prorrogações Arquivamentos Instaurações

Janeiro 4 2 3

Fevereiro 27 4 2

Março 10 1 2

Abril 6 2 2

Maio 0 1 2

Junho 6 0 3

Julho 3 1 15

Agosto 4 1 14

Setembro 8 2 4

Outubro 10 0 2

Novembro 7 4 2

Dezembro 7 1 5



125

Órgãos de apoio às atividades institucionais

Observa-se que, nos meses de julho e agosto, houve maior movimento de 

instaurações de procedimentos e um incremento na emissão de Termos de 

Regularidade, como consequência do prazo para entrega obrigatória das 

prestações de contas das entidades (até 30 de junho de cada exercício), 

conforme disposição da Resolução nº 003/2006-PGJ, de 7.4.2006.

Figura 54. Termos de regularidade expedidos pelas Promotorias de Justiça em 2017.

No ano de 2017, foi formalizado o convênio entre o MPMS e a Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) para implantação do Sistema 

de Cadastro e Prestação de Contas (SICAP), importante instrumento de 

coleta de dados e informações, no velamento das fundações – conforme 

dispositivo legal previsto no art. 66 do Código Civil brasileiro –, que é 

utilizado por diversas unidades ministeriais estaduais. Também se encontra 

em execução o projeto de alimentação da página do CAOFun no Portal 

MPMS, pelo GECON, com informações atualizadas.

106
TERMOS DE REGULARIDADE EXPEDIDOS 
PELAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
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4.3.8.1 Eventos com a participação do CAOFun

Reunião de trabalho para definição da participação do CAOFun no programa 

gestado pelo Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informa-

ção (CI) e DAEX, por meio de seu coordenador, Promotor de Justiça Antonio 

André David Medeiros. A reunião tratou da possibilidade de substituição 

do Programa SICAP e contou com a presença dos responsáveis por esses 

órgãos, do titular da 49ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Gevair 

Ferreira Lima Júnior, do Coordenador do CAOFun, Procurador de Justiça 

Aroldo José de Lima e da assessoria jurídica deste.
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Participação no evento capitaneado pelo CAOMA “Ministério Público e Ne-

gociação de Conflitos Complexos”, em 18 e 19.5.2017, com a palestra “O Mi-

nistério Público e o Velamento das Fundações Privadas”, ministrada pela 

Promotora de Justiça Fernanda Proença de Azambuja, a convite do Coorde-

nador do CAOFun.

Figura 55. Evento “Ministério Público e Negociação de Conflitos Complexos”, no 

Auditório do CREA/MS, em 19.5.2017.

 ~ Participação no curso “MP no Velamento das Fundações Privadas”, 

realizado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), na 

cidade de Goiânia, no dia 11.8.2017, idealizado pelo Promotor de 

Justiça Rômulo Corrêa de Paula, Coordenador do Centro de Apoio 

Operacional do Consumidor e Terceiro Setor do MPGO. O curso 

contou com a palestra-aula sobre o Sistema SICAP, ministrada pelo 

Economista Eduardo Marcondes Filinto da Silva, Coordenador da 

FIPE, e com a palestra “Papel do MP no Velamento das Fundações 

Privadas e seus Aspectos Práticos: da Criação à Extinção”, apresenta-

da pelo Promotor de Justiça do MPSP e Curador das Fundações, 

Airton Grazzioli.

 ~ Realização de palestra pelo Coordenador do CAOFun no Curso de 

Adaptação e Capacitação de Ingresso na Carreira do MPMS, no dia 

16.8.2017.

Para o ano de 2018, o CAOFun pretende manter o diálogo entre o Ministério 

Público Estadual e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), visando 

obter uma relação construtiva no que tange ao desempenho das funções 

inerentes à classe dos contadores na prestação de contas das fundações 

privadas. Planeja também programar a realização de um evento conjunto, 

MAIO

AGOSTO
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para o mês de maio, sendo que os contatos para as tratativas iniciais já 

foram realizados.

Se aprovada a minuta da resolução elaborada para fins de substituição da 

Resolução nº 003/2006-PGJ, com as diretrizes para balizamento do desem-

penho das atividades ministeriais relativas ao campo das Fundações (ainda 

em análise), o CAOFun pretende facilitar sua implementação por meio de 

palestras, orientações direcionadas e reuniões para esclarecimentos.

Também estão previstos para o ano de 2018: i) elaboração de evento para 

Encontro de Fundações e Entidades do Terceiro Setor de Mato Grosso do 

Sul; ii) alimentação da página do CAOFun no Portal do MPMS pelo GECON, 

com informações atualizadas; iii) estruturação administrativa do órgão para 

um melhor desempenho das atividades; iv) instalação do sistema SAJMP 

nas ferramentas de trabalho do CAOFun.

4.3.9 Patrimônio Público e Social

Coordenação: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

Durante o ano de 2017, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça do Patrimônio Público e Social (CAOPP) deu continuidade ao Projeto 

Brasil Transparente, que fomenta a implementação dos portais da transpa-

rência e de serviços de informação ao cidadão, em atendimento à Lei de 

Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e à Lei de Acesso à Informa-

ção (LAI – Lei Federal nº 12.527/2011). Tal projeto foi desenvolvido com o Mi-

nistério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) 

a fim de compartilhar experiências e resultados nas ações empreendidas 

desde 2009, quando da assinatura do Protocolo Nacional de instituição da 

Rede Nacional.

Foram elaboradas 37 notas técnicas e um demonstrativo financeiro, 

contendo um diagnóstico detalhado sobre os portais da transparência 

dos municípios e câmaras municipais do Estado, para subsidiar os proce-

dimentos extrajudiciais instaurados nas Promotorias de Justiça do Patri-

mônio Público e Social, que versam sobre a Lei da Transparência e a Lei 

de Acesso à Informação.

Ainda sobre as questões relacionadas às Leis da Transparência e de Acesso 

à Informação, o CAOPP, em conjunto com a CGU, estabeleceu tratativas 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), 

no sentido de firmar parceria visando o aprimoramento da fiscalização da 

transparência.



37
NOTAS TÉCNICAS ELABORADAS,  
DIAGNOSTICANDO OS PORTAIS 
DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS  
E CÂMARAS MUNICIPAIS
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Também foi dada continuidade à campanha nacional contra a corrupção “O que você tem a ver com a corrupção?”, 

na qual o Coordenador do CAOPP atua como Coordenador Estadual.

O CAOPP recebeu relatórios de fiscalizações realizadas pela CGU nos municípios selecionados durante o 3º Ciclo 

do Programa de Fiscalização em Entes Federados. Referidos relatórios foram encaminhados em 6.1.2017 às Promo-

torias de Justiça da área para instauração de procedimento investigatório.

O CAOPP solicitou informações ao DETRAN relativas ao cumprimento do contido no art. 320 do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), que se refere à destinação da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e à publi-

cação dessas informações na rede mundial de computadores pelo DETRAN, pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER) e pelas Secretarias Municipais integradas ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Com as respostas, 

encaminhou-se o Ofício Circular nº 01/CAOPJPPS/2017 aos Promotores de Justiça do Patrimônio Público para 

verificar junto aos órgãos executivos de trânsito integrantes do SNT se a receita arrecadada está sendo publicada, 

em cumprimento ao Decreto nº 2.613/1998, da Lei nº 12.527/2011, além do citado artigo do CTB.

Foi encaminhado aos Promotores de Justiça do Patrimônio Público e Social o Ofício Circular nº 02/CAOPJPPS/2017 

para acompanhamento em casos que se configure eventual prejuízo ao erário por má gestão ou má-fé, em decor-

rência do grande volume de contratações públicas para construção ou conclusão de aterros sanitários, por meio 

de licitações, concessões ou parcerias público-privadas, bem como para as contratações de empresas para trans-

bordo e/ou disposição final, em razão da existência do Programa “Resíduos Sólidos: Disposição Legal”, do Núcleo 

Ambiental.

Foi dada continuidade ao armazenamento de dados eletrônicos recebidos diariamente pelo e-mail e à manutenção 

do banco de dados atualizado e individualizado por Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, acerca 

das atividades nos inquéritos civis, procedimentos administrativos e procedimentos preparatórios, prorrogações de 

prazo, termos de ajustamento de conduta, recomendações e arquivamentos dos procedimentos, no tocante à área 

do Patrimônio Público e Social.

O CAOPP manteve contatos telefônicos, por e-mails ou Skype com Promotores de Justiça da área e servidores, 

para saneamento de dúvidas e orientações atinentes à defesa do Patrimônio Público e Social, encaminhamento 

de material, peças jurídicas, modelos de ações civis públicas e ações de improbidade administrativa e orientações 

técnicas referentes aos procedimentos instaurados.

Foram recebidos 5.078 ofícios de diversos órgãos (Promotorias de Justiça, CGU e outros), com denúncias de irregu-

laridades, e expedidos 225 ofícios e e-mails, versando sobre assuntos do Patrimônio Público.

Na webpage do Centro de Apoio, foram disponibilizados materiais de pesquisa na área afeta ao Patrimônio Público, 

ofícios circulares, peças jurídicas, resoluções, recomendações, notícias, legislações, modelos de ações civis públicas, 

eventos e modelos de procedimentos elaborados pelos membros da Instituição.
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Tabela 28. Quantitativo de procedimentos e denúncias acompanhadas e atividades administrativas do CAOPP 

em 2017

Procedimento Total

Procedimento preparatório instaurado 472

Inquérito civil instaurado 674

Notícia de fato instaurada 35

Procedimento administrativo 109

Acompanhamento de ação civil pública 110

Acompanhamento de recomendação 101

Acompanhamento de termo de ajustamento de conduta 9

Acompanhamento de prorrogação de prazo em IC/PP/PA 2.112

Acompanhamento de conversão de procedimentos 37

Acompanhamento de arquivamento de IC/PP/NF/PA 1.331

Acompanhamento de indeferimento de notícia de fato 67

Declínio de competência 8

Emissão de certidão 4

Ofícios e e-mails recebidos 5.078

Ofícios, memorandos e ofícios circulares expedidos e e-mails 

enviados
225

Despachos 125

Nota de análise simplificada (NAS) 37

Contatos com entidades/Promotorias de Justiça 96

Pesquisa e envio de materiais, informações e/ou orientações 

solicitadas pelos Promotores de Justiça da área especializa-

da

91

Acompanhamento das denúncias feitas por meio da Corre-

gedoria-Geral de Justiça e outros órgãos.
6

Acompanhamento das denúncias feitas por meio do website, 

da Procuradoria-Geral de Justiça.
5

Acompanhamento de denúncias feitas por meio de diversos 

Tribunais/Órgãos, bem como envio de documentos
4

Inserção de peças jurídicas na página do CAOP 224
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4.3.9.1 Eventos e reuniões

 ~ Reuniões com o Procurador-Geral de Justiça;

 ~ Reuniões com o Coordenador do Núcleo do Patrimônio Público;

 ~ Workshop Indicadores Estratégicos Nacionais, nos dias 16 e 17.3.2017, 

no Hotel Deville Prime, realizado com o objetivo de elaborar 

propostas de indicadores para o Plano Estratégico Nacional (PEN) 

do CNMP.

 ~ Encontro Regional de Três Lagoas “Investigação Criminal: Análise e 

Reflexões da Atuação do Ministério Público”, realizado nos dias 1º e 

2.6.2017, em Três Lagoas/MS;

 ~ Encontro da Associação das Fundações, nos dias 5 e 6.6.2017, em 

Belo Horizonte/MG;

 ~ I Reunião de Trabalho: “Núcleo do Patrimônio e as Estratégias de 

Enfrentamento à Improbidade Administrativa”, sob a Coordenação 

do Núcleo do Patrimônio Público, em 14.7.2017, na cidade de Ponta 

Porã/MS;

 ~ Reunião no TCE/MS, em 7.8.2017;

 ~ Curso de adaptação e capacitação para os novos Promotores 

de Justiça Substitutos, realizado no período de 14 a 18.8.2017, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da Procuradoria-Ge-

ral de Justiça, com a entrega de material elaborado pelo CAO e pelo 

Núcleo do Patrimônio Público;

Figura 56. Mesa solene do Encontro 

Regional de Três Lagoas “Investigação 

Criminal: Análises e Reflexões da 

Atuação do Ministério Público”.
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 ~ Congresso Nacional do Ministério Público, nos dias 28 e 29.9.2017, em Belo Horizonte/MG.

 ~ II Reunião de Trabalho do Patrimônio Público, no dia 19.10.2017, na cidade de Bonito/MS;

 ~ Evento “Investigação no Âmbito Civil e Criminal”, durante a palestra de Guilherme Caselli de Araujo, respon-

sável pelo setor técnico da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Estado do Rio de 

Janeiro, sobre o tema “Investigação digital em fontes abertas”, no dia 20.10.2017, na cidade de Bonito/MS;

 ~ IV Congresso do Patrimônio Público e Social do Ministério Público, no período de 23 a 25.11.2017, na cidade 

de São Paulo/SP;

 ~ Reunião com o CETI e o Núcleo do Patrimônio Público para tratar de assunto relacionado à estratégia de 

pesquisa em sistema de informática, em 29.11.2017, na Sala de Reuniões da Procuradoria-Geral de Justiça;

 ~ Reunião sobre a Campanha #TodosJuntosContraCorrupcao, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, 

Paulo Cezar dos Passos, em que os signatários se comprometeram a atuar de forma integrada e efetiva para 

assegurar tanto a prevenção quanto a repressão à corrupção nas esferas públicas e privadas, em 4.12.2017, 

em Brasília/DF.

4.3.9.2 Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações – apoio aos CAOs 
Eleitoral, das Fundações e do Patrimônio Público e Social

Responsável:  Promotor de Justiça Marcos Alex Vera de Oliveira (de 1º.1.2017 a 31.5.2017) 

  Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger (de 1º.6.2017 a 31.12.2017)

O Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações (NUPATRI) é vinculado aos Centros de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais, e atua como núcleo de apoio 

técnico para o cumprimento das finalidades daqueles, em especial a fixação de ações coordenadas, mediante a 

disponibilização de soluções céleres para as questões de maior complexidade, de modo a garantir maior efetivida-

de às atividades-fim dos órgãos de execução em suas diversas áreas de atuação.

O NUPATRI executou diversas atividades no sentido de auxiliar a interlocução dos CAOs com as Promotorias de 

Justiça, destacando-se a assistência oferecida a esses órgãos de execução, marcadamente no encaminhamento de 

peças jurídicas para apoio tanto na persecução investigativa, quanto na judicial, ao longo de todo o ano.

Foram realizados 109 atendimentos aos membros via e-mail, contato telefônico e sistema interno de comunicação 

(Pandion e Skype), além do aplicativo WhatsApp, com envio de material como peças jurídicas, informativos, juris-

prudência de apoio e estudos que possibilitam a criação de roteiros de atuação para a Promotoria de Justiça.

Para questões de maior complexidade, foram elaborados pareceres, por meio de procedimentos de gestão admi-

nistrativa, conforme se segue.
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 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2017.00000234-2

Consulente: Promotoria de Justiça de Rio Negro.

Objeto: Apoio para emissão de parecer técnico a partir das informações colhidas no IC nº 038/2015/PJ 

Rio Negro, instaurado com o fito de apurar eventual utilização do patrimônio público para pagamento de 

despesas pessoais.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2017.00000396-3

Consulente: 2ª Promotoria de Justiça de Paranaíba.

Objeto: Orientação sobre os procedimentos a serem adotados no que se refere à apuração das irregularida-

des investigadas no IC nº 003/2017/PJPPS.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2017.00000445-1

Consulente: 2ª Promotoria de Justiça de Paranaíba.

Objeto: Análise da viabilidade jurídica da proposta apresentada pelos advogados da empresa Insulma e 

Comércio de Metais Sul-Mato-Grossense e do Sr. Eugênio Paceli Lopes.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2017.00000511-7

Consulente: 2ª Promotoria de Justiça de Paranaíba.

Objeto: Esclarecimento sobre quais são os crimes previstos no Código Penal afetos às Promotorias de Justiça 

do Patrimônio Público, nos termos da Resolução nº 18/2010-PGJ, bem como orientação nos casos em que 

houver conexão entre os crimes comuns e os crimes de competência das Promotorias de Justiça com atri-

buições especializadas (se haverá cisão ou se estariam eles a cargo da Promotoria de Justiça Criminal).

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2017.00000650-5

Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de São Gabriel do Oeste.

Objeto: Orientação a respeito da necessidade ou não de distribuição de novo IC à Promotoria de Justiça de 

origem para apuração de fato extraído de investigação arquivada e não homologada pelo CSMP.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2017.00000647-1

Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de São Gabriel do Oeste.

Objeto: Orientação a respeito da possibilidade de destinação de TAC.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2017.00034555-5
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Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul.

Objeto: Estudo acerca de eventual irregularidade no acúmulo de recebimento de remunerações e proventos 

por parte do ex-prefeito do município de Jateí/MS.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2017.00035815-0

Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia.

Objeto: Isenção fiscal concedida por meio de decreto expedido pelo prefeito municipal.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2017.00056938-5

Consulente: Promotoria de Justiça de Terenos.

Objeto: Rádio Comunitária e a necessidade ou não de realizar licitação.

 ~ Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2017.00053487-4

Consulente: Promotoria de Justiça de Jardim.

Objeto: Lei Municipal “Dia do Evangélico” e análise de sua constitucionalidade.

Foram encaminhadas notícias, modelos de peças e artigos por e-mail com intuito de fornecer todo o aporte neces-

sário à incisiva atuação ministerial na proteção do erário, seus corolários e ao seu fortalecimento. Foi disponibilizada 

pasta com modelos junto à intranet para consultas pelos membros. Referida pasta é constantemente atualizada e 

contou em 2017 com mais de 200 modelos de peças.

Também foram confeccionados e encaminhados aos Promotores de Justiça os Boletins Informativos NUPATRI nº 

4, 5, 6 e 7, onde estão compiladas relevantes notícias e jurisprudências afetas à área.

Foi realizada a I Reunião de Trabalho do Patrimônio Público, com o tema “Núcleo do Patrimônio e as Estraté-

gias de Enfrentamento à Improbidade Administrativa”, em 14.7.2017, na cidade de Ponta Porã/MS, para tratar dos 

seguintes assuntos: a) contratação de advogados pelos Poderes Públicos Municipais; b) diárias de vereadores; c) 

explanação das atividades desenvolvidas relacionadas ao Patrimônio Público. Foram confeccionados CDs com mais 

de 300 modelos de peças, artigos, manuais e cartilhas para distribuição aos participantes do evento, com cópias 

enviadas aos Promotores de Justiça que atuam na área patrimonial e que não compareceram.

O responsável pelo NUPATRI participou do Curso de Adaptação e Aperfeiçoamento para os novos Promotores de 

Justiça Substitutos, realizado no período de 14 a 18.8.2017, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da 

Procuradoria-Geral de Justiça. Em 16.8, durante o curso, entregou aos novos Promotores material relacionado ao 

tema do patrimônio público em pen drive, com modelos de peças jurídicas, resoluções, recomendações, súmulas, 

jurisprudência, manuais de trabalho, decisões do CSMP, boletins e materiais de campanhas atinentes à área.

Em parceria com o CAO do Patrimônio Público e Social, promoveu a II Reunião de Trabalho do Patrimônio Público, 

no dia 19.10.2017, na cidade de Bonito/MS, dando continuidade ao tema “Núcleo do Patrimônio e as Estratégias de 
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Enfrentamento à Improbidade Administrativa”. Foram tratados os seguintes assuntos: a) continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos em Ponta Porã em 14.7; b) recomendação sobre a contratação de escritórios de advocacia pelos 

Poderes Públicos Municipais; c) mutirão junto às Promotorias de Justiças do interior, com a finalidade de finalizar 

os procedimentos instaurados em 2012, de forma a evitar a consumação da prescrição em possíveis ações de 

improbidade.

Nesse encontro, sugeriram-se medidas que possam auxiliar os Promotores de Justiça da área quanto à questão 

das contratações de procuradores jurídicos dos municípios, como também quanto à averiguação dos valores das 

diárias outorgadas aos vereadores. Uma das medidas sugeridas foi a disponibilização aos Promotores de Justiça de 

questionários para envio e preenchimento pelos representantes municipais, com posterior devolução ao Núcleo. 

Até o final do exercício, 14 Promotorias de Justiça haviam retornado os questionários.

Sobre a viabilidade de implementação do mutirão junto às Promotorias de Justiça, foi encaminhada pelas mesmas 

a listagem de procedimentos com data de prescrição próxima, para fins de análise e planejamento por parte do 

Núcleo.

Durante o ano, o Núcleo forneceu suporte ao Projeto Brasil Transparente (de iniciativa do CAO do Patrimônio), que 

fomenta a implementação dos Portais da Transparência e de Serviços de Informação ao Cidadão, em atendimento 

à Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e à Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011).

Foi dada continuidade ao armazenamento de dados eletrônicos recebidos diariamente pelo e-mail e à manutenção 

do banco de dados atualizado e individualizado por Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, acerca 

das atividades nos inquéritos civis, ações civis públicas, procedimentos administrativos e procedimentos preparató-

rios, prorrogações de prazo, TAC, recomendações e arquivamentos.

O NUPATRI também promoveu troca de informações via e-mail com Ministérios Públicos de outros estados, para 

o aprimoramento dos serviços próprios das Coordenadorias dos CAO’s e das Promotorias do Patrimônio Público e 

Social.

Em parceria com o CAO do Patrimônio, foi dada continuidade à Campanha: “O que você tem a ver com a corrupção?”.

Foram recebidos 2.394 ofícios versando sobre assuntos atinentes ao Núcleo, de diversos órgãos, tais como Promo-

torias de Justiça e Controladoria-Geral da União (CGU), além de e-mails com denúncias de irregularidades recebidos 

pelo website.

Na webpage do Núcleo no portal da Instituição, foram disponibilizados materiais de pesquisa na área afeta ao 

Patrimônio Público, ofícios circulares, peças jurídicas, resoluções, recomendações, notícias, legislações, modelos 

de ações civis públicas, eventos e modelos de procedimentos elaborados pelos membros do Ministério Público 

atinentes à defesa do Patrimônio Público e Social.

Entre os planos de ação do NUPATRI, destacam-se:
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 ~ Em conjunto com o CAO do Patrimônio Público, realizar medidas referentes às ações judiciais na área e 

observando-se o Plano de Gestão de Estratégica, com vistas a promover mais rapidez na tramitação dos 

processos, evitando-se prescrições, prejuízo às provas e sentimento de impunidade.

 ~ Dar continuidade à execução das iniciativas propostas nas reuniões de trabalhos que visam diagnosticar as 

situações das procuradorias judiciais e contratações de escritórios de advocacia junto às comarcas.

 ~ Prosseguir no apoio, levantamento de dados e análise dos procedimentos instaurados pelos membros do 

Parquet referentes ao cumprimento da Lei da Transparência (Portal da Transparência).

 ~ Dar sequência à remessa periódica de material de apoio às Promotorias de Justiça como complementação 

à atividade de pesquisa individual que cada Promotor de Justiça realiza.

 ~ Desenvolver tratativas com a Administração Superior com vistas à possibilidade de celebração de convênio 

de cooperação técnica e operacional entre a Instituição e o Tribunal de Contas do Estado, para fins de troca 

de informações, documentos e serviços para aperfeiçoar as medidas destinadas à proteção do patrimônio 

público.

 ~ Estabelecer contato com a Ouvidoria do MPMS visando a possibilidade de definição de um critério de 

controle para as denúncias recebidas, filtrando-se informações perceptivelmente infrutíferas e contrapro-

ducentes, a fim de evitar acúmulo de volume de trabalho e consequente morosidade oriunda do mesmo. 

 ~ Promover a capacitação dos Promotores de Justiça do Patrimônio Público e servidores no combate eficaz 

à corrupção e a improbidade, fomentando estratégias de atuação por meio de reuniões, divulgação de 

conteúdos e informativos.
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4.4 Departamento Especial de Apoio 
às Atividades de Execução

Coordenação: Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros

O Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (DAEX) 

tem por objetivo subsidiar as ações realizadas pelos órgãos de execução 

do MPMS, dando suporte técnico, realizando investigações, perícias, ava-

liações, pesquisas de natureza técnica ou científica e demais atividades 

conforme diretrizes traçadas nas Resoluções nº 04/2002-PGJ (Regimento 

Interno dos órgãos auxiliares do MPMS), 14/2014-PGJ (regulamentação do 

DAEX) e 19/2015-PGJ (solicitação de pesquisa pelo Portal DAEX).

O DAEX está assistido pelo Núcleo de Apoio na área administrativa e 

pelos seus Corpos Técnicos (Cortecs), distribuídos da seguinte forma: 

Meio Ambiente; Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo; Contabilidade e 

Economia; e Psicologia e Serviço Social.

Durante o ano, o Núcleo de Apoio do DAEX deu continuidade à realização 

de pesquisas de informações em bancos de dados de órgãos municipais, 

estaduais e federais, disponibilizados mediante convênios, contratos, 

protocolo de atuação conjunta e termos de compromisso. Os diversos 

sistemas fornecem dados como: informações criminais, endereço, paren-

tesco, bens móveis e imóveis, qualificação de pessoas físicas, jurídicas e 

estados civis.

Os atendimentos de pesquisa do DAEX foram realizados por meio do Portal 

DAEX, implantado para o aprimoramento dos trabalhos, proporcionando ao 

Departamento redução de burocracia, economia de tempo e de material 

de escritório, bem como a formatação de um banco de dados contendo 

informações detalhadas a respeito da demanda atendida (identificação do 

solicitante e do técnico que realizou o atendimento, data e hora da leitura 

do e-mail de resposta ao solicitante, entre outras).

Anteriormente à implantação do novo Portal DAEX, o volume de demandas 

por pesquisas resultava em acúmulo de pedidos em até sete dias, sendo 

que, após a implantação do sistema, os atendimentos não ultrapassam o 

limite de 48 horas. As solicitações realizadas via portal continuaram a ser 

zeradas em um curto espaço de tempo, sendo que aproximadamente 70% 

são concluídas em intervalo inferior a 24 horas.

Instituições e órgãos com os 

quais foram firmados convênios 

ou termos de cooperação em 

2017: Infoseg, SIGO, SGI, INCRA, 

Prefeitura Municipal de Campo 

Grande, ICMS Transparente, Águas 

de Guariroba, Jucems, Sanesul, 

Energisa e TRE-MS.

No exercício de 2017, a parte de 

pesquisa de informações apresen-

tou a seguinte produtividade:

32.950
PESQUISAS REALIZADAS

11
PESQUISAS PENDENTES
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Em relação aos procedimentos de análise e diligências (PADs), gerados 

a partir das solicitações oriundas dos órgãos de execução por meio do 

Cartório Daex, no ano de 2017, registraram-se 551 PADs, distribuídos entre 

as áreas de engenharia e arquitetura, meio ambiente, psicologia e serviço 

social, contabilidade e economia e fundações.

4.4.9.1  Corpo Técnico Meio Ambiente (CORTEC-MA)

No exercício de 2017, o Cortec Meio Ambiente (MA) contou em seu quadro 

técnico com um biólogo, um geólogo, três engenheiros sanitaristas e am-

bientais, dois engenheiros florestais, dois engenheiros agrônomos e um es-

tagiário na área de engenharia agronômica.

Foram vistoriados cursos d’água assoreados e/ou poluídos, áreas de pre-

servação permanente, áreas de reserva legal, estações de tratamento de 

água e esgoto, lixões, aterros sanitários, diversos empreendimentos comer-

ciais, industriais, várias propriedades rurais, carvoarias, áreas de desmata-

mentos, áreas com emissão de poluição sonora, entre outros. Também 

foram analisados planos e projetos de recuperação de áreas degradadas e 

armazéns de agrotóxicos, realizadas 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. O 

Cortec MA também participou de audiências públicas quando solicitado 

por membros e autorizado pela Coordenação.

Figura 57. Escada de peixes localizada no Rio Verde.

O CORTEC-MA encerrou o ano de 

2017 com o seguinte quadro de ati-

vidades:

115
TRABALHOS TÉCNICOS  
CONCLUÍDOS

138
TRABALHOS EM ANDAMENTO/PENDENTES

No ano de 2017, o DAEX concluiu:

551
SOLICITAÇÕES DE APOIO

470 (2016)
SOLICITAÇÕES DE APOIO 

17%
DE AUMENTO EM  
PRODUTIVIDADE

Por sua vez, os trabalhos 

pendentes de atendimento 

passaram de 435 solicitações em 

2016 para 410 em 2017, correspon-

dendo a uma redução de 6%.
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O Cortec MA atuou no ano de 2017, em conjunto com o CAOMA, na elabora-

ção da 1ª Nota Técnica com orientações para Valoração de Dano Ambiental 

em procedimentos do MPMS e no 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.

Os técnicos do Cortec participaram dos cursos de capacitação “Geoproces-

samento”, ministrado pelo NUGEO, e do “Curso prático de passagens para 

peixes (Cálculo, Desenho, Avaliação e Monitoramento)”, ministrado pela 

Unioeste no Campus de Toledo/PR.

4.4.9.2 Corpo Técnico Contabilidade e Economia (CORTEC-
CE)

No exercício de 2017, o Cortec Contabilidade e Economia (CE) contou em 

seu quadro técnico com um economista, cinco contadores e um estagiário.

O Cortec CE elaborou análises de evolução patrimonial e compatibilidade 

de renda e bens; análises contábeis de procedimentos de improbidade ad-

ministrativa; cálculos de atualização de valores e multas judiciais e extra-

judiciais; análises de contas de fundos de previdência e de prestação de 

contas das fundações de MS, verificando os limites contidos na Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal (LRF); entre outros.

O CORTEC-CE encerrou o ano de 

2017 com o seguinte quadro de ati-

vidades:

230
TRABALHOS TÉCNICOS  
CONCLUÍDOS

168
TRABALHOS EM ANDAMENTO/PENDENTES

Figura 58. Final da voçoroca no 

Córrego Fartura.

Figura 59. Mistura de resíduos gerados nas linhas vermelha e verde do sistema de 

saneamento de frigorífico em Nova Andradina.

Figura 60. Supressão de vegetação 

nativa em Inocência.
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A equipe do Cortec também participou de reuniões para elaboração e fis-

calização dos projetos de diagnósticos ambientais dos rios de MS (SOS 

Rios), elaborando atualizações, reajustes contratuais e correções de valores 

referentes aos projetos do Rio Apa, quando solicitado e autorizado pelo Co-

ordenador do DAEX.

No ano de 2017, o quadro do Cortec CE passou a contar com uma chefia de 

núcleo, visando dar maior agilidade e controle às distribuições de tarefas 

para os demais analistas, tendo em vista os pedidos de apoio, tanto os 

novos, por meio do Portal DAEX, como os antigos.

A equipe do Cortec CE participou dos seguintes cursos de capacitação com 

a finalidade de aprimorar as análises e elaboração dos trabalhos técnicos:

 ~ Entendendo as Demonstrações Contábeis e Fiscais;

 ~ Novo Código de Processo Civil;

 ~ Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social;

 ~ Fraude em Licitações;

 ~ XV Curso de Análise LAB-LD;

 ~ XII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios;

 ~ Ministério Público e Negociação em Conflitos Complexos;

 ~ I Fórum Estadual de Contabilidade do Terceiro Setor.

4.4.9.3 Corpo Técnico Engenharia e Arquitetura (CORTEC-
EA)

No exercício de 2017, o Cortec Engenharia e Arquitetura (EA) contou em seu 

quadro técnico com três engenheiros civis, dois arquitetos e urbanistas e 

um estagiário de engenharia civil. O Cortec EA realizou as seguintes ativi-

dades:

 ~ Vistorias técnicas em diversos tipos de edificações e redes de in-

fraestrutura urbana com o objetivo de averiguar superfaturamentos;

 ~ Constatações de patologias, má qualidade de execução em obras 

e/ou serviços, compatibilidade dos projetos executivos com os 

licitados/contratados;

O CORTEC-EA encerrou o ano de 

2017 com o seguinte quadro de ati-

vidades:

98
TRABALHOS TÉCNICOS  
CONCLUÍDOS

87
TRABALHOS EM ANDAMENTO/PENDENTES
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 ~ Aferição do nível de pressão sonora em shows e estabelecimentos 

comerciais;

 ~ Avaliação de imóveis urbanos, de acessibilidade universal e mobili-

dade urbana;

 ~ Avaliação de estudos de impacto de vizinhança;

 ~ Participação em reunião com membros da Instituição.

Foi dada continuidade ao atendimento em regime de prioridade com a dis-

ponibilidade de um arquiteto e urbanista, por demanda da 42ª Promotoria 

de Justiça de Campo Grande, no acompanhamento da revisão do Plano 

Diretor desta Capital, tendo participado de diversas reuniões de trabalho e 

audiências públicas.

Figura 61. Vistoria de acessibilidade no 

Lar dos Idosos Santo Agostinho, em 

Paranaíba.

Os cursos de capacitação realizados pelos técnicos do Cortec EA foram:

 ~ VII Simpósio Estadual de Educação Patrimonial - Seminário Municipal 

de Patrimônio Cultural - Abordagens Contemporâneas do Patrimô-

nio Cultural, em Campo Grande;

 ~ I Seminário Nacional de Memória e Preservação do Patrimônio Fer-

roviário em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande;

 ~ Capacitação em Acessibilidade, em Campo Grande;

 ~ XVII Seminário Regional dos Peritos Oficiais de MS e IV Seminário 

Regional dos Peritos Criminais Federais, em Campo Grande;



141

Órgãos de apoio às atividades institucionais

 ~ Dimensionamento de Passagens para Peixes, em Toledo/PR;

 ~ Valoração de Danos Ambientais, em Campo Grande;

 ~ Dimensionamento de Pavimentos Rodoviários e Urbanos, em Campo 

Grande.

4.4.9.4 Corpo Técnico Psicologia e Serviço Social 
(CORTEC-PAS)

No exercício de 2017, o Cortec Psicologia e Serviço Social (PAS) contou em 

seu quadro técnico com três psicólogas e três assistentes sociais.

Foram desenvolvidas análises, estudos e emissão de relatórios e pareceres 

técnicos, em atendimento às demandas das Promotorias de Justiça da 

Infância, Juventude, Adolescente, Idoso, entre outras. Entre as seis profis-

sionais do Cortec PAS, duas ficam na sede das Promotorias de Justiça loca-

lizada na Rua da Paz e quatro na sede das Promotorias de Justiça localizada 

na Rua Ricardo Brandão.

Ocorreram também atendimentos de solicitações de apoio formuladas 

pelas Promotorias de Justiça das comarcas do interior, como Ribas do Rio 

Pardo, Ivinhema, Terenos e Bandeirantes.

Os cursos de capacitação realizados pelos técnicos do Cortec PAS foram:

 ~ Ministério Público e Negociação em Conflitos Complexos;

 ~ II Encontro de Justiça Restaurativa;

 ~ Encontro Regional de Serviço Social no MPMS.

Tabela 29. Trabalhos concluídos e pendentes em 2017, por Cortec

O CORTEC-PAS encerrou o ano de 

2017 com o seguinte quadro de ati-

vidades:

108
TRABALHOS TÉCNICOS  
CONCLUÍDOS

17
TRABALHOS EM ANDAMENTO/PENDENTES

Cortec
Trabalhos 

concluídos

Trabalhos em 

andamento/

pendentes

Meio Ambiente 115 138

Contabilidade e Economia 230 168

Engenharia e Arquitetura 98 87

Psicologia e Serviço Social 108 17

Total 551 410
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4.4.9.5 Outras atividades

 ~ Participação na palestra sobre primeiros socorros ministrada pelo Comando Metropolitano do Corpo de 

Bombeiros de Campo Grande, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

 ~ Conclusão da fiscalização e recebimento do produto final dos trabalhos técnicos dos projetos de “Diagnós-

tico Ambiental das Propriedades que Margeiam o Rio Apa (Território Nacional)”.

 ~ Conclusão do projeto de “Diagnóstico Arquitetônico dos Imóveis de Significância Histórico-Cultural da 

Antiga Ferrovia Noroeste do Brasil (NOB), localizados no município de Terenos”, trabalho este apresentando 

durante no VII Simpósio Estadual de Educação Patrimonial/Seminário Municipal de Patrimônio Cultural e no 

I Seminário Nacional de Memória e Preservação do Patrimônio Ferroviário em Mato Grosso do Sul;

 ~ O Cortec EA ministrou palestra no I Seminário Nacional de Memória e Preservação do Patrimônio Ferroviário 

em Mato Grosso do Sul, com o título “Estudo de Caso: 3 procedimentos instaurados no âmbito do Ministério 

Público Estadual relacionados à degradação do acervo imobiliário da antiga ferrovia NOB”.

Tabela 30. Evolução da produtividade do DAEX – 2016 e 2017

Descrição 2016 2017 Variação (%)

Chefia e Cartório Daex

Ofícios expedidos 799 839 5%

Memorandos expedidos 472 388 -18%

Memorandos Cortec’s 111 181 63%

Procedimentos de análise e diligência 486 425 -13%

Núcleo de Apoio de Pesquisas 31.444 32.950 5%

Cortec Contabilidade/Economia

Trabalhos concluídos 200 230 15%

Trabalhos em andamento/pendentes 186 168 -10%

Cortec Engenharia Civil/Arquitetura e Urbanismo

Trabalhos concluídos 85 98 15%

Trabalhos em andamento/pendentes 121 87 -28%

Cortec Meio Ambiente

Trabalhos concluídos 116 115 -1%

Trabalhos em andamento/pendentes 116 138 19%

Cortec Psicologia e Serviço Social

Trabalhos concluídos 69 108 57%

Trabalhos em andamento/pendentes 12 17 42%
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Diversos trabalhos técnicos realizados durante o ano envolveram a atuação conjunta entre as múltiplas áreas do 

DAEX. Os profissionais pertencentes aos Cortecs participaram de cursos de aperfeiçoamento técnico, reuniões com 

membros, palestras e audiências públicas relacionadas às áreas de atuação, quando demandados por membros e 

autorizados pela Coordenação do DAEX.

Em 2017 as tarefas do DAEX passaram por uma redistribuição, conforme a Resolução nº 002/2017-PGJ, que criou 

as chefias de núcleos dos Cortecs Meio Ambiente, de Engenharia e Arquitetura, e de Contabilidade e Economia, 

e consequentemente descentralizou as atividades, o que favoreceu um melhor atendimento às demandas e visão 

ampliada dos trabalhos de cada área, mantendo-se a supervisão da totalidade pelo Coordenador do DAEX.

As funções de chefia de núcleo do Cortec Psicologia e Serviço Social, também criada pela Resolução nº 002/2017-

PGJ, foi cumprida pela chefia de departamento do órgão, até que se efetive designação específica para ocupação 

do cargo.

Encontra-se em fase de elaboração final um livro do DAEX, a ser apreciado pela Administração Superior para 

posterior publicação pela Instituição, com data prevista para setembro de 2018.

O ano de 2017 se encerrou com a utilização de dois portais em operação: o portal criado em 2014 e o Novo 

Portal DAEX (em implantação deste fevereiro 2017), onde as solicitações de apoio são tratadas e denominadas 

SAT (Solicitação de Apoio Técnico).

Ressaltam-se as melhorias obtidas por meio do Novo Portal DAEX, onde são arquivados todos os procedimentos 

e solicitações formuladas ao Departamento. Para cada solicitação de vistoria e/ou análise foi realizado o cadas-

tramento, o controle, a distribuição e a baixa dos procedimentos (PADs). Todos estes dados (ordem de entrada, 

membro solicitante, comarca, número do protocolo, identificação numérica no SAJMP) permanecem disponíveis 

aos membros da Instituição mediante acesso ao portal. Também ficam à disposição para consulta: os pedidos, 

organizados em duas filas (normal e prioritária), podendo ainda ser diferenciados como sigiloso, restrito, público 

e/ou provisório; a identificação dos técnicos designados para cada atendimento; bem como os relatórios técnicos 

concluídos e liberados, após a homologação do Coordenador do DAEX.

Até que as demandas registradas no portal DAEX anterior (criado em 2014) sejam finalizadas, os dois portais 

permanecerão operando de forma simultânea.

Com a finalidade de atender a Resolução nº 14/2014-PGJ, todos os documentos em meio físico que se encon-

travam no Cartório DAEX para elaboração de relatórios ou análises técnicas foram escaneados, principalmente 

os procedimentos IC, PP, PA, PIP e NF, com posterior devolução às Promotorias de Justiças de origem. Também 

foram digitalizados arquivos de anos anteriores a 2017 tais como e-mails, ofícios, memorandos, relatórios e análises 

expedidos e recebidos no DAEX, sendo estes encaminhados à Comissão Permanente de Análise e Avaliação de 

Documentos (CPAAD).

No ano de 2017, foi elaborada um logotipo para o DAEX, segundo os padrões do Portal da Instituição.

Foi publicado o Manual de Quesitos Técnicos, elaborado pelos Cortecs para auxiliar as Promotorias de Justiça na 

parte de quesitação nas solicitações de apoio.
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4.5 Escola Superior do Ministério Público

Direção-Geral: Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva

A Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS) foi constituída por meio da 

Resolução nº 015/2017-PGJ, de 5.7.2017, a qual normatiza a sua organização, bem como o seu funcionamento. 

Dessa forma, conforme o art. 2º, destina-se ao aperfeiçoamento cultural e profissional dos membros e servidores 

da Instituição, tal como à melhor execução de seus serviços e racionalização do uso de seus recursos materiais. 

Em 6.12.2017, por meio da Portaria nº 4232/2017-PGJ, de 6.12.2017, a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da 

Silva foi designada para exercer a função de Diretora-Geral da ESMP-MS.

Com a finalidade de cumprir as ações de capacitação e aperfeiçoamento, a ESMP-MS tem por intuito realizar ativi-

dades voltadas para a integração, motivação e capacitação dos membros e servidores do Ministério Público, como 

também, ofertar cursos de liderança e gestão e de pós-graduação nas modalidades stricto sensu e lato sensu aos 

membros da Instituição.

Outrossim, entre suas atribuições, a ESMP-MS funciona como órgão auxiliar e é vinculada à Procuradoria-Geral de 

Justiça e incumbida de desempenhar atividades de escola de governo, celebrar convênios e manter intercâmbio 

cultural e científico com institutos educacionais e entidades públicas ou privadas, bem como coordenar a imple-

mentação das políticas de gestão e informatização de acervos bibliográficos e arquivísticos.
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5.1 Grupo de Atuação Especial 
da Execução Penal

Coordenação:  Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes 

Coordenação Adjunta: Promotora de Justiça Renata Ruth Fernandes Goya Marinho

O Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (GAEP), criado em caráter 

permanente no âmbito do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça Criminais (CAOCrim), no ano de 2010, tem os limites de suas atribui-

ções fixados pela Resolução nº 20/2010-PGJ, de 9.11.2010. Tem atribuição 

para atuar em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, respeitado o promotor 

natural, com o objetivo de, em conjunto, adotar medidas legais objetivando 

a eficiente prestação jurisdicional em matérias relativas à execução penal 

no Estado de Mato Grosso do Sul.

Em observância ao art. 5º da Resolução nº 20/2010-PGJ, que prevê a reali-

zação de reuniões ordinárias com frequência semestral (em abril e outubro), 

o GAEP se reuniu nas datas de 20.4 e 6.10.2017, sendo que nesta última já 

foi agendada a XIII Reunião, para o dia 6.4.2018.

Figura 63. Procurador de Justiça Coor-

denador do CAOCrim, do CAOCEAP e 

do GAEP, e Promotora de Justiça e Co-

ordenadora Adjunta do GAEP durante a 

XI Reunião Ordinária do GAEP, no 

Auditório Doutor Nereu Aristides 

Marques/PGJ, em 20.4.2017.

As atividades desenvolvidas pelo GAEP se encontram sinteticamente 

descritas a seguir:

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00000982-4

Objeto: acompanhar a atuação do Mutirão Carcerário de 2017.

Situação: arquivado.
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 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00001233-0

Objeto: cumprimento das deliberações da ata da XI Reunião Ordinária do GAEP, ocorrida no dia 20.4.2017.

Situação: em andamento.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00000581-7

Objeto: acompanhar a regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Penitenciário Nacional para o 

Fundo Penitenciário Estadual (FUNPES), noticiado no Ofício n° 1364/2016/DIRPP/DEPEN-MJ, encaminhado 

pelo GAEP.

Situação: em andamento.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00003284-7

Objeto: cumprimento das deliberações da ata da XII Reunião Ordinária do GAEP, ocorrida no dia 6.10.2017.

Situação: em andamento.

 ~ Notícia de Fato nº 01.2017.00005462-0

Objeto: apurar situação exposta por Luiz César Santos quanto à alteração de cálculo de pena em face de 

superveniência de nova condenação ao apenado no curso da execução da pena e eventual desperdício de 

comida no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e no Instituto Penal de Campo Grande, noticiados 

por meio do Ofício Circular nº 5/2017/MDH e documentos que o acompanham.

Situação: evoluiu para Procedimento Preparatório nº 06.2017.00001598-1.

 ~ Procedimento Preparatório nº 06.2017.00001598-1

Objeto: apurar situação exposta por Luiz César Santos quanto à alteração de cálculo de pena em face de 

superveniência de nova condenação ao apenado no curso da execução da pena e eventual desperdício de 

comida no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e no Instituto Penal de Campo Grande, noticiados 

por meio do Ofício Circular nº 5/2017/MDH e documentos que o acompanham.

Situação: em andamento.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00003164-8

Objeto: acompanhar as instalações das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) do 

Estado de Mato Grosso do Sul.

Situação: em andamento.
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 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00001837-8

Objeto: obter informações solicitadas por meio do Ofício nº 177/2017 do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais do Ministério Público do Estado do Paraná, 

para posterior encaminhamento ao Parquet paranaense.

Situação: encaminhado ao CAOCrim para providências.
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5.2 Grupo de Atuação Especial de Controle 
Externo da Atividade Policial

Supervisão: Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes 

Coordenação: Promotora de Justiça Luciana Moreira Schenk

Instituído pela Resolução nº 002/2015-CPJ, de 19.3.2015, o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da 

Atividade Policial (GACEP) está subordinado diretamente ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e é supervi-

sionado pelo Procurador de Justiça Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Controle Externo da Atividade 

Policial (CAOCEAP). Entre suas atribuições, o GACEP funciona como órgão de coordenação da política de execução 

do controle externo da atividade policial, conduzindo a apuração de infrações penais cometidas por agentes 

públicos no exercício ou em razão da atividade policial, podendo levar em consideração a gravidade do objeto da 

investigação, o grau de complexidade da atuação e a necessidade de urgência na adoção de medidas.

A equipe de trabalho do GACEP atualmente é composta por 11 integrantes, sendo dois Promotores de Justiça, três 

assessores, um técnico e cinco estagiários.

5.2.9.1 Das reuniões

Visando implementar efetivamente o controle externo da atividade policial, o GACEP realizou cotidianamente 

reuniões de trabalho com diversas autoridades, em especial: representantes da Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública (SEJUSP), Polícia Civil, Polícia Militar e Coordenadoria-Geral de Perícias.

No dia 31.1.2017, foi realizada reunião na sede da Delegacia-Geral de Polícia Civil, com a presença do Delegado-

-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, bem como de Adriano Garcia Geraldo, então Diretor do Departamento 

de Polícia do Interior (DPI), Ivan Barreira, Diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), e Pedro Espíndola 

de Camargo, Diretor do Departamento de Polícia da Capital (DPC). A reunião tratou de diversos assuntos relativos 

ao controle externo da atividade policial, em especial a Recomendação nº 001/2016-GACEP, que trata sobre pro-

cedimentos para incineração de drogas ilícitas apreendidas nas unidades policiais do Estado. Acatando referida 

Recomendação, o Delegado-Geral da Polícia Civil, no dia 14.2.2017, expediu a Portaria/DGPC/SEJUSP/MS nº 129, 

que “disciplina os procedimentos para destruição de drogas ilícitas e dá outras providências”.

Após a entrada em vigor da portaria supracitada, aumentou-se a frequência das incinerações da grande quantia de 

drogas armazenada nas Delegacias de Polícia. Em uma dessas oportunidades e atendendo ao convite formulado 

pelo então Delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), Rodrigo Guiraldelli 

Yassaka, a Coordenadora do GACEP, Promotora de Justiça Luciana Moreira Schenk, compareceu ao ato de incine-

ração de drogas realizado em uma empresa de Campo Grande. Naquele ato foram incineradas aproximadamente 

37 toneladas de entorpecentes apreendidos pelas Delegacias de Polícia da Capital. Conforme levantamento feito 

no sítio eletrônico da Polícia Civil (www.pc.ms.gov.br), de janeiro a junho do ano de 2017, foram incinerados cerca de 

127.670 kg de entorpecentes no Estado.

Em 17 de fevereiro, Promotores de Justiça com atribuição criminal da Capital, a convite da Coordenadora do GACEP, 

compareceram ao auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, localizado no edifício-sede das Promotorias de Justiça 

da Capital, para reunião de trabalho.
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A reunião contou com as seguintes presenças: Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos; Procurador de 

Justiça e Coordenador do CAOCEAP, Helton Fonseca Bernardes; Supervisor das Promotorias de Justiça Criminais da 

Capital, Celso Antonio Botelho de Carvalho; Coordenador do Núcleo Criminal (NUCRIM), Fabio Ianni Goldfinger; bem 

como do Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Lindomar 

Tiago Rodrigues.

Na oportunidade, os Promotores de Justiça Criminais foram informados que, por meio da Resolução nº 010/2016-

CPJ, de 24.11.2016, foi alterada a Resolução que instituiu o GACEP (Resolução nº 002/2015-CPJ, de 19.3.2015), acres-

centando às atribuições do Grupo a possibilidade de instaurar inquérito civil, ajuizar ação civil pública e celebrar 

termo de ajustamento de conduta, possibilitando o melhor exercício do controle externo concentrado.

Foram informados também que, em decorrência da Notícia de Fato nº 01.2017.00000378-5, instaurada a partir 

de expediente encaminhado pela Promotora de Justiça Grazia Strobel da Silva Gaifatto, a Corregedoria-Geral da 

Polícia Civil (CGPC) expediu, em 10.1.2017, a Norma Orientativa/CGPC nº 011, dispondo sobre a remessa de autos de 

inquérito policial para outras comarcas em razão de eventual conflito de competência, a qual deverá ser precedida 

de manifestação do MP e do juízo da comarca de origem..

Outros assuntos de relevância também foram abordados nesse encontro, tais como: a) necessidade de autorização 

judicial para realização de perícia em aparelhos celulares; b) necessidade de se estabelecer os requisitos, peças, 

elementos e diligências mínimas para a lavratura e instrução do termo circunstanciado de ocorrência (TCO) a fim 

de possibilitar a formação da opinio delicti e manifestação do membro do Ministério Público; c) relatos de notícias 

de desvios ou excessos da atividade policial relatadas em audiências de custódia; d) imprescindibilidade de serem 

colhidos junto aos autuados os elementos mínimos para individualização da autoria e caracterização do desvio 

e/ou abuso de modo a possibilitar a adoção das providências cabíveis pelo GACEP; e) alienação antecipada de 

veículos apreendidos, cujos pedidos de providências estão sendo realizados regularmente, tramitando pela Direção 

do Foro da Capital, sempre se dando ciência ao GACEP.

No mês de fevereiro, aconteceu reunião, intermediada pelo GACEP, entre o Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil, 

Adriano Garcia Geraldo, a Coordenadora de Controle e Aperfeiçoamento da Atividade Policial Judiciária, Maria Rita 

do Nascimento, e o Supervisor das Promotorias de Justiça Criminais de Campo Grande, Celso Antonio Botelho de 

Carvalho, a fim de tratar acerca da padronização na identificação de manifestações e requisições em procedimen-

tos investigatórios da Polícia Civil em trâmite na Central de Inquéritos Policiais (CIP).

No dia 15 de março, na sede do GACEP, ocorreu reunião com o Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil e a Delegada 

titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ) à época, Aline Gonçalves Sinnott 

Lopes, a fim de tratar dos seguintes assuntos: procedimentos que envolvem adolescentes que praticaram os fatos 

descritos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação) sem gerar perigo concreto de dano; 

alterações trazidas pela Lei nº 12.594, de 18.1.2012, a qual instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-

cativo (Sinase); e ocorrências envolvendo alunos de escolas da Capital (públicas e privadas), cujos procedimentos 

passaram a ser distribuídos à 27ª Promotoria de Justiça, no âmbito da qual foi instituído o Programa de Conciliação 

para Prevenir a Evasão e a Violência Escolar (ProCEVE).

No dia 21 de março, na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), foi realizada reunião 

com o então Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, visando tratar sobre a 

criação e edificação de laboratório no âmbito da Coordenadoria-Geral de Perícias para realização de exames toxico-

lógicos, objeto do Inquérito Civil nº 06.2016.00001587-7, em trâmite no Grupo; o concurso público para as carreiras 
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da Polícia Civil; o Sistema de Atendimento e Despacho de Viaturas, cuja 

implementação é acompanhada pela Notícia de Fato nº 01.2017.00001297-3; 

as mortes decorrentes de intervenção policial, as quais são catalogadas no 

Procedimento Administrativo nº 09.2017.00000229-7, particularmente com 

relação a ação do Batalhão de Choque que resultou na morte de quatro 

indivíduos que tentaram furtar uma agência dos Correios, no dia 31.1.2017, 

na Capital (Notícia de Fato nº 01.2017.00001512-6); a alimentação fornecida 

aos presos das cadeias públicas do Estado, acompanhada pelo Procedi-

mento Administrativo nº 001/2016/GACEP-II; e a reforma da 4ª Delegacia 

de Polícia de Campo Grande, acompanhada pelo Procedimento Administra-

tivo nº 002/2016/GACEP-I, que concentra os dados relativos às condições 

físicas e materiais das carceragens das Delegacias de Campo Grande; entre 

outros.

No dia 22 de março, na sede da Coordenadoria-Geral de Perícias, foi 

realizada reunião sobre a construção de laboratório no âmbito daquela 

coordenadoria para realização de exames toxicológicos; recomendações 

de procedimentos a serem adotados em locais de crimes; a realização de 

perícias em aparelhos de telefone celular, com e sem a autorização do pro-

prietário; a realização de exames de perícia de voz.

No dia 29 de março, na sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil, ocorreu 

reunião com o Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Ivan 

Barreira, para tratar de problemas detectados em algumas Delegacias Es-

pecializadas da Capital, em especial sobre a lavratura de termos de reco-

nhecimento pessoal, referentemente à Notícia de Fato nº 01.2017.00001463-

8, o que ocasionou a expedição pela CGPC da Norma Orientativa nº 015, 

de 30.5.2017, a fim de que a produção de prova concernente ao reconhe-

cimento pessoal ou fotográfico atenda aos parâmetros formais e legais es-

tabelecidos.

Figura 64. Solenidade de abertura da 

reunião anual de trabalho com os Pro-

motores de Justiça de Primeira e 

Segunda Entrâncias com atribuição para 

o controle externo da atividade policial, 

no Auditório Doutor Nereu Aristides 

Marques/PGJ, em 28.4.2017.
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No dia 28 de abril, aconteceu a reunião anual de trabalho com os Promotores de Justiça de Primeira e Segunda 

Entrâncias com atribuição para o controle externo da atividade policial, realizada no auditório Doutor Nereu Aristides 

Marques, no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Durante a manhã do dia 28, foram exibidos alguns números do GACEP no intuito de demonstrar a evolução do 

trabalho realizado, bem como o aumento da demanda à medida que as ações do Grupo são difundidas, os avanços 

ocorridos nas unidades policiais, observados durantes as visitas técnicas, bem como alguns resultados do trabalho 

do GACEP, entre os quais: a regulamentação da incineração de drogas; melhoria na qualidade da instrução dos 

inquéritos policiais; o cumprimento de diligências requisitadas pelo Ministério Público em tempo razoável; melhor 

organização e controle da Delegacia (objetos, veículos, armas e drogas); aumento do número de inquéritos antigos 

relatados; a realização de correições anuais pelos Delegados Regionais e a expedição de normas orientativas pela 

CGPC.

Ademais, discutiu-se com os Promotores de Justiça a padronização da atuação dos membros do Ministério Público 

no âmbito do controle externo da atividade policial. Outros assuntos relevantes também foram abordados, entre 

os quais: as visitas técnicas realizadas por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a 

situação das carceragens das Delegacias de Polícia, as perícias a serem realizadas em telefones celulares e os 

requisitos mínimos que devem constar nos TCOs.

No período vespertino, dando continuidade ao encontro, ocorreu reunião com membros da Coordenadoria-Geral de 

Perícias do Estado a fim de propiciar integração entre as instituições e trazer conhecimento técnico sobre as ativi-

dades dos órgãos de perícia. Estavam presentes a Coordenadora-Geral de Perícias, bem como os diretores e servi-

dores dos quatro Institutos de Perícia de Campo Grande: Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), Instituto 

de Identificação Gonçalo Pereira (II), Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) e Instituto de Criminalística 

Hercílio Macellaro (IC). Na ocasião, os representantes de cada instituto fizeram uma apresentação sobre o trabalho 

desenvolvido pelos respectivos órgãos e, ainda, discutiram assuntos de interesse do Ministério Público relativos à 

perícia criminal, bem como foram esclarecidas dúvidas dos Promotores de Justiça.

No mês de junho, houve reunião com o Coronel Cláudio Roberto Monteiro Ayres, Comandante da Academia da 

Polícia Militar do Estado, a fim de tratar da estrutura daquele órgão militar, bem como reunião com o Delegado-

-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, para apresentar as constatações feitas pela Coordenadora do GACEP 

quando da realização das visitas técnicas, previstas no art. 4º, I, da Resolução CNMP nº 20/2007, nas comarcas de 

Entrância Especial.

No mês de julho, a Coordenação do GACEP participou, como membro representante da Instituição, da 1ª Reunião 

do Conselho de Fiscalização do Fundo Penitenciário Estadual (FUNPES/MS), criado com a finalidade de proporcio-

nar recursos e meios, em caráter supletivo, para financiar e apoiar as atividades e programas de desenvolvimento, 

modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Estadual.

Nos dias 1º e 2 de agosto, a Coordenação do GACEP compareceu ao VII Encontro Nacional do Ministério Público no 

Controle Externo da Atividade Policial, promovido pelo CNMP, em Brasília/DF, oportunidade na qual membros do 

Ministério Público Federal, Militar, dos Estados e do Distrito Federal se reuniram com o objetivo de debater a atuação 

do Ministério Público brasileiro no controle externo da atividade policial e orientar suas ações. Após reflexões, dis-

cussões e deliberações, foi redigida a “Carta do VII Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo 

da Atividade Policial”, na qual constam 22 medidas com a intenção de nortear o trabalho dos membros envolvidos.
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No dia 9 de agosto, ocorreu reunião com o Diretor-Presidente da Associação Beneficente de Campo Grande - Santa 

Casa, Esacheu Cipriano Nascimento, a fim de tratar do efetivo e das condições de trabalho dos policiais militares 

que realizam a escolta de presos internados naquela instituição.

No dia 15 de agosto, a Coordenadora do GACEP proferiu palestra no “Curso de Adaptação e Capacitação de 

Ingresso na Carreira do MPMS”, oportunidade na qual foi apresentada aos novos Promotores de Justiça a temática 

do controle externo da atividade policial, abordando assuntos tais como: a Resolução nº 002/2015-CPJ, que dispõe, 

no âmbito do MPMS, sobre o exercício constitucional do controle externo da atividade policial, nas formas concen-

trada e difusa, e dá outras providências; a Resolução nº 20/2007-CNMP, que disciplina, no âmbito do Ministério 

Público, o controle externo da atividade policial, as visitas técnicas semestrais obrigatórias, bem como as visitas 

mensais às carceragens; o cadastramento das mortes decorrentes de oposição a intervenção policial; o Programa 

Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA), entre outros.

No dia 17 de agosto, houve reunião com o Juiz de Direito Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, Albino 

Coimbra Neto, para tratar de assuntos relativos ao controle externo da atividade policial, em especial: o trânsito 

de presos dos institutos penais para as Delegacias; o grande número de objetos apreendidos nas Delegacias de 

Polícia; leilão de veículos apreendidos; o atraso dos cartórios nas intimações de policiais que são testemunhas.

No dia 22 de agosto, na sede da Delegacia-Geral de Polícia Civil, aconteceu reunião com a presença dos Promo-

tores de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani e José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, bem como do Delegado-Geral 

Adjunto, Adriano Garcia Geraldo, do Diretor do Departamento de Polícia da Capital, Pedro Espíndola de Camargo, 

e de Delegados de Polícia da Capital, para tratarem da condução dos inquéritos policiais relativos aos crimes de 

homicídio ocorridos em Campo Grande;

No dia 23 de agosto, em continuidade à reunião ocorrida no dia anterior, foi realizado um encontro na unidade 

Ricardo Brandão de Promotorias de Justiça de Campo Grande, com a presença da Promotora de Justiça Lívia Carla 

Guadanhim Bariani, bem como do Diretor do IMOL, Carlos Idelmar de Campos Barbosa, e do Diretor do IC, Marcelo 

Pereira de Oliveira, a fim de tratarem acerca das perícias em locais de crimes de homicídio e dos exames necros-

cópicos das vítimas.

No dia 24 de agosto, a Coordenação do GACEP, juntamente com o Promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, visitou 

o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), com o objetivo de se averiguar o efetivo, a estrutura orga-

nizacional e física e a rotina de trabalho daquele órgão.

No dia 31 de agosto, a Coordenação do GACEP deslocou-se até a cidade de Nova Andradina a fim de apoiar o 

Promotor de Justiça Fabricio Secafen Mingati na efetivação de oitivas, objetivando a instrução do Procedimento 

Investigatório Criminal nº 06.2017.00001611-4, instaurado para apurar agressões praticadas por policiais militares 

naquela Comarca.

Em 23 de outubro, o Promotor de Justiça Gerson Eduardo de Araújo iniciou sua atuação junto ao GACEP, designado 

por intermédio da Portaria nº 3628/2017-PGJ, de 23.10.2017, publicada no DOMP-MS nº 1611, de 24.10.2017.

No dia 17 de novembro, os membros do GACEP e o Promotor de Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira reuni-

ram-se com o Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil, Adriano Garcia Geraldo, a fim de tratarem de irregularidades 

perpetradas pela autoridade policial da comarca de Bandeirantes, na condução de inquéritos policiais, as quais 

também foram apuradas por intermédio da Notícia de Fato nº 01.2017.00009475-5.
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Nos dias 20 e 21 de novembro, a Coordenação do GACEP, juntamente com a Promotora de Justiça atuante perante a 

Auditoria Militar, Tathiana Correa Pereira da Silva Façanha, participou de workshop sobre a atuação dos membros do 

Ministério Público na Justiça Militar, promovido pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade 

Policial e Segurança Pública do CNMP, em Brasília/DF.

Finalizando o mês de novembro, no dia 30, os integrantes do GACEP, ao lado da Promotora de Justiça Tathiana 

Correa Pereira da Silva Façanha, reuniram-se com os oficiais da Polícia Militar que atuam junto à Corregedoria-Geral, 

entre eles o Corregedor-Geral Adjunto, Tenente-Coronel Luis Fernando Lopes de Carvalho, e  com o Comando-

-Geral para, a pedido destes, tratarem das consequências práticas decorrentes das alterações ocorridas no Código 

Penal Militar com o advento da Lei nº 13.491, de 13.10.2017.

No mês de dezembro, a Coordenação do GACEP participou, como membro representante da Instituição, de reunião 

do Conselho de Fiscalização do FUNPES/MS.

No dia 11 de dezembro, no período matutino, ocorreu reunião no edifício-sede das Promotorias de Justiça da Capital, 

com a participação dos Promotores de Justiça Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha, Helen Neves Dutra da Silva e 

Camila Augusta Calarge Doreto, os quais atuam perante as Varas da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

de Campo Grande, a fim de tratarem do andamento dos inquéritos policiais instaurados pela 1ª Delegacia Especia-

lizada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) para investigar crimes daquela natureza.

Ainda no dia 11, no período vespertino, houve reunião no Tribunal de Justiça (TJMS) com o Juiz Auxiliar da Correge-

doria-Geral de Justiça, Fernando Paes de Campos, para tratar da alienação de bens e veículos armazenados nas 

Delegacias de Polícia do Estado, os quais são vinculados a processos judiciais.

No dia 12.12.2017, compareceu à sede do GACEP o Presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato 

Grosso do Sul (SINPOF), Saule Viganó Neto. Na oportunidade foi solicitado auxílio ao GACEP no sentido de inter-

ceder junto ao Governo do Estado visando a redução do deficit de servidores dos institutos de perícia vinculados 

à Coordenadoria-Geral de Perícias.

No dia 13 de dezembro, realizou-se um encontro com o Diretor do IMOL de Campo Grande, para tratar de assuntos 

relativos ao controle externo atinentes àquele órgão, em especial acerca da realização de exames de corpo de 

delito.

Finalizando as reuniões de dezembro, no dia 15, compareceu ao GACEP o Comandante do 15º Batalhão de Polícia 

Militar Ambiental (15º BPMA), Tenente-Coronel Jefferson Vila Maior.

5.2.9.2 Das visitas ordinárias e visitas técnicas

Além das visitas ordinárias mensais às carceragens da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de 

Roubos e Furtos (DERF) e da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande (4ª DP), em atenção à Resolução CNMP nº 

20/2007, o Grupo realiza anualmente duas visitas técnicas às Delegacias de Polícia, Institutos de Perícia Criminal e 

de Medicina Legal, bem como nos Batalhões da Polícia Militar das comarcas de Entrância Especial. Para acompa-

nhar as informações relativas a essas visitas, foram instaurados 13 procedimentos administrativos.
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O Promotor de Justiça e Coordenador do NUCRIM, Fabio Ianni Goldfinger, 

foi especialmente designado para auxiliar na efetivação das visitas técnicas 

do 1º semestre de 2017, tendo realizado as inspeções da comarca de Três 

Lagoas, bem como em algumas unidades policiais da Capital.

As constatações apuradas durante as visitas foram compiladas em um 

relatório, o qual foi encaminhado ao Governador do Estado, Reinaldo 

Azambuja, bem como ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança 

Pública, José Carlos Barbosa. Ademais, como um dos resultados das verifi-

cações, instaurou-se o Inquérito Civil nº 06.2017.00001588-1, a fim de apurar 

a falta de efetivo da Polícia Militar do Estado para desempenhar de forma 

adequada sua atividade-fim de polícia preventiva.

No exercício, foram realizadas 22 visitas ordinárias. Conforme preceitua o 

CNMP, foram realizadas 64 visitas técnicas nos meses de março e abril, e 

65 visitas técnicas nos meses de outubro e novembro.

Além disso, caso integrante do GACEP, no decorrer da investigação dos 

fatos noticiados, vislumbre a ocorrência de infração administrativa ou crime, 

perpetrados por policiais civis ou militares, este poderá requisitar à respec-

tiva Corregedoria a instauração de procedimento próprio a fim de proceder 

apuração adequada. 

A tabela abaixo apresenta, em números, as atividades desempenhadas 

pelo Grupo no ano de 2017.

Tabela 31. Atividades desenvolvidas pelo GACEP

64
VISITAS TÉCNICAS NOS MESES DE 
MARÇO E ABRIL

65
VISITAS TÉCNICAS NOS MESES DE 
OUTUBRO E NOVEMBRO.

Reuniões 52

Visitas ordinárias e técnicas 154

Notícias de Fato 307

Procedimentos Administrativos 25

Procedimento Investigatório Criminal 4

Inquérito Civil 4

Oitivas / Atendimentos 29

Ofícios 1.203

Ofícios Circulares 22

Memorandos Expedidos 105

Procedimentos correcionais instaurados a pedido do GACEP 52
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Para o ano de 2018, o GACEP pretende realizar reuniões com membros do Ministério Público a fim de estabelecer 

metas relativas ao Controle Externo para os anos subsequentes; discutir problemas e as medidas a serem adotadas 

para suas respectivas soluções.

Pretende, ainda, realizar reuniões periódicas com a SEJUSP, com a Diretoria-Geral da Polícia Civil e o Comando-Ge-

ral da Polícia Militar objetivando traçar diretrizes para o aperfeiçoamento da persecução penal, visando a superação 

de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, com vistas a garantir maior efetividade.

Também serão compilados os dados concernentes aos relatos de possíveis desvios ou excessos praticados por 

policiais, informados nas audiências de custódia, a fim de estabelecer um panorama estadual e buscar, junto aos 

órgãos de segurança pública, melhorias na prestação do serviço e condições estruturais das polícias.

Também pretende realizar um evento para tratar de tema relativo ao Controle Externo da Atividade Policial, a ser 

definido no próximo semestre, tendo como público-alvo os Promotores de Justiça Criminais.
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5.3 Grupo de Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Organizado

Coordenação:     Promotora de Justiça Cristiane Mourão Leal Santos 

Promotores de Justiça integrantes: Claudia Loureiro Ocariz Almirão (Dourados) 

     Emy Louise Souza de Almeida Albertini (Campo Grande) 

     Marcos Roberto Dietz (Campo Grande) 

     Thalys Franklyn de Souza (Campo Grande) 

     Tiago Di Giulio Freire (Campo Grande)

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), criado no âmbito do MPMS no ano de 

2002, tem os limites de suas atribuições fixados pela Resolução nº 19/2011-PGJ, de 22.8.2011. Incumbe ao GAECO 

atuar de forma concorrente em todo o Estado, oficiando nas representações, nos inquéritos policiais, nos proce-

dimentos 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 

seis Promotores de Justiça de entrância especial. Conta, ainda, com o apoio sete assessores, uma analista, uma 

técnica, uma estagiária, dois auxiliares e vinte e sete Policiais Militares do Setor de Operações de Inteligência.

Tabela 32. Atividades desenvolvidas pelo GAECO

Alegações finais/memoriais 15

Apoio as Promotorias de Justiça Criminais 14

Apoio as Promotorias de Justiça Cíveis 8

Arquivamento de procedimentos 98

Audiências (GAECO e juízo) 49

Briefing 22

Cartas precatórias 14

Ciências diversas 270

Entrevistas Coletivas 1

Declínio de atribuição 2

Denúncias 36

Despachos 2.000

Dilações de prazo 143

Diligências 313

Manifestações em medidas cautelares 356

Manifestações/Pareceres 451

Memorandos expedidos 1.284

Nota à imprensa 19

Notificações 308

Ofícios expedidos 1.174

Oitivas 356

Pessoas atendidas 45

Procedimentos de Investigação Criminal 29

Notícias de Fato 46

Recursos 57

Relatórios 397

Requerimentos 9

Reuniões 489

Seminários/Cursos/Congressos 16

Termo de Colaboração Premiada 3

Viagens 66
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No período foram desencadeadas 22 operações, que culminaram com 

o cumprimento de 80 mandados de prisão, 176 mandados de busca e 

apreensão e 14 mandados de condução coercitiva. Durante as operações, 

foram realizadas 15 prisões em flagrante.

As ações se deram diretamente nas cidades de Campo Grande, Água Clara, 

Aparecida do Taboado, Anastácio, Aquidauana, Cassilândia, Chapadão do 

Sul, Corumbá, Dourados, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranaíba, 

Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, todas em Mato Grosso do Sul; 

Cuiabá, em Mato Grosso; Goiânia, em Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em 

São Paulo; e Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Operação Etileno

Objetivo: apurar prática de lavagem de dinheiro, crimes financeiros contra a 

Administração Pública, falsificação, sonegação fiscal e corrupção. Cidades: 

Campo Grande e Ribas do Rio Pardo – MS.

Operação Xadrez

Objetivo: apurar prática de estelionato, falsidade ideológica, falsidade docu-

mental, corrupção, associação criminosa praticados na cantina, padaria e 

fábrica de gelo do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto e 

Fechado. Cidades: Corumbá e Ladário – MS.

Figura 65. Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto e Fechado objeto da 

Operação Xadrez, nos municípios de Corumbá e Ladário (MS).

JANEIRO
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Operação GIRVE

Objetivo: apurar prática de falsidade, peculato, corrupção e concussão na 

realização do Curso de Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, 

Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário. Cidades: Campo Grande, 

Aquidauana e Dourados – MS.

Operação Ponto Certo

Objetivo: apoio à Promotoria de Justiça de Iguatemi – apurar existência de 

servidores fantasmas no Legislativo Municipal. Cidade: Iguatemi – MS.

Operação Bolsão

Objetivo: apurar o pagamento de propina em troca de redução/perdão 

de dívidas junto ao fisco estadual envolvendo Auditores Fiscais. Cidades: 

Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul e Paranaíba – MS.

Operação Curumim

Objetivo: apoio à Procuradoria-Geral de Justiça; apurar a prática de peculato, 

falsidade documental, fraude em licitação e associação criminosa. Cidades: 

Japorã e Mundo Novo – MS.

Operação Etileno II

Objetivo: apurar prática de lavagem de dinheiro, crimes financeiros contra 

a Administração Pública, falsificação, sonegação fiscal e corrupção. Cidade: 

Campo Grande – MS.

Operação: Desdita

Objetivo: apurar prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o 

tráfico, roubo e organização criminosa praticados pelo Primeiro Comando 

da Capital. Cidades: Campo Grande, Brasilândia, Dourados, Naviraí, Ponta 

Porã – MS e Mossoró – RN.

Operação Apanágio

Objetivo: apurar a comercialização de produtos ilícitos dentro de ambiente 

carcerário – Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Dourados. 

Cidade: Dourados – MS.

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO
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Operação Chip

Objetivo: apurar prática de corrupção, peculato, falsificação e tráfico de 

drogas no âmbito do Instituto Penal de Campo Grande. Cidade: Campo 

Grande – MS.

Operação Golpe de Mestre

Objetivo: apoio à Promotoria de Justiça de Niquelândia - GO. Cidade: 

Aparecida do Taboado – MS.

Operação Fronteira

Objetivo: apurar crimes de organização voltada ao tráfico de drogas, 

comércio de armas, roubos, furtos, receptação e corrupção de menores, 

com atuação na fronteira do Brasil com o Paraguai e ramificações nos 

estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso. Cidades: 

Campo Grande, Ponta Porã – MS, Cuiabá – MT e Goiânia – GO.

Operação Caso IPCG

Objetivo: cumprimento de mandados de prisão. Cidade: Campo Grande – 

MS.

Operação: Antivírus

Objetivo: apurar prática de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, 

peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro no DETRAN - MS. 

Cidades: Campo Grande e Anastácio – MS.

Operação Apanágio – Desdobramento

Objetivo: busca e apreensão no Instituto Penal de Campo Grande. Cidade: 

Campo Grande – MS.

Operação Etileno

Objetivo: apurar prática de lavagem de dinheiro, crimes financeiros contra a 

Administração Pública, falsificação, sonegação fiscal e corrupção. Cidades: 

Campo Grande – MS e São Paulo – SP.

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO
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Operação Fraus

Objetivo: esclarecer a prática de crimes de peculato, organização criminosa, 

entre outros, mediante superfaturamento dos valores de produtos co-

mercializados na cantina da Penitenciária Estadual de Dourados. Cidade: 

Dourados – MS.

Operação Etileno

Objetivo: apurar prática de lavagem de dinheiro, crimes financeiros contra 

a Administração Pública, falsificação, sonegação fiscal e corrupção. Cidade: 

Campo Grande – MS.

Novembro

Operação (Caso) Declínio

Objetivo: cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. Cidade: 

Campo Grande e Anastácio – MS.

Operação Propaganda Enganosa

Objetivo: apurar prática de crimes contra o patrimônio público, lavagem 

de dinheiro e associação criminosa envolvendo empresas de publicidade 

e propaganda com contratos com o Governo do Estado. Cidade: Campo 

Grande – MS.

Operação Bolsão II – Fase Padrinho

Objetivo: apurar prática dos crimes de concussão, corrupção ativa e/ou 

passiva, tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de capitais. 

Cidades: Paranaíba e Aparecida do Taboado – MS e Ribeirão Preto – SP.

Operação Voto de Minerva

Objetivo: apoio à Promotoria de Justiça de Água Clara – MS. Cidade: Água 

Clara – MS

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

O GAECO, tal qual nos exercícios anteriores, atuou com total alinhamen-

to aos objetivos estratégicos constantes do Planejamento Estratégico da 

Instituição, uma vez que intensificou o combate à corrupção, à improbida-

de administrativa e ao crime organizado. As operações deflagradas forta-

leceram a imagem desta Instituição, pois foram intensamente divulgadas 

na imprensa nacional, com reconhecimento da sociedade, dada sua im-

portância na repressão à criminalidade, contribuindo para a segurança da 

sociedade.
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5.4 Grupo Especial de Combate à Corrupção

Coordenador: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

O Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) foi criado por meio da Resolução nº 8/2016-CPJ, de 26.10.2016, 

e é vinculado diretamente ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Sua criação se deu em razão da Recomen-

dação CNMP nº 42, de 9.8.2016, que orientou as unidades do Ministério Público a constituir grupos de atuação 

especial para combater e enfrentar a corrupção, com atuação preventiva e repressiva, bem como atribuição extra-

judicial e judicial, cível e criminal.

Em janeiro, foi solicitado apoio ao GECOC pela Promotoria de Justiça de Sete Quedas, por meio do Promotor de 

Justiça Thiago Barbosa da Silva, para apurar eventual irregularidade nos Procedimentos Administrativos de Licitação 

nº 005/2015 e 031/2016 do Município de Paranhos, referente a aquisição de gêneros alimentícios para composição 

da alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino. Foi instaurada a Notícia de Fato nº 01.2017.00000575-0 em 

31.1.2017 para investigar os fatos trazidos ao Grupo, com posterior conversão no Inquérito Civil nº 06.2017.00000129-

8. Os fatos também estão sendo apurados no Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2017.00000037-7.

No mês de março, foi solicitado auxílio pela Promotoria de Justiça de Eldorado, por meio da Promotora de Justiça 

Bianka Machado Arruda Mendes, para fins de investigação de gasto público eventualmente indevido com a locação 

de máquinas e equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Eldorado, no valor 

de R$ 354.002,64. Foi instaurada a Notícia de Fato nº 01.2017.00000751-5 em 8/3/2017, para investigar os fatos, que 

culminou na instauração do Procedimento Preparatório nº 06.2017.00000274-2.

Em 4.4.2017, foi deflagrada a Operação Toque de Midas, que contou com a participação do GECOC, bem como da 

Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, com o escopo de cumprir oito mandados de busca e apreensão 

e um mandado de condução coercitiva nas cidades de Ponta Porã e Paranhos. A operação foi resultado das in-

vestigações desenvolvidas no bojo do Inquérito Civil nº 06.2017.00000129-8/GECOC e de inquérito policial a cargo 

da Polícia Federal, voltadas a apurar irregularidade nos Procedimentos Administrativos de Licitação nº 005/2015 e 

031/2016 do Município de Paranhos, referentes a aquisição de gêneros alimentícios para composição da alimenta-

ção escolar da Rede Municipal de Ensino. No dia da operação, ainda foi cumprida ordem judicial de indisponibilida-

de de bens móveis e imóveis dos investigados.

A Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo, por meio do Promotor de Justiça George Zarour Cezar, solicitou 

apoio ao GECOC durante o mês de maio para instrução do Pedido Preparatório nº 06.2017.00000469-5, por tratar 

de apuração complexa, a qual demandaria análise dos pagamentos individualmente realizados diretamente por 

empenho a pelo menos 118 prestações de serviços sob as mais diversificadas justificativas, com farta documenta-

ção a ser relacionada, Além disso, o Promotor de Justiça considerou o elevado número de procedimentos origina-

dos de representações recebidas em face da nova administração municipal, como oito notícias de fato em trâmite 

na Promotoria, todas para apurar supostas contratações irregulares, fraudes em licitações, dispensas indevidas, 

nepotismo e outras irregularidades.

Foi instaurada a Notícia de Fato nº 01.2017.00003794-2 em 22.5.2017, visando dar início às investigações solicitadas 

pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Ribas do Rio Pardo acima descritas.
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Foram realizadas quatro reuniões com o Promotor de Justiça do GECOC, Marcos Alex Vera de Oliveira, e o Coorde-

nador do Grupo e Procurador de Justiça, Antonio Siufi Neto, visando alinhavar o organograma de trabalho.

Durante o mês de julho, foi instaurado o Procedimento Preparatório nº 06.2017.00001080-9/GECOC, com o objetivo 

de promover diligências complementares e de apoio às investigações promovidas no Procedimento Preparatório nº 

06.2017.00000469-5, em curso na Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo, conforme requerido pelo Promotor 

de Justiça e após prévia autorização do Coordenador do GECOC.

Ainda em julho, foi ajuizada ação civil pública por improbidade administrativa com pedido de indisponibilidade de 

bens, aforada na comarca de Sete Quedas, como resultado das investigações promovidas no Inquérito Civil nº 

06.2017.00000129-8/GECOC, que identificou irregularidades nos procedimentos licitatórios ocorridos no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Paranhos, praticadas por empresários do ramo alimentício e por alguns servidores públicos 

municipais.

Na demanda, requereu-se o ressarcimento integral e solidário dos danos ao erário, representados na importância 

de R$ 1.723.286,08, bem como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco 

a oito anos, o pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e, por fim, a proibição de contratar com 

o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Durante o mês de agosto, foi expedido ofício requisitando informações à Promotoria de Justiça de Ribas do Rio 

Pardo, a fim de instruir o Procedimento Preparatório nº 06.2017.00001080-9/GECOC.

Tabela 33. Registro das atividades do GECOC

Inquérito Civil instaurado 1

Procedimento Preparatório Instaurado 1

Procedimento Investigatório Criminal 2

Notícia de fato instaurado 4

Ofício expedidos ou emails 14

Ofícios recebidos ou emails 3

Reuniões 4

ACP instaurada 1

Viagens 1
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6.1 Secretaria-Geral

Secretária-Geral: Promotora de Justiça Bianka Karina Barrros da Costa

As atribuições da Secretaria-Geral compreendem a supervisão, a direção, 

a coordenação e o planejamento dos serviços administrativos do MPMS. 

A Secretaria-Geral coordena, orienta e acompanha os trabalhos das Se-

cretarias de Administração, de Tecnologia da Informação, e de Finanças 

e Planejamento, do Departamento de Engenharia, da Divisão de Apoio da 

Secretaria-Geral, das Comissões Permanentes de Licitação, de Análise e 

Avaliação de Documentos, de Constatação de Disponibilidade de Material, 

de Padronização de Veículos Oficiais, de Padronização de Mobiliários, bem 

como da Comissão Temporária de Acessibilidade e Adequação das Edifica-

ções e Serviços e da Comissão de Acompanhamento do Planejamento e 

Execução dos Projetos de Construção, Reforma e Ampliação dos Edifícios-

-sede do MPMS.

Entre as atividades cotidianas e aquelas transcritas pelas Secretarias e 

setores subordinados, a Secretaria Geral relaciona alguns trabalhos realiza-

dos durante o ano de 2017:

 ~ Gerenciamento de 2.822 chamados no Sistema @Serviços, corres-

pondentes a pedidos de mobiliários, equipamentos de informática, 

passagens aéreas, adequações de instalações físicas das Promoto-

rias de Justiça, entre outras solicitações correlatas;

 ~ Proferimento de 2.161 deliberações em documentos recebidos e 

529 em processos administrativos; ainda, 995 decisões em procedi-

mentos administrativos que versaram sobre licitações, contratações 

diretas, convênios, entre outros;

 ~ Registro e autuação de 4.493 processos administrativos no âmbito 

da Procuradoria-Geral de Justiça, correspondentes a pedidos de 

diárias, indenizações, empenhos, convênios, entre outros;

 ~ Expedição da Ordem de Serviço n° 001/2017-SG/MP-MS, de 

16.3.2017, que instituiu o mapeamento de ambientes da Procurado-

ria-Geral de Justiça, estabelecendo as respectivas nomenclaturas;

 ~ Expedição da Ordem de Serviço n° 002/2017-SG/MP-MS, de 

29.8.2017, que estabeleceu orientações acerca dos procedimentos 

para locação de imóveis nas comarcas de Primeira e de Segunda 

Entrâncias, no âmbito do MPMS;



2.822
CHAMADOS NO SISTEMA 
@SERVIÇOS



4.493
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  
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Tabela 34. Atividades administrativas da Secretaria-Geral em 2017

 ~ Aquisição dos seguintes itens:

Dois veículos tipo SUV, marca Toyota, modelo SW4, para atender a Instituição; um veículo picape, marca 

Chevrolet, modelo S10, para realização de diligências pelo GAECO de Dourados; nove veículos marca Fiat, 

modelo Ducato Minibus, para realização de diligências pelos órgãos administrativos do MPMS;

Sistema de comunicação de telefonia híbrida (IP-TDM) e aparelhos telefônicos diversos para modernização 

do sistema de telecomunicações do Ministério Público Estadual;

Equipamentos de informática: unidade robotizada para backup, fitas linear tape-on (LTO – tecnologia de ar-

mazenamento de dados em fita magnética) e switches. Também foi autorizada a contratação de serviços de 

implantação para atender a STI;

Solução de segurança de redes de computadores: firewall de última geração, solução de Sandbox (detecção 

avançada de ameaças) Web Application Firewall (WAF – software para prevenção de ataque a aplicações cor-

porativas), solução de web cache e otimização WAN, visando maior segurança para as redes da Instituição;

 ~ Aquisição e renovação de licenças de software para atender a STI;

 ~ Providências para a locação de imóveis para abrigar as Promotorias de Justiça de Itaporã, Brasilândia e as 

Promotorias de Justiça da Capital - Unidade Chácara Cachoeira;

 ~ Promoção de semana comemorativa ao Dia do Servidor, celebrado anualmente em 28.10. Houve o lança-

mento da campanha de “Cadastramento de Doadores de Medula Óssea” com as palestras de Carlos Alberto 

Rezende (“Professor Carlão”), fundador do Instituto Sangue Bom, e Nelson Trad Filho, médico indicado pela 

Secretaria Estadual de Saúde para falar sobre a “Campanha Nacional de Saúde Prostática”. Na oportunidade 

Chamados @Serviços 2.822

Decisões em processos administrativos 995

Deliberações em documentos recebidos 2.161

Deliberações em processos administrativos recebidos 529

Registros e autuações de processos administrativos 4.493

Ordem de serviço 2

Memorandos expedidos 461

Memorandos circulares expedidos 39

Ofícios expedidos 315

Ofícios circulares expedidos 110
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foram montados estandes da Unimed e Cassems, onde seus representantes abordaram temas relacionados 

ao combate ao sobrepeso, alimentação saudável e dicas antiestresse;

 ~ Autorização para adesão à Ata de Registro de Preços n° 5/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

para renovação de assinatura de licenças de uso do software antivírus Kaspersky Endpoint Security for 

Business – Select Brazilian;

 ~ A Secretária-Geral visitou as Promotorias de Justiça da comarca de Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, 

Dourados, Itaporã, Maracaju, Sidrolândia, Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Fátima do Sul, 

Ivinhema, Caarapó, Nova Andradina, Naviraí, Aquidauana, Bonito, Ponta Porã, Cassilândia, Costa Rica, Camapuã 

e Amambai a fim de verificar as instalações físicas e as necessidades de equipamentos das unidades mi-

nisteriais; visitou também o terreno a ser doado para construção do novo edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Ponta Porã; bem como participou das solenidades de inauguração dos novos edifício-sede das 

Promotorias de Justiça de Aparecida do Taboado e de Naviraí;

 ~ Participação, em agosto, da 2ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão 2017 (FNG/CNMP) e do 8° 

Congresso Brasileiro de Gestão, em Brasília/DF.

Tabela 35. Visitas técnicas e participação em eventos – 2017

 ~ Coordenação dos trabalhos da Comissão Permanente de Análise e Avaliação de Documentos (CPAAD), 

em atendimento à Resolução nº 004/2013-PGJ, de 25.2.2013, com publicação de 30 editais de eliminação 

Março

Nova Alvorada do Sul

Rio Brilhante

Dourados

Itaporã

Maracaju

Sidrolândia

Abril

Três Lagoas

Paranaíba

Aparecida do Taboado

Maio

Fátima do Sul

Ivinhema

Caarapó

Nova Andradina

Naviraí

Junho Aquidauana

Julho
Bonito

Ponta Porã

Agosto Brasília - DF

Setembro

Cassilândia

Costa Rica

Camapuã

Aparecida do Taboado

Outubro
Amambai

Ponta Porã

Dezembro
Itaporã

Naviraí
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de documentos, totalizando cerca de 375.000 documentos descartados, conforme previsto na Tabela de 

Temporalidade;

Realização de pesquisa de readequação dos documentos/processos previstos na Tabela de Temporalidade e de 

adequação das atribuições previstas na Resolução n° 011/2007-PGJ, de 16.10.2007, que instituiu o Regimento Interno 

da CPAAD;

 ~ Coordenação dos trabalhos da Comissão de Constatação de Disponibilidade de Material (CCDM), que, 

atendendo a Resolução nº 18/2014-PGJ, doou 1.233 materiais obsoletos, entre computadores, monitores, 

aparelhos de ar-condicionado, longarinas, cadeiras, mesas, etc.

Entre os órgãos beneficiados com as doações estão: Casa da Criança Peniel de Campo Grande, Centro 

Educacional Juventude do Amanhã de Bataguassu, Agência Estadual de Administração do Sistema Peniten-

ciário, Fundo Municipal de Saúde de Paranaíba, Fraternidade de Aliança Toca de Assis, Movimento Espírita 

Francisco de Assis de Dourados, Coordenadoria-Geral de Perícias/SEJUSP, Centro de Ensino, Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (CEFAP), Serviço de Acolhimento Institucional de Ponta Porã, 

Instituto Tecnológico de Desenvolvimento e Inclusão Social de Ponta Porã, Conselho da Comunidade de 

Ponta Porã, Superintendência de Gestão da Informação (SGI), Escola Estadual Hermelina Barbosa Leal de 

Cassilândia, Associação Beneficente de Rio Brilhante, Paróquia Senhor Bom Jesus de Campo Grande, 3º 

Pelotão/2ª Cia/Base Operacional de Nova Andradina, Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Batayporã, Associação Nova Andradinense do 

Deficiente Físico (ANDEFI), Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Paranaíba, Fundação 

Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul (FERTEL), Instituto 

Médico Legal de Nova Andradina, Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá, 2º Pelotão/1ª 

CIA/13º Batalhão de Polícia Militar de Aparecida do Taboado, Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do 

Taboado, Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, Associação 

Adote um Atleta de Aquidauana, Coordenadoria de Atendimento Psicossocial da Polícia Civil de Mato Grosso 

do Sul (CEAPOC), Academia de Polícia Militar (APM/PMMS), Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Campo Grande, Conselho Tutelar de Amambai, 3ª Companhia Independente de Polícia Militar de Amambai, 

Delegacia de Polícia de Civil de Amambai, Corpo de Bombeiros Militar - 16º Subgrupamento de Bombeiros 

Militar Independente de Amambai, APAE de Amambai, Casa Acolhida Fraterna de Amambai, Associação Be-

neficente Lar Frei Fabiano de Cristo de Amambai, Conselho Municipal Antidrogas de Amambai (COMAD) e 

APAE de Coronel Sapucaia;

 ~ Coordenação dos trabalhos da Comissão Mista, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

do Sul e a Defensoria Pública-Geral do Estado, na execução do Processo de Segurança contra Pânico e 

Incêndio (PSCIP), referente ao edifício-sede das Promotorias de Justiça da Capital, bem como da Defensoria 

Pública e do Fórum, situados na Rua da Paz;

 ~ Coordenação dos trabalhos da Comissão Temporária de Acessibilidade e Adequação das Edificações e 

Serviços, executando o acompanhamento de construções, reformas e elaborações de projetos, em confor-

midade com a NBR 9050/2015 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata de critérios de 

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e NBR 16537/2016, que trata da 

sinalização tátil no piso, bem como com a Resolução CNMP n° 81, de 31.1.2012, que dispõe sobre adequação 

das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados. Destacaram-se as seguintes ativi-

dades:
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Acompanhamento da reforma no edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Jardim, para 

adequação da área externa no tocante à acessibilidade, contemplando a construção de rampa e escada, 

assim como revitalização do acesso público. A obra ainda contemplou a pintura externa do prédio e cons-

trução de cobertura metálica para três vagas de estacionamento;

Acompanhamento das obras do prédio principal da Procuradoria-Geral de Justiça, situada em Campo Grande, 

dos novos edifícios-sede das Promotorias de Justiça das comarcas de Aparecida do Taboado, Corumbá e 

Naviraí. Todas as obras contemplam quesitos de acessibilidade, visando o melhor atendimento ao público e 

aos demais usuários;

Acompanhamento das obras de reforma dos sanitários e do auditório do edifício-sede das Promotorias de 

Justiça da Capital – Unidade Rua da Paz;

Análise e validação do projeto arquitetônico de reforma da Promotoria de Justiça de Maracaju, para adequação 

de itens de acessibilidade, elaborado pelo Departamento de Engenharia (DENG). Ainda em relação a este 

prédio, existe proposta de contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de sinalização, 

incluindo sistema de escrita braile, de forma a atender as normas de acessibilidade vigentes;

Acompanhamento da elaboração dos demais projetos previstos no Plano de Metas 2017 (Sidrolândia, Fátima 

do Sul, Caarapó, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Ivinhema);

Análise dos projetos de reforma das comarcas de Ivinhema, Paranaíba, Fátima do Sul, Aquidauana e Si-

drolândia, no quesito acessibilidade conforme Plano de Metas 2017;

Elaboração do levantamento quantitativo e providências para aquisição dos materiais necessários à execução 

da obra de reforma dos sanitários do andar térreo e do quarto pavimento do edifício-sede das Promotorias 

de Justiça da Capital – Unidade Rua da Paz;

Recebimento de proposta sugerindo a contratação de recepcionistas com capacitação em língua brasileira 

de sinais (LIBRAS), objetivando oferecer atendimento qualificado às pessoas surdas no âmbito do MPMS;

Celebração de contrato para realização de curso de capacitação para os servidores da comissão em relação 

às normas NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016. Realização do curso com a participação de 20 servidores de 

múltiplas áreas, incluindo todos os membros desta comissão;

Implementação da Campanha “Você Sabia?”, por meio do Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), 

acerca da temática de acessibilidade, visando esclarecer dúvidas recorrentes, apresentar dados que 

estimulem a curiosidade e demonstrar a importância da inclusão das pessoas com deficiência;

 ~ Coordenação dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Planejamento e Execução dos Projetos 

de Construção, Reforma e Ampliação dos Edifícios-sede do MPMS, com destaque para as seguintes ativi-

dades:

Acompanhamento da reforma e entrega da obra no edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca 

de Jardim;
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Acompanhamento da obra do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Corumbá. 

O prédio principal contará com 1.886,26m² de área construída para abrigar 12 Promotorias de Justiça, um 

auditório e diversas estruturas de apoio, como sanitários, copa, arquivos, entre outros. A construção ainda 

terá 259,71m² de cobertura de estacionamento;

Acompanhamento da reforma e ampliação do prédio principal da Procuradoria-Geral de Justiça, situada 

em Campo Grande. A obra visa realizar adequações de acessibilidade, atendimento a aspectos referentes à 

prevenção e ao combate a incêndios, implantação de itens de segurança institucional e ainda promover a 

melhoria do atendimento ao público;

Acompanhamento das obras dos novos edifícios-sede das Promotorias de Justiça das comarcas de 

Aparecida do Taboado e Naviraí;

Verificação do Plano Diretor elaborado pelo DENG, em atendimento a recomendação realizada pelo CNMP 

que orienta a construção de novos prédios para a Procuradoria-Geral de Justiça e para o Departamento de 

Materiais e Patrimônio (DMP) além das áreas de apoio às empresas terceirizadas, possibilitando a readequa-

ção dos espaços administrativos situados no prédio atual;

Acompanhamento do processo de locação de imóveis para abrigar as Promotorias de Justiça das comarcas 

de Itaporã (finalizado), Anaurilândia (não houve sucesso, sendo o processo encerrado por solicitação da 

Promotoria local), Brasilândia (ainda em fase de aquisição de itens para ambientação), Angélica (em fase de 

finalização de contrato) e GAECO/Dourados (não foram identificados prédios aptos, sendo que será iniciado 

processo de locação sob medida);

Acompanhamento da finalização da obra da Unidade Chácara Cachoeira, na comarca de Campo Grande;

Elaboração dos projetos de novos layouts para as recepções dos edifícios-sede das Promotorias de Justiça 

da Unidades Rua da Paz, de Dourados e GAECO-CG, para possibilitar a instalação dos detectores de metais 

mantendo os critérios de acessibilidade;

Finalização dos projetos de reforma dos edifícios-sede das Promotorias de Justiça das comarcas de 

Ivinhema, Paranaíba, Fátima do Sul, Aquidauana, Sidrolândia, Caarapó e Nova Andradina, conforme Plano de 

Metas 2017, a serem orçados e licitados em 2018;

Realização do levantamento de demandas das áreas para estudo de readequação do layout da PGJ, que 

ocorrerá em 2018, após a finalização da obra de reforma da Unidade Ricardo Brandão, com deslocamento 

de parte dos órgãos da Procuradoria-Geral de Justiça para tal localidade.

Os projetos da Secretaria Geral para o ano de 2018 contemplam as seguintes iniciativas:

 ~ Iniciar a obra de ampliação e/ou reforma das sedes das seguintes Promotorias de Justiça: Fátima do Sul, 

Sidrolândia, Caarapó, Nova Andradina, Aquidauana, Paranaíba, Maracaju, Três Lagoas, Dourados e Campo 

Grande – Unidade Rua da Paz, visando às adequações de acessibilidade, segurança, prevenção e combate 

a incêndio;
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 ~ Dar início à obra de construção do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ivinhema, bem como à 

obra de adequação e ampliação viária da Procuradoria-Geral de Justiça;

 ~ Reestruturar as áreas do primeiro pavimento do prédio principal da Procuradoria-Geral de Justiça;

 ~ Adquirir um data center para expansão de telefonia IP nas Promotorias de Justiça do interior do Estado;

 ~ Prosseguir com o processo de substituição de móveis com vida útil exaurida (mais de 10 anos) em todas as 

sedes do Ministério Público Estadual.

6.1.1 Administração

O MPMS, por meio de sua Secretaria de Administração (SEAD), subordinada à Secretaria-Geral, coordenou e admi-

nistrou atividades interligadas a aquisição, distribuição e manutenção de bens móveis e imóveis, serviços de trans-

portes, serviços de manutenção em geral, administração de contratos, entre outras ações correlatas.

Em 2017 a SEAD atuou de forma mais estratégica, apresentando propostas de melhorias e inovação nos fluxos 

dos processos inerentes ao cumprimento de suas atribuições. Em busca de aperfeiçoamento contínuo, a diretoria 

entendeu pela necessidade de desenvolver e capacitar seu quadro de servidores, alinhando assim os novos projetos 

à melhoria da capacidade de execução pela equipe. As inovações, atividades de aperfeiçoamento e propostas de 

melhorias realizadas.

 ~ Elaboração de planilha de controle de entrega de materiais para uso pela Divisão de Almoxarifado, facili-

tando a gestão dos processos, organizando as informações relativas às notas de empenho emitidas e as 

notas fiscais dos materiais já entregues, o que permitiu uma análise rápida e eficiente do status de cada 

fornecedor;

 ~ Proposição de realização de Curso para Gestores e Fiscais de Contratos;

 ~ Criação de checklist para utilização na fiscalização do contrato de manutenção dos aparelhos de ar-condi-

cionado, já validado pela Secretaria-Geral e implementado na SEAD;

 ~ Participação do grupo de trabalho responsável pela nova contração dos serviços de outsourcing de impressão 

(terceirização de todo o processo com impressão e cópias);

 ~ Elaboração da política de impressão, já validada pela Secretaria-Geral;

 ~ Construção do DOD (documento de oficialização da demanda) para contratação do outsourcing, em parceria 

com a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLANGE), a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), 

do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI) e do Departamento de Engenharia 

(DENG);

 ~ Participação da diretoria da SEAD e da equipe do Setor de Contratos no curso de atualização da Instrução 

Normativa nº 54 do Tribunal de Contas do Estado;
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 ~ Participação da equipe da SEAD no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos;

 ~ Alinhamento, junto às equipes da SEAD, dos requisitos relativos ao Enterprise Resource Planning (ERP), 

sistema integrado de gestão que permite maior controle e eficiência das atividades da área-meio;

 ~ Participação da reunião de alinhamento, junto à STI e ao DENG, quanto ao cronograma e à infraestrutura 

necessária para instalação da nova central telefônica;

 ~ Readequação do quadro de pessoal da Divisão de Transporte para otimizar os processos internos do setor;

 ~ Participação no curso sobre E-Protocolo, sistema que permite o envio de documentos dos jurisdicionados 

para o TCE-MS via internet;

 ~ Participação no seminário “Ministério Público e Negociação em Conflitos Complexos”;

 ~ Entrega dos requisitos do ERP validados por toda a equipe à SEPLANGE, para continuidade ao processo de 

aquisição da ferramenta;

 ~ Preenchimento pelo grupo de trabalho do projeto de outsourcing de impressão dos requisitos da Resolução 

CNMP nº 102/2013, que disciplina, no âmbito do Ministério Público brasileiro, os procedimentos relativos à 

contratação de soluções de Tecnologia da Informação;

 ~ Participação no curso “Capacitação e Atualização de Pregoeiros”;

 ~ Levantamento do quantitativo de equipamentos para o novo contrato do outsourcing de impressão;

 ~ Visita técnica ao Tribunal de Justiça para benchmarking da estrutura do almoxarifado daquela Instituição;

 ~ Participação, como ouvintes, nas reuniões mensais da Comissão de Projetos;

 ~ Implementação da Resolução n° 024/2017-PGJ, de 16.10.2017, que normatizou o processo de contração de 

serviços ou aquisição de materiais sob a forma de empenhos estimativos para as comarcas do interior do 

Estado;

 ~ Elaboração de proposta para criação de uma campanha de mídia para o cadastro de novos fornecedores, 

desenvolvida pela Assessoria de Comunicação (ASSECOM) – a veiculação da campanha se dará tão logo a 

STI conclua a construção do banco de dados para cadastramento de fornecedores no site do MPE;

 ~ Participação no 8º Congresso Nacional de Gestão do Ministério Público;

 ~ Curso prático Planilha de Custos como instrumento de fiscalização de serviços terceirizados, implicações e 

riscos na licitação e na execução contratual, segundo as diretrizes da Instrução Normativa nº 05/2017, de 

26.5.2017, do Portal de Compras do Governo Federal;

 ~ Participação no evento Planejamento Estratégico de TI (PETI);
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 ~ Participação no Congresso Centro-Oeste de Contratos e Compras 

Públicas;

 ~ Participação na elaboração da Missão, Visão e Valores para cons-

trução do Planejamento Estratégico da Administração, Pessoas e 

Comunicação;

 ~ Confecção de documento em Power Point com a consolidação dos 

resultados produzidos por toda a SEAD, distribuídos pelos seus de-

partamentos, divisões e setores, com apresentação à Secretária-

-Geral;

 ~ Apresentação dos resultados consolidados a todas as chefias da Se-

cretaria de Administração;

 ~ Reunião da SEAD com a Chefia do Setor de Contratos para alinha-

mento da nova metodologia de trabalho a ser implantada no setor.

No ano de 2017, a Secretaria de Administração recebeu 3.324 processos e/

ou documentos e procedeu à análise e tratamento/andamento em 2.905, 

sendo 419 destes juntados a outros processos já existentes ou que foram 

arquivados. Em média a Diretoria de Administração dá andamento a 277 

processos/documentos por mês. É possível observar ainda que, no mês de 

maior volume, setembro, foram atendidos 347 processos, e, no mês de 

menor volume, fevereiro, 158 processos.

Tabela 36. Tramitação de processos e documentos pela SEAD – 2017



3.324
PROCESSOS E/OU DOCUMENTOS 
RECEBIDOS

2.905
ANALISADOS E PROCESSADOS 
OU EM ANDAMENTO

Processos/

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

Recebidos 219 158 316 233 311 286 277 322 347 311 272 272

Tramitados 206 133 245 160 296 233 257 270 341 300 252 212

Arquivados/

Juntados a 

processos

13 25 71 73 15 53 20 52 6 11 20 60

6.1.1.1 Departamento de Serviços Gerais

A supervisão, a coordenação, o controle e a orientação dos serviços ter-

ceirizados, necessários ao pleno funcionamento das instalações físicas da 

Instituição cabem ao Departamento de Serviços Gerais (DSG): limpeza e 

conservação, jardinagem, copeiragem e portaria, essenciais ao pleno fun-

cionamento da Instituição; reforma e substituição de persianas; instalação, 

remoção e manutenção de aparelhos de ar-condicionado; descontamina-
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ção de lâmpadas; serviços gráficos em geral; serviços telefônicos tais como instalação ou mudança de ramal, pro-

gramação de central telefônica; chaveiros (cópias, fechaduras e congêneres).

Execuções contratuais

Contrato n° 03/PGJ/2014 – A2GB

Objeto: a prestação de serviços de manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo janela e split, bem como 

remoção e instalação de condicionadores de ar tipo split (equipamentos de redistribuição), para atender à Procura-

doria-Geral de Justiça e às Promotorias de Justiça da Capital e do interior do Estado.

Contrato n° 026/PGJ/2013 – Artprint – placas, banners, entre outros

Objeto: a prestação de serviços de confecção de placas, banners, faixas e adesivos.

Contrato n° 020/PGJ/2017 – Bico Pitanga – lanches

Objeto: fornecimento de alimentação (lanches diversos e bebidas).

Carta-Contrato n° 098/PGJ/2017 – Copicad – cópias

Objeto: prestação de serviço de cópias, xerox especial, plotagens e banners.

Carta-Contrato n° 089/PGJ/2017 – Gráfica e Editora Pontual – encadernação

Objeto: prestação de serviço de encadernação, tipo brochura, capa dura, na cor vermelha, azul ou preta, tamanho 

A4, com gravações em letras douradas, de 150 a 190 folhas.

Carta-Contrato n° 42/PGJ/2017 – Alves & Mazina – lavanderia

Objeto: prestação de serviço de lavanderia.

Contrato n° 02/PGJ/2014 – Llima Comércio e Serviços – ar-condicionado

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo janela e split, bem como 

remoção e instalação de condicionadores de ar tipo split (equipamentos de redistribuição), para atender às Promo-

torias de Justiça do interior do Estado.

Contrato n° 22/PGJ/2015 – Netware Telecomunicações e Informática

Objeto: prestação de serviços de instalação ou mudança de ramal e linha telefônica, programação local e remota de 

centrais telefônicas, manutenção preventiva e corretiva de central telefônica, reparos em placas de tronco e ramal, 

e visita técnica, com o fornecimento dos materiais necessários para a execução dos serviços (cabos, conectores, 

caixas e fios).
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Carta-Contrato n° 104/PGJ/2017 – Pires e Albuquerque – persianas

Objeto: prestação de serviços de manutenção de persianas.

Contrato n° 18/PGJ/2016 – Pro-Info Energia Ininterrupta e Informática – nobreak pequeno porte

Objeto: prestação de serviços de locação de equipamentos para fornecimento de energia ininterrupta (UPS), 

pequeno porte, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento e substituição de 

peças e componentes de nobreaks, para atender à Procuradoria-Geral de Justiça e às Promotorias de Justiça da 

Capital e do interior do Estado.

Carta-Contrato n° 41/PGJ/2017 – Prolimp – insulfilme

Objeto: prestação de serviço de aplicação e remoção de película de proteção solar (insulfilme).

Contrato n° 38/PGJ/2013 – Sobral – chaves

Objeto: prestação de serviços de confecção de chaves, instalação e manutenção de fechaduras, abertura de 

armários e gavetas, entre outros.

Contrato n° 01/PGJ/2017 – Voetur – passagem aérea

Objeto: prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa de preços, 

reserva, emissão, marcação remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.

Contrato n° 01/PGJ/2013 – Instituto Mirim

Objeto: disponibilização de prestadores de serviços denominados “mirins”, com idade de 16 a 17 anos, para atuarem 

em diversos setores realizando atividades tais como: recepção, arquivamento, recebimento, entrega, remoção e 

transporte de materiais, documentos, papéis e volumes leves (respeitando-se o limite estabelecido por lei referente 

a trabalhos com levantamento), transporte manual de pesos, arquivamento, acondicionamento de documentos e 

listagens, preparação e conservação de materiais de expediente e outras correlatas.

Durante o ano o DSG realizou o controle da execução contratual (substituição, dispensa e contratação de mirins) e 

o controle de folha mensal de frequência, entregou holerites e confeccionou crachás. Durante o exercício, o MPMS 

contou com 76 mirins.

Contrato n° 28/PGJ/2016 – Alpha Terceirização

Objeto: prestação de: serviços de portaria, recepção, copeiragem, limpeza, asseio; e de serviços gerais, com encar-

regado de equipe, incluindo-se máquinas, equipamentos e utensílios, bem como materiais de limpeza e higieniza-

ção necessários para atender o contratante nos edifícios-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, das Promotorias de 

Justiça da Capital e do interior do Estado.
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Serviços administrativos diversos

Ao todo, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017, este 

Departamento realizou 1.901 atendimentos pelo sistema @serviços e 

expediu 589 ordens de serviço.

6.1.1.2 Divisão de Transporte

A Divisão de Transporte é responsável pelo gerenciamento da frota do Mi-

nistério Público, que conta com um total de 134 veículos.

Tabela 38. Quantidade de veículos da frota

A Divisão de Transporte também é responsável pela gestão dos servidores 

nela lotados, que hoje conta com um quadro de 30 colaboradores, sendo 28 

auxiliares, além do Chefe da Divisão e Chefe de Núcleo. A Divisão realizou 

a distribuição de viagens e o controle de férias de seu quadro de pessoal.

No ano de 2017, foram incorporados à frota nove novos veículos para aten-

dimento ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério 

Público, ao GAECO e ao DSG, sendo: dois veículos Toyota SW4, três veículos 

Chevrolet S10, um furgão Fiat Ducato, duas vans Fiat Ducato e 1 veículo Fiat 

Doblô. No ano de 2017, não foram realizados leilões para venda de veículos 

obsoletos.

Dos veículos próprios que integram a frota, 35% possuem até cinco anos de 

uso; 39%, entre cinco e dez anos de uso; e 26%, mais de dez anos de uso. 

Em 2017 foram realizadas inúmeras viagens em atendimento à Procurado-

ria-Geral de Justiça, à Secretaria-Geral, à Corregedoria-Geral do MPMS, à 

Casa da Mulher Brasileira, à SEAD, ao DAEX, ao DENG, ao DMP, à DIAL, ao 

CAOMA, ao STI e aos membros.

Tabela 37. OTRS atendidas e 

ordens de serviço expedidas pelo 

DSG – 2017

Mês OTRS
Ordens de 

serviço

Jan 140 35

Fev 130 18

Mar 115 56

Abr 161 69

Mai 180 82

Jun 144 56

Jul 179 47

Ago 185 57

Set 189 44

Out 185 57

Nov 181 48

Dez 112 20

Procuradoria-Geral

55 veículos
Promotorias de Justiça (Rua da Paz)

Promotorias de Justiça (Rua Ricardo Brandão)

Casa da Mulher Brasileira

Promotorias de Justiça do Interior 62 veículos

GAECO 17 veículos

Tabela 39. Tempo de uso dos 

veículos da frota

Veículos com até 5 anos de uso 45

Veículos entre 5 e 10 anos de 

uso
50

Veículos com mais de 10 anos 

de uso
33

Total de veículos próprios 128

Veículos acautelados 3

Veículos locados 3

Total geral da frota 134
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6.1.1.3 Divisão de Protocolo Geral e Arquivo

No ano de 2017, a Divisão de Protocolo-Geral e Arquivo deu andamento a 

125.994 documentos e processos. 

Tabela 40. Quantitativo das atividades desenvolvidas pela Divisão de 

Protocolo-Geral e Arquivo

6.1.1.4 Núcleo de Gestão de Notas Fiscais e Faturas

Foram realizadas as confecções de controles de despesas para 244 

processos estimativos, visando assegurar a manutenção dos saldos con-

tratuais com a expedição de relatório de gastos. Averiguaram-se ainda as 

condições exigidas pelo contrato, as informações descritas nas notas fiscais 

e faturas que, após, foram encaminhadas para pagamento.

6.1.1.5 Departamento de Material e Patrimônio

O Departamento de Material e Patrimônio (DMP) é responsável pelas soli-

citações de compras de matérias permanentes e de consumo, em atendi-

mento a solicitações ou em cumprimento a determinações. O DMP faz o re-

cebimento dos materiais adquiridos, além do cadastramento em programas 

de controle próprios para posterior distribuição. Os pedidos de materiais 

são realizados por meio do @serviços.

Tipo de Documento Atividade Realizada Quantidade

Documentos recebidos (no 

guichê, pelos correios e 

de motoristas das PJs da 

Capital)

Recebimento e cadastro 51.967

Processos institucionais Recebimento e cadastro 1.500

Documentos

Encaminhados pelos motoboys 1.342

Encaminhados pelos motoristas 1.604

Encaminhados por malote às comarcas de Dourados, Três 

Lagoas e Ponta Porã
1.374

Correspondências
Recebidas e cadastradas 20.253

Encaminhados pelo correio 9.951

Processos
Desarquivados a pedido 318

Arquivados 3.232
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Figura 66. Atendimento das solicitações de materiais permanentes

No decorrer do exercício, foram emitidos 45 pedidos de compra de materiais permanentes e controladas cinco atas 

de registro de preço.

O DMP ainda realizou todas as movimentações de móveis nas salas dos prédios da Procuradoria-Geral de Justiça, 

do GAECO, das Promotorias de Justiça da Capital localizadas na Rua da Paz e na Avenida Ricardo Brandão, Casa 

da Mulher Brasileira, e nos prédios onde estão instaladas as Promotorias de Justiças no interior. Realizou, ainda, a 

montagem de móveis e pequenos reparos.

O Departamento controlou toda a documentação relativa às movimentações dos móveis por meio de sua numeração 

de patrimônio, de forma que cada setor possua seu arrolamento e um responsável.

Tabela 41. Atividades desenvolvidas pelo DMP

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

54 79 79 72 79 64 71 96 73 77 67 67

Atividade Realizada Quantidade

Atendimentos de solicitações de materiais permanentes -  capital e interior 877

Atendimentos relacionados a alterações nos arrolamentos 422

Atendimento de conserto de móveis e/ou serviço em geral 79

Atendimento de solicitações de movimentações de móveis nas salas 97

Conferências patrimoniais (in loco) 81

Viagens para entrega de material permanente 32

Atestado de recebimento de material 210

Requisições de material 755

Itens patrimoniados 4.074

Doações 37

Total 6.664

Ofícios 660

Memorandos 449

Total 1.109
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Ocorreram: seis instalações de Gabinetes (Procurador e Promotor de Justiça); mudança de prédio da Promotoria de 

Justiça de Ivinhema; instalação da CIP da Promotoria de Justiça de Corumbá; mudança de prédio de sete gabinetes 

de membros; mudança das sedes das Promotorias de Justiça de Aparecida do Taboado, Itaporã e Naviraí.

Foram trocados os armários de melamínico, com mais de 10 anos de uso nos gabinetes e salas de apoio dos Pro-

motores de Justiça do Interior nas seguintes comarcas: Aparecida do Taboado, Bonito, Caarapó, Corumbá, Itaporã, 

Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Rio Negro, Sonora e Três Lagoas.

Com a posse dos novos Promotores de Justiça Substitutos, foram entregues notebooks e aparelhos de celular para 

os mesmos; efetuada a substituição de todos os celulares dos membros e dos servidores que têm a liberação de 

uso.

Durante o ano de 2017, também foram adquiridos novos equipamentos, como câmeras panorâmicas (para utilização 

nas oitivas), scanner para as CIPs das Promotorias de Justiça de Corumbá e Três Lagoas, câmeras web, gravadores, 

computadores e monitores de última geração para toda a Instituição.

6.1.1.6 Divisão de almoxarifado

A Divisão de Almoxarifado (DIAL) foi responsável pelas solicitações de compras de material de consumo, por meio 

de nove atas de registro de preço. A Divisão também recebe, controla e cadastra processos ordinários, estimativos, 

de licitação, compras direta e atas de registro de preço.

Após a implantação do @serviço, foi possível criar uma rotina de expedição de material: solicitação, cadastro, con-

ferência dos dados do pedido, separação dos materiais e embalagem.

Para uma melhor distribuição dos materiais, as Promotorias de Justiça do interior foram divididas em oito rotas.

6.1.1.7 Setor de Contratos

Tipo de Documento Quantidade

Contratos 111

Convênios 17

Termos aditivos 114

Apostilamento 15

Cartas-contrato 112

Atas de registro de 

preços
16

Rescisões/ denúncias 10

O Setor de Contratos, durante o exercício de 2017, desenvolveu atividades 

voltadas à confecção de minutas de instrumentos a serem celebrados pelo 

MPMS, tais como contratos, cartas-contratos, convênios, acordos de coope-

ração e termos de cooperação.

Ainda, foram desenvolvidas atividades no sentido de auxiliar gestores e 

fiscais de contratos no tocante aos prazos de vigência, com a posterior 

confecção de minutas de termos aditivos.

Tabela 42. Instrumentos formali-

zados
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6.1.1.8 Setor de Análise e Compras

O Setor de Análise e Compras (SEACO) iniciou o ano de 2017 com o gerenciamento de 18 atas de registro de preços 

com vigência 2016/2017, as quais já estavam abertas, referentes aos atendimentos das demandas da Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI), do DMP, da DIAL e da ASSECOM.

Além dessas, mais 10 atas de registro de preços com vigência 2017/2018 passaram a ser gerenciadas pelo SEACO 

para os atendimentos de demandas da, do DMP, da DIAL e do Departamento de Engenharia (DENG), conforme 

relação a seguir.

Tabela 43. Atas de registros de preços

Ainda no tocante às atividades realizadas pelo Setor, destaca-se a solicitação junto à Superintendência de Gestão 

de Compras e Materiais (anteriormente “Superintendência de Licitação”) da Secretaria de Estado de Administração 

e Desburocratização (SAD) de 39 adesões às atas de registros de preços referentes a materiais de construção, cer-

tificado digital, informática e expediente e mais 31 adesões aos registro de preços de outros órgãos, referentes à 

aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, detectores de metais e catracas de acesso aos prédios da 

Instituição.

Tabela 44. Adesões a atas de registros de preços

Atas de Registro 

de Preços
Objeto

N° 01.2017 Aquisição de materiais de gêneros alimentícios 

N° 02.2017 Aquisição de materiais - painéis de divisórias, perfis, portas e fechaduras 

N° 03.2017 Aquisição de materiais de copa e cozinha (açucareiros, bandejas, coadores, copos, entre outros)

N° 04.2017 Aquisição de papel sintético (capas de processos)

N° 05.2017 Aquisição de aparelhos eletrodomésticos, eletroportáteis e mobiliários

N° 06.2017 Aquisição de scanners

N° 07.2017 Aquisição de materiais de copa e cozinha (bule, chaleira, copos, xícaras)

N° 08.2017 Aquisição de materiais de informática (rack, patch cords, entre outros) e prestação de serviços

N° 09.2017 Aquisição de materiais de expediente

N° 10.2017 Aquisição de materiais de processamento de dados (p.ex., cartuchos)

Atividades do Setor de Análise e Compras 2017

Adesão Atas de Registro de Preços Superintendência de Gestão de 

Compras e Materiais/SAD
39

Adesão Atas de Registro de Preços de outros Órgãos 31

Total 70
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Tabela 45. Atividades do Núcleo de Compras

6.1.1.9 Setor de Expedientes das Promotorias de Justiça de Campo Grande

O Setor de Expedientes das Promotorias de Justiça de Campo Grande (SEPJCG) é responsável por todo o sistema 

funcional e organizacional dos edifícios-sede das Promotorias de Justiça de Campo Grande localizadas na Rua da 

Paz e na Unidade Ricardo Brandão.

Em 2017, o SEPJCG finalizou as adequações de acesso às pessoas com deficiência para os banheiros do primeiro, 

segundo e terceiro andares do prédio das Promotorias de Justiça da Rua da Paz. O auditório recebeu também 

adequações de acessibilidade, sendo construída uma rampa de acesso ao palco. Foram padronizados os serviços 

prestados pelos setores de protocolo e recepção da Unidade Ricardo Brandão, com a realização de uma capacita-

ção dos colaboradores terceirizados na prestação de atendimento à população, aos membros e servidores.

Os estacionamentos dos prédios das Promotorias de Justiça da Capital foram padronizados, bem como foi realizada 

uma ação educativa junto aos colaboradores terceirizados que atuam nas guaritas.

Os agendamentos para utilização dos veículos também passaram por um processo de padronização, com o intuito 

de gerar economia de tempo e combustível, sendo que o serviço de moto-entrega (firmado por meio de licitação) 

foi mais utilizado no decorrer do ano.

Foram promovidas adequações na Unidade Ricardo Brandão decorrentes de vistoria ordinária do Corpo de Bombeiro 

Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, com posterior aprovação e emissão de certificado de vistoria anual pelo 

mesmo.

Consulta de Preço - Compra Direta 810

Consultas de Preços - Licitação 207

Adesão - Atas de Registro de Preços - SAD 43

Adesão - Atas de Registro de Preços - outros órgãos 34

Planilhas de Compras - Serviço 387

Planilhas de Compras - Material Consumo 453

Planilhas de Compra - Material Permanente 68

Planilhas de Preço médio - Licitação – Contratação de Serviços 55

Planilhas de Preço médio - Licitação – Material Consumo 112

Planilhas de Preço médio - Licitação – Material Permanente 71

Termos de Referência 162

Aquisições de Materiais - Registro de Preços - Atas PGJ 2016/2017 192

Memorandos de compra e serviços 1.423
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Efetuado o levantamento do quantitativo de membros, servidores, estagiá-

rios administrativos e jurídicos nos edifícios-sede das Promotorias de Justiça 

de Campo Grande.

Em 2017 foi instalada nova central telefônica no edifício-sede das Promo-

torias de Justiça da Capital, agilizando os serviços e possibilitando redução 

de gastos com chamadas telefônicas. Foram colhidas amostras de ar da 

parte interna dos prédios pela empresa CONFORLAB, onde são realizados 

estudos da qualidade do ar.

Para o ano de 2018, a SEAD pretende promover uma readequação de sua 

estrutura, com o intuito de otimizar a qualidade dos atendimentos prestados 

aos clientes internos. Planeja também a criação de espaço próprio para aco-

modação do DMP e da DIAL, bem como a implantação de um novo sistema 

que agilize as entradas e saídas de materiais permanentes e de consumo.

6.1.2 Engenharia

Ao Departamento de Engenharia (DENG), subordinado diretamente à Se-

cretaria-Geral, compete projetar, orçar e fiscalizar a reforma, ampliação e 

construção de prédios do Ministério Público, assim como proceder à análise 

destes quando os serviços forem terceirizados; promover as atividades de 

manutenção e conservação das edificações do Ministério Público, incluindo 

a gestão das equipes terceirizadas e dos insumos necessários; promover, 

elaborar e implementar estratégias e diretrizes de engenharia, consonante 

aos processos estratégicos do Ministério Público, e indicar suas necessida-

des orçamentárias; prestar assistência ao Departamento de Apoio Especial 

às Atividades de Execução (DAEX), Departamento de Serviços Gerais (DSG), 

Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), entre outras repartições do Ministério Público.

Entre as atividades desenvolvidas pelo DENG durante o ano de 2017, des-

tacaram-se:

 ~ Reforma no edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca 

de Jardim-MS, contemplando a execução de obras na área externa 

com construção de acesso ao prédio, observando-se os critérios de 

acessibilidade, revitalização do passeio público, pintura externa do 

prédio e construção de cobertura metálica para três vagas de esta-

cionamento.

 ~ Início da obra e fiscalização do novo edifício-sede das Promotorias 

de Justiça da comarca de Corumbá em 20.2.2017. O prédio principal 

contará com 1.886,26m² de área construída, para abrigar 12 Promo-

torias, um auditório e diversas estruturas de apoio, como sanitários, 

214
PESSOAS NA 
RUA DA PAZ

90
PESSOAS NA
UNIDADE RICARDO BRANDÃO

Figura 67. Edifício-sede das Promoto-

rias de Justiça da comarca de Jardim 

-MS.
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copa, arquivos, entre outros. A construção ainda terá 259,71m² de 

cobertura de estacionamento.

 ~ Mudança da 7ª Promotoria de Justiça de Corumbá, do primeiro para 

o terceiro pavimento do Fórum da comarca. A Promotoria passou a 

dispor de mais espaço para melhor atendimento ao público, além de 

promover melhores condições de trabalho aos servidores lotados na 

mesma.

 ~ Fiscalização das obras dos novos edifícios-sede das Promotorias de 

Justiça das comarcas de Aparecida do Taboado e Naviraí. As fisca-

lizações foram realizadas por meio de vistorias semanais pelos ser-

vidores do DENG, que se deslocaram às comarcas para verificação 

do atendimento aos quesitos prazo e qualidade, assim como para 

realização das medições mensais.

 ~ Reforma dos sanitários e do auditório do edifício-sede das Promo-

torias de Justiça da Capital - unidade Rua da Paz, em atendimen-

to à norma NBR 9050/2015 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), que trata de critérios de acessibilidade a edifica-

ções, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

 ~ Elaboração e aprovação junto à Secretaria-Geral do “Planejamento 

5 anos” de reformas e construções dos edifícios-sede das Promo-

torias de Justiça do MPMS. Os projetos de reforma contemplarão 

a adequação dos prédios no tocante à acessibilidade, prevenção 

e combate a incêndio, segurança institucional e atendimento às 

demandas locais.

 ~ Visitas às comarcas de Maracaju, Sidrolândia, Fátima do Sul, Caarapó, 

Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Ivinhema, para levanta-

mento de informações e posterior início dos projetos arquitetônicos, 

Figura 68. Canteiro de obras do novo 

edifício-sede das Promotorias de Justiça 

da comarca de Corumbá – MS.
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de forma a atender o Plano de Metas 2017, contemplado no “Plane-

jamento 5 anos”.

 ~ Elaboração do Plano Diretor, em atendimento a recomendação 

realizada pelo CNMP, prevendo a construção de novo prédio para as 

Procuradorias de Justiça, assim como novo prédio para o Departa-

mento de Material e Patrimônio (DMP) e novas áreas de apoio às 

empresas terceirizadas, possibilitando a readequação dos espaços 

administrativos situados no prédio atual.

 ~ Elaboração de Programa de Necessidades e realização de visitas 

aos potenciais prédios para locação de imóvel para abrigar as Pro-

motorias de Justiça das comarcas de Itaporã, Anaurilândia, Brasilân-

dia, Angélica e o GAECO em Dourados.

 ~ Reuniões com a Secretaria de Estado de Administração e Desburo-

cratização (SAD), Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) 

e Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul para 

definição da divisão de áreas do imóvel de Três Lagoas a fim de via-

bilizar o atendimento das demandas de todos os órgãos e promover 

as regularizações necessárias do complexo.

 ~ Viagem em conjunto com a STI à Procuradoria-Geral de Justiça do 

Ministério Público Estadual de Mato Grosso, em Cuiabá, para reali-

zação de benchmarking com as áreas de TI e Engenharia, a fim de 

conhecer o Data Center e realizar troca de experiências acerca do 

processo de aquisição, implantação e operação deste.

 ~ Substituição da impermeabilização da cobertura do edifício-sede 

das Promotorias de Justiça da comarca de Mundo Novo, conforme o 

Contrato n° 60/PGJ/2016.

Figura 69. Maquete eletrônica do 

prédio das Procuradorias de Justiça.
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 ~ Auxílio ao DSG nas instalações de equipamentos elétricos e eletrônicos, com informações técnicas, na infra-

estrutura necessária e na supervisão dos serviços com terceirizados, em reformas, ampliações, adequações 

e prédios novos.

 ~ Fiscalização da obra de reforma e ampliação do prédio principal da Procuradoria-Geral de Justiça, situada em 

Campo Grande, em 15.5.2017. A obra visa realizar adequações de acessibilidade, atendimento a aspectos 

referentes a prevenção e combate a incêndio, implantação de itens de segurança institucional e ainda 

promover a melhoria do atendimento ao público. O projeto contempla adequação do auditório, do foyer, da 

copa e dos sanitários coletivos localizados no foyer, de forma a adaptar estes ambientes obedecendo à NBR 

9050/2015.

 ~ Fiscalização da obra do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Aparecida do Taboado, 

iniciada em 1º.8. 2017. O prédio principal abriga três Promotorias e diversas estruturas de apoio, como sanitá-

rios, copa, arquivos, entre outros. O prédio foi inaugurado em 12.9.2017.

 ~ Visitas, junto à Secretaria-Geral, a todas as comarcas contempladas no Plano de Metas 2017 e no Plano de 

Metas 2018, que são desdobramentos do “Planejamento 5 anos”. As visitas tiveram como objetivo a verifi-

cação das condições atuais dos prédios e o levantamento das demandas específicas de cada comarca a 

serem contemplados nos projetos de reforma.

 ~ Criação de grupo de trabalho especial para estudo e proposição de medidas de segurança física nos 

prédios do Ministério Público, como controle de acesso, detecção de metais e monitoramento por sistema 

de câmeras. Neste sentido já foram adquiridos detectores de metais a serem instalados inicialmente nas 

recepções dos edifícios-sedes das Promotorias de Justiça da unidade Rua da Paz, de Dourados e do GAECO 

em Campo Grande. Ainda, foram realizadas aquisições de catracas para os edifícios-sede das Promotorias 

de Justiça comarcas de Campo Grande e de Naviraí, assim como da Procuradoria-Geral de Justiça.

 ~ Realização de diversas melhorias no Almoxarifado de Engenharia, visando garantir a segurança dos traba-

lhadores e do patrimônio do órgão. Além das melhorias físicas, foram implantadas melhorias de processo e 

de gestão.

 ~ Instalação de telefone de uso público (TUP) acessível no edifício-sede das Promotorias de Justiça da Capital 

- unidade Rua da Paz. Estão sendo realizadas as adequações necessárias para possibilitar a instalação dos 

TUPs adaptados nos demais edifícios, prioritariamente de entrância especial e futuramente em todos os 

edifícios do MPMS.

 ~ Elaboração e protocolização, junto ao Corpo de Bombeiros Militar de MS, do Projeto de Segurança contra 

Incêndio e Pânico (PSCIP) do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Campo Grande - unidade Rua da 

Paz.

 ~ Visita para verificação e atualização cadastral dos layouts de todas as Promotorias do Estado. Realizaram-se 

as devidas adequações nos ambientes de forma a comportarem os novos estagiários de pós-graduação 

ingressados no órgão.
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 ~ Elaboração de Memorial de Padronização de Acabamentos em 

atendimento à deliberação da Secretaria-Geral, visando a economi-

cidade e a praticidade para a manutenção, além de garantir a iden-

tidade visual da Instituição.

 ~ Acompanhamento do processo de locação de imóvel para abrigar 

as Promotorias de Justiça das comarcas de Itaporã (finalizado), 

Anaurilândia (não houve sucesso e o processo foi encerrado por 

solicitação da Promotoria local), Brasilândia (contrato celebrado, em 

fase de aquisição de itens para ambientação), Angélica (em fase de 

finalização de contrato) e GAECO em Dourados (não foram identifi-

cados prédios a serem locados, será iniciado processo de locação 

sob medida).

 ~ Participação no IV Encontro Nacional de Fiscais e Gestores de 

Contratos de Obras e Serviços de Engenharia na Administração 

Pública, com palestras, oficinas e debates abordando os principais 

procedimentos e boas práticas a serem observadas na gestão con-

tratual de obras públicas.

 ~ Especificação dos requisitos técnicos, elaboração de termos de 

referência e fiscalização da execução de contratos de serviços de 

engenharia e manutenções preventivas e corretivas, totalizando 

33 contratos no período, relativos a itens tais como manutenção de 

elevadores, locação e manutenção de nobreaks, instalação e manu-

tenção de ares condicionados, entre outros.

 ~ Fiscalização da obra do novo edifício-sede das Promotorias de 

Justiça da comarca de Naviraí, iniciada em 15.8.2017. O prédio 

principal tem capacidade para abrigar cinco Promotorias e diversas 

estruturas de apoio, como sanitários, copa, arquivos, entre outros.

33
CONTRATOS EM 2017

Figura 70. Hasteamento das bandeiras 

no evento de inauguração das Promo-

torias de Justiça da comarca de Naviraí.



190

Relatório Anual de Atividades  |  2017

 ~ Inauguração do novo edifício-sede da Promotoria de Justiça da 

comarca de Itaporã em 13.12.2017.

 ~ Elaboração dos projetos de reforma dos edifícios-sedes das Promo-

torias de Justiça das comarcas de Maracaju, Ivinhema, Paranaíba, 

Fátima do Sul, Aquidauana, Sidrolândia, Caarapó e Nova Andradina, 

conforme Plano de Metas 2017. Todos os projetos serão orçados e 

licitados em 2018.

 ~ Capacitação da equipe por meio de cursos: “Curso avançado de 

elaboração de planilhas de obras com o SINAPI”; “Capacitação, 

formação e atualização de gestores e fiscais de contrato”; “Curso 

de acessibilidade aplicada”; “Curso de formação de brigadistas – 

Unidade Ricardo Brandão – Campo Grande”.

 ~ Participação e presidência em três comissões: Comissão de Aces-

sibilidade, Comissão de Projetos e Comissão Mista, cujas atividades 

foram descritas em relatórios específicos.

 ~ Manutenções nos prédios das comarcas de: Bonito, Bela Vista, 

Dourados, Mundo Novo, Jardim, Campo Grande (PGJ, Promotorias 

de Justiça – unidades Ricardo Brandão e Rua da Paz – e DMP), Ponta 

Porã, Aquidauana, Corumbá, Bataguassu, Rio Brilhante, Costa Rica, 

Chapadão do Sul, Porto Murtinho, Terenos, Rio Verde de Mato 

Grosso, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Camapuã, São Gabriel 

do Oeste, Aparecida do Taboado, Naviraí, Amambai, Sidrolândia, 

Ivinhema, Coxim, Miranda, entre outras. Referidas manutenções re-

sultaram em 784 chamados atendidos e solucionados pelo DENG.

Para o ano de 2018, o DENG planeja executar a obra de adequação viária 

e da readequação dos espaços administrativos da Procuradoria-Geral de 

Figura 71. Entrega do novo edifício-se-

de da Promotoria de Justiça da comarca 

de Itaporã.

784
CHAMADOS ATENDIDOS E  
SOLUCIONADOS PELO DENG
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Justiça em atendimento ao Plano Diretor, e ainda elaborar os projetos do novo prédio das Procuradorias de Justiça, 

do DMP e novas áreas de apoio às empresas terceirizadas.

Pretende, também, orçar, licitar e iniciar as obras referentes ao Plano de Metas 2017 das comarcas de Maracaju, 

Sidrolândia, Fátima do Sul, Caarapó, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Ivinhema; elaborar os projetos refe-

rentes ao Plano de Metas 2018 das comarcas de Ponta Porã, Cassilândia, Costa Rica, Camapuã e Amambai, bem 

como os projetos dos edifícios das Promotorias de Justiça de Campo Grande (unidade Rua da Paz), Dourados e 

Três Lagoas. As obras contemplarão a adequação dos prédios no tocante a acessibilidade, prevenção e combate 

a incêndio, segurança institucional e atendimento às demandas locais, em atendimento à norma NBR 9050/2015 

da ABNT, bem como à Resolução CNMP n° 81, de 31.1.2012, que dispõe sobre adequação das edificações e serviços 

do Ministério Público da União e dos Estados.

Receberá e realizará as ações necessárias para iniciar a operação dos novos edifícios-sede que abrigarão as Promo-

torias de Justiça em Campo Grande (unidades Chácara Cachoeira), Angélica, Brasilândia e Dourados (GAECO); dará 

suporte à Secretaria de Administração realizando as intervenções necessárias de forma a possibilitar a implantação 

dos novos equipamentos e substituição dos existentes, em função do novo contrato de locação de impressoras e 

fragmentadoras, resultado do trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho de outsourcing de impressão, assim 

como implantar as medidas de segurança institucional, como controle de acesso, detecção de metais e monitora-

mento por sistema de câmeras.

6.1.3 Orçamentário, financeiro e patrimonial

A execução financeira, orçamentária e patrimonial da Instituição, bem como seus registros contábeis, todos decor-

rentes das atribuições da Secretaria de Finanças e Planejamento (SEFIN), apresentaram os seguintes resultados 

para o exercício de 2017:

Tabela 46. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial - PGJ em R$

Dotação Inicial R$359.164.600,00

Créditos Suplementares - FONTE 00 R$0,00

Destaque Recebido - FONTE 44 R$128.080,00

Total R$359.292.680,00

Dotação 2017 R$359.292.680,00

Empenhado R$354.287.404,71

Liquidado R$335.562.326,90

Pago R$334.753.885,92

Saldo de Dotação R$5.005.275,29

Saldo a Pagar R$19.533.518,79
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Tabela 47. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ em R$– Fonte 00

Tabela 48. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ em R$ – Fonte 44

Ativo Valor

 - Bancos R$20.071.967,14

 - Outras disponibilidades financeiras R$14.047,26

Disponibilidade financeira R$20.086.014,40

Passivo Valor

 - Depósitos R$513.879,24

 - Restos a pagar processados R$808.440,98

Obrigações financeiras R$1.322.320,22

Saldo antes da Inscrição em restos a pagar não processados R$18.763.694,18

Inscrição em restos a pagar não processados R$18.725.077,81

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados R$38.616,37

Ativo Valor

 - Bancos R$109.659,69

 - Outras disponibilidades financeiras R$0,00

Disponibilidade financeira R$109.659,69

Passivo Valor

 - Depósitos R$0,00

 - Restos a pagar processados R$0,00

Obrigações financeiras R$0,00

Saldo antes da Inscrição em restos a pagar não processados R$109.659,69

Inscrição em restos a pagar não processados R$0,00

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados R$109.659,69
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Tabela 49. Balanço de movimentação de bens patrimoniais – PGJ em R$

Tabela 50. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial - FEADMP/MS em R$

Movimentação do exercício - R$

Bens móveis em estoque
Saldo em 

31/12/2016
Entradas Saídas

Saldo em 

31/12/2017

Bens de Consumo R$368.457,66 R$2.515.936,47 R$2.497.510,67 R$386.883,46

Material Permanente R$295.863,19 R$10.629.139,34 R$10.701.138,79 R$223.863,74

Estoque Interno do Almoxarifado
Saldo em 

31/12/2016
Entradas Saídas

Saldo em 

31/12/2017

Bens móveis incorporados em uso R$45.246.608,99 R$10.629.139,34 R$1.816.820,72 R$54.058.927,61

Depreciação Acumulada -R$2.247.469,75 -R$3.641,14 -R$2.934.684,22 -R$5.178.512,83

Bens imóveis R$23.005.318,97 R$4.977.903,22 R$0,00 R$27.983.222,19

Bens intangíveis R$1.767.440,32 R$3.116.249,03 R$0,00 R$4.883.689,35

Total R$68.140.356,19 R$82.134.209,78

Dotação Inicial - FONTE 40 R$31.650.000,00

Dotação Inicial - FONTE 45 R$150.000,00

Dotação Inicial - FONTE 81 R$209.953,02

Total R$32.009.953,02

Dotação 2016 R$32.009.953,02

Empenhado R$20.755.084,88

Liquidado R$8.873.202,41

Pago R$8.873.202,41

Saldo de Dotação R$11.254.868,14

Saldo a Pagar R$11.881.882,47
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Tabela 51. Resumo da disponibilidade financeira – FEADMP/MS em R$

6.1.4 Licitação

A Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pelo Procurador-

-Geral de Justiça por meio da Portaria nº 2107/2017-PGJ, de 28.6.2017, atu-

almente é composta por uma equipe de seis servidores efetivos, um na 

qualidade de presidente os demais como membros

Durante o exercício, a CPL atuou em 63 procedimentos licitatórios, sendo 

59 pregões e 4 concorrências, abrangendo a aquisição e/ou contratação de 

objetos, desde materiais de consumo indispensáveis ao desenvolvimento 

das atividades ministeriais até a execução de obras de engenharia de porte 

mais elevado.

Com relação às concorrências referentes a obras, merece destaque a con-

tratação de empresa para execução da reforma do edifício-sede da Pro-

curadoria-Geral de Justiça, considerada de significativa importância para 

a otimização dos espaços, modernização das instalações e melhoria das 

condições de segurança e acessibilidade, com fundamento na Resolução 

CNMP nº 81, de 31.1.2012.

Com o objetivo de ampliar e renovar a frota de automóveis do Órgão, para 

atender às atividades da Procuradoria-Geral de Justiça e das Promotorias 

Ativo Valor

 - Bancos R$64.752.058,28

 - Outras disponibilidades financeiras R$0,00

Disponibilidade financeira R$64.752.058,28

Passivo Valor

 - Depósitos R$0,00

 - Restos a pagar processados R$0,00

Obrigações financeiras R$0,00

Saldo antes da Inscrição em restos a pagar não processados R$64.752.058,28

Inscrição em restos a pagar não processados R$11.881.882,47

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados R$52.870.175,81



63
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Sendo:

59
PREGÕES

4
CONCORRÊNCIAS
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de Justiça da Capital e do interior do Estado, foram adquiridos, por intermédio de licitações públicas, dois veículos 

Toyota modelo SW4, seis camionetes Chevrolet modelo S-10, nove utilitários Fiat modelo Doblò e um Volkswagen 

modelo Gol.

Dando continuidade à política de modernização e evolução da estrutura de Tecnologia de Informação do Órgão, re-

alizou-se licitação para aquisição de solução de segurança de redes de computadores:  Firewall de última geração, 

Solução de Sandbox (detecção avançada de ameaças) Web Application Firewall – WAF (software para prevenção de 

ataque à aplicações corporativas), solução de web cache e otimização WAN.

Em atenção ao compromisso dos dirigentes da Instituição no trato com o erário, face ao período de austerida-

de econômica vivenciado no ano de 2017, a CPL despendeu todos os esforços na busca do menor preço, dos 

produtos de boa qualidade e das melhores condições de contratação, reduzindo os custos para a Instituição, tanto 

na aquisição de bens de consumo e permanentes, como na contratação de empresas prestadoras de serviços.

A sistemática dos procedimentos licitatórios para registro de preços continua sendo aplicada com regularidade, 

destacando-se cada vez mais como uma ferramenta de economia e racionalização nas compras e contratações, 

propiciando atender com qualidade e eficiência às necessidades da Instituição.

A condução dos processos licitatórios, com base em trabalho sério, transparente e eficiente, observando-se rigoro-

samente os preceitos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública, mantém o Ministério Público 

Estadual como uma das instituições mais respeitadas no Estado nesse campo e contribuem para o atingimento de 

seu objetivo maior, que é o atendimento efetivo à sociedade.

6.1.5 Tecnologia da Informação

Durante o ano de 2017, algumas das principais diretrizes da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) foram a 

evolução na Gestão e Governança de TI, a informatização dos processos, o aperfeiçoamento de sistemas que apri-

moraram as rotinas judiciais e administrativas.

Por meio de sua diretoria, a STI esteve presente, como integrante do Comitê de Políticas de Tecnologia da In-

formação (CPTI), nas 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público brasileiro 

(FNG), do CNMP, ocorridas em Brasília/DF, em abril e agosto respectivamente. Participou, também em agosto, do 

8º Congresso Brasileiro do Ministério Público, que teve como tema “O Ministério Público e Sustentabilidade: o direito 

das presentes e futuras gerações”.

No sentido de ampliar a Governança de TI na Instituição, a STI esteve presente nas 2ª e 3ª fases da Capacitação em 

Governança e Gestão de TI, também realizadas em Brasília, em março e novembro respectivamente. Por meio das 

capacitações, foi adquirida por sua Diretora a certificação na metodologia Cobit5 Foundation. O Cobit 5 Foundation 

é um framework (conjunto de conceitos) de boas práticas, um conjunto de ferramentas que funciona como um guia 

que auxilia no alcance dos objetivos de governança e gerenciamento de TI.

É importante também destacar que, no início do ano, foram renovadas as licenças da solução de TI do tipo Data 

Discovery denominada Qlikview. Esse sistema visa disponibilizar as informações mais importantes, analisar indicado-

res, cruzar e parametrizar dados, a fim de auxiliar na tomada de decisões estratégicas da Instituição.
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Renovações e aquisições de certificados digitais

As aquisições de certificados digitais em 2017 se iniciaram em maio, por 

intermédio do Empenho nº 2017NE001820, Processo 1450/2017, adquiridos 

por compra direta, na quantidade de 30 certificados digitais E-CPF A3 e dis-

positivos do tipo token USB. Foram emitidos 81 certificados digitais aos 

membros e servidores da Instituição.

6.1.5.1 Infraestrutura e Tecnologia

Links para intranet de dados ainda mais rápidos - nos anos anteriores, foi 

realizado o processo de migração dos circuitos de dados para uma nova 

tecnologia que suportasse o novo sistema de processo eletrônico. Em 

2017, com o aumento de serviços institucionais online, que requerem uma 

estrutura cada vez melhor, deu-se início ao projeto para aumento de veloci-

dade dos links de dados, já concluída a migração de 26 localidades, englo-

bando-se Promotorias de Justiça da capital e do interior e prédios diversos 

da Instituição, conforme descrição a seguir.

Tabela 52. Localidades com migração de velocidade dos links de 

dados

Aumento do link de Internet – como a totalidade de órgãos da Instituição 

se conecta à internet por meio de um link centralizado na Procuradoria-

-Geral de Justiça e considerando também que a utilização de serviços e 

aplicativos que demandam internet tem sido crescente, foi implementado 

um aumento do link de 100 Mbps para 622 Mbps, para proporcionar melhor 

qualidade da velocidade de navegação e garantir que haja capacidade su-

ficiente de suportar as necessidades atuais e previstas.

Nova ferramenta para troca de mensagens instantâneas – foi implantado 

o Skype for Business, que possui uma interface contemporânea e intuitiva. 

A ferramenta também agregou diversas outras funcionalidades, permitindo 

reuniões e apresentações para até 250 pessoas na mesma sala, realização 

81
CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS AOS 
MEMBROS E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO

Velocidade Local Quantidade

De 4Mbps para 8Mbps

Amambai, Aparecida, Aquidauana, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Casa da Mulher, 

Prédio da Divisão de Material e Patrimônio, Cassilândia, Corumbá Fórum, Costa 

Rica, Coxim, Fátima do Sul, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, 

Rio Brilhante e Sidrolândia.

20

De 10Mbps para 20Mbps
Promotorias da Rua da Paz, Promotorias Especializadas, Corumbá, Dourados (2 

links), Ponta Porã e Três Lagoas.
6
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de conversas com chamadas de vídeo e voz, transmissão online para um 

grande público e envio e recebimento de arquivos durante a conversa.

Novo e-mail institucional –  utilizava-se uma ferramenta gratuita, buscando 

suprir a demanda de e-mail no âmbito da Instituição. Todavia, por ser uma 

ferramenta livre, havia diversas limitações. Em 2017 foi adquirida e imple-

mentada um pacote de software que de fato tornou o e-mail uma ferramen-

ta própria para auxiliar nas necessidades do Órgão, sendo migradas 1.493 

caixas de e-mail para a nova plataforma, com aumento de capacidade de 1 

GB para 100 GB e arquivo morto ilimitado. Também houve incremento no 

tamanho do anexo, de 20 MB para 35 MB, assim como propiciou-se uma 

interface personalizável, agenda integrada compartilhável, bloco de tarefas, 

respostas automáticas intuitivas, entre outros.

Pacote Office 2016 – a Instituição passou a contar com a nova versão do 

pacote Office, com melhoria de desempenho em relação às versões an-

teriores, modelos de documentos e planilhas mais elaborados, melhor 

aparência e menu organizado em categorias. Atualmente faz-se uso de 

1.679 licenças do Pacote Office 2016. O pacote também conta com uma 

ferramenta de suporte integrado, o “Diga-me o que você deseja fazer”, que 

permite pesquisar dentro do aplicativo um recurso disponível, sem que seja 

necessária a navegação pelos menus.

Nova central telefônica VoIP – as centrais telefônicas convencionais dos 

prédios de Campo Grande foram substituídas por sistema de telefonia IP, 

que dispensa o uso de cabeamento dedicado para telefonia, implicando 

em redução de custos de material e manutenção. Também impacta na 

redução do tempo de atendimento por conta do gerenciamento remoto, 

com comandos e alarmes em tempo real e alteração de ramais via software, 

sem necessidade de intervenção física para tal.

Avanço com a implantação da solução wi-fi – em continuidade ao projeto 

de implantação da solução wi-fi iniciado em 2015, foram instalados mais 18 

equipamentos distribuídos nas seguintes localidades: Amambai, Aparecida 

do Taboado, Bela Vista, Brasilândia, Dourados, Jardim, Maracaju, Paranaíba, 

Ponta Porã e Sidrolândia.

Proteção de armazenamento de dados - buscando reduzir a perda de 

dados o máximo possível, foi adquirida e implementada uma solução líder 

de mercado, que possibilitou a replicação de dados para outro prédio da 

Instituição, para recuperação em caso de desastres. Esta solução também 

permite backup até 50 vezes mais rápido que a solução utilizada anterior-

mente, elevando a confiabilidade dos dados armazenados.



1.493
CAIXAS DE E-MAIL MIGRADAS COM  
O NOVO E-MAIL INSTITUCIONAL
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6.1.5.2 Sistemas da Informação 

O desenvolvimento, a implantação, a manutenção ou o aprimoramento de sistemas de informação e seus bancos de 

dados foram realizados por meio de manutenções evolutivas e adaptativas, bem como novos projetos e sistemas.

Manutenção Evolutiva

 ~ Sistema de distribuição:

Distribuição expressa

Objetivo: distribuição célere e simplificada de processos.

Descrição da funcionalidade: configuração de parâmetros e filtros para distribuição de vários processos, 

permitindo reaproveitamento e agilidade.

Parte interessada: Conselho Superior do Ministério Público.

Distribuição compensatória

Objetivo: permitir a distribuição de processos de forma equilibrada e personalizada entre órgãos do MPMS.

Descrição da funcionalidade: com as alterações em atribuições de Promotorias de Justiça e a necessidade 

de personalizar a distribuição de processos por meio do controle de áreas concomitantes entre unidades, 

foi criada a nova funcionalidade para efetuar distribuições de maneira compensatória, por meio do qual um 

grupo de Promotorias poderá equilibrar as demandas de recebimentos de processos.

Parte interessada: Supervisão das Promotorias.

 ~ Portal MPMS:

Cadastro e controle de inscrições do concurso de estagiários

Objetivo: controlar as inscrições para os concursos de estagiários do MPMS.

Descrição da funcionalidade: de forma a atender a demanda solicitada pelo CEAF (Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional), foi criada a página do XX Concurso de Seleção de Estagiários, contendo todo 

o cadastro e controle de inscrição dos candidatos, e também a geração de boletos para pagamentos da 

inscrição.

Parte interessada: CEAF e MPMS.
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 ~ TV-MPE

De forma a atender a evolução do software utilizado para reprodução ao vivo das reuniões do Colégio de 

Procuradores e do Conselho Superior do MPMS, com qualidade mais elevada que a utilizada anteriormente, 

foi desenvolvida a aplicação contendo o player de exibição e controle do SIMP das permissões de acesso.

Manutenção Adaptativa

 ~ Sistema de ponto eletrônico:

Objetivo: permitir que a chefia delibere sobre as faltas do servidor.

Descrição da funcionalidade: foi implementada a funcionalidade que permite que as chefias deliberem 

sobre as justificativas de ausência e pedidos de banco de horas até o período de fechamento de folha de 

frequência do mês, possibilitando também a deliberação em lote.

Parte interessada: chefias imediatas.

Novos Projetos/Sistemas

 ~ SAJ Relatórios

Objetivo: extração de relatórios do SAJMP para acompanhamento dos processos.

Descrição da funcionalidade: com a implantação do SAJMP em vários setores da Instituição e por meio 

da utilização constante do sistema, foi verificada a necessidade de personalizar e criar novos relatórios de 

acompanhamento de processos. Para suprir tal necessidade, foi implementado o novo sistema.

Parte interessada: Procuradorias de Justiça, Corregedoria-Geral, Secretarias e Promotorias de Justiça.

 ~ WSCNVD - Cadastro Nacional de Violência Doméstica

Objetivo: serviço de envio de informações sobre processos relacionados à Violência Doméstica contra a 

Mulher.

Descrição da funcionalidade: atendendo a demanda do CNMP para o novo Cadastro Nacional de Violência 

Doméstica, foi desenvolvida uma aplicação para envio de informações sobre violência doméstica ao referido 

Conselho. As informações são extraídas da base de dados do SAJMP, encaminhadas semanalmente de 

forma automatizada. 

Parte interessada: CNMP e MPMS.

 ~ Roteiro Virtual do Código Florestal

Objetivo: construção de página web para disponibilização do roteiro do Código Florestal.
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Descrição da funcionalidade: de forma a atender a demanda de visualização do trabalho realizado pelo 

Núcleo Ambiental, foi implementada na intranet do Portal do MPMS a página do roteiro virtual do Código 

Florestal.

Parte Interessada: Núcleo Ambiental e membros do MPMS.

 ~ MP Social – QlikView

Objetivo: disponibilizar indicadores socioeconômicos do estado de Mato Grosso do Sul e de seus municí-

pios, por meio da disponibilização de indicadores que norteiam as diversas áreas de atuação do Ministério 

Público.

Descrição da funcionalidade: nova ferramenta de análise, servindo de suporte aos membros e ao público 

externo, com relação aos dados socioeconômicos dos municípios sul-mato-grossenses. Desenvolvido com 

a plataforma QlikView, incluindo informações relacionadas a referências demográficas, educação, saúde, 

economia, índice de transparência e dados criminais.

Parte interessada: membros do MPMS e público externo.

 ~ Mapa do Crime

Objetivo: fornecer informações da área criminal contidas na base de dados do SAJMP.

Descrição da funcionalidade: aplicação que permite a utilização das informações da área criminal registra-

das nos inquéritos policiais da base do SAJMP, desenvolvida para fins de análise georreferenciada dos locais 

de crime, baseada nos dados de endereço. Contém funcionalidades de busca de dados do processo, de 

forma a permitir a exibição de contextos diferenciados de crimes.

Parte interessada: Administração Superior e membros do MPMS.

 ~ Token

Objetivo: controlar os prazos relacionados à renovação de certificados digitais e tokens.

Descrição da funcionalidade: de forma a atender a necessidade de controlar efetivamente os prazos rela-

cionados a renovação de certificados digital e tokens de membros e servidores, utilizado em grande escala 

para o processo eletrônico, foi desenvolvida a aplicação para registro e controle das informações.

Parte interessada: STI e MPMS.

 ~ Única instância

Objetivo: estreitar a comunicação entre a 1ª e a 2ª instâncias.



201

Secretaria-Geral do MPMS e suas Coordenações Administrativas

Descrição da funcionalidade: para atendimento à demanda da Administração Superior em utilizar a tec-

nologia para estreitar a comunicação entre a 1ª e a 2ª instâncias, foi desenvolvida a aplicação de envio de 

aviso de informações de processos do SAJMP que tramitam entre as duas instâncias, encaminhando para 

os membros as atualizações processuais para os seguintes casos: habeas corpus distribuídos em 2º Grau, 

habeas corpus com parecer em 2º Grau, habeas corpus com intimação em 2º Grau, processos distribuídos 

em 2º Grau, processos com parecer em 2º Grau, processos com intimação em 2º Grau, processos distribu-

ídos para análise de viabilidade e processos com interposição de recursos especiais ou extraordinários em 

2º Grau.

Parte interessada: Administração Superior e membros do MPMS.

 ~ Carteiras Funcionais

Objetivo: atender ao disposto na Resolução nº 016/2017-PGJ, de 17.7.2017.

Descrição da funcionalidade: de forma a atender a resolução que regulamenta a expedição e uso de 

carteira de identidade funcional dos membros e servidores do MPMS, foi desenvolvida a aplicação móvel 

para registro de assinaturas via tablet para membros e servidores, e também página web no Portal do MPMS, 

para autenticação remota e exportação das informações para confecção e impressão das novas carteiras 

funcionais.

Parte interessada: SRH e MPMS.

 ~ Identidade Visual MPE

Objetivo: desenvolver a nova identidade visual da Instituição.

Descrição: em atendimento à demanda da Administração Superior na questão relacionada à renovação da 

identidade visual do MPMS, foi desenvolvida a nova logomarca e seu manual de utilização.

Parte interessada: MPMS.

6.1.5.3 Governança de TI

Não obstante a Política Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério Público (PNTI), instituída pela Resolução 

CNMP nº 171, de 27.6.2017, ter sido objeto de deliberação em plenária pelo CNMP apenas em junho passado, a 

STI, por meio do Departamento de Governança de TI e com o apoio da SEPLANGE, seguindo as boas práticas do 

framework Cobit 5 Foundation, realizou em 2017 várias ações direcionadas ao tema gestão e governança de TI.

Figura 72. Nova identidade visual do 

MPMS
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 ~ Participação no curso de Cobit 5 Fase 2 - Módulo Elaborando um 

Diagnóstico de TI com Cobit5 e Elaborando um PETI com Cobit 5, de 

13 a 17.3.2017, em Brasília – DF;

 ~ Alinhamento e disseminação sobre a capacitação relativa ao Cobit 

5 – Metodologia e framework de boas práticas para Governança e 

Gestão de TI, na Sala do Colégio de Procuradores;

 ~ Elaboração de estudo de caso da STI do MPMS;

 ~ Elaboração de pesquisa junto aos servidores da Instituição, por meio 

de um questionário elaborado na plataforma Google Forms, capaz 

de coletar, quantificar e qualificar o cenário atual da STI, para a rea-

lização do respectivo diagnóstico;

 ~ Com as respostas da pesquisa, foi aplicada a metodologia Diagrama 

de Causa e Efeito (Diagrama de Ishikawa), vinculando-se o problema 

a sua causa e cada causa a uma possível solução;

 ~ Realização de oficina para validação de dados a fim de identificar as 

causas dos problemas apontados nas respostas do questionário, 

bem como as ações necessárias para saná-los;

Oficina e validação dos dados Figura 73. Oficina de validação de 

dados
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Realização da 1ª reunião com todos os servidores da STI para alinhamento sobre o Programa Nacional de Gover-

nança e Gestão de TI e apresentação do questionário para diagnóstico dos problemas atuais;

 ~ Elaboração de relatório parcial para apresentação do CETI – Business Case: Implantação da Governança 

Nacional de TI no MPMS;

 ~ Elaboração de um plano de ação com cruzamento dos dados dos problemas com as ações de melhoria, 

priorização das ações de melhoria e definição dos responsáveis;

 ~ Realização da 2ª reunião com todos os servidores da STI para alinhamento das prioridades do Plano de Ação 

e próximas etapas do Plano Nacional de Governança de TI;

 ~ Conclusão do mapeamento dos processos críticos e prioritários conforme abaixo:

Processo de gerenciar serviços e incidentes: catálogo de serviços e problemas;

Processo de gerenciar mudanças;

Processo de gerenciar software: requisitos, construção e homologação.

 ~ Conclusão do painel de monitoramento dos indicadores dos processos já mapeados e implementados;

 ~ Alinhamento e apresentação da Política Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério Público, 

Resolução CNMP nº 171, de 27 de junho de 2017;

 ~ Implementação do Processo de Gerenciar Mudanças na ferramenta @Serviços para automatizar suas rotinas 

e controles;

Figura 74. Alinhamento e apresentação 

da Política Nacional de Tecnologia da In-

formação do Ministério Público
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 ~ 3ª reunião com todos os servidores da STI na sala do Colégio de 

Procuradores para apresentação dos processos: Gestão de Serviços 

e Incidentes de TI, Gestão do Catálogo de Serviços, Gestão de 

Problemas e Gestão de Mudanças;

 ~ Elaboração de Diagnóstico da STI para apresentação no dia do 

evento “PETI, Planejamento Estratégico de TI”, contendo: STI em 

números (tecnologias), Processo de TI (avaliação de capacidade), 

Serviços de TI (pesquisa de satisfação) e Pessoas (pesquisa interna).

 ~ Em parceira com a SEPLANGE, foram realizados o planejamento e 

a execução do evento “Planejamento Estratégico de TI”, bem como 

posteriores reuniões para compilação dos dados levantados nas 

dinâmicas do evento e apresentação do produto final: PETI;

 ~ Elaboração de proposta de plano de trabalho da PNTI, a ser apre-

sentada ao CETI;

 ~ 4ª reunião com todos os servidores da STI, na sala do Colégio de 

Procuradores, para apresentação do resultado final do PETI, bem 

como sua metodologia;

 ~ Conclusão do mapeamento do processo Gestão de Programas e 

Projetos de TI;

Figura 75. Apresentação de processos 

críticos e prioritários.

Figura 76. Apresentação do PETI.
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 ~ Definição conjunta STI, CETI e SEPLANGE da Missão, Visão e Valores 

da área de Tecnologia da Informação;

Missão
“Prover serviços de Tecnologia da 
Informação para o cumprimento 
das iniciativas e objetivos 
estratégicos institucionais.”

Valores
 Segurança: permanecer alerta e orientar os usuários

 Confiabilidade: serviços disponíveis conquistam a confiança

 Inovação: novos desafios demandam novas ideias

 Eficiência: entregar valor otimizando recursos e riscos

 Entusiasmo: estamos trabalhando para um mundo melhor

 Cortesia: respeitar e entender as necessidades dos usuários

 União: trabalhando juntos vamos mais longe

 Conformidade: respeitamos as leis e regulamentos

Visão
“Consolidar a TI como a área 
estratégica da instituição 
oferecendo serviços que 
coloquem o MPMS na vanguarda 
tecnológica do Ministério Público 
brasileiro”



206

Relatório Anual de Atividades  |  2017

Projetos e serviços de TI

Os atendimentos realizados pela Central de Serviços de TI totalizaram 

20.462 chamados atendidos, cerca de 16% a mais que no ano anterior 

(17.615 chamados). Do total de chamados, 49,39% se referem aos serviços 

relacionados ao SAJMP e 30,95% à infraestrutura.

Sistema de processo eletrônico SAJMP

Com a última implantação do sistema SAJMP, ocorrida em 21.6.2017, nas Pro-

motorias de Justiça de Sidrolândia, encerrou-se o primeiro ciclo do Projeto 

Guaicuru, que trouxe um mecanismo mais ágil e moderno de trabalho, o 

que resultou em benefícios para todos os Promotores de Justiça, servido-

res, parceiros e toda a população.

O Projeto exigiu dedicação e empenho institucional voltado à execução de 

numerosas ações de configuração, homologação e treinamento ao longo 

de dois anos de duração, iniciado em 6.4.2015.

O sistema de tramitação de processos eletrônicos, 100% implantado nas 

Promotorias e Procuradorias de Justiça, contribuiu para a eficiência, a 

celeridade e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão sul-mato-

-grossense.

O sistema também foi implantado nos seguintes órgãos: Ouvidoria, DAEX, 

CI, NUGEO, CAOMA, Corregedoria-Geral, Central de Inquéritos Policiais 

(CIP), SEDAP, SEGAB, SEG, ASSEP, ASSETEJ, ASSEREV, GAECO, SEPLANGE, 

STI, GACEP, CSMP e Setor de Operação e Inteligência.

A próxima fase do Projeto Guaicuru irá contemplar os Centro de Apoio Ope-

racional e setores da área-meio do MPMS.

Foram implantadas as versões de manutenção corretiva a seguir.

Tabela 54. Manutenção corretiva do sistema SAJMP

20.462
CHAMADOS ATENDIDOS

16%
A MAIS QUE NO ANO ANTERIOR

Tabela 53. Atendimentos realiza-

dos pelo @Serviços.

Janeiro 1.541

Fevereiro 1.476

Março 2.445

Abril 1.505

Maio 2.275

Junho 1.494

Julho 1.365

Agosto 1.895

Setembro 1.673

Outubro 2.007

Novembro 1.834

Dezembro 952

100%
IMPLANTAÇÃO DO SAJMP

Versão Status

2.0.17-20 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-21 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-22 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-23 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-24 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-25 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção
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Versão Status

2.0.17-26 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-27 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-28 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-29 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-30 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-31 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-32 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-33 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-34 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-35 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-36 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-37 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-38 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-39 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.17-40 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.17-41 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-12 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.20-14 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.20-15 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.20-16 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.20-17 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-18 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-19 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-21 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.20-22 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.20-23 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-24 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-25 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-26 Testada e atualizada em ambiente de produção

2.0.20-27 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção

2.0.20-28 Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção
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As versões com status igual a “Testada e NÃO atualizada em ambiente de produção” são as que tiveram erros im-

peditivos ou que tiveram deliberação pelo acúmulo de mais correções.

Foram abertos 988 chamados no Portal do Cliente da Softplan relativos a incidentes e requisições de serviços.

Tabela 55. Chamados para a Softplan por tipo

Manutenção evolutiva do sistema SAJMP

A seguir a relação dos Documentos Iniciais de Requisitos (DIRs) para futuras evoluções dos sistemas atendendo a 

gestão do ciclo de evolução do Contrato nº 04/2014.

 ~ 247334/1 - O sistema não fecha automaticamente a janela de “Movimento de processos entre filas” após 

clicar no botão “Salvar”.

 ~ 247334/2 - A informação de “Pedido de envio” na tela de “Histórico de petições” não deixa claro ao usuário o 

horário da petição (se foi enviada à tarde ou pela manhã).

 ~ 247334/3 - Ordenação dos modelos na tela de “Consulta de Modelos”.

 ~ 247334/4 - Ordenação de registros na tela de “Consulta de Locais” na janela de “Remessa”.

 ~ 247334/5 - A linha não é selecionada inteiramente quando se utiliza a coluna “Selecionar” no fluxo de trabalho.

 ~ 247334/6 - Ao inserir uma movimentação que exija o nome do Promotor de Justiça por meio do atalho “Mo-

vimentação unitária”, o sistema não preenche o nome do Promotor padrão.

 ~ 247334/7 - Na pasta digital do TJ, o número judiciário não se encontra formatado.

 ~ 245131/1 - Criar uma nova atividade que permita no fluxo de trabalho o lançamento de movimentações em 

lote.

Tipo do chamado para a Softplan Quantidade

Atendimento a dúvidas sobre o sistema 178

Erro ou falha 726

Instalação de versão 38

Manutenção adaptativa 2

Manutenção evolutiva 27

Orientação sobre infraestrutura 17

Total 988
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 ~ 245131/2 - Ao se realizar a consulta de pessoa que resulte em um número elevado de ocorrências, o sistema 

impede a conclusão da busca.

 ~ 245131/3 - Ao abrir a janela de Cadastro de Modelo de Documento, o sistema deve exibir a opção “Modelos 

de Grupo” selecionada como padrão.

 ~ 245131/4 - Visualizar e editar documento por meio do fluxo de documentos.

 ~ 245131/5 - Criar um campo “Pesquisa de Página” nas pastas digitais do MP e do TJ.

 ~ 245131/6 - Editar em lote os campos de “Observação da Fila” e “Observação do Processo” no fluxo de 

Trabalho.

 ~ 245131/7 - Utilizar a informação da tarja do TJ no momento de configurar uma “Regra de Distribuição de 

Carga”.

 ~ 245131/8 - Alterar as colunas na tela de “Consulta de Objetos no Fluxo de Trabalho Incorreto” no SAJMP/

ADM a fim de melhorar seu manuseio.

 ~ 238160/1 - Alterar o código do fluxo de trabalho “CEAF” de “52” para “24” bem como os seus respectivos 

registros.

 ~ 237905/1 - Corrigir o problema de distribuição do módulo do CSMP (SALT erro 226368/143).

 ~ 234917/1 - Agrupar ícones do menu superior no SAJADM.

 ~ 245131/1 - Movimento em lote.

 ~ 245131/7 - Configurar tarja do TJ na “Regra de Distribuição”.
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7.1 Conselho Superior

São membros natos do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) o 

Procurador-Geral de Justiça, como Presidente, e o Corregedor-Geral do Mi-

nistério Público. Os demais componentes, Procuradores de Justiça, somam 

nove membros, com a atual composição eleita em 2016 para o biênio 

2017/2018. Entre estes é eleito um secretário para mandato de um ano.

O CSMP se reúne semanalmente, conforme calendário de reuniões ordiná-

rias previamente definido. Extraordinariamente podem ocorrer reuniões do 

CSMP, quando convocadas por seu Presidente.

Entre as atividades de competência do CSMP destacam-se: a edição de 

regulamento, estabelecendo as normas gerais do concurso de ingresso 

na carreira; a eleição dos membros da Comissão de Concurso; a indicação 

ao Procurador-Geral de Justiça de candidatos a remoção ou promoção 

por merecimento, bem como o nome do mais antigo membro do Ministé-

rio Público para remoção ou promoção por antiguidade; homologação ou 

rejeição, na forma da lei, de promoção de arquivamento de inquérito civil ou 

de peças de informação alusivos à defesa de interesses difusos, coletivos 

ou individuais homogêneos.

7.1.5.1 Composição do Conselho Superior 
no biênio 2017/2018

Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos (2016/2018) 

Corregedor-Geral do MP, Marcos Antonio Martins Sottoriva (2016/2018) 

Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 

Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro 

Procurador de Justiça João Albino Cardoso Filho 

Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva 

Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda 

Procuradora de Justiça Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 

Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 

Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes 

Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva

Entre as atividades do CSMP relativas à finalidade executiva da Instituição, 

destacaram-se a análise da homologação da promoção de arquivamento 

de inquéritos civis e procedimentos, além dos processos administrativos, e, 

ainda, os processos que tratam da movimentação na carreira.
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Tabela 56. Distribuição de Inquéritos Civis e Procedimentos

Tabela 57. Distribuição de Procedimentos Administrativos

Conselheiros Quantidade

Antonio Siufi Neto 308

Belmires Soles Ribeiro 306

João Albino Cardoso Filho 279

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 314

Edgar Roberto Lemos de Miranda 309

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 306

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 306

Helton Fonseca Bernardes 311

Jaceguara Dantas da Silva 328

Total 2.767

Conselheiros Quantidade

Antonio Siufi Neto 0

Belmires Soles Ribeiro 0

João Albino Cardoso Filho 0

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 1

Edgar Roberto Lemos de Miranda 2

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 2

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 1

Helton Fonseca Bernardes 2

Jaceguara Dantas da Silva 0

Total 8
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Tabela 58. Distribuição de Processos de Remoção e Promoção

Tabela 59. Distribuição de Termos de Ajustamento de Conduta

Conselheiros Quantidade

Antonio Siufi Neto 2

Belmires Soles Ribeiro 2

João Albino Cardoso Filho 2

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 2

Edgar Roberto Lemos de Miranda 2

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 1

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 1

Helton Fonseca Bernardes 2

Jaceguara Dantas da Silva 2

Total 16

Conselheiros Quantidade

Antonio Siufi Neto 7

Belmires Soles Ribeiro 6

João Albino Cardoso Filho 8

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 7

Edgar Roberto Lemos de Miranda 9

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 7

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 9

Helton Fonseca Bernardes 11

Jaceguara Dantas da Silva 9

Total 73
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Tabela 60. Autos julgados

O CSMP ainda desenvolveu as seguintes atividades no decorrer do exercício:

 ~ Elegeu o Secretário do CSMP e seu substituto para mandato de um ano;

Autos Julgados 2017 Quantidade

Arquivados

Inquérito civil 1.212

Procedimento preparatório 370

Procedimento administrativo 62

Notícia de fato - recurso 11

Pedido de providência 6

Diligências 

Inquérito civil 76

Procedimento preparatório 8

Procedimento administrativo 4

Notícia de fato - recurso 1

Não Arquivados/remessa ao PGJ

Inquérito civil 7

Procedimento preparatório 0

Prorrogação de prazo 

Inquérito civil 20

Remessa ao MPF / MPT

Inquérito Civil 27

Procedimento preparatório 11
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 ~ Elegeu titular para compor a Comissão do XVII Concurso de Provas e Títulos para ingresso na Carreira do 

MPMS, no cargo de Promotor de Justiça Substituto;

 ~ Referendou designações que agregaram membros do MPMS aos órgãos da Administração Superior;

 ~ Aprovou ad referendum a lista de antiguidade dos membros do MPMS, atualizada até 31.12.2016;

 ~ Conheceu e aprovou termos de ajustamento de conduta (TACs) firmados nas Promotorias de Justiça;

 ~ Deferiu pedidos de remoção por permuta entre Promotores de Justiça das comarcas de Campo Grande, 

entrância especial, e Chapadão do Sul, segunda entrância;

 ~ Apreciou as justificativas de ausências na eleição do CSMP – biênio 2017-2018, na forma manifestada pelos 

Promotores de Justiça;

 ~ Indicou ao Procurador-Geral de Justiça nomes de Promotores de Justiça para promoções e remoções, pelo 

critério de antiguidade e merecimento, de entrância especial e de segunda entrância;

 ~ Aprovou a alteração da Resolução nº 001/2010/CSMP, que regulamenta o estágio probatório dos membros 

do Ministério Público, encaminhada pela Corregedoria-Geral do MP;

 ~ Autorizou Promotores de Justiça a frequentarem cursos, com o deferimento de licenças para estudo com 

prejuízo de funções e e para elaboração de trabalho final de mestrado;

 ~ Homologou o XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do MPMS, no cargo de 

Promotor de Justiça Substituto;

 ~ Aprovou a edição de enunciados com orientações quanto a: questões de arquivamento em casos de dano 

ambiental; TACs e entidades destinatárias de bens ou valores previamente cadastradas; investigação pelo 

Ministério Público Estadual em questões referentes ao “Sistema S”; prorrogação de notícia de fato; questões 

de declínio de atribuição do membro do MPMS; questões de declínio de atribuição de Ministério Público 

de outro Estado da Federação ou do Ministério Público da União; e questões de não conhecimento da 

promoção de arquivamento em casos de o procedimento preparatório ou inquérito civil instruir ação judicial 

proposta pelo órgão de execução, com ressalvas em caso de arquivamento parcial;

 ~ Indicou Promotores de Justiça para: remoção, por merecimento, para Promotorias de Justiça da comarca 

de Campo Grande; promoção, por merecimento, para Promotoria de Justiça de Três Lagoas; promoção, por 

antiguidade, para Promotoria de Justiça de Mundo Novo;

 ~ Aprovou o Regulamento do Concurso Público para Ingresso na Carreira do MPMS, no cargo de Promotor de 

Justiça Substituto;

 ~ Deferiu pedido de Promotores de Justiça Substitutos para residirem em comarca diversa daquela a que 

foram designados;
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 ~ Autorizou Procurador de Justiça a ausentar-se, sem prejuízo das funções, para participar de seminário na 

cidade de São Paulo/SP;

 ~ Elegeu os membros titulares e suplentes para comporem a Comissão do XXVIII Concurso Público de Provas 

e Títulos para Ingresso na Carreira do MPMS, no cargo de Promotor de Justiça Substituto;

 ~ Aprovou o calendário de reuniões ordinárias do CSMP para o ano de 2018.
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7.2 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 e presidido pelo Procurador-Geral de Justiça. As reuniões do 

Colégio ocorrem ordinariamente uma vez ao 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 Minis-

tério Público e outras de interesse institucional, propor a criação de cargos 

e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacio-

nadas ao desempenho das funções institucionais. Também é atribuição do 

Colégio de Procuradores de Justiça dar posse, em sessão solene, ao Pro-

curador-Geral de Justiça, aos membros do Conselho Superior do Ministé-

rio Público, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e seu substituto, aos 

Procuradores de Justiça e aos Promotores de Justiça Substitutos.

Figura 77. Última Reunião Ordinária do 

Colégio de Procuradores de Justiça de 

2017, em 14.12.2017.

Destacaram-se as seguintes apreciações durante as reuniões ordinárias e 

extraordinárias durante o ano de 2017:

 ~ Realização de sessão solene para dar posse aos Procuradores de 

Justiça eleitos como integrantes do Conselho Superior do MP para 

o biênio 2017/2018;

 ~ Julgamento de recursos contra pena de demissão, a bem do serviço 

público, aplicada a servidor do Quadro de Pessoal do Ministério 

Público;
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 ~ Aprovação da minuta de resolução que estabelece o quantitativo de membros agregados aos órgãos da 

Administração Superior e de Apoio Administrativo;

 ~ Aprovação das modificações legislativas necessárias à preservação da paridade entre as carreiras do Mi-

nistério Público e da Magistratura, notadamente em razão das inovações introduzidas pela Lei Estadual nº 

4.961, de 21.12.2016;

 ~ Aprovação da regulamentação do plantão permanente das Procuradorias de Justiça;

 ~ Aprovação das alterações na Resolução nº 018/2010-PGJ, no que concerne à distribuição dos procedi-

mentos oriundos da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), entre as 27ª e 

46ª Promotorias de Justiça, no sentido de se distribuir os procedimentos do Programa de Conciliação para 

Prevenir a Evasão e a Violência Escolar (PROCEVE) à primeira, com compensação de um procedimento de 

diferente natureza à segunda;

 ~ Eleição das Comissões Permanentes do Colégio de Procuradores de Justiça para mandato de dois anos;

 ~ Referenda à concessão de diárias ao Procurador-Geral de Justiça;

 ~ Referenda à concessão de férias ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público;

 ~ Ciência do Relatório Anual das Atividades do Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) 

referente ao ano de 2016;

 ~ Aprovação do Relatório Anual das Atividades do Ministério Público do ano 2016;

 ~ Aprovação da reclassificação das comarcas de Iguatemi, Itaporã, Nova Alvorada do Sul e Ribas do Rio Pardo, 

em consonância com o disposto no art. 3º da Lei Estadual nº 4.904, de 24.8.2016;

 ~ Julgamentos de recursos contra decisões proferidas em pedidos de providência e sindicâncias;

 ~ Aprovação das alterações nas resoluções que tratam das atribuições seguintes das Promotorias de Justiça:

Promotorias de Justiça da comarca de Corumbá;

Promotorias de Justiça de Naviraí;

26ª, 34ª e 42ª Promotorias de Justiça da comarca de Campo Grande;

Promotorias de Justiça com atuação nas áreas de Família e Sucessões e das Promotorias de Justiça com 

atuação na área da Fazenda Pública, todas da comarca de Campo Grande;

8ª Promotoria de Justiça da comarca de Dourados e instalação da 17ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Dourados;
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 ~ Recepção do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja Silva, em visita ao Colégio 

de Procuradores;

 ~ Aprovação da Regulamentação da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul 

(ESMP);

 ~ Aprovação da instalação da 9ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas e da 75ª Promotoria de Justiça de 

Campo Grande;

 ~ Autorização ao Corregedor-Geral do MPMS para realizar correição ordinária nas Procuradorias de Justiça;

 ~ Eleição da lista tríplice para o cargo de Ouvidor do MPMS para o biênio 2017/2019;

 ~ Realização de sessão solene para dar posse aos Promotores de Justiça Substitutos aprovados no XXVII 

Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado de Mato 

Grosso do Sul;

 ~ Realização de sessão solene para dar posse ao Procurador-Geral Adjunto de Gestão e Planejamento Institu-

cional e ao Ouvidor do MPMS para o biênio 2017/2019;

 ~ Aprovação da Proposta Orçamentária 2018;

 ~ Aprovação da alteração do Regimento Interno da Ouvidoria do MPMS;

 ~ Aprovação da alteração da Resolução que regulamenta o Processo Eleitoral para a Ouvidoria do MPMS;

 ~ Aprovação do Manual de Identidade Visual do MPMS;

 ~ Aprovação da alteração da resolução que dispõe sobre as normas para a eleição ao cargo de Procurador-

-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (biênio 2018-2020);

 ~ Aprovação do Plano Geral de Atuação do MPMS para o ano 2018;

 ~ Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do Colégio de Procuradores de Justiça do ano de 2018;

 ~ Aprovação da regulamentação da tramitação dos procedimentos judiciais e extrajudiciais eletrônicos no 

âmbito do MPMS;

 ~ Eleição da Comissão Eleitoral, composta pelos três membros mais antigos do Colégio de Procuradores, en-

carregada do processo eleitoral para a escolha do Procurador-Geral de Justiça – biênio 2018-2020.
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8.1 Ouvidoria do MPMS

Ouvidor: Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas (Biênio 2015/2017) 

  Procurador de Justiça Silasneiton Gonçalves (Biênio 2017/2019)

Importantes iniciativas marcaram o período anual de 2017 na Ouvidoria, 

com início de nova gestão em 14 de setembro, em razão da eleição do 

Procurador de Justiça Silasneiton Gonçalves para o biênio 2017/2019, além 

de atos de consolidação do mandato do Ouvidor e Procurador de Justiça 

Olavo Monteiro Mascarenhas, o qual esteve à frente da Ouvidoria do MPMS 

por dois mandatos, de 3.9.2013 a 2.9.2015 e de 3.9.2015 a 3.9.2017).

Figura 78. Posse do Procurador de 

Justiça Silasneiton Gonçalves no cargo 

de Ouvidor do MPMS, em Sessão 

Solene do Colégio de Procuradores de 

Justiça, em 14.9.2017.

Os atendimentos da Ouvidoria totalizaram 4.348 manifestações, sendo 

que, numericamente, houve um decréscimo em relação a 2016, que atingiu 

o total de 5.199. Isso se deve à migração das manifestações relativas à 

violência doméstica (Lei Maria da Penha) oriundas da Central de Atendi-

mento à Mulher em Situação de Violência Doméstica da Ouvidoria – “Ligue 

180”, vinculada à Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Pre-

sidência da República. Em ajustes institucionais, estas passaram a ser enca-

minhadas diretamente para as Delegacias de Polícia Civil. No ano de 2016, 

o “Ligue 180” havia enviado aproximadamente 1.800 manifestações para a 

Ouvidoria do MPMS.

Considerada essa adequação institucional, tem-se, na realidade, a ascensão 

numérica dos serviços próprios à Ouvidoria, sendo possível analisar as 

denúncias por temática, de forma que se constatou o aumento de registros 

sobre improbidade administrativa, tendo em vista que em 2016 foram 785 e, 

neste período anual avaliado, constam 2.123 manifestações recebidas pelos 

canais da Ouvidoria.
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16,3%
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entre 2016 e 2017

Figura 79. Evolução dos atendimentos 

na Ouvidoria – período de 2009 a 2017.

Entre todas as manifestações relacionadas às atribuições do Ministério 

Público, essas 2.123 denúncias de improbidade administrativa represen-

taram 48,82% do total de manifestações do ano inteiro e um aumento de 

170% em relações às denúncias de improbidade recebidas em 2016. Tal 

fato relaciona-se à posse dos novos prefeitos municipais, que entraram em 

exercício em janeiro e, desde então, motivam a manifestação dos cidadãos 

que buscam o Ministério Público para denunciar casos de nepotismo, 

corrupção, falta de prestação de serviços públicos básicos, entre outras 

irregularidades. Para compreensão desse indicativo, os gráficos podem 

conceber, visualmente, maiores informações, como segue:

Figura 80. Evolução das denúncias de improbidade administrativa – período de 

2011 a 2017.
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8.1.1 Canais de Atendimento

Entre os canais de atendimento disponibilizados pela Ouvidoria, o formu-

lário eletrônico e o telefone foram os mais utilizados, abrangendo 71,76% e 

13,41% das manifestações ocorridas em 2017, respectivamente.

Carta / via postal
Contato pessoal

Contato telefônico

Formulário eletrônico

E-mail

TOTAL

4.348
atendimentos

71,76%

9,27%

13,41%

5,24%
0,32%

Figura 81. Atendimentos por canal dis-

ponível. 

8.1.2 Manifestações

8.1.2.1 Tipos de manifestação

Quanto ao tipo de manifestação, a que apresenta maior quantidade regis-

trada é a denúncia, com 3.407 registros, abarcando 78,35% de atendimentos 

feitos junto aos canais da Ouvidoria.

Figura 82. Tipos de manifestação da Ouvidoria (Outros: reclamações, sugestões, 

elogios, solicitação de acesso à informação e críticas).

8.1.2.2 Matéria das manifestações

Entre as matérias das manifestações, predominou a Improbidade Ad-

ministrativa (48,83%), como destacado no início deste relatório, seguida 

das categorias Outros (20,47%); Concurso Público (5,96%); Educação/

Saúde/Idoso/Pessoas com deficiências (4,83%); Meio Ambiente (4,42%) e 

Crimes/execução penal (3,24%). O item “Demanda alheia à competência 

da Ouvidoria/consultas e dúvidas jurídicas”, por constituir manifestações 

3.40778,35%

814

Outros

127

Denúncias

Solicitações de 
providência 
e/ou informação
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diversas que não fazem parte do rol de atuação da Ouvidoria, não foi consi-

derado para a identificação das matérias predominantes.

Denúncias 3.407

Solicitações de providên-

cia e/ou informação
814

Reclamações 100

Sugestões 9

Elogios 6

Solicitação de acesso à 

nformação
10

Críticas 2

Tabela 61. Matérias das mani-

festações (Outros: Manifestações 

relacionadas às dúvidas, esclare-

cimentos e informações diversas).
8.1.2.3 Manifestações por Município

Com abrangência de atendimento por todo o Estado, é importante monitorar 

a localidade das manifestações que transitaram pelos canais da Ouvidoria, 

como demonstrado na Tabela 62:

Foram registradas manifestações provenientes de 78 municípios, dentre os 

79 que compõem o Estado de Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 

uma abrangência geográfica de 98,7%. Apenas o município de Rio Negro 

não contabilizou manifestações no ano de 2017. Ao analisarmos as mani-

festações por municípios, ficou evidente a expressiva variação positiva que 

algumas cidades tiveram em 2017 em relação ao ano anterior.

Tabela 62. Manifestações da Ouvidoria (por município)

Município Quantidade

Campo Grande 1.597

Dourados 290

Rio Brilhante 186

Três Lagoas 99

Anastácio 93

Camapuã 88

Nova Andradina 88

Aparecida do Taboado 85

Iguatemi 79

Deodápolis 74

Ribas do Rio Pardo 72

Sidrolândia 70

Bandeirantes 69

Corumbá 69

Itaporã 64

Tacuru 60

Rochedo 53

Nova Alvorada do Sul 51

Vicentina 49

Município Quantidade

Bonito 48

Selvíria 47

Batayporã 46

Brasilândia 44

Aquidauana 44

Taquarussu 41

Porto Murtinho 39

Fátima do Sul 38

Angélica 37

Coxim 33

Sonora 33

Anaurilândia 31

Guia Lopes da Laguna 30

Inocência 27

Juti 27

Bodoquena 26

Coronel Sapucaia 25

Itaquiraí 25

Chapadão do Sul 23

Município Quantidade

Bela Vista 23

Terenos 23

Ponta Porã 23

Ivinhema 22

Paranaíba 21

Amambai 21

Mundo Novo 20

Naviraí 17

Rio Verde de Mato 

Grosso
17

Miranda 16

Eldorado 15

Alcinópolis 14

Jateí 14

Jardim 13

Nioaque 13

Caracol 12

Glória de Dourados 12

Maracaju 12
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O município de Tacuru (população de 11.160 habitantes) obteve um cresci-

mento de 1.500% nas manifestações registradas na Ouvidoria, pois foram 

apenas quatro manifestações em 2016, subindo para sessenta em 2017, em 

uma proporção de uma manifestação para cada 186 habitantes. Quanto ao 

índice de manifestações per capita, o município que apresentou o maior 

número foi Taquarussu (população de 3.570 habitantes) onde foi realizada 

uma manifestação para cada 87,7 habitantes. O município apresentou uma 

variação crescente nas manifestações de 456%, saltando de 9 registros em 

2016 para 41 em 2017. Observa-se que tanto Tacuru quanto Taquarussu não 

sediam Promotorias de Justiça, logo, os canais da Ouvidoria cumprem im-

portante papel em aproximar os cidadãos desses municípios com o Minis-

tério Público.

A título de comparação, vale mencionar que Campo Grande (população de 

863.982 habitantes) apresentou uma manifestação para cada 541 habitantes 

em 2017 (estimativas populacionais e geográficas publicadas em 1º.7.2016 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE).

8.1.2.4 SIC/MPMS – Serviço de Informação ao Cidadão

A Ouvidoria responde pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC/MPMS), 

tendo o Ouvidor como autoridade responsável pelas atividades descritas no 

art. 40 da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Pelo canal, ob-

servam-se poucos registros, tendo em vista que o MPMS preza pela manu-

tenção de informações atualizadas em seu Portal da Transparência (http://

transparencia.mpms.mp.br), possibilitando consultas diretas e diminuindo a 

necessidade de Solicitações de Acesso à Informação. Portanto, a procura 

do cidadão é esparsa, de maneira que foram registrados apenas 10 pedidos 

de acesso à informação em 2017, como segue:

Município Quantidade

Ladário 11

Jaraguari 11

São Gabriel do Oeste 10

Dois Irmãos do Buriti 10

Figueirão 10

Caarapó 9

Paraíso das Águas 9

Cassilândia 8

Município Quantidade

Paranhos 7

Douradina 7

Pedro Gomes 7

Japorã 5

Bataguassu 5

Água Clara 5

Costa Rica 5

Corguinho 5

Município Quantidade

Antônio João 4

Novo Horizonte do Sul 3

Sete Quedas 3

Aral Moreira 2

Santa Rita do Pardo 2

Laguna Carapã 2
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Tabela 63. Tabela - Perfil dos solicitantes – LAI

Tipo Quantidade

Pessoa física 8

Pessoa jurídica 2

Gênero

Masculino 6

Feminino 2

Não se aplica 2

Tabela 64. Situação dos pedidos 

– LAI

O SIC/MPMS atua em consonância com a Resolução CNMP n° 89/2012 e 

tem por objetivo o atendimento e a orientação ao cidadão quanto ao acesso 

à informação, dando encaminhamento às solicitações recebidas e infor-

mando sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades, 

com a finalidade de operacionalizar este direito constitucional.

8.1.3 Avaliação do trabalho desenvolvido

Diante dos resultados, ressalta-se a atuação e a disposição dos recursos 

humanos nos atendimentos, no funcionamento dos meios e ferramentas 

voltados aos cidadãos e na elaboração e execução de projetos. Sobressai 

o projeto intitulado “Ouvidoria Transparente”, elaborado pela equipe da 

Ouvidoria com o objetivo de impulsionar ações de comunicação que de-

monstrem, ao público interno e externo, a dinâmica e a consolidação da 

atuação deste órgão, de modo a atender os desafios e perspectivas que 

dão visibilidade aos serviços institucionais envolvidos, potencializando-os. 

Projetado para efetivar-se em três fases, a primeira delas resultou no lança-

mento da primeira edição do Informe MPMS - Ouvidoria, e no ato comemo-

rativo do Dia Nacional do Ouvidor (16 de março), com palestra sobre assédio 

moral, reunindo membros, servidores e integrantes da Rede de Ouvido-

rias Públicas de MS. A segunda fase do projeto Ouvidoria Transparente se 

conduziu por levantamento histórico das atividades da Ouvidoria ao longo 

de seus oito anos de atuação, com lançamento da 2ª edição do Informe 

MPMS - Ouvidoria. A terceira fase será concretizada sob a supervisão da 

terceira gestão, iniciada em setembro, em continuidade às pretensões de 

dar visibilidade a ações de qualidade no atendimento ao cidadão.

Situação dos pedidos Quantidade

Respondidos dentro do 

prazo
9

Respondidos fora do 

prazo
0

Em atendimento 1

Figura 83. 1ª Edição do Informe MPMS-

-Ouvidoria, disponibilizado para acesso 

online a partir de 2017.
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Figura 84. Evento de comemoração do 

“Dia Nacional do Ouvidor”, em 16.3.2017, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques/PGJ.

8.1.4 Ações de aproximação ao cidadão

A Ouvidoria tem marcado e conferido maior visibilidade aos seus trabalhos 

junto à comunidade, com destaque para seguintes ações em parceria com 

instituições públicas e privadas, com destaque para:

 ~ Ações comunitárias realizadas pela Fundação Dom Bosco, com o 

objetivo geral de oferecer, por meio de parcerias, serviços gratuitos 

às comunidades com dificuldade em acessar serviços básicos nas 

áreas de saúde, educação, cidadania, cultura, esporte e lazer.

 ~ Projeto Comunidade em Ação, promovido pelo Conselho Comunitá-

rio de Segurança Bairro Pioneiros e Região, Centro de Convivência 

Botafogo e Associação de Moradores, na cidade de Campo Grande 

- MS, que tem como objetivo discutir e analisar, planejar e acompa-

nhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, de-

senvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento 

e cooperação entre as várias lideranças locais.

 ~ Projeto Ação Global, na cidade de Três Lagoas - MS, iniciativa do 

SESI em parceria com a TV Morena, filial da Rede Globo. A partici-

pação da Ouvidoria na edição realizada em Três Lagoas contribuiu 

para o alcance do objetivo de atender a população hipossuficiente. 

A realização da Ação Global foi possibilitada pelo compromisso de 

vários parceiros e a disponibilização das infraestruturas do SESI, em 

um mutirão de serviços essenciais, integrados e gratuitos nas áreas 

de cidadania, saúde, educação, lazer, esporte e cultura, promovido 

por voluntários de diversas áreas.
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 ~ Projeto Mega Ação Social, na cidade de Campo Grande – MS, iniciativa da Rádio Mega 94 FM, filial da Rede 

Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda. em parceria com a T – Eventos. A participação da Ouvidoria em duas 

edições (Escola Estadual Professora Célia Maria Naglis, Bairro Moreninha III, no dia 18.11.2017 e Escola Estadual 

Professora Élia Franca Cardoso, Bairro São Conrado, no dia 9.12.2017) contribuiu para atender a população 

mais vunerável, garantindo o acesso a serviços essenciais, nas áreas de cidadania, saúde, educação, lazer, 

esporte e cultura.

Para o ano de 2018, a Ouvidoria, diante do acompanhamento de planos de gestão da Instituição, pretende dar con-

tinuidade às projeções do ano de 2017. Também foram delineadas ações condizentes à busca pela qualidade e ao 

aperfeiçoamento dos serviços de atendimento, definindo as propostas elencadas no Plano de Atuação 2018, entre 

elas, efetivar a terceira fase do projeto Ouvidoria Transparente, unindo-a como ato comemorativo ao Dia Nacional 

do Ouvidor, que ocorrerá em 16.3.2018. Pretende ainda:

 ~ Estruturar evento piloto de repasse de conhecimentos sobre as ações e objetivos da Ouvidoria, com mo-

dalidade aplicada na capital viável a todo o Estado (nas Especializadas ou por polos regionais), visando a 

concretização de uma “Ouvidoria de Resultados”.

 ~ Delimitar programa de capacitação e de aperfeiçoamento da equipe da Ouvidoria, com atualizações e qua-

lificações que impulsionem a promoção do direito e da dignidade humana pelas ações e procedimentos 

mantidos pela Ouvidoria.

 ~ Atualizar material de divulgação e aferir sua distribuição e repercussão.

 ~ Aferir alcance de resultados e a correlação qualitativa x redução quantitativa.

 ~ Acompanhar agenda nacional a partir do CNMP/CNOMP e formar agenda de participação em cursos, 

eventos e outras ações inerentes à Ouvidoria.
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9.1 Procuradorias de Justiça

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul possui um quadro de 35 Procuradores de Justiça, que atuam 

em suas respectivas áreas, como membros natos do Colégio de Procuradores, nas instâncias superiores do Sistema 

Judiciário e demais cargos de gerenciamento estrutural.

As Procuradorias de Justiça estão distribuídas entre 8 Procuradorias de Justiça Cíveis, 23 Procuradorias de Justiça 

Criminais e 4 Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.

9.1.1 Coordenadorias das Procuradorias de Justiça

As Coordenadorias das Procuradorias de Justiça encontram previsão legal e atribuições na Resolução nº 002/2012-

CPJ, de 3.5.2012. Seus coordenadores titulares e substitutos foram eleitos entre os Procuradores de Justiça de cada 

área, conforme disposto no art. 6º da Resolução supra.

Às Coordenadorias, entre suas diversas atribuições, compete em especial a promoção da unificação de entendi-

mentos jurídicos, orientação e apoio aos trabalhos desenvolvidos pelas Procuradorias de Justiça, além de dirimir 

eventuais dúvidas sobre regras de distribuição de processos e coordenar a elaboração de escalas de compareci-

mento às sessões de julgamento do Tribunal de Justiça.

Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas no âmbito das Coordenadorias, destacaram-se as reuniões ordinárias 

dos Procuradores de Justiça das respectivas áreas, devidamente registradas em atas e arquivadas em livro próprio, 

onde deliberaram-se sobre os assuntos de interesse das próprias áreas e de interesse institucional, a exemplo 

da sugestão efetivada durante reunião da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e 

Coletivos para realização de reunião conjunta dessa área com os Procuradores de Justiça da área Cível para unifi-

cação de entendimentos jurídicos.

As Coordenadorias também acompanharam de forma efetiva as distribuições dos processos e os relatórios emitidos 

pela Secretaria de Distribuição e Acompanhamento Processual (SEDAP) junto ao SAJMP, a fim de verificar a equidade 

na distribuição processual, bem como a produtividade das Procuradorias de Justiça durante todo o exercício.

Durante o ano de 2017, foram recebidas e expedidas diversas correspondências de interesse das Coordenadorias e 

de seus integrantes, em especial quanto às convocações para reuniões e encaminhamento das atas ao Procurador-

-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e ao Conselho Superior do Ministério Público.

As produtividades individualizadas das Procuradorias de Justiça Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e Coletivos 

no exercício 2017 são demonstradas em planilhas próprias elaboradas pela SEDAP.
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9.1.1.1 Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis

Coordenação:    Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf 

Coordenação Substituta:  Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo

A Coordenadoria realizou o constante acompanhamento dos plantões permanentes e escalas de substituições 

entre Procuradores de Justiça. Foi distribuído, durante o exercício, um total de 5.279 processos judiciais (incluindo 

processos da área especializada recursal) para manifestações das Procuradorias Cíveis.

Os Procuradores de Justiça Cíveis compareceram a 183 sessões de julgamento do Tribunal de Justiça.

Tabela 65. Sessões de julgamento no TJMS – Procuradorias de Justiça Cíveis,

9.1.1.2 Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais

Coordenação:    Procurador de Justiça Gerardo Eriberto de Morais 

Coordenação Substituta: Procuradora de Justiça Esther Sousa de Oliveira

A Coordenadoria realizou sugestões junto à Administração, visando melhorias no sistema de automação judicial 

SAJMP, e outras direcionadas à Coordenadoria Criminal e à Corregedoria-Geral do Ministério Público (para expedição 

e publicação de recomendações), visando a unificação de entendimentos jurídicos e orientações aos membros com 

atribuições na área Criminal.

Foi distribuído durante o exercício um total de 15.463 processos judiciais, para manifestações das Procuradorias de 

Justiça Criminais. Os Procuradores de Justiça Criminais compareceram a 160 sessões de julgamento do Tribunal 

de Justiça, divididas entre Câmara e Seções Criminais.

Procuradoria de Justiça Sessões

1ª Procuradoria de Justiça - Irma Vieira de Santana e Anzoategui 29

2ª Procuradoria de Justiça - Mauri Valentim Riciotti 25

3ª Procuradoria de Justiça - Marigô Regina Bittar Bezerra 25

4ª Procuradoria de Justiça - Olavo Monteiro de Mascarenhas 23

6ª Procuradoria de Justiça - Silvio Cezar Maluf 30

7ª Procuradoria de Justiça - Belmires Soles Ribeiro 26

8ª Procuradoria de Justiça - Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 25
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Tabela 66. Sessões de julgamento no TJMS – Procuradorias de Justiça Criminais

9.1.1.3 Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos

Coordenação:   Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva 

Coordenação Substituta: Procurador de Justiça Sergio Luiz Morelli

Foi distribuído durante o exercício um total de 2.469 processos judiciais (incluindo processos da área especializada 

recursal) para manifestações das Procuradorias.

Os Procuradores de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos compareceram a 102 sessões de julgamento do 

Tribunal de Justiça.

Procuradoria de Justiça Sessões

1ª Procuradoria de Justiça - Jaceguara D. da Silva 8

2ª Procuradoria de Justiça - Hudson Shiguer Kinashi 8

3ª Procuradoria de Justiça - Gilberto Robalinho da Silva 8

5ª Procuradoria de Justiça - Nilza Gomes da Silva 8

6ª Procuradoria de Justiça - Antonio Siufi Neto 8

7ª Procuradoria de Justiça - Evaldo Borges R. da Costa 8

9ª Procuradoria de Justiça - Miguel Vieira da Silva 8

10ª Procuradoria de Justiça - João Albino Cardoso Filho 8

11ª Procuradoria de Justiça - Rodrigo Jacobina Stephanini 8

12ª Procuradoria de Justiça - Lucienne Reis D'Ávila 8

13ª Procuradoria de Justiça - Francisco Neves Júnior 8

14ª Procuradoria de Justiça - Lenirce A. A. Furuya 8

15ª Procuradoria de Justiça - Esther Souza de Oliveira 8

16ª Procuradoria de Justiça - Helton Fonseca Bernardes 8

17ª Procuradoria de Justiça - Adhemar M. de C. Neto 8

18ª Procuradoria de Justiça - Gerardo Eriberto de Morais 8

19ª Procuradoria de Justiça - Luis Alberto Safraider 8

21ª Procuradoria de Justiça - Silasneiton Gonçalves 8

22ª Procuradoria de Justiça - Alexandre Lima Raslan 8

23ª Procuradoria de Justiça - Sérgio F. R. Harfouche 8
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Tabela 67. Sessões de julgamento no TJMS – Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos

9.1.2 Coordenadorias de Recursos Especializados

A Coordenadoria de Procuradorias de Justiça Especializadas em Recursos, também denominada de Coordenadoria 

de Recursos Especializados, é regulamentada pelo art. 16 da Resolução nº 002/2012-CPJ, de 3.5.2012.

É integrada e dirigida por Procuradores de Justiça das respectivas áreas, designados pelo Procurador-Geral de 

Justiça, competindo-lhes: emitir pareceres sobre a admissibilidade nos recursos ordinário, especial e extraordinário, 

nos casos em que o Ministério Público atue como fiscal da lei; apresentar contrarrazões nos recursos interpostos 

nos processos em que o Ministério Público figure como recorrido; interpor todos os recursos que julgar necessários 

perante os Tribunais Superiores (recursos ordinário, especial e extraordinário) bem como outras medidas processu-

ais eventualmente cabíveis; acompanhar os recursos interpostos até julgamento final, comunicando-se ao Procura-

dor de Justiça que emitiu o parecer a interposição dos recursos e os respectivos resultados.

As Coordenadorias de Recursos Especializados também supervisionam a distribuição dos autos em que devem 

oficiar seus integrantes, elaboram 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.

9.1.2.1 Coordenadoria de Recursos Especializados Cíveis

Coordenação: Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro

De acordo com o relatório estatístico elaborado pela Secretaria de Distri-

buição e Acompanhamento Processual (SEDAP), no ano de 2017 foram dis-

tribuídos 123 recursos especializados cíveis para o Procurador de Justiça 

Belmires Soles Ribeiro, 121 recursos especializados cíveis para a Procurado-

ra de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo e 122 recursos especializados 

cíveis para o Procurador de Justiça Mauri Valentim Riciotti.

Procuradorias de Justiça Sessões

1ª Procuradoria de Justiça - Sérgio Luiz Morelli 26

2ª Procuradoria de Justiça - Aroldo José de Lima 26

3ª Procuradoria de Justiça - Ariadne de Fátima Cantú da Silva 24

4ª Procuradoria de Justiça - Edgar Roberto Lemos de Miranda 26

Figura 85. Procurador de Justiça 

Belmires Soles Ribeiro, Coordenador de 

Recursos Especializados Cíveis

Em vista das atribuições previstas na Resolução nº 002/2012-CPJ, a Coor-

denadoria atuou no sentido de supervisionar a distribuição dos processos 

relativos à sua área de atuação, coordenar as reuniões realizadas e acom-

panhar a orientação dos Tribunais Superiores no que se refere aos requisi-
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tos de admissibilidade dos recursos extremos e das teses firmadas, a fim de aprimorar a atuação do MPMS nos 

recursos especializados cíveis.

Para o ano de 2018, a Coordenadoria pretende dar continuidade à publicação dos periódicos, apresentando matérias 

recursais pertinentes, bem como súmulas recursais vigentes e posicionamento dominante aplicável à admissibili-

dade dos recursos nos Tribunais Superiores. Pretende, ainda, aumentar o número de interposição de recursos, 

observando-se o interesse institucional na matéria recorrida.

9.1.2.2 Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais

Coordenação:  Procuradora de Justiça Lucienne Reis D’Avila (1º.1 a 2.5.2017) 

  Procurador de Justiça Gilberto Robalinho da Silva (3.5 a 31.12.2017)

Cabe à Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais (CRECrim), 

entre outras atribuições, nortear a atuação dos órgãos institucionais 

que atuam em matéria criminal, orientar a atuação institucional recursal 

mediante envio de informações e conteúdos técnico-jurídicos aos órgãos 

de execução em matéria criminal e dar suporte técnico e operacional aos 

órgãos de execução, em primeira e segunda instâncias.

Figura 86. Procurador de Justiça 

Gilberto Robalinho da Silva, Coorde-

nador de Recursos Especializados 

Criminais

Além disso, a CRECrim noticia a interposição de recursos aos Promotores 

de Justiça que oficiaram nos autos, nas comarcas de origem, de modo a 

garantir transparência e maior integração entre as instâncias.

Na busca de aperfeiçoamento do trabalho recursal criminal do Parquet, a 

CRECrim, por intermédio das Procuradorias de Justiça Criminais integrantes, 

tem buscado incessantemente aumentar o número de recursos interpostos 

perante o Tribunal de Justiça e os Tribunais Superiores, com o aprimoramen-

to das técnicas recursais e melhoria da qualidade dos recursos. Efetivou as 

reuniões ordinárias mensais dos Procuradores de Justiça Criminais e deu 

continuidade às publicações do Boletim Informativo, além de promover a 

divulgação dos resultados dos recursos providos nos Tribunais Superiores, 

de modo a contribuir para a eficiente atuação da Instituição.

Foram editadas duas teses da CRECrim com base na jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Superior Tribunal Federal (STF) 

visando nortear a atuação dos membros do Ministério Público nas primeira 

e segunda instâncias.

Além disso, a CRECrim noticia a interposição de recursos aos Promotores 

de Justiça que oficiaram nos autos, nas comarcas de origem, de modo a 

garantir transparência e maior integração entre as instâncias.

Na busca de aperfeiçoamento do trabalho recursal criminal do Parquet, a 

CRECrim, por intermédio das Procuradorias de Justiça Criminais integran-
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tes, tem buscado incessantemente aumentar o número de recursos interpostos perante o Tribunal de Justiça e os 

Tribunais Superiores, com o aprimoramento das técnicas recursais e melhoria da qualidade dos recursos. Efetivou 

as reuniões ordinárias mensais dos Procuradores de Justiça Criminais e deu continuidade às publicações do Boletim 

Informativo, além de promover a divulgação dos resultados dos recursos providos nos Tribunais Superiores, de 

modo a contribuir para a eficiente atuação da Instituição.

Foram editadas duas teses da CRECrim com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e do Superior Tribunal Federal (STF) visando nortear a atuação dos membros do Ministério Público nas primeira e 

segunda instâncias.

A Coordenadoria, por iniciativa e empenho da Procuradora de Justiça Lucienne Reis D’Avila, propôs a edição de 

súmulas, obtendo resultado positivo consubstanciado nas Súmulas nº 587, 588 e 589 pela Terceira Seção de Direito 

Penal do STJ.

Por iniciativa da CRECRIM, em conjunto com a Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminal, encontra-se em 

desenvolvimento pelo setor da Tecnologia da Informação encarregado, funcionalidade no Sistema de Automação 

da Justiça do Ministério Público (SAJMS), de modo a permitir a ciência automática dos Promotores de Justiça acerca 

da distribuição de processos criminais às Procuradorias de Justiça Criminais, como também o envio automático de 

informação aos Promotores de Justiça das respectivas comarcas acerca da interposição de recursos especiais e/ou 

extraordinários, com vistas à melhoria da interação entre os órgãos de execução da primeira e segunda instâncias e 

à efetivação da transparência no desempenho das atribuições das Procuradorias de Justiça Criminais..

Dados fornecidos pela SEDAP demonstram o elevado volume de manifestações das Procuradorias de Justiça que 

compõem a CRECrim, na interposição de recursos e apresentações de contrarrazões durante o ano de 2017 (355 e 

2.168, respectivamente).

A CRECrim, por intermédio do Procurador de Justiça e Coordenador-substituto, Alexandre Lima Raslan, está soli-

citando que a Procuradoria-Geral de Justiça efetive a implementação, num momento inicial, da intimação/ciência 

direta dos Procuradores de Justiça da CRECrim dos acórdãos do STJ e do STF, notadamente em razão da resolução 

conjunta do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispondo 

sobre a interoperabilidade dos sistemas (Manual de Interoperabilidade).

No decorrer do período, foram expedidos 143 ofícios individuais, além de 76 guias de remessa para entrega de 

documentos variados. Também foram confeccionados seis boletins informativos sobre assuntos relacionados a esta 

Coordenadoria. A CRECrim realizou cinco reuniões ordinárias durante o ano, nas datas de 26.4, 24.5, 28.6, 25.10 e 6.12.

O Coordenador participou de duas reuniões do Grupo de Acompanhamento de Processos de Interesses do Mi-

nistério Público nos Tribunais Superiores (GAP/CNPG), nas cidades de Brasília/DF (9.5.2017) e Belo Horizonte/MG 

(27.9.2017), ocasiões em que foram deliberados assuntos de relevância para o Ministério Público Brasileiro.

Durante o Curso de Formação dos Promotores de Justiça Substitutos, a CRECrim participou de reunião com os 

novos membros do Parquet, oportunidade em que, visando o aperfeiçoamento da atuação ministerial em matéria 

recursal criminal, forneceu material de trabalho (teses de interesse do Ministério Público, modelos de prequestio-

namento, etc.) e transmitiu orientações acerca da atuação dos colegas, de modo a buscar a eficiência institucional.

De igual modo, em cumprimento ao estabelecido no Plano Geral de Atuação para o ano de 2017, a Coordenadoria 

realizou reuniões com os Promotores de Justiça das comarcas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá 
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e Aquidauana, na busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos e estreitamento dos laços de comunicação entre os 

integrantes da CRECrim e os Promotores de Justiça, a fim de promover um trabalho conjunto e direcionado à inter-

posição de recursos excepcionais a partir da instância singela, em atenção às teses ministeriais que serão submeti-

das à apreciação das Cortes Superiores.

A CRECrim tem como meta para o ano de 2018 o incremento na interposição de recursos perante os Tribunais 

Superiores, prestando um serviço eficiente e de qualidade ao cidadão. Pretende também dar continuidade à reali-

zação de reuniões com os Promotores de Justiça, a fim de promover uma maior interação entre as Procuradorias e 

Promotorias de Justiça.

As demais metas objetivadas pela CRECrim para ao ano de 2018 são:

 ~ Participação nas reuniões do GAP/CNPG.

 ~ Divulgação dos resultados dos recursos interpostos pela CRECrim à população das comarcas de origem, 

utilizando-se dos serviços da Assessoria de Comunicação (ASSECOM).

 ~ Desenvolvimento, em conjunto com a área técnica específica, de funcionalidades no SAJMP, de modo a 

permitir a maior integração entre as instâncias.

 ~ Publicação dos Boletins Informativos.

 ~ Realização de visitas aos Tribunais Superiores para acompanhamento de processos.

9.1.2.3 Coordenadoria de Recursos Especializados de Interesses Difusos e Coletivos

Coordenação: Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva

A Coordenadoria de Recursos Especializados de Interesses Difusos e 

Coletivos atuou nos processos judiciais distribuídos nos Tribunais Superio-

res, bem como viabilizou o compartilhamento de experiências na área de 

recursos entre os Procuradores de Justiça da área, visando a unificação de 

entendimentos e a eficácia em defesa da coletividade.

Figura 87. Procuradora de Justiça 

Ariadne Fátima Cantú da Silva, Coorde-

nadora de Recursos Especializados de 

Interesses Difusos e Coletivos

Manteve constante acompanhamento dos processos oriundos de operações 

especiais que geraram diversas ações no combate a improbidade admi-

nistrativa, bem como, manifestou-se em prol da sociedade nos diversos 

processos que versavam sobre patrimônio público, cidadania, consumidor, 

infância e juventude e outros.

A produtividade individualizada das Procuradorias de Justiça de Recursos 

Especializados de Interesses Difusos e Coletivos, no exercício 2017, entre 

os diversos procedimentos, registra as manifestações processuais que 

seguem:
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Tabela 68. Tabela – Manifestações – Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos

9.1.3 Secretaria de Distribuição e Acompanhamento Processual

A Secretaria de Distribuição e Acompanhamento Processual (SEDAP) é subordinada ao Procurador-Geral de Justiça, 

conforme previsão no art. 7º do Regimento Interno dos Órgãos Auxiliares do MPMS (Resolução nº 004/2002-PGJ, 

de 18.3.2002).

Com a edição do Provimento nº 270, de 19.7.2012, do TJMS, a SEDAP passou a efetuar a distribuição automática e 

acompanhamento dos processos virtuais, mantendo-se 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.

Por meio dos Departamentos de Cadastro e Distribuição Processual e de Gerenciamento de Dados Institucio-

nais, são realizadas as atividades de distribuição e encaminhamento dos processos judiciais e movimentação de 

processos administrativos e de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, além da confecção de escala 

de comparecimento dos Procuradores de Justiça às sessões de julgamento do TJMS, controle e registro de infor-

mações nos sistema de controle processual, entre outras atividades administrativas pertinentes à movimentação 

processual (judicial e administrativo) e encaminhamento das intimações dos Tribunais Superiores.

9.1.3.1 Das atividades desenvolvidas

O Sistema de Automação Judicial do Ministério Público (SAJMP) registrou a distribuição de 26.703 processos 

judiciais, entre físicos e virtuais, em suas respectivas áreas de atuação (criminais, cíveis, de interesses difusos e 

coletivos, recursais e de atribuição originária do PGJ), representando um incremento de 4,55% em relação ao ano 

anterior.

Classe / Procuradoria 

1ª Procuradoria 

de Justiça - 

Sérgio Luiz 

Morelli

2ª Procuradoria 

de Justiça - 

Aroldo José de 

Lima

3ª Procuradoria de 

Justiça - Ariadne 

de Fátima Cantú da 

Silva

4ª Procuradoria 

de Justiça - Edgar 

Roberto Lemos de 

Miranda

Recurso especial 49 77 56 72

Rec. extraordinário 11 14 13 11

Recurso ordinário 2 1 2 1

Agravo de instrumento em recurso especial 28 35 27 23

Agravo de instrumento em rec. extraordiná-

rio
4 3 2 4
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Tabela 69. Relatório anual de distribuições de processos judiciais

Os registros de atividades das Procuradorias de Justiça, individualizadas por área de atuação, Procuradorias e 

classes processuais se encontram sintetizadas nas tabelas a seguir.

Tabela 70. Competência originária do Procurador-Geral de Justiça

Área 2016 2017

Residual cível 4.570 5.279

Residual criminal 15.714 15.463

Interesses difusos e coletivos 2.216 2.101

Recursos especializados criminais 1.931 2.791

Recursos especializados cíveis 431 366

Recursos especializados de interesses difusos e coletivos 317 344

PGJ 175 148

PGAJJ 171 197

DPPP - Declaração de perda de posto e patente 12 12

CEJAI - Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Estado de 

Mato Grosso do Sul
4 2

TOTAL 25.541 26.703

Classes Quantidade

Ação penal - procedimento ordinário 33

Ação penal - procedimento sumário 10

Ação penal - procedimento sumaríssimo 1

Ação penal de competência do júri 1

Ação popular 1

Ação rescisória 13

Agravo de instrumento em recurso especial 2

Agravo de instrumento em recurso extraordi-

nário 
2

Agravo em recurso especial 2

Agravo regimental 15

Apelação 1

Classes Quantidade

Auto de prisão em flagrante 1

Cautelar inominada criminal 5

Conflito de competência 2

Crimes de calúnia, injúria e difamação de com-

petência do juiz singular
1

Crimes de responsabilidade dos funcionários 

públicos
15

Desaforamento de julgamento 1

Direta de inconstitucionalidade 136

Embargos de declaração 36

Habeas corpus 4

Habeas data 10

Incidente de arguição de nconstitucionalidade 2
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Tabela 71. Manifestações/produtividade da Procuradoria-Geral 

Adjunta de Justiça Jurídica

Tabela 72. Manifestações/produtividade – Residual Cível

Classes Quantidade

Ação rescisória 1

Agravo 3

Agravo regimental 10

Embargos de declaração 42

Mandado de segurança 294

Mandado de segurança coletivo 3

Total 353

Classes Quantidade

Incidente de uniformização de jurisprudência 3

Inquérito civil 18

Inquérito policial 10

Mandado de injunção 11

Mandado de segurança 6

Notícia de fato 288

Pedido de busca e apreensão criminal 3

Pedido de providências 4

Petição 2

Precatório 8

Procedimento administrativo 1

Procedimento comum 7

Procedimento investigatório criminal (PIC-MP) 22

Classes Quantidade

Procedimento preparatório 2

Reclamação 7

Recurso especial 5

Recurso extraordinário 11

Representação criminal/notícia de crime 24

Representação p/ perda da graduação 12

Restituição de coisas apreendidas 1

Revisão criminal 3

Suspensão de execução de sentença 1

Suspensão de liminar ou antecipação de tutela 9

Termo circunstanciado 22

Classes processuais

1ª Procuradoria de 

Justiça - Irma V. S. 

Anzoategui

2ª Procuradoria 

de Justiça -  

Mauri V. Ricotti (*)

3ª Procuradoria de 

Justiça -  

Marigô R. B. Bezerra

4ª Procuradoria de 

Justiça -  

Olavo M. Mascarenhas

Ação rescisória 14 8 9 4

Agravo de instrumento 364 331 338 198
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Classes processuais
6ª Procuradoria de Justiça -  

Silvio Cesar Maluf

7ª Procuradoria de Justiça -  

Belmires S. Ribeiro (*)

8ª Procuradoria de Justiça -  

Mara C. C. Bravo (*)

Ação rescisória 14 10 13

Agravo de instrumento 345 335 310

Agravo em rec. extraordinário 5 1

Agravo em recurso especial 2 6

Agravo regimental 17 26 26

Apelação 401 414 364

Classes processuais

1ª Procuradoria de 

Justiça - Irma V. S. 

Anzoategui

2ª Procuradoria 

de Justiça -  

Mauri V. Ricotti (*)

3ª Procuradoria de 

Justiça -  

Marigô R. B. Bezerra

4ª Procuradoria de 

Justiça -  

Olavo M. Mascarenhas

Agravo em rec. extraordinário 2

Agravo em recurso especial 3

Agravo regimental 22 28 15 5

Apelação 419 363 367 279

Apelação / remessa necessária 82 84 114 40

Cautelar inominada 1

Cumprimento provisório de decisão

Cumprimento provisório de sentença

Conflito de competência 12 25 19 9

Embargos de declaração 90 85 84

Embargos infringentes

Habeas data 3 51

Inc. de assunção de competência

Inc. de res. de demandas repetitivas 10

Mandado de segurança 104 119 91 72

Petição 4 x

Procedimento comum 1 1

Reclamação 23

Recurso especial 98

Recurso extraordinário 35

Recurso ordinário

Remessa necessária 309 330 292 191
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Classes processuais
6ª Procuradoria de Justiça -  

Silvio Cesar Maluf

7ª Procuradoria de Justiça -  

Belmires S. Ribeiro (*)

8ª Procuradoria de Justiça -  

Mara C. C. Bravo (*)

Apelação / remessa necessária 117 113 84

Cautelar inominada

Cumprimento provisório de decisão 1

Cumprimento provisório de sentença 1

Conflito de competência 11 28 19

Embargos de declaração 70 25 91

Embargos infringentes 2

Habeas data

Inc. de assunção de competência 1

Inc. de res. de demandas repetitivas 9

Mandado de segurança 90 99 123

Petição 2 1

Procedimento comum

Reclamação 28

Recurso especial 103 88

Recurso extraordinário 29 29

Recurso ordinário 2 2

Remessa necessária 311 294 299

(*) Procuradores que acumulam atribui-

ções na Coordenadoria de Recursos Es-

pecializados Cíveis

Tabela 73. Manifestações/produtividade – Residual Criminal

Classes processuais

1ª Procuradoria 

de Justiça -  

Jaceguara D. da 

Silva

2ª Procuradoria 

de Justiça -  

Hudson S. 

Kinashi

3ª Procuradoria 

de Justiça -  

Gilberto R. da 

Silva (*)

4ª Procuradoria 

de Justiça -  

Sara Francisco 

Silva

5ª Procuradoria 

de Justiça -  

Nilza Gomes 

da Silva

Ação penal - procedimento ordinário

Ação rescisória 1

Agravo de execução penal 151 139 131 127 145

Agravo de instrumento 1 3 4 2

Agravo de instrumento em recurso 

especial
50
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Classes processuais

1ª Procuradoria 

de Justiça -  

Jaceguara D. da 

Silva

2ª Procuradoria 

de Justiça -  

Hudson S. 

Kinashi

3ª Procuradoria 

de Justiça -  

Gilberto R. da 

Silva (*)

4ª Procuradoria 

de Justiça -  

Sara Francisco 

Silva

5ª Procuradoria 

de Justiça -  

Nilza Gomes 

da Silva

Agravo de instrumento em recurso ex-

traordinário
10

Agravo regimental 8 10 8 14

Apelação 785 809 822 773 784

Carta testemunhável 2

Cautelar inominada criminal 2

Conflito de jurisdição 13 11 8 9 4

Correição parcial 1 1

Desaforamento de julgamento 3

Embargos de declaração 38 53 72 40 64

Embargos infringentes e de nulidade 146 150 139 148 143

Exceção de suspeição

Habeas corpus 301 307 301 299 298

Habilitação para adoção 4

Mandado de segurança 9 7 7 10 6

Notícia de fato

Pedido de quebra de sigilo de dados 

e/ou telefônico

Petição 1 3 7

Procedimento administrativo 2

Procedimento preparatório

Reclamação criminal

Recurso em sentido estrito 74 64 88 84 41

Remessa necessária 1 3 1 2 2

Representação criminal / notícia crime

Representação por perda da graduação

Recurso especial 234

Recurso extraordinário 43

Recurso ordinário 124

Restituição de coisa apreendida 1

Revisão criminal 8 25 12 15 41
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Classes processuais

6ª Procuradoria 

de Justiça -  

Antonio Siufi 

Neto

7ª Procuradoria 

de Justiça -  

Evaldo B. R. 

Costa

9ª Procuradoria 

de Justiça -  

Miguel V. da 

Silva

10ª Procuradoria 

de Justiça -  

João A. C. Filho 

(*)

11ª Procuradoria 

de Justiça -  

Rodrigo J. 

Stephanini

Ação penal - procedimento ordinário

Ação rescisória

Agravo de execução penal 154 142 122 117 157

Agravo de instrumento 1 2

Agravo de instrumento em recurso 

especial
68

Agravo de instrumento em recurso 

extraordinário
7

Agravo regimental 5 8 6 15 6

Apelação 742 771 807 785 795

Carta testemunhável 1

Cautelar inominada criminal

Conflito de jurisdição 11 8 9 15 10

Correição parcial 2 1 1

Desaforamento de julgamento 4

Embargos de declaração 51 55 56 80 53

Embargos infringentes e de nulidade 113 140 143 159 126

Exceção de suspeição 2

Habeas corpus 295 312 315 302 299

Habilitação para adoção

Mandado de segurança 8 11 6 2 10

Notícia de fato 1

Pedido de quebra de sigilo de dados 

e/ou telefônico
2

Petição 4 1 1

Procedimento administrativo

Procedimento preparatório

Reclamação criminal 2

Recurso em sentido estrito 73 63 49 66 86

Remessa necessária 1 4 4

Representação criminal / notícia 

crime
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Classes processuais

6ª Procuradoria 

de Justiça -  

Antonio Siufi 

Neto

7ª Procuradoria 

de Justiça -  

Evaldo B. R. 

Costa

9ª Procuradoria 

de Justiça -  

Miguel V. da 

Silva

10ª Procuradoria 

de Justiça -  

João A. C. Filho 

(*)

11ª Procuradoria 

de Justiça -  

Rodrigo J. 

Stephanini

Representação por perda da 

graduação

Recurso especial 226

Recurso extraordinário 26

Recurso ordinário 109

Restituição de coisa apreendida

Revisão criminal 22 42 33 33 15

Classes processuais

12ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Lucienne R. 

d’Avila

13ª 

Procuradoria de 

Justiça -  

Francisco N. 

Júnior

14ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Lenirce A. A. 

Furuya (*)

15ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Esther S. de 

Oliveira (*)

16ª 

Procuradoria de 

Justiça -  

Helton B. 

Fonseca

Ação penal - procedimento ordinário 2

Ação rescisória

Agravo de execução penal 107 114 145 122 138

Agravo de instrumento 4 2 7

Agravo de instrumento em recurso 

especial
60 67 68

Agravo de instrumento em recurso ex-

traordinário
9 10 10

Agravo regimental 7 8 5 8

Apelação 770 780 770 799 770

Carta testemunhável

Cautelar inominada criminal

Conflito de jurisdição 4 10 3 12 12

Correição parcial 2 3

Desaforamento de julgamento 3

Embargos de declaração 73 57 66 65 64

Embargos infringentes e de nulidade 138 135 147 149 139

Exceção de suspeição 6

Habeas corpus 300 306 321 305 315

Habilitação para adoção

Insanidade mental do acusado 2
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Classes processuais

12ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Lucienne R. 

d’Avila

13ª 

Procuradoria de 

Justiça -  

Francisco N. 

Júnior

14ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Lenirce A. A. 

Furuya (*)

15ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Esther S. de 

Oliveira (*)

16ª 

Procuradoria de 

Justiça -  

Helton B. 

Fonseca

Mandado de segurança 2 6 1 10

Notícia de fato

Pedido de quebra de sigilo de dados e/

ou telefônico

Petição 2 1 3 1

Procedimento administrativo

Procedimento preparatório

Reclamação criminal 2

Recurso em sentido estrito 44 62 66 62 84

Remessa necessária 2 2 4

Representação criminal / notícia crime

Representação por perda da graduação

Recurso especial 220 224 224

Recurso extraordinário 28 25 26

Recurso ordinário 128 129 113

Restituição de coisa apreendida 1 1

Revisão criminal 42 29 15 21 13

Classes processuais

17ª 

Procuradoria de 

Justiça -  

Adhemar M. C. 

Neto

18ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Gerardo E. de 

Morais

19ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Luis A. 

Safraider (*)

21ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Silasneiton 

Gonçalves (*)

22ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Alesandre L. 

Raslan (*)

Ação penal - procedimento ordinário

Agravo de execução penal 114 134 125 156 156

Agravo de instrumento 4

Agravo de instrumento em recurso 

especial
57 32 45

Agravo de instrumento em recurso extra-

ordinário
9 6 5

Agravo regimental 9 13 8 3 9

Apelação 784 775 770 718 595

Carta testemunhável 2
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Classes processuais

17ª 

Procuradoria de 

Justiça -  

Adhemar M. C. 

Neto

18ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Gerardo E. de 

Morais

19ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Luis A. 

Safraider (*)

21ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Silasneiton 

Gonçalves (*)

22ª 

Procuradoria 

de Justiça -  

Alesandre L. 

Raslan (*)

Conflito de jurisdição 7 8 8 7 14

Correição parcial

Desaforamento de julgamento 1 7

Embargos de declaração 68 52 66 42 29

Embargos infringentes e de nulidade 153 125 125 110 55

Habeas corpus 318 300 306 322 292

Incidente de resolução de demandas re-

petitivas

Mandado de segurança 10 6 2 8 7

Notícia de fato

Petição 2 2 1 2

Procedimento preparatório

Recurso em sentido estrito 62 50 60 107 107

Remessa necessária 1 2 2

Representação criminal / notícia crime 22

Representação por perda da graduação 6

Recurso especial 234 185 191

Recurso extraordinário 31 25 24

Recurso ordinário 141 48 54

Restituição de coisa apreendida 1

Revisão criminal 36 36 36 13 5

Classes processuais
23ª Procuradoria de Justiça -  

Sérgio F. R. Harfouche

Ação penal - procedimento ordinário

Agravo de execução penal 149

Agravo de instrumento

Agravo de instrumento em recurso especial

Agravo de instrumento em recurso extraordinário

Agravo regimental 6

Apelação 577
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Classes processuais
23ª Procuradoria de Justiça -  

Sérgio F. R. Harfouche

Carta testemunhável

Conflito de jurisdição 12

Correição parcial

Desaforamento de julgamento 6

Embargos de declaração 21

Embargos infringentes e de nulidade 50

Habeas corpus 295

Incidente de resolução de demandas repetitivas 2

Incidente mental do acusado

Mandado de segurança 9

Notícia de fato 3

Petição 4

Procedimento preparatório

Recurso em sentido estrito 83

Remessa necessária 2

Representação criminal / notícia crime

Representação por perda da graduação

Recurso especial

Recurso extraordinário

Recurso ordinário

Restituição de coisa apreendida

Revisão criminal 14

(*) Procuradores que acumulam atribuições na Coordenadoria de Recursos Es-

pecializados Criminais

Tabela 74. Manifestações/produtividade – Interesses Difusos e Coletivos

Classes processuais

1ª Procuradoria 

de Justiça -  

Sérgio luiz Morelli

2ª Procuradoria 

de Justiça -  

Aroldo J. de Lima

3ª Procuradoria de 

Justiça -  

Aridne de F. C. da Silva

4ª Procuradoria de 

Justiça -  

Edgar R. L. de Miranda

Ação rescisória 2 2 1 7

Agravo de execução penal 1

Agravo de instrumento 310 259 284 273
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Classes processuais

1ª Procuradoria 

de Justiça -  

Sérgio luiz Morelli

2ª Procuradoria 

de Justiça -  

Aroldo J. de Lima

3ª Procuradoria de 

Justiça -  

Aridne de F. C. da Silva

4ª Procuradoria de 

Justiça -  

Edgar R. L. de Miranda

Agravo de instrumento em recurso 

especial
8 6 7 7

Agravo de instrumento em recurso extra-

ordinário
4 3 2 4

Agravo em recurso especial 20 29 20 16

Agravo regimental 14 9 20 19

Apelação 395 451 398 377

Apelação / remessa necessária 108 91 92 90

Conflito de competência 10 4 5 9

Embargos de declaração 70 79 56 86

Embargos infringentes e de nulidade 15 15 16 13

Exceção de suspeição 3 7 1 1

Habeas corpus 29 20 28 26

Incidente de suspeição 2

Mandado de segurança 1 5 1

Mandado de segurança coletivo 2 8 3 33

Notícia de fato 1

Petição 1 5 3

Recurso em sentido estrito 1

Recurso especial 49 77 56 72

Recurso extraordinário 11 14 13 11

Recurso ordinário 2 1 2 1

Remessa necessária 62 80 557 60

Tutela cautelar antecedente 1

Além da distribuição e regular acompanhamento dos processos judiciais, 

a SEDAP atuou na preparação da escala e de pautas para que os Procu-

radores de Justiça comparecessem às sessões do Tribunal de Justiça, sob 

apreciação e orientação dos mesmos, bem como dos respectivos Coorde-

nadores. 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 uma sessão 

de julgamento para a Seção Criminal, além de eventuais sessões extraordi-

nárias e Câmaras de Mutirão.
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Tabela 75. Escalas para sessões de julgamento do Tribunal de Justiça

Mensalmente, foram emitidos e encaminhados os relatórios de distribuição e produtividade à Procuradoria-Geral de 

Justiça, à Corregedoria-Geral do Ministério Público e aos Coordenadores das respectivas áreas de atuação.

Também prestou apoio às Coordenadorias das Procuradorias Residuais Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e 

Coletivos, na elaboração de pautas de reuniões, atas, ofícios, memorandos, entre outras atividades administrativas, 

e nos devidos encaminhamentos.

A SEDAP, juntamente com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e secretarias do Tribunal de Justiça, 

executou todas as providências necessárias a fim de garantir a eficácia no trâmite dos processos físicos e virtuais, 

bem como demais atividades no âmbito de suas atribuições.

Por fim, com a adesão do MPMS ao sistema de intimações eletrônicas do STJ e STF, foi realizada a triagem e enca-

minhamento de 3.483 intimações aos gabinetes responsáveis pelos respectivos recursos.

Tabela 76. Intimações – STJ e STF em 2017

Durante o ano, a SEDAP deu continuidade 

às suas atividades mantendo a eficácia e o 

controle na tramitação de processos judiciais 

e administrativos, buscando instrumentos para 

o regular desenvolvimento dos trabalhos de 

distribuição e movimentação processual. Com 

foco na eficácia dos serviços administrativos 

e na capacitação de seu quadro, por meio de 

treinamentos e incentivo motivacional, a SEDAP 

buscou garantir a qualidade dos serviços ad-

ministrativos de atendimento à Administração 

Superior e sua Assessoria Especial, Procurado-

res de Justiça e seus respectivos gabinetes.

Escalas para sessões de julgamento do Tribunal de Justiça Quantidade

Câmaras e seções cíveis 285

Câmaras e seções criminais 160

Órgão especial (PGJ) 42

Total 487

Mês Quantidade

Janeiro 2

Fevereiro 284

Março 299

Abril 286

Maio 323

Junho 335

Julho 9

Agosto 542

Setembro 366

Outubro 388

Novembro 415

Dezembro 234

Total 3.483
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Biênio: 2016/2018

Corregedor-Geral:  Procurador de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva 

Corregedor-Geral Substituto: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

Assessores Especiais:   Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos 

    Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin 

    Promotor de Justiça Reynaldo Hilst Mattar

A Corregedoria-Geral é o Órgão da Administração Superior do Ministério Público que tem por atribuição orientar e 

fiscalizar as atividades funcionais e a conduta de seus membros (artigo 17 da Lei nº 8.625, de 12.2.1993, e artigo 16 

da Lei Complementar nº 72, de 18.1.1994), bem como de avaliar o resultado das atividades de execução das Promo-

torias e das Procuradorias de Justiça (artigo 16 da Lei Complementar nº 72, de 18.1.1994).
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10.1 Promotores de Justiça

10.1.1 Acompanhamento de estágio probatório

No dia 10.8.2017 tomaram posse os Promotores de Justiça Substitutos 

aprovados no XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na 

Carreira do MPMS.

A Promotora de Justiça Substituta Mariana Rocha Rubini, em virtude 

de posse em outro concurso, pediu vacância do cargo a partir de 1º de 

dezembro de 2017 (Processo PGJ 10/4248/2017).

Tabela 77. Promotores de Justiça Substitutos em acompanhamento de 

estágio probatório

10.1.2 Movimentação na carreira: 
promoções e remoções

No ano de 2017 foram abertos 38 concursos de promoção/remoção (mo-

vimentação dos membros na carreira), exigindo-se por parte desta Corre-

gedoria-Geral a elaboração e/ou atualização de 176 Fichas de Avaliação 

de Promoção e Remoção.

Adriano Barrozo da Silva

Anthony Allison Brandão Santos

Fabio Adalberto Cardoso de Morais

Felipe Almeida Marques

Gilberto Carlos Altheman Júnior

Gustavo Henrique Bertocco de Souza

Juliana Pellegrino Vieira

Lenize Martins Lunardi Pedreira

Mariana Rocha Rubini

Mariana Sleiman Gomes

Mateus Sleiman Castriani Quirino

Michel Maesano Mancuelho

Paulo Henrique Mendonca de Freitas
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10.1.3 Relatório das atividades funcionais

O Sistema Informatizado Mensal de Produtividade e Estatística, Simpes Unificado (SU), e a base de dados gerada 

pelo Sistema de Automação da Justiça do Ministério Público (SAJMP) permitem a elaboração de relatório mensal 

das atividades funcionais dos Promotores de Justiça, que compila dados sobre suas movimentações, classificadas 

por área (cível, criminal e direitos difusos e coletivos), além de informações sobre notícias de fato. A elaboração 

estatística abaixo foi gerada por meio da ferramenta QlikView.

Tabela 78. Detalhamento da atuação funcional dos Promotores de Justiça

Processos judiciais Movimentos por área

Promotor de Justiça Recebidos Devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Adriano Barrozo da Silva 1.050 987 549 904 155 80 1.453

Adriano Lobo Viana de Resende 571 542 2.296 737 1.324 228 3.033

Alexandre Estuqui Junior 4.978 4.960 4.294 5.632 705 518 9.926

Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha 6.022 6.020 675 8.231 499 51 8.906

Alexandre Rosa Luz 3.784 4.114 3.996 2.670 1.405 608 6.666

Aline Mendes Franco Lopes 5.005 5.176 2.005 6.728 159 159 8.733

Allan Carlos Cobacho do Prado 8.262 7.909 3.531 9.558 282 375 13.089

Allan Thiago Barbosa Arakaki 3.962 3.981 2.435 3.391 841 258 5.826

Amilcar Araujo Carneiro Junior 463 505 3.099 626 1.944 346 3.725

Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro 3.979 4.194 3.044 3.726 442 555 6.770

Ana Cristina Carneiro Dias 1.611 1.591 5.757 414 825 1816 6.171

Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 1.205 1.055 2.539 302 328 301 2.841

André Antônio Camargo Lorenzoni 4.052 4.100 4.898 411 11 4 5.309

Andréa de Souza Resende 1.782 1.830 1.149 1.539 340 148 2.688

Andréia Cristina Peres da Silva 1.383 1.414 2.598 180 643 450 2.778

Angelica de Andrade Arruda 5.184 5.246 3.222 3.713 579 472 6.935

Antenor Ferreira de Rezende Neto 7.757 8.900 420 10.533 31 102 10.953

Anthony Allison Brandão Santos 1.560 1.528 486 1.876 109 111 2.362

Antonio Carlos Garcia de Oliveira 2.275 2.305 2.354 819 157 345 3.173

Arthur Dias Junior 2.789 2.643 1.694 2.072 141 276 3.766

Bianka Machado Arruda Mendes 6.519 6.934 2.755 5.792 528 436 8.547

Bolivar Luis da Costa Vieira 3.467 3.556 1.122 4.212 63 135 5.334

Camila Augusta Calarge Doreto 8.570 8.581 16 11.094 0 2 11.110

Candy Hiroki Cruz Marques Moreira 2.418 2.835 230 3.241 0 27 3.471
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Processos judiciais Movimentos por área

Promotor de Justiça Recebidos Devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Celso Antonio Botelho de Carvalho 3.031 3.197 216 4.328 0 210 4.544

Christiane de Alencar 4.134 4.187 4.555 38 1 1 4.593

Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca 1.512 1.579 1.267 1.858 147 252 3.125

Clarissa Carlotto Torres 6.543 6.916 488 7.655 32 202 8.143

Claudio Rogerio Ferreira Gomes 4.381 4.353 701 6.135 10 51 6.836

Clovis Amauri Smaniotto 3.393 3.435 3.964 3.936 1 35 7.900

Cristiane Amaral Cavalcante 3.902 3.912 45 4.678 0 44 4.723

Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah 162 175 2.225 221 1.597 522 2.446

Cristina Beraldo de Andrade 2.606 2.622 3.667 0 10 104 3.667

Daniel do Nascimento Britto 7.578 7.802 3.484 9.950 362 542 13.434

Daniel Higa de Oliveira 3.212 3.208 1.141 3.179 388 91 4.320

Daniel Pivaro Stadniky 3.256 3.179 7.393 1.433 2.252 796 8.826

Daniela Araujo Lima da Silva 4.793 4.741 201 7.115 24 42 7.316

Daniela Cristina Guiotti 1.095 1.117 1.648 975 567 305 2.623

Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira 3.763 3.972 1.434 4.603 103 145 6.037

Daniella Costa da Silva 4.125 4.208 2.882 3.787 318 135 6.669

Douglas Silva Teixeira 2.896 3.126 2.441 2.665 716 534 5.106

Edival Goulart Quirino 6.706 6.948 2.363 7.241 381 333 9.604

Eduardo de Araujo Portes Guedes 5.968 5.864 2.700 4.617 185 325 7.317

Eduardo Fonticielha De Rose 3.259 3.453 613 5.012 0 27 5.625

Eduardo Franco Cândia 1.741 2.124 1.862 2.849 740 368 4.711

Eduardo Jose Rizkallah 5.152 5.227 37 5.609 0 19 5.646

Elcio Felix D’Angelo 2.539 2.496 648 2.439 6 14 3.087

Emy Louise Souza de Almeida Albertini 3.082 3.011 2.999 1.760 0 3 4.759

Érica Rocha Espindola 3.827 3.697 2.590 3.026 26 165 5.616

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva 4.849 4.827 2.351 4.455 195 308 6.806

Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 585 591 3.430 822 1.992 437 4.252

Fabio Adalberto Cardoso de Morais 1.467 1.428 401 1.343 37 76 1.744

Fabrícia Barbosa Lima 5.877 6.072 4.749 6.213 699 1037 10.962

Fabricio Proença de Azambuja 449 623 784 623 304 123 1.407

Fabricio Secafen Mingati 4.787 5.180 698 5.441 17 186 6.139

Felipe Almeida Marques 1.391 1.314 395 1.093 34 70 1.488
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Processos judiciais Movimentos por área

Promotor de Justiça Recebidos Devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Fernanda Proença de Azambuja 3.216 3.568 2.526 3.335 807 944 5.861

Fernanda Rottili Dias 3.835 3.976 1.374 3.920 134 177 5.294

Fernando Jamusse 2.292 2.388 246 3.957 0 66 4.203

Fernando Jorge Manvailer Esgaib 9.548 9.536 2.378 11.429 2 3 13.807

Fernando Marcelo Peixoto Lanza 1.533 1.644 3.859 1.060 1.042 510 4.919

Filomena Aparecida Depolito Fluminhan 834 766 1.110 1.049 520 159 2.159

Gabriel da Costa Rodrigues Alves 2.075 2.143 3.982 2.411 2.671 443 6.393

George Cassio Tiosso Abbud 3.574 3.443 1.369 3.893 20 66 5.262

George Zarour Cezar 6.441 6.860 4.554 6.539 1.286 1049 11.093

Gevair Ferreira Lima Junior 1.229 1.303 2.332 2.509 1.729 201 4.841

Gilberto Carlos Altheman Júnior 1.753 1.774 775 1.464 95 201 2.239

Gisleine Dal Bó 7.661 8.307 1.413 8.459 50 612 9.872

Grazia Strobel da Silva Gaifatto 5.265 5.393 39 6.741 0 32 6.780

Gustavo Henrique Bertocco de Souza 1.688 1.760 585 1.578 167 193 2.163

Helen Neves Dutra da Silva 7.733 7.729 10 10.229 0 5 10.239

Henrique Franco Cândia 2.311 2.305 536 3.057 203 74 3.593

Humberto Lapa Ferri 725 600 2.587 817 1.771 357 3.404

Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo 2.927 2.906 1.815 2.511 601 394 4.326

Izonildo Gonçalves de Assunção Junior 7.858 7.959 2.487 9.498 649 1202 11.985

Janeli Basso 4.143 4.203 3.017 4.183 330 469 7.200

Jerusa Araujo Junqueira Quirino 3.957 4.231 1.736 3.941 170 340 5.677

João Linhares Júnior 3.413 3.393 100 5.820 0 37 5.920

João Meneghini Girelli 4.397 4.528 2.231 5.003 344 462 7.234

Jorge Ferreira Neto Júnior 5.869 6.102 2.203 5.846 50 334 8.049

José Antonio Alencar 3.718 3.749 3.650 580 8 36 4.230

José Aparecido Rigato 4.782 4.949 5.256 375 0 72 5.631

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia 1.421 1.569 523 1.983 2 64 2.506

José Luiz Rodrigues 4.746 4.670 3.340 1.808 0 0 5.148

José Maurício de Albuquerque 5.027 5.311 1.881 4.483 321 88 6.364

José Roberto Tavares de Souza 2.444 2.425 2.812 722 79 155 3.534

Jui Bueno Nogueira 4.810 5.175 136 6.169 82 20 6.305

Juliana Martins Zaupa 6.075 6.231 2.910 8.424 410 374 11.334
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Processos judiciais Movimentos por área

Promotor de Justiça Recebidos Devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Juliana Nonato 5.724 5.604 2.504 4.991 155 495 7.495

Juliana Pellegrino Vieira 1.900 1.711 1.113 1.307 153 63 2.420

Juliane Cristina Gomes 3.752 3.751 5.184 0 8 2 5.184

Juliano Albuquerque 11.951 12.188 345 13.451 16 229 13.796

Julio Bilemjian Ribeiro 9.208 9.098 110 10.331 1 8 10.441

Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto 4.600 4.776 2.776 4.248 791 490 7.024

Kristiam Gomes Simões 3.810 3.845 4.153 58 0 0 4.211

Lenize Martins Lunardi Pedreira 1.308 1.290 998 1.421 235 341 2.419

Leonardo Dumont Palmerston 6.110 5.934 864 6.709 40 78 7.573

Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto de 

Almada
8.129 8.111 1.248 10.570 37 154 11.818

Lia Paim Lima 5.905 5.762 3.845 8.741 357 305 12.586

Lindomar Tiago Rodrigues 75 78 86 77 16 23 163

Lívia Carla Guadanhim Bariani 4.139 4.304 33 4.903 2 2 4.936

Luciana do Amaral Rabelo 20.317 20.292 216 21.418 1 37 21.634

Luciano Anechini Lara Leite 4.213 4.478 237 6.052 0 195 6.289

Luciano Bordignon Conte 1.413 1.407 3.145 1.174 695 440 4.319

Ludmila de Paula Castro Silva 3.217 3.264 2.905 4.480 148 547 7.385

Luiz Antônio Freitas de Almeida 792 990 895 1.206 505 257 2.101

Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro 5.453 5.734 3.592 5.571 87 1254 9.163

Luiz Eduardo Lemos de Almeida 488 468 1.182 448 317 167 1.630

Luiz Gustavo Camacho Terçariol 2.175 1.842 986 1.867 38 17 2.853

Luz Marina Borges Maciel Pinheiro 2.391 2.479 1.844 2.667 974 347 4.511

Magno Oliveira João 7.817 8.068 1.835 7.709 518 138 9.544

Marcelo Ely 2.136 2.391 36 3.203 0 36 3.239

Marcos André Sant’Ana Cardoso 5.068 4.859 2.903 4.336 389 372 7.239

Marcos Fernandes Sisti 4.017 4.183 27 5.066 0 26 5.093

Marcos Martins de Brito 5.040 5.272 191 8.061 0 123 8.252

Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues 5.007 5.142 1.405 5.458 571 268 6.863

Mariana Rocha Rubini 1.949 1.915 858 1.704 168 138 2.562

Mariana Sleiman Gomes 412 413 388 649 214 65 1.037

Marjorie Oliveira Zanchetta de Azambuja 3.551 3.649 3.619 1.246 0 9 4.865

Mateus Sleiman Castriani Quirino 866 850 383 1.150 130 114 1.533
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Processos judiciais Movimentos por área

Promotor de Justiça Recebidos Devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Matheus Carim Bucker 5.649 5.820 3.199 5.733 607 202 8.932

Matheus Macedo Cartapatti 3.638 3.817 1.071 3.722 240 209 4.793

Maurício Mecelis Cabral 4.180 4.233 1.835 4.733 222 428 6.568

Michel Maesano Mancuelho 879 890 541 974 92 154 1.515

Moisés Casarotto 6.560 6.758 1.947 6.637 362 119 8.584

Nara Mendes dos Santos Fernandes 5.680 5.810 2.675 5.698 214 676 8.373

Nicolau Bacarji Junior 3.111 3.253 6.336 113 1.292 1349 6.449

Oscar de Almeida Bessa Filho 4.790 5.026 1.468 5.308 379 323 6.776

Patrícia Icassati Almirão 4.898 5.102 4.517 2.531 1.047 262 7.048

Paula da Silva Volpe 15.071 14.945 861 15.444 104 32 16.305

Paulo da Graça Riquelme de Macedo 

Junior
7.167 7.267 4.461 6.530 566 671 10.991

Paulo Henrique Camargo Iunes 1.510 1.640 887 2.349 237 158 3.236

Paulo Henrique Mendonca de Freitas 1.673 1.649 701 1.476 179 140 2.177

Paulo Leonardo de Faria 8.197 8.675 4.304 6.774 627 599 11.078

Pedro Arthur de Figueiredo 2.932 3.462 27 3.675 0 27 3.702

Pedro de Oliveira Magalhães 4.808 5.003 1.251 5.234 148 92 6.485

Plinio Alessi Junior 4.511 4.495 3.234 2.184 4 89 5.418

Radamés de Almeida Domingos 6.537 6.766 2.586 6.485 425 551 9.071

Regina Dörnte Broch 17.969 17.964 153 19.751 0 2 19.904

Renata Ruth Fernandes Goya Marinho 6.258 6.215 1.803 6.266 1.208 517 8.069

Renzo Siufi 5.900 5.898 3.725 3.445 4 3 7.170

Ricardo Benito Crepaldi 4.109 4.112 3.085 4.974 0 25 8.059

Ricardo Rotunno 2.218 2.189 3.568 2.186 1.271 469 5.754

Rodrigo Cintra Franco 3.512 3.702 322 4.694 25 29 5.016

Rodrigo Correa Amaro 5.387 5.503 213 9.375 9 80 9.588

Rodrigo Yshida Brandão 3.113 3.200 37 3.795 6 24 3.832

Rogerio Augusto Calabria de Araujo 3.200 3.216 33 4.000 0 33 4.033

Romão Avila Milhan Junior 5.143 5.364 3.100 5.574 559 1048 8.674

Ronaldo Vieira Francisco 7.242 7.982 2.924 6.824 289 355 9.748

Rosalina Cruz Cavagnolli 3.726 3.247 2.231 3.499 234 294 5.730

Rosana Suemi Fuzita Irikura 4.601 4.604 195 8.012 47 124 8.207

Silvio Amaral Nogueira de Lima 5.755 6.293 153 7.825 0 70 7.978
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Processos judiciais Movimentos por área

Promotor de Justiça Recebidos Devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Simone Almada Goes 4.715 4.676 1.424 4.621 63 154 6.045

Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo 5.427 5.674 3.376 4.816 554 449 8.192

Talita Zoccolaro Papa Muritiba 4.271 4.051 2.479 4.154 393 320 6.633

Tathiana Correa Pereira da Silva Façanha 1.689 1.757 413 2.233 54 274 2.646

Thiago Barbosa da Silva 5.384 5.742 2.288 5.580 260 373 7.868

Thiago Bonfatti Martins 4.871 5.169 2.484 5.236 554 260 7.720

Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost 

Vieira
10.759 11.397 137 13.865 40 42 14.002

Victor Leonardo de Miranda Taveira 4.727 5.106 3.468 4.457 3.397 572 7.925

Viviane Zuffo Vargas Amaro 3.907 3.739 4.944 278 42 18 5.222

William Marra Silva Junior 5.565 5.473 3.803 4.577 542 659 8.380

Wilson Canci Junior 5.984 6.545 1.774 5.823 157 180 7.597

Processos judiciais Movimentos por área

Promotor Recebidos devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Alexandre Magno Benites de Lacerda 1 1 8 2 3 5 10

Ana Lara Camargo de Castro 120 113 531 222 20 242 753

Antonio André David Medeiros 0 0 1.929 0 1.929 0 1.929

Bianka Karina Barros da Costa 0 0 9 0 3 6 9

Claudia Loureiro Ocariz Almirão 40 40 69 417 1 35 486

Cristiane Mourão Leal Santos 82 83 186 1.402 38 129 1.588

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos 

Santos
1.359 1.363 10 1.663 4 3 1.673

Fabio Ianni Goldfinger 2.702 2.784 48 3.188 24 7 3.236

Fernando Martins Zaupa 679 704 313 468 0 14 781

Gerson Eduardo de Araújo 2.452 2.978 877 4.269 281 419 5.146

Jiskia Sandri Trentin 0 1 7 0 5 1 7

Luciana Moreira Schenk 14 17 2.412 196 470 1869 2.608

Luciano Furtado Loubet 0 0 1.683 0 8.579 1374 1.683

Tabela 79. Detalhamento da atuação funcional dos Promotores de Justiça designados para o exercício de 

atividades de Assessoramento Superior, Coordenações, Grupos de Atuação Especializada, entre outras.



262

Relatório Anual de Atividades  |  2017

Processos judiciais Movimentos por área

Promotor Recebidos devolvidos Cível Criminal
Difusos e 

Coletivos

Notícia 

de Fato

Total de 

Movimentos

Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho 4.064 4.134 556 5.855 1 66 6.411

Marcos Alex Vera de Oliveira 236 247 2.635 38 1.879 278 2.673

Marcos Roberto Dietz 5 5 26 889 0 0 915

Paulo César Zeni 0 0 514 3 507 6 517

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 3 2 172 6 164 1 178

Reynaldo Hilst Mattar 0 1 39 0 3 26 39

Ricardo de Melo Alves 4 5 858 8 742 110 866

Thalys Franklyn de Souza 72 71 46 422 15 3 468

Tiago Di Giulio Freire 55 56 29 432 0 8 461

Tabela 80. Atividades desenvolvidas pelos Promotores de Justiça designados para o exercício de atividades 

de Assessoramento Superior, Coordenações, Grupos de Atuação Especializada, entre outras.

Alexandre Magno Benites de Lacerda Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

Ana Lara Camargo de Castro Agregada Gabinete do Procurador-Geral de Justiça na função de assessoramento

Antonio André David Medeiros Coordenador do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação - CI

Bianka Karina Barros da Costa Secretária-Geral do Ministério

Claudia Loureiro Ocariz Almirão Membro do GAECO

Cristiane Mourão Leal Santos Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - GAECO

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos 

Santos
Assessor Corregedoria-Geral do Ministério Público

Fabio Ianni Goldfinger Agregado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça na função de assessoramento no Núcleo 

Criminal Vinculado aos CAOCRIM

Fabricio Proença de Azambuja Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público (maio a setembro)

Fernando Martins Zaupa Membro do GAECO

Gerson Eduardo de Araújo Membro do GACEP

Jiskia Sandri Trentin Agregada Gabinete do Corregedor-Geral na função de assessoramento

Luciana Moreira Schenk Membro do GACEP

Luciano Furtado Loubet Assessoramento No Núcleo Ambiental Vinculado aos CAOMA e CAOHURB

Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Marcos Alex Vera de Oliveira Agregado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça para integrar o Grupo Especial de 

Combate à Corrupção - GECOC

Marcos Roberto Dietz Membro do GAECO

Paulo César Zeni Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça e integrante do Comitê Estratégico de Tecno-

logia da Informação - CETI
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Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica

Reynaldo Hilst Mattar Agregado Gabinete do Corregedor-Geral do Ministério Público na função de assessoramento

Ricardo de Melo Alves Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Comitê Estratégico de Tecno-

logia da Informação - CETI

Thalys Franklyn de Souza Membro do GAECO

Tiago Di Giulio Freire Membro do GAECO
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10.2 Atribuições do 
Corregedor-Geral

10.2.1 Atuação na área disciplinar

No cumprimento das atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, 

art. 18 da Lei Orgânica do MPMS, foram instaurados 22 procedimentos dis-

ciplinares, 93 procedimentos diversos, 123 correições ordinárias (sendo que 

15 serão realizadas no ano de 2018) e 83 notícias de fato com o intuito de 

fiscalizar e orientar as atividades funcionais e a conduta dos membros do 

Ministério Público:

Tabela 81. Procedimentos instaurados

10.2.2 Atuação correcional

O cumprimento das funções institucionais da Corregedoria-Geral se con-

cretiza, também, por meio das correições ordinárias. Foram realizadas 108 

correições ordinárias em Promotorias e Procuradorias de Justiça. Foram 

instauradas, ainda, 15 correições ordinárias que serão realizadas no ano de 

2018.

Tipo de Cadastro Instaurados Arquivados e finalizados Em andamento

Reclamação 19 21 3

Consulta 24 27 4

Procedimento administrativo 20 12 14

Sindicância 3 7 4

Inspeção eletrônica 33 33 0

Visita de inspeção 3 0 3

Notícia de fato 83 73 15

Correição ordinária 123 105 33

Acompanhamento do estágio probatório 13 0 13
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Instauração

JANEIRO
Promotoria Correicionado (a)

1ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Antonio Carlos Garcia de Oliveira

2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Fernando Marcelo Peixoto Lanza

3ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Rosana Suemi Fuzita Irikura

4ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Ana Cristina Carneiro Dias

5ª Promotora de Justiça de Três Lagoas Daniela Araujo Lima da Silva

6ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Jui Bueno Nogueira

7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas José Roberto Tavares de Souza

8ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Luciano Anechini Lara Leite

Promotoria de Justiça de Brasilândia Fernando Marcelo Peixoto Lanza

Instauração

MARÇO
Promotoria Correicionado (a)

1ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Juliane Cristina Gomes

2ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Kristiam Gomes Simões

3ª Promotoria de Justiça de Campo Grande André Antônio C. Lorenzoni

6ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristina Beraldo de Andrade

9ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Emy Louise S. de A. Albertini

45ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Érica Rocha Espindola

29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

Humberto Lapa Ferri - Marcos Alex 

Vera de Oliveira - Adriano Lobo Viana 

de Resende

30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Marcos Alex Vera de Oliveira

31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Humberto Lapa Ferri

Promotoria de Justiça de Nioaque
Ana Carolina Lopes de Mendonça 

Castro

1ª Promotoria de Justiça de Bonito Eduardo de Araujo Portes Guedes

2ª Promotoria de Justiça de Bonito Lia Paim Lima

Promotoria de Justiça de Porto Murtinho Alexandre Estuqui Junior

4ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Renzo Siufi

Instauração

ABRIL
Promotoria Correicionado (a)

1ª Promotoria de Justiça de Aparecida do 

Taboado
Oscar de Almeida Bessa Filho

2ª Promotoria de Justiça de Aparecida do 

Taboado
Jerusa Araujo Junqueira Quirino
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Instauração

JULHO

Promotoria Correicionado (a)

1ª Promotoria de Justiça de Paranaíba Juliana Nonato

2ª Promotoria de Justiça de Paranaíba Ronaldo Vieira Francisco

3ª Promotoria de Justiça de Paranaíba Leonardo Dumont Palmerston

1ª Promotoria de Justiça de Costa Rica George Cassio Tiosso Abbud

2ª Promotoria de Justiça de Costa Rica Bolivar Luis da Costa Vieira

1ª Promotoria de Justiça de Camapuã Douglas Silva Teixeira

2ª Promotoria de Justiça de Camapuã Douglas Silva Teixeira

26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luz Marina B. Maciel Pinheiro

34ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luiz Antônio Freitas de Almeida

42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Andréia Cristina Peres da Silva

27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Gerson Eduardo de Araújo

28ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Vera Aparecida C. B. F. Vieira

33ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Nicolau Bacarji Junior

46ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Paulo Henrique Camargo Iunes

continuação

ABRIL

Promotoria / Procuradoria Correicionado (a)

Promotoria de Justiça de Dois Irmãos Eduardo de Araujo Portes Guedes

Promotoria de Justiça de Anastácio Angelica de Andrade Arruda

1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana Angelica de Andrade Arruda

2ª Promotoria de Justiça de Aquidauana José Maurício de Albuquerque

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

5ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Plinio Alessi Junior

7ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Marjorie O. Zanchetta de Azambuja

8ª Promotoria de Justiça de Campo Grande José Luiz Rodrigues

35ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Christiane de Alencar

10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Marcos Fernandes Sisti

11ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Grazia Strobel da Silva Gaifatto

12ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Rodrigo Yshida Brandão

13ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Pedro Arthur de Figueiredo

14ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Marcelo Ely

15ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Rogerio Augusto C. de Araujo
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continuação

JULHO
Promotoria / Procuradoria Correicionado (a)

16ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Julio Bilemjian Ribeiro

17ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Clovis Amauri Smaniotto

18ª Promotoria de Justiça de Campo Grande José Arturo I. Bobadilla Garcia

19ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Lívia Carla Guadanhim Bariani

20ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Douglas Oldegardo C. dos Santos

21ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Douglas Oldegardo C. dos Santos

1ª Procuradoria de Justiça Cível Irma Vieira de S. e Anzoategui

2ª Procuradoria de Justiça Cível Mauri Valentim Riciotti

3ª Procuradoria de Justiça Cível Marigô Regina Bittar Bezerra

6ª Procuradoria de Justiça Cível Silvio Cesar Maluf

7ª Procuradoria de Justiça Cível Belmires Soles Ribeiro

8ª Procuradoria de Justiça Cível Mara Cristiane Crisóstomo Bravo

1ª Procuradoria de Justiça Criminal Jaceguara Dantas da Silva 

2ª Procuradoria de Justiça Criminal Hudson Shiguer Kinashi

3ª Procuradoria de Justiça Criminal Gilberto Robalinho da Silva

4ª Procuradoria de Justiça Criminal Sara Francisco Silva

5ª Procuradoria de Justiça Criminal Nilza Gomes da Silva

6ª Procuradoria de Justiça Criminal Antonio Siufi Neto

7ª Procuradoria de Justiça Criminal Evaldo B. Rodrigues da Costa

8ª Procuradoria de Justiça Criminal Humberto de Matos Brittes

9ª Procuradoria de Justiça Criminal Miguel Vieira da Silva

10ª Procuradoria de Justiça Criminal João Albino Cardoso Filho

11ª Procuradoria de Justiça Criminal Rodrigo Jacobina Stephanini

12ª Procuradoria de Justiça Criminal Lucienne Reis D’Avila

13ª Procuradoria de Justiça Criminal Francisco Neves Junior

14ª Procuradoria de Justiça Criminal Lenirce Aparecida A. Furuya

15ª Procuradoria de Justiça Criminal Esther Sousa de Oliveira

16ª Procuradoria de Justiça Criminal Helton Fonseca Bernardes

17ª Procuradoria de Justiça Criminal Adhemar Mombrum de C. Neto

18ª Procuradoria de Justiça Criminal Gerardo Eriberto de Morais

19ª Procuradoria de Justiça Criminal Luis Alberto Safraider

21ª Procuradoria de Justiça Criminal Silasneiton Gonçalves
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Instauração

SETEMBRO
Promotoria Correicionado (a)

Promotoria de Justiça de Eldorado Felipe Almeida Marques

Promotoria de Justiça de Itaquiraí Gustavo Henrique B. de Souza

1ª Promotoria de Justiça de Mundo Novo Thiago Barbosa da Silva

2ª Promotoria de Justiça de Mundo Novo Fabio Adalberto C. de Morais

Promotoria de Justiça de Angélica Lenize Martins Lunardi Pedreira

Promotoria / Procuradoria Correicionado (a)

22ª Procuradoria de Justiça Criminal Alexandre Lima Raslan

23ª Procuradoria de Justiça Criminal Sergio Fernando R. Harfouche

1ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos 

e Coletivos
Sergio Luiz Morelli

2ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos 

e Coletivos
Aroldo José de Lima

3ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos 

e Coletivos
Ariadne de Fátima Cantú da Silva

4ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos 

e Coletivos
Edgar Roberto Lemos de Miranda

4ª Procuradoria de Justiça Cível Olavo Monteiro Mascarenhas

continuação

JULHO

Instauração

OUTUBRO
Promotoria Correicionado (a)

Promotoria de Justiça de Rio Verde de MT Matheus Carim Bucker

1ª Promotoria de Justiça de Coxim Matheus Carim Bucker

2ª Promotoria de Justiça de Coxim Daniella Costa da Silva

3ª Promotoria de Justiça de Coxim Rodrigo Cintra Franco

Promotoria de Justiça de Anaurilândia Allan Thiago Barbosa Arakaki

Promotoria de Justiça de Batayporã Bianka Machado Arruda Mendes

1ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul Romão Avila Milhan Junior

2ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul Suzi Lucia S. da Cruz D’Angelo

Promotoria de Justiça de Glória de Dourados Andréa de Souza Resende

Promotoria de Justiça de Deodápolis Andréa de Souza Resende
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Instauração

DEZEMBRO
Promotoria Correicionado (a)

1ª Promotoria de Justiça de Naviraí Paulo da Graça R. de Macedo Junior

2ª Promotoria de Justiça de Naviraí Daniel Pivaro Stadniky

3ª Promotoria de Justiça de Naviraí
Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto 

de Almada

32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Filomena Aparecida Depolito 

Fluminhan

44ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristiane B. Nogueira Rizkallah

67ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Eduardo Franco Cândia

25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Fabricio Proença de Azambuja

43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luiz Eduardo Lemos de Almeida

49ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Gevair Ferreira Lima Junior

1ª Promotoria de Justiça de Naviraí Paulo da Graça R. de Macedo Junior

2ª Promotoria de Justiça de Naviraí Daniel Pivaro Stadniky

3ª Promotoria de Justiça de Naviraí
Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto 

de Almada

32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Filomena Aparecida Depolito 

Fluminhan

44ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristiane B. Nogueira Rizkallah

67ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Eduardo Franco Cândia

10.2.3 Inspeções eletrônicas

Foram autuadas 33 inspeções eletrônicas com o intuito de verificar a re-

gularidade dos serviços dos Promotores de Justiça inscritos em concursos 

para promoção/remoção.

Tabela 82. Inspeções eletrônicas no ano de 2017

Data Instauração nº Processo

10.2.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000015-4

10.2.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000016-5

10.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000032-1

10.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000033-2

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000035-4

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000036-5

Data Instauração nº Processo

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000037-6

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000038-7

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000039-8

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000040-0

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000041-0

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000042-1
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Data Instauração nº Processo

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000043-2

20.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000044-3

26.4.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000065-4

26.4.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000066-5

26.4.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000067-6

8.5.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000074-3

8.5.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000075-4

8.5.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000076-5

8.5.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000077-6

19.5.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000083-2

19.5.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000084-3

Data Instauração nº Processo

10.7.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000113-1

17.7.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000116-4

17.7.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000117-5

16.10.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000184-2

16.10.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000185-3

16.10.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000186-4

16.10.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000187-5

4.12.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000201-9

4.12.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000202-0

11.12.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000204-1

10.2.4 Visitas de inspeções

A visita de inspeção está prevista nos arts. 18, V, 164, 166 e 167 da Lei Complementar nº 72/1994 e no Regimento 

Interno da CGMP, arts. 10, 16 e seguintes. No ano de 2017, foram instaurados os seguintes procedimentos de visita 

de inspeção:

Tabela 83. Visitas de inspeção no ano de 2017

Data Instauração nº Processo

27.3.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000046-5

6.11.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000198-6

12.12.2017 Processo SAJ nº 10.2017.00000205-2
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10.3 Outras atividades

Foram elaborados os seguintes atos pela Corregedoria-Geral:

 ~ Recomendação nº 0001/2017-CGMP, de 6.2.2017 - dispõe sobre a realização de visitas de inspeção pelos 

órgãos de execução no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras provi-

dências.

 ~ Recomendação nº 0002/2017-CGMP, de 10.8.2017 - dispõe sobre a atuação dos órgãos de execução nas 

hipóteses de prolação de decisão em desacordo com os pedidos formulados na denúncia, nos processos 

que versam sobre infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher.

 ~ Recomendação nº 0003/2017/CGMP, de 30.8.2017 - dispõe sobre a atuação dos órgãos de execução na 

tutela do meio ambiente, quanto à exigência de laudos técnicos privados para a instrução de procedimento 

investigativo, evitando atrasos nas vistorias ambientais para maior resolubilidade das ações.

 ~ Recomendação Conjunta nº 0001/CGMP/CAOCrim/2017, de 11.5.2017 - altera a Recomendação Conjunta 

nº 006/2015/CGMP/CAOCrim, que dispõe sobre a legitimidade de o Ministério Público 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 002/2017/CGMP/CAOPJC, de 26.6.2017 - dispõe sobre a intervenção do Mi-

nistério Público nos procedimentos de habilitação para o casamento, orientando quanto à possibilidade e 

forma de restringir os casos de atuação.

 ~ Resolução Conjunta PGJ/CGMP nº 0001/2017 - dispõe sobre a organização e funcionamento do Grupo 

Auxiliar de Tutela Coletiva.

 ~ Ordem de Serviço nº 001/2017/CSMP-MS, de 2.10.2017 - dispõe sobre os critérios e o procedimento de 

aferição da situação de regularidade dos membros ministeriais junto à Corregedoria-Geral do MPMS, para 

atendimento do art. 5º, parágrafo único, inciso II, da Resolução CNMP nº 160, de 14.2.2017.

10.3.1 Manifestações em processos administrativos institucionais

No ano de 2017, a Corregedoria-Geral manifestou-se em 72 processos administrativos da Instituição sobre diversos 

assuntos como licença-prêmio por assiduidade, remoções por permuta, autorização para residir fora da comarca, 

entre outros.

Tabela 84. Manifestações em processos administrativos no ano de 2017

Requerente Assunto

Thaiana Correa Pereira da Silva Façanha Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

Candy Hiroki Cruz Marques Moreira Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015
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Requerente Assunto

Alexandre Lima Raslan Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2011/2015

Gabriel da Costa Rodrigues Alves Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

Luís Alberto Safraider Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 1989/1994

Comissão da Eleição do Conselho Superior do Ministério 

Público
Justificativas de abstenção de votos

Reynaldo Hilst Mattar Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2005/2010

Sara Francisco Silva Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 1987/1992

Gisleine Dal Bó Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha, Marcos Alex Vera de 

Oliveira
Remoção por permuta - 30ª e 54ª Promotorias de Justiça de Campo Grande

Radamés de Almeida Domingos Autorização para residir em Comarca diversa

Livia Carla Guadanhim Bariani, Eduardo José Rizkallah Remoção por permuta - 19ª e 51ª Promotorias de Justiça de Campo Grande

Fábio Ianni Goldfinger, José Arturo Iunes Bobadilla Garcia Remoção por permuta - 18ª e 34ª Promotorias de Justiça de Campo Grande

Matheus Macedo Cartapatti Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Mauricio Mecelis Cabral Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Talita Zoccolaro Papa Murirtiba Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Radamés de Almeida Domingos Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Magno Oliveira João Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Lia Paim Lima Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Fernanda Proença de Azambuja Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Luiz Eduardo Lemos de Almeida Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Sílvio Amaral Nogueira de Lima Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Plínio Alessi Júnior Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Ludmila de Paula Castro Silva Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

64ª Promotoria de Justiça da Capital
Designação permanente de técnico administrativo para atuar na 64ª Promotoria 

de Justiça da Capital

José Antonio Alencar Licença-prêmio por assiduidade- Ref. 2013/2017

Juliana Martins Zaupa Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Emy Louise Souza de Almeida Albertini Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Marcos Martins de Brito Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Bianka Machado Arruda Mendes Autorização para residir em Comarca diversa

Cristiane Mourão Leal Santos, Adriano Lobo Viana de 

Resende
Remoção por permuta - 29ª e 47ª Promotorias de Justiça de Campo Grande

Marcos Antonio Martins Sottoriva Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017
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Requerente Assunto

Eduardo de Araujo Portes Guedes Autorização para residir em Comarca diversa

Rosalina Cruz Cavagnolli Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Fabrício Secafen Mingati Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Jorge Ferreira Neto Júnior Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Alexandre Estuqui Junior, Matheus Macedo Cartapatti
Remoção por permuta - 1ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul e 2ª Pro-

motoria de Justiça de Bonito

George Cássio Tiosso Abbud Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Angélica de Andrade Arruda Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Douglas Silva Teixeira Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Rogério Calábria de Araújo Desaverbação de licença-prêmio por assiduidade

Conselho Superior do Ministério Público
Minutas de Súmulas - Ref. uniformização de julgamentos de homologação das 

promoções de arquivamento de procedimentos.

Fernando Martins Zaupa Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Fernando Marcelo Peixoto Lanza Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Marcos Alex Vera de Oliveira Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Ana Cristina Carneiro Dias Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Luciano Furtado Loubet Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Grázia Strobel da Silva Gaifatto Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Julio Bilemjan Ribeiro Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Lenize Martins Lunardi Pedreira Autorização para residir em Comarca diversa

Gustavo Henrique Bertocco de Souza Autorização para residir em Comarca diversa

Helton Fonseca Bernardes Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2007/2012

Rogério Augusto Calábria de Araújo Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 1991/1996

Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Antonio Siufi Neto Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Paulo Cezar dos Passos Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

André Antônio Camargo Lorenzoni Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Marcos Fernandes Sisti Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Esther Sousa de Oliveira Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2011/2016

Edgar Roberto Lemos de Miranda Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2007/2012 e 2012/2017

Jaceguara Dantas da Silva Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Francisco Neves Júnior Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

Sérgio Fernando Raimundo Harfouche Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

Gerardo Eriberto de Morais Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2009/2014

Mara Cristiano Crisóstomo Bravo Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2011/2016
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10.3.2 Controle de residência fora da comarca 
e comunicações de afastamento

A autorização para que o membro do Ministério Público resida fora da comarca ou da localidade onde exerce a 

titularidade do seu cargo é regulamentada pela Resolução Conjunta nº 001/2008-PGJ/CGMP, de 8.5.2008.

O Procurador-Geral de Justiça poderá autorizar, por meio de decisão motivada, em caráter excepcional, a residência 

fora da comarca ou localidade em que o membro do Ministério Público exerce a titularidade de seu cargo, ouvindo-

-se previamente o Corregedor-Geral e o Conselho Superior do Ministério Público, conforme dicção do art. 2º da 

mencionada norma.

O afastamento da comarca é disciplinado pela Resolução Conjunta nº 001/2004-PGJ/CGMP, de 12.5.2004, alterada 

pela Resolução Conjunta nº 002/2004-PGJ/CGMP, de 2.9.2004.

As ausências ou afastamentos da comarca devem ser previamente comunicados ao Corregedor-Geral do Ministério 

Público ou ao Procurador-Geral de Justiça, por meio de ofício (art. 3º da Resolução Conjunta nº 001/2004-PGJ/

CGMP).

10.3.3 Projetos institucionais

No âmbito da Corregedoria-Geral do MPMS, alguns projetos foram iniciados com o intuito de estudo e implantação 

de melhorias nas atuações institucionais e administrativas dos órgãos de execução, conforme instaurações dos 

procedimentos administrativos descritos a seguir:

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2016.00002635-2, para aferir o impacto no fluxo dos trabalhos das Promo-

torias de Justiça de Coxim com a inclusão dos processos de execução penal da comarca no rol de atuação 

da Central de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça (CPE).

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2016.00003112-2, para elaborar o novo Regimento Interno da Corregedo-

ria-Geral, cuja minuta já foi encaminhada para apreciação pelo Procurador-Geral de Justiça e submissão ao 

Colégio de Procuradores de Justiça.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2016.00003364-2, para elaborar minuta com proposta de alteração 

da Lei Orgânica do Ministério Público, com a finalidade de atendimento das recomendações feitas pelo 

CNMP, quando em correição realizada na Corregedoria em setembro de 2016 (Processo CNMP nº 

0.00.000.000374/2016-09).

Requerente Assunto

Filomena Aparecida Depólito Fluminhan Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

Antônio Carlos Garcia de Oliveira Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2010/2015

Gilberto Robalinho da Silva Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 1991/1996

Clóvis Amauri Smaniotto Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017

José Roberto Tavares de Souza Licença-prêmio por assiduidade - Ref. 2012/2017
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 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00000222-0, com a finalidade de atender determinação da Correge-

doria Nacional do Ministério Público que determina o encaminhamento de certidão mensal dos Promotores 

de Justiça que estejam com acúmulo de serviço à Secretaria de Recursos Humanos.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00000255-3, para coordenar os trabalhos do Grupo Auxiliar de Tutela 

Coletiva, estabelecido pela Resolução Conjunta PGJ/CGMP nº 01/2017, com o fim de auxiliar nos procedi-

mentos extrajudiciais/administrativos da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00001147-4, com a finalidade de acompanhar os trabalhos da 

Comissão de Estudo para Padronização das Estruturas de Corregedorias instituída pelo Conselho Nacional 

dos Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00001616-9, com a finalidade de acompanhar a verificação de 

procedimentos extrajudiciais com ausência de impulso por mais de 120 dias nas Promotorias de Justiça, 

atendendo determinação do CNMP.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00002339-2, com a finalidade de aferir o impacto provocado pela 

implementação da Vara de Execuções Penais do Interior (VEPIN) no fluxo de trabalho das Promotorias de 

Justiça de Naviraí.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00002342-6, com a finalidade de aferir o impacto provocado pela 

implementação da Vara de Execuções Penais do Interior (VEPIN) no fluxo de trabalho das Promotorias de 

Justiça de Paranaíba.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00002823-2, para coordenar os trabalhos do Grupo Auxiliar de Tutela 

Coletiva, estabelecido pela Resolução Conjunta PGJ/CGMP nº 01/2017, com o fim de auxiliar nos procedi-

mentos extrajudiciais/administrativos da 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00003792-0, com a finalidade de estudo de implantação de vade 

mecum e glossário como ferramentas de trabalho no âmbito do MPMS, nos moldes do material encaminha-

do pela Corregedoria-Geral do MPMG por meio do Ofício nº 22/2017-CGMP, de 9.10.2017.

 ~ Procedimento Administrativo nº 09.2017.00003796-4, com a finalidade de viabilizar a elaboração do Manual 

de Atuação dos Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

10.3.4 Acompanhamento e implementação das 
determinações e resoluções do CNMP

A Corregedoria manteve o acompanhamento, o recebimento de dados e informações e a atualização nos sistemas 

do CNMP, em cumprimento às determinações e atos normativos.

 ~ Resolução CNMP nº 36/2009 – dispõe sobre o pedido e a utilização de interceptações telefônicas e tele-

máticas no âmbito do Ministério Público.
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 ~ Resolução CNMP nº 73/2011 – dispõe sobre o acúmulo do exercício 

das funções ministeriais com o exercício de magistério por membros 

dos Ministérios Públicos estaduais e da União.

 ~ Resolução CNMP nº 74/2011 – dispõe sobre a atuação administrati-

va e funcional dos Ministérios Públicos.

 ~ Resolução CNMP nº 78/2011 – institui o Cadastro de Membros do 

Ministério Público.

 ~ Sistema Elo – sistema de processo eletrônico do CNMP.

 ~ Resolução CNMP nº 136/2016 – dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND) no âmbito do 

Conselho Nacional.

10.3.5 Gerenciamento de relatórios

 ~ Relatórios do CNMP: recebimento, validação e envio ao Conselho 

Nacional, periodicamente, dos seguintes relatórios:

 ~ Relatório da Resolução CNMP nº 20/2007, referente às Delegacias 

de Polícia do Estado, preenchido no Sistema de Resoluções do 

Conselho Nacional, com periodicidade semestral, sendo 125 Dele-

gacias Estaduais, 11 Unidades de Medicina Legal Estadual, 14 

Unidades de Perícia Criminal Estadual e 27 Estabelecimentos 

Militares Estaduais. No total foram gerenciados 354 relatórios.

 ~ Relatório da Resolução CNMP nº 56/2010, referente aos estabele-

cimentos penais do Estado, preenchido no Sistema SIP-MP do 

Conselho Nacional, com periodicidade trimestral, sendo 44 estabe-

lecimentos. No total foram gerenciados 176 relatórios.

 ~ Relatório da Resolução CNMP nº 36/2009, referente aos pedidos 

e utilização das interceptações telefônicas no âmbito do MPMS, 

periodicidade mensal preenchido pessoalmente pelo Promotor de 

Justiça, sendo encaminhado pela Corregedoria-Geral, mensalmen-

te, ao CNMP.

 ~ Relatório da Resolução CNMP nº 67/2011, referente às Unidades 

de Internação de Menores, preenchido no Sistema de Resoluções 

do Conselho Nacional, com periodicidade semestral, sendo oito 

Unidades de Internação e duas Unidades de Semiliberdade. No ano 

de 2017, o referido relatório passou a ter periodicidade semestral. No 

total foram gerenciados 20 relatórios.

354
RELATÓRIOS

176
RELATÓRIOS

20
RELATÓRIOS
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 ~ Relatório da Resolução CNMP nº 71/2011, referente às entidades 

de acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes no 

Estado, preenchido no Sistema de Resoluções do Conselho Nacional, 

com periodicidade trimestral, sendo 84 entidades de acolhimento 

institucional e duas entidades de acolhimento familiar. No total foram 

gerenciados 344 relatórios.

 ~ Resolução CNMP nº 74/2011, que dispõe sobre a atuação admi-

nistrativa e funcional dos Ministérios Públicos. A Corregedoria-Geral 

insere mensalmente os dados sobre a atuação funcional no Sistema 

CNMPInd, após coletá-los dos questionários inseridos nos sistemas 

SU e SAJMP pela STI, conforme os padrões e filtros indicados pelo 

Conselho Nacional.

 ~ Resolução CNMP nº 154/2016, que dispõe sobre a atuação dos 

membros do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais 

das pessoas idosas residentes em instituições de longa permanên-

cia, estabelecendo a necessidade de inspeções pessoais às institui-

ções em periodicidade mínima anual, ressalvada a necessidade de 

comparecimento em período inferior, e encaminhamento à Correge-

doria-Geral (art. 4º).

344
RELATÓRIOS

10.3.6 Outros relatórios:

 ~ Relatório Mensal de Produtividade: contém as atividades funcionais dos membros da Instituição, extraído dos 

sistemas de cadastramento e controle colocados à disposição dos Promotores e Procuradores de Justiça no 

site da Corregedoria-Geral.

 ~ Eleitoral: relatório retirado dos sistemas e encaminhado mensalmente à Procuradoria Regional Eleitoral.

 ~ Inspeção nas Delegacias de Polícia e Cadeias Públicas onde há adolescentes em conflito com a lei (Resolução 

nº 006/2009-PGJ, de 19.3.2009): relatórios encaminhados à Corregedoria-Geral até o dia 10 de cada mês.

 ~ Livro de Registro e Atendimento do Plantão da Comarca (Resoluções nº 19 e 20/2012-PGJ, ambas de 

5.6.2012): encaminhado à Corregedoria-Geral até o dia 10 do mês subsequente.

 ~ Escala de audiências de custódia (Resolução nº 33/2015-PGJ, de 16.10.2015): enviada pelos Supervisores das 

Promotorias de Justiça à Corregedoria-Geral.
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10.3.7 Participação em reuniões e eventos

10.3.7.1 Reuniões do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais 
do Ministério Público dos Estados e da União

 ~ Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais, ocasião em que o 

Corregedor-Geral do MPMS tomou posse como Diretor Financeiro, e de reunião administrativa do CNCG, nos 

dias 8 a 10.3.2017, na cidade de Curitiba/PR.

 ~ 107ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público, nos dias 18 e 19.5.2017, na 

cidade de Maceió/AL.

 ~ 108ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público, nos dias 17.8.2017, na 

cidade de Natal/RN.

 ~ XXII Congresso Nacional do Ministério Público e 109ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais 

do Ministério Público, nos dias 27 a 29.9.2017, na cidade de Belo Horizonte/MG.

 ~ 110ª Reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público, nos dias 20 e 21.11.2017, 

na cidade de Porto Velho/RO.

10.3.7.2 Outras participações

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça de Três Lagoas e representante da Coordenadoria de Procuradorias 

de Justiça Especializada em Recursos (CRECrim), Procurador de Justiça Luis Alberto Safraider, para tratar de 

assuntos institucionais, no dia 14.2.2017, na cidade de Três Lagoas/MS.

 ~ Apresentação dos resultados do I Ciclo de Correições realizadas pela Corregedoria Nacional nas estruturas 

ministeriais brasileiras, nos dias 22 e 23.2.2017, na cidade de Cuiabá/MT.

 ~ Evento “Planejamento Estratégico Nacional, Workshop de Indicadores Estratégicos Nacionais”, promovido 

pelo MPMS e pelo CNMP, nos dias 16 e 17.3.2017, no Hotel Deville Prime, na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça Cíveis da Capital para tratar de assuntos institucionais, no dia 19.4.2017, 

na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça do Patrimônio Público e Fundações da Capital para tratar de assuntos 

institucionais, no dia 26.4.2017, na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Participação do Corregedor-Geral, na qualidade de Presidente da Comissão de Estudo para Implantação do 

Processo Eletrônico dos Procedimentos Extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, e dos Promotores de 

Justiça Assessores Especiais Jiskia Sandri Trentin, Reynaldo Hilst Mattar e Douglas Oldegardo Cavalheiro dos 

Santos, em reunião por videoconferência com os Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados 

de Minas Gerais, do Tocantins, do Paraná, de Goiás e do Ministério Público do Trabalho, no dia 20.4.2017.
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 ~ Participação do Corregedor-Geral, na qualidade de membro da Comissão de Estudo para Padronização de 

Estruturas de Corregedorias, e dos Promotores de Justiça Assessores Especiais em reunião por videoconfe-

rência com os Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados de Minas Gerais, de Sergipe e do 

Paraná, realizada no dia 20.4.2017.

 ~ Participação do Corregedor-Geral, na qualidade de membro da Comissão de Estudo para Padronização de 

Estruturas de Corregedorias e de presidente da Comissão de Estudo para Implantação do Processo Eletrô-

nico dos Procedimentos Extrajudiciais no âmbito do Ministério Público, e dos Promotores de Justiça Asses-

sores Especiais, em reunião por videoconferência no dia 11.5.2017.

 ~ Reunião dos Promotores de Justiça integrantes do Grupo Auxiliar de Tutela Coletiva, coordenados pela As-

sessoria Especial, no dia 19.5.2017, na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Audiência pública realizada pelo CNMP, em Plenário, no dia 24.5.2017, em Brasília/DF, para o debate de 

medidas para o aprimoramento da atuação dos membros do Ministério Público junto aos Tribunais ou em 

suas atuações extrajurisdicionais.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça do Meio Ambiente da Capital, no dia 19.6.2017, na cidade de Campo 

Grande/MS.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça da Infância e Juventude da Capital, no dia 21.6.2017, na cidade de 

Campo Grande/MS.

 ~ Participação da Assessoria Especial no Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição no Ministério 

Público, ocorrido nos dias 22 e 23.6.2017, na cidade de Brasília/DF.

 ~ Reunião com os Procuradores de Justiça membros da Comissão que acompanhou os trabalhos de correição 

ordinária nas Procuradorias de Justiça, no dia 26.7 e 15.8.2017, na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Debate Nacional sobre a Implementação do MP Resolutivo e da Carta de Brasília, no evento 8º Congresso 

Brasileiro de Gestão do Ministério Público, nos dias 1º e 2.8.2017, na cidade de Brasília/DF.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça Cíveis da Capital para tratar de assuntos institucionais, no dia 7.8.2017, 

na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça Criminais da Capital para tratar de assuntos institucionais, no dia 

9.8.2017, na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça da comarca de Sidrolândia para tratar de assuntos institucionais, no 

dia 23.8.2017, na cidade de Sidrolândia/MS.

 ~ Reunião com os Promotores de Justiça Criminais do Tribunal do Júri da Capital para tratar de assuntos insti-

tucionais, no dia 28.8.2017, na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Reunião dos Promotores de Justiça integrantes do 2º Grupo Auxiliar de Tutela Coletiva, coordenados pela 

Assessoria Especial, no dia 25.8.2017, na cidade de Campo Grande/MS.



280

Relatório Anual de Atividades  |  2017

 ~ Reunião dos Promotores de Justiça integrantes do 1º Grupo Auxiliar 

de Tutela Coletiva, coordenados pela Assessoria Especial, no dia 

29.8.2017, na cidade de Campo Grande/MS.

 ~ Participação da Assessoria Especial na apresentação do Projeto 

“Artesão Livre” no evento MP sem Divisa, no dia 5.10.2017, na cidade 

de Cuiabá/MT.

 ~ Audiência com o Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin, no dia 24.10.2017, na cidade de Brasília/DF.

 ~ Reunião com o Promotor de Justiça de Bandeirantes para tratar de 

assuntos institucionais, no dia 6.11.2017, na cidade de Bandeirantes/

MS.

 ~ Evento “MP Sem Divisa”, ocorrido no Grand Park Hotel, nos dias 9 e 

10.11.2017, na cidade de Campo Grande/MS.

Figura 88. Solenidade de abertura do 

evento “MP Sem Divisa”, em 9.11.2017.

 ~ Reunião da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis, na 

sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em 22.11.2017, na cidade de 

Campo Grande/MS.

 ~ Reunião por videoconferência, com os Promotores de Justiça Subs-

titutos, no dia 30.11.2017.

 ~ Reunião da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis e 

de Direitos Difusos, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em 

30.11.2017, na cidade de Campo Grande/MS.
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 ~ Reunião do Corregedor-Geral, acompanhado da Assessoria Especial, com os Promotores de Justiça das 

comarcas de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Bataguassu, Glória de Dourados, Ivinhema e Nova Andradina, 

no dia 5.12.2017, na cidade de Nova Andradina/MS.

 ~ Reunião do Corregedor-Geral e da Assessoria Especial, por videoconferência, com os Promotores de Justiça 

Substitutos, no dia 11.12.2017.

10.3.7.3 Reuniões diversas

Tabela 85. Atendimentos, eventos, oitivas e reuniões diversas com a participação da Corregedoria-Geral 

durante o ano de 2017

Corregedor-Geral Quantidade

Eventos/reuniões para trato de assuntos institucionais 188

Reuniões relacionadas com procedimentos da corregedoria 28

Outros eventos 12

Assessora Especial – Jiskia Sandri Trentin Quantidade

Reuniões 37

Oitivas 1

Atendimento ao público/órgãos externos 6

Orientações/esclarecimentos institucionais a membros 80

Assessor Especial - Reynaldo Hilst Mattar Quantidade

Reuniões 20

Oitivas 0

Atendimento ao público/órgãos externos 4

Orientações/esclarecimentos institucionais a membros 47
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10.3.8 Atuação administrativa

Tabela 86. Expedientes emitidos pela Corregedoria-Geral em 2017

Expedientes Quantidade

Avisos 22

Certidões 91

Memorandos 23

Ofícios 1.105

Ofícios circulares 32

Portarias 24



283

11 Considerações Finais

O Relatório de Atividades, publicado anualmente pelo MPMS, foi elaborado de forma coletiva pelos integrantes da 

Instituição e possui informações sobre as ações realizadas e os resultados alcançados com foco nas suas principais 

diretrizes. No exercício de 2017, a Instituição pautou seus trabalhos pelo aprimoramento do diálogo institucional e 

pela realização de ações que favoreceram a consolidação da cultura da gestão estratégica, a efetividade de suas 

ações e a transparência pública.

Esta obra permite uma visão abrangente sobre as diversas frentes de atuação, com seus esforços concentrados 

no cumprimento de sua função institucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis.

O ano anterior também se destacou pelo desenvolvimento de ações voltadas à valorização do capital humano, à 

modernização da infraestrutura física e tecnológica, à maior excelência na gestão orçamentária e ao aprimoramento 

das rotinas de gestão para incrementar a agilidade dos procedimentos e atos administrativos.

Além disso, a Instituição tem avançado na medição de seus resultados por meio do uso de indicadores, não apenas 

para avaliação do desempenho em âmbito administrativo e institucional, como também para orientação das ações 

na área finalística. Neste contexto, o ano de 2017 se destacou pelo desenvolvimento do MP Social, plataforma digital 

que fornece um panorama da realidade socioeconômica dos municípios sul-mato-grossenses e do Estado de MS, 

por meio da disponibilização de dados estatísticos que, de forma complementar, norteiam as diversas áreas de 

atuação do Ministério Público.

No ano de 2018, a Instituição pretende dar seguimento a projetos iniciados em 2017, a exemplo da implantação 

da Gestão por Competência, do desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional, da implantação do 

Processo Eletrônico nos Centros de Apoio Operacional e na área-meio e da ampliação da estrutura física da Pro-

curadoria-Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça, para que possa avançar no cumprimento de sua missão e 

corresponder às expectativas que lhe são depositadas pelos cidadãos sul-mato-grossenses.

Torna-se indispensável, por fim, render homenagem às Procuradoras e aos Procuradores, às Promotoras e aos Pro-

motores de Justiça, às Servidoras e aos Servidores do MPMS, que, por meio do esforço coletivo, da execução do 

trabalho sincronizado e do diálogo participativo, foram os verdadeiros responsáveis pelos resultados apresentados 

neste relatório.

Paulo Cezar dos Passos 

Procurador-Geral de Justiça
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