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Resumo
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Mensagem do
Procurador-Geral de Justiça
Com seus esforços concentrados no cumprimento de sua função institucional, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul tem orientado, ao longo dos anos, suas políticas e projetos para resultados, 

mantendo sempre o foco em seu desígnio maior: corresponder às expectativas e anseios da sociedade sul-

-mato-grossense, cada vez mais consciente de seus direitos e participativa nos cenários políticos e sociais.

Balizado em sua missão, visão de futuro e valores, em 2018 o MPMS empreendeu inúmeras ações e realizou 

diversos projetos voltados a seu crescimento institucional, definindo ações prioritárias capazes de direcioná-

-lo a um melhor desempenho no exercício de sua missão constitucional, primordialmente voltada para a 

transformação da realidade social e a proteção dos direitos humanos.

Muitas conquistas e desafios marcaram o ano, evidenciando-se a forte integração do MPMS com os demais 

Poderes, a atuação conjunta e articulada no exercício da atividade-fim, o aumento na eficiência da gestão, a 

modernização da infraestrutura física e tecnológica, o desenvolvimento de ações voltadas à valorização do 

capital humano, a capacitação de membros e servidores por meio da Escola Superior do Ministério Público 

e a execução do Planejamento Estratégico Institucional.

O período se destacou pela concretização de uma reivindicação antiga do Ministério Público: a possibili-

dade de Promotores de Justiça concorrerem ao cargo de Procurador de Justiça, que se deu por meio de 

adequação da Lei Orgânica do MPMS à nova disposição inserida na Constituição Estadual pela Emenda 

Constitucional nº 7, de 20.2.2018, e a aprovação do projeto de lei complementar que definiu as regras para 

essa candidatura. Tais fatos representaram um passo histórico do Ministério Público sul-mato-grossense.

Elaborado de forma coletiva pelos seus integrantes e diversos órgãos, atendendo os princípios da eficiência 

e transparência da Administração Pública e com o propósito perene de fortalecimento institucional, este 

relatório possui informações sobre as ações realizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça e os resultados 

alcançados com foco nas suas principais diretrizes: defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis.

Os resultados aqui verificados representam não apenas as estatísticas de desempenho do MPMS, mas 

também a dedicação de todos os envolvidos em sua construção.

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 re-

presentativo 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 Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).



2018
E OS ACONTECIMENTOS DE DESTAQUE NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

 ĉ Janeiro

 z Abertura para o XXVIII Concurso para Promotor de Justiça Substituto.

 z Caderno de enunciados do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).

 z Instituída a Comissão de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial no âmbito do MPMS.

 ĉ Fevereiro

 z “Operação volta às aulas”, em Dourados – Gaeco.

 z MPMS participa da solenidade de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa.

 z Projeto Sensibilize-se: formando multiplicadores de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha.

 z ALMS aprova, em segunda votação, a Emenda Constitucional que autoriza Promotores de Justiça a 

concorrerem ao cargo de Procurador-Geral de Justiça.

 z Projeto MP sem Divisa: MPMS recebe comitiva do MPMT e do MPM.

 ĉ Março

 z Ciclo de Palestras “Atuação Prática na Região de Fronteira”.

 ½ MPMS realiza eleição para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, sendo reeleito o Procurador 
de Justiça Paulo Cezar dos Passos.

 ½ MPMS realiza o VI Encontro Estadual na Lei Maria da Penha.

 ĉ Abril

 z Operação Lucro Fácil, em Campo Grande e no Estado de São Paulo – Gaeco.

 z Realização da prova preambular do XXVIII Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto.

 ½ Inauguração do prédio das Promotorias de Justiça de Campo Grande – Unidade Chácara Cachoeira.



 ĉ Maio

 z Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos toma posse como Procurador-Geral de Justiça para o 

biênio 2018/2020.

 z “Maio Amarelo”: MPMS lança campanha “Trânsito e Saúde Pública”.

 z Curso: “Os Desafios da Computação Forense na Elucidação de Crimes”, organizado pela ESMP-MS.

 z Operação Oiketicus em 16 cidades do MS – Gaeco.

 ½ Colégio de Procuradores aprova a adequação da Lei Orgânica Estadual do MPMS à Constituição 
Estadual, possibilitando a candidatura de Promotores de Justiça ao cargo de Procurador-Geral 
de Justiça.

 z Aprovação da Política de Segurança Institucional do MPMS (Resolução nº 10/2018-PGJ, de 25.5.2018).

 ĉ Junho

 ½ Colégio de Procuradores elege Corregedor-Geral e Corregedor-Geral Substituto para o biênio 
2018/2020.

 z Curso “Escuta Protegida nos termos da Lei nº 13.431/2017”, organizado pela ESMP-MS.

 z Operação Paiol, nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina e Águas Lindas de Goiás 

(GO) - – Gaeco, em conjunto com o Bope e o Batalhão de Choque.

 z Procurador-Geral de Justiça do MPMS toma posse como Vice-Presidente do CNPG para a Região Cen-

tro-Oeste.

 ĉ Julho

 z Operação Back Door, nas cidades de Aparecida do Taboado e Campo Grande - Gaeco.

 z Curso “Detecção e Prevenção de Fraudes em Licitações”, organizado pela ESMP-MS.

 z Posse do Corregedor-Geral e do Corregedor-Geral Substituto.

 z MPMS é idealizador da Campanha “Voto Certo é Voto Limpo”.

 z Operação Mudra, nas cidades de Campo Grande, Terenos, Dourados, Caarapó, Nova Andradina e 

Porecatu (PR) - Gaeco.

 z Realização da segunda fase do XXVIII Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto.



 ĉ Agosto

 z Simpósio de Direito Eleitoral, organizado pela ESMP-MS.

 z MPMS é finalista do Prêmio CNMP 2018.

 z Resolução nº 22/2018-PGJ, de 31.8.2018: alteração da Resolução nº 15/2010-PGJ, de 27.7.2010, que 

dispõe sobre a realização de estágio no MPMS.

 z Revisão das atribuições da 4ª e 6ª Promotorias de Justiça da comarca de Corumbá (Resolução nº 

2/2018-CPJ, de 30.8.2018)

 ĉ Setembro

 z Prêmio CNMP: MPMS é premiado no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, na 

categoria Utilidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, com o Projeto “Expert – Portal 

Daex – Sistema de apoio técnico às atividades de execução”.

 z Operação Narco 060, nos municípios de Campo Grande, Jardim, Bela Vista e Goiânia (GO) – Gaeco.

 z Inauguração do sistema de EaD, com o curso “Entendendo o SUS: Ministério Público no fortalecimento 

e efetivação do direito à saúde”, pela ESMP-MS.

 ĉ Outubro

 ½ Solenidade de entrega da reforma e ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, 
denominado “Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes”.

 z MPMS lança a 4ª edição da Campanha Compartilhe o Natal.

 z MPMS adere à Campanha Outubro Rosa.

 z Curso “Peticionamento de Recursos”, organizado pela ESMP-MS.

 z Readequação da divisão de atribuições na 27ª, 28ª, 33ª e 46ª Promotorias de Justiça da Infância e da 

Juventude da comarca de Campo Grande (Resolução nº 6/2018-CPJ, de 4.10.2018).

 ĉ Novembro

 ½ ALMS aprova o projeto de lei que define as regras para que Promotores de Justiça concorram ao 
cargo de Procurador-Geral de Justiça.

 ½ Colégio de Procuradores de Justiça aprova Sistema de Eleição Eletrônica.

 z Abertura das inscrições para o 2º Prêmio de Jornalismo Jorge Góes.



 ½ MPMS apoia a Campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

 z Aprovação da Resolução nº 25/2018-PGJ, de 6.11.2018, que dispõe sobre a Política de Arquivo e 

aprova o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos a serem 

adotados pelo MPMS.

 z Instalação da 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Sidrolândia (Resolução nº 9/2018-CPJ, de 

8.11.2018).

 z Revisão das atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Coxim (Resolução nº 7/2018-CPJ, 

de 9.11.2018).

 ĉ Dezembro

 z Inauguração das novas instalações do MPMS – Unidade Ricardo Brandão: adequação predial para 

abrigar a ESMP-MS, o Gecoc, o Gacep e o Nucrim.

 ½ MPMS, ESMP-MS e ASMMP promovem o VIII Congresso Estadual do MPMS.

 z MPMS recebe Prêmio “Qualidade da Gestão MS”, certificado conferido pelo Movimento Mato Grosso 

do Sul Competitivo.

 ½ Membros do MPMS elegem Conselheiros do CSMP para o biênio 2019-2020, primeira eleição ele-
trônica realizada na Instituição.

 z MPMS presenteia mais de 8 mil crianças, de 76 instituições do MS, na Campanha Compartilhe o Natal.

 z Aprovação do Planejamento Estratégico Setorial e do Plano Geral de Atuação 2019 do MPMS (Resolução 

nº 11/2018-CPJ, de 7.12.2018).

 ½ Aprovação do novo Regimento Interno do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul 
(Resolução nº 33/2018-PGJ, de 14.12.2018).

 z Política de Governança e Gestão de TI (PGTI) do MPMS aprovada pelo Comitê Estratégico de Tecnolo-

gia da Informação.
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2 Órgãos de apoio direto ao 
Procurador-Geral de Justiça
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Relatório Anual de Atividades  |  2018

2.1 Secretaria de Gabinete

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

A Secretaria de Gabinete (Segab) presta assistência técnica direta e imediata ao Procurador-Geral de Justiça 

no desempenho de suas atribuições e nos compromissos oficiais e sociais, bem como acompanha a trami-

tação de proposições legislativas de interesse do Ministério Público, processos judiciais de interesse institu-

cional nos Tribunais Superiores e no Tribunal de Justiça Estadual. Além disso, realiza o agendamento das au-

diências da Assessoria Especial e das Diretorias de Secretarias para despacho do expediente administrativo 

de atribuição do Procurador-Geral de Justiça; recepciona, prepara e distribui os expedientes encaminhados 

ao Procurador-Geral de Justiça, dando-lhes a devida destinação; controla a tramitação de expedientes e atos 

encaminhados aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como demais Instituições; acompanha 

as atividades relacionadas às atribuições do Procurador-Geral de Justiça no exercício das funções de Presi-

dente do Colégio de Procuradores de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público e da Comissão de 

Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público.

Possui também como atribuições, entre outras, a elaboração da escala de férias individuais dos membros 

do Ministério Público; a designação dos Promotores de Justiça para assegurar a continuidade dos serviços, 

em casos de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular do cargo, ou 

em caráter excepcional, por necessidade momentânea, para auxiliar o titular, se houver a anuência deste, 

na hipótese de volume excessivo de feitos; e a indicação ao Procurador Regional Eleitoral de Promotores de 

Justiça para atuação perante a Justiça Eleitoral.

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 2018

Atividades Quantidade

Ofícios expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 1.575

Ofícios circulares expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça 47

Ofícios expedidos pelo Chefe da Secretaria de Gabinete do PGJ 2.177

Ofícios circulares expedidos pelo Chefe da Secretaria de Gabinete do PGJ 15

Memorandos expedidos (GAB e Segab)            535

Decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça 2.059

Editais das Promotorias de Justiça publicados 4.104

Resoluções publicadas 34

Processos administrativos recebidos pelo sistema Notes 2.938

Documentos recebidos pelo sistema Notes 12.636
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Tabela 2. Principais movimentações do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça em 2018

2.1.1 Auditoria Interna

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

área contábil, tem por finalidade promover a fiscalização contábil, orçamentária e patrimonial da Instituição; 

avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia, gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacio-

nal do Ministério Público; e comunicar formalmente ao Procurador-Geral de Justiça toda e qualquer irregu-

laridade ou ilegalidade que eventualmente possa existir e 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 no exercício de 2018.

Tabela 3. Atividades desenvolvidas pela Audint

Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça Tipo de Processo

Protocolo 1.646

Notícia de fato 65

Processo judicial 40

Solicitação 32

Procedimento administrativo 20

Solicitação de acesso à informação 18

Procedimento de gestão administrativa 4

Promoção 4

Procedimento investigatório criminal (PIC) 3

Procedimento preparatório 2

Inquérito civil 1

Identificação da ação Objetivo

Relatório nº 01/2018
Verificar as medidas adotadas referente ao Relatório de Auditoria 
nº 05/2017.

Relatório nº 02/2018
Verificar as medidas adotadas referente ao Relatório de Auditoria 
nº 07/2017.

Relatório nº 03/2018
Verificar as medidas adotadas referente ao Relatório de Auditoria 
nº 02/2018.
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Identificação da ação Objetivo

Relatório nº 04/2018
Verificar as medidas adotadas referente ao Relatório de Auditoria 
nº 03/2018.

Relatório nº 05/2018
Analisar o Processo PGJ/10/0475/2018 referente ao Contrato nº 
02/PGJ/2013, celebrado com a empresa H2L Equipamentos e 
Sistemas Ltda.

Análise trimestral da folha de 
pagamento dos membros do 
MPMS

Atendimento ao disposto no art. 4º, parágrafo único, da Resolução 
CNMP nº 9, de 5.6.2006.

Plano Anual de Atividades de 
Controle Interno (PAACI) 2018

Verificação mensal do cumprimento do disposto na Resolução nº 
010/2015-PGJ, de 7.6.2015, que dispõe sobre o Portal da Transpa-
rência do MPMS,conforme avaliação do CNMP.

PAACI 2018
Acompanhamento diário das decisões proferidas pelo Tribunal de 
Contas nos processos administrativos remetidos para análise.

PAACI 2018

Elaboração do Parecer Técnico conclusivo sobre a prestação de 
contas anual da Procuradoria-Geral de Justiça, do Fundo Especial 
de Apoio e Desenvolvimento do MPMS e Fundo Especial de 
Combate às Drogas no âmbito do MPMS.

Relatório nº 06/2018
Verificar a regularidade e a tempestividade dos registros nos 
assentamentos funcionais, bem como a existência de arquivos e 
prontuários organizados e atualizados.

Elaboração de projeto para re-
alização de diagnóstico interno 
desta Instituição Ministerial

Realizar medida preventiva para as inspeções ordinárias do CNMP.

Elaboração de minuta do 
Regimento Interno do Comitê de 
Controle Interno de Tecnologia da 
Informação (CCITI)

Em cumprimento a determinação contida no memorando nº 
001/2018/PGJ, com designação de servidores da Audint para 
auxiliar os trabalhos do CCITI.

Análise da folha de pagamento 
dos membros do MPMS 
Memorando nº 34/AUDINT/
PGJ/2018

Providências solicitadas à Secretaria de Recursos Humanos.

Análise da folha de pagamento 
dos membros do MPMS 
Memorando nº 45/AUDINT/
PGJ/2018

Providências solicitadas à Secretaria de Recursos Humanos.

PAACI 2018 
Memorandos nº 31, 33, 35, 
42, 43, 44, 50 e 52/AUDINT/
PGJ/2018

Verificação do cumprimento do disposto na Resolução nº 
010/2015-PGJ, referente aos meses de abril a outubro/2018, 
mediante aplicação do Formulário de Avaliação do CNMP.

Relatório de Auditoria nº 07/2018 Manifestação no Processo Administrativo PGJ/10/3669/2018.
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A equipe da Audint também participou dos seguintes cursos de capacitação e aperfeiçoamento:

 z Curso “Detecção de fraudes em contratações da Administração Pública”, nos dias 2 e 3.8.2018, realizado 

pela Escola Superior do Ministério Público (ESMP-MS);

 z Curso “A contratação de serviços terceirizados pela Administração Pública”, no dia 10.8.2018, realizado 

pela Escola Superior de Controle Externo (Escoex) do Tribunal de Contas do Estado de MS (TCE-MS);

 z Painel de Referência, realizado no dia 4.9.2018, na Escoex do TCE-MS;

 z 2ª Reunião Ordinária 2018 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público, nos dias 11 e 12.9.2018, 

em Brasília-DF;

 z 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, nos dias 13 e 14.9.2018, em Brasília-DF;

 z Seminário “O controle e a Administração Pública”, no dia 29.11.2018, promovido pelo Conselho Nacional 

de Controle Interno (CONACI) e pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Con-

troladoria-Geral (CGE-MS), em conjunto com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de sua 

Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM);

 z Curso “Detecção de fraudes em licitações na área de TI”, nos dias 4 e 5.12.2018, realizado pela ESMP-MS.

Para o ano de 2019, a equipe da Audint pretende dar continuidade ao seu aperfeiçoamento funcional, par-

ticipando de cursos ofertados pela ESMP-MS na área de controle interno, bem como participando de con-

gressos, fóruns ou eventos na área de controle interno.

Identificação da ação Objetivo

Relatório de Auditoria nº 08/2018
Análise do cumprimento do art. 4º, parágrafo único, da Resolução 
CNMP nº 9/2006.

Relatório de Auditoria nº 09/2018
Análise do cumprimento do art. 4º, parágrafo único, da Resolução 
CNMP nº 9/2006.

PAACI 2018 
Memorando nº 51/AUDINT/
PGJ/2018

Elaboração e apresentação do PAACI para o exercício de 2019

PAACI 2018
Acompanhamento diário das decisões proferidas pelo Tribunal de 
Contas referentes aos processos administrativos.

Relatório de Auditoria nº 10/2018
Análise do cumprimento do art. 4º, parágrafo único, da Resolução 
CNMP nº 9/2006.

Atendimento à solicitação do 
TCE-MS 
Memorando nº 56/AUDINT/
PGJ/2018

Preenchimento de planilha com informações pessoais dos dirigen-
tes do MPMS (área-meio).

PAACI 2018 
Memorando nº 57/AUDINT/
PGJ/2018

Verificação do cumprimento do disposto na Resolução nº 
010/2015-PGJ, referente ao mês de novembro/2018, mediante 
aplicação do Formulário de Avaliação do CNMP.
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Pretende, ainda, fomentar o intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com unidades de atuação 

similar às de outros Ministérios Públicos e demais órgãos da Administração Pública e dar continuidade aos 

serviços que lhe são afetos.

2.1.2 Assessoria de Revisão

A Assessoria de Revisão (Asserev) é um setor fundamentalmente intermediário, em geral não atuando como 

origem ou destino final dos documentos produzidos no MPMS e sim como apoio à produção de outros 

setores.

Ao longo dos últimos anos, os servidores da Asserev vêm implementando ideias tendentes à melhoria do 

serviço para o próprio setor, bem como para aqueles que fazem o envio de textos para correção. Uma dessas 

medidas é o uso das ferramentas de revisão do Microsoft Word para a maior parte das demandas, como 

“Controle de Alterações” e “Comentários”, permitindo maior agilidade na correção - o arquivo segue para a 

fonte praticamente pronto para uso - e evitando o desperdício de papel, indo ao encontro dos princípios da 

sustentabilidade e economicidade - a correção é feita inteiramente pelo computador. O produto da revisão 

consistia em dois arquivos: o arquivo “alterado”, que deveria ser usado pela fonte, por ter suas correções já 

implementadas; e o arquivo “controle”, em que todas as alterações efetuadas pela Asserev estariam regis-

tradas, para consulta - os arquivos eram renomeados, passando a constar as indicações ao final do nome 

originalmente dado pela fonte.

 Visando a evitar equívocos dos arquivos alterados, ou de uso de arquivo de controle para a base das versões 

finais dos textos, a Assereve passou a enviar apenas um único arquivo, desta vez nomeado como “revisado”, 

também com o acréscimo da data de conclusão da revisão no nome do arquivo, facultando-se à origem, em 

caso de interesse, o envio do arquivo de “controle”.

A Asserev passou também a modificar sua abordagem da ferramenta “Comentários” do MS Word, dividindo-

-os em 4 linhas gerais: 1) orientação: quando a ação apontada no comentário é obrigatória, devendo o texto 

ser verificado e reelaborado, sob pena de inadequação vernacular; 2) dúvida: quando o item comentado 

não pôde ser compreendido ou apresenta alguma informação destoante daquilo que é conhecido pelos 

servidores da Asserev, ensejando consulta à fonte para verificação e esclarecimentos; 3) sugestão: quando 

o segmento em sua forma atual não é inadequado/incorreto, mas pode ser reelaborado de maneira talvez 

mais versátil; e 4) explanação: quando o segmento já foi corrigido pela Asserev, mas, por oportuno, registra-

-se o porquê da correção visando a eventualmente implementar o repertório de conhecimentos da fonte.

Adicionalmente, passou-se a utilizar ferramenta símile aos comentários do Word em caso de arquivos não 

editáveis (em formato .pdf): as notas autoadesivas, que servem como indicativo para que a fonte possa 

efetuar a correção do texto em seu arquivo original. Nesse caso, o arquivo é renomeado, passando a conter 

a indicação “Anotado” em seu término, seguido da data de conclusão.

Referentemente aos registros quantitativos do setor, até 21.12.2018, houve 2.816 demandas, consubstan-

ciadas em 6.246 documentos unitários, restando apenas duas pendências, a serem concluídas no início de 

2019. O número de trabalho de 2017 obteve seu equivalente em 2018 no dia 11.12, mantendo-se o volume 

de trabalho final semelhante nos dois anos, com um acréscimo de 228 documentos neste.
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Figura 1. Evolução da quantidade de documentos enviados à ASSEREV 

(2015-2018)

As estatísticas da assessoria nos últimos quatro anos corroboram a 

crescente demanda de serviços enviados anualmente, de tal forma 

que, entre 2015 e 2018, observou-se um aumento de 53,8% no volume 

de textos institucionais enviados para correção à Asserev. Não obstante 

o aumento da quantia de envios, a Asserev observou, ainda, um incre-

mento nos gêneros textuais abrangidos, com conteúdos mais extensos 

(manuais, relatórios pormenorizados e publicações mais volumosas). 

2.1.3 Assessoria Técnico-jurídica

A Assessoria Técnico-Jurídica (Assetej), órgão de apoio direto ao Pro-

curador-Geral Justiça, subordinada à Secretaria de Gabinete do Pro-

curador-Geral (Segab), é composta por três servidores efetivos, todos 

ocupantes do cargo de analista, área de atividade Direito.

As atividades da Assetej durante o exercício compreenderam a 

emissão de 852 manifestações (pareceres/cotas) em procedimentos 

administrativos internos, versando sobre questões de diversos setores 

da Instituição, sendo a maior demanda oriunda dos setores ligados à 

Secretária-Geral (SEAD, STI, DENG), bem como solicitações endereça-

das ao Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo e, também, 

ao Procurador-Geral de Justiça.

2.1.4 Assessoria de Cerimonial

A Assessoria de Cerimonial (Acerim) foi estruturada pela Resolução nº 

14/2018-PGJ, de 15.6.2018, tendo em vista a crescente demanda por 

eventos, bem como pela necessidade de definir as atribuições do setor. 

Destaca-se a criação da Coordenadoria de Cerimonial e da Comissão 

de Eventos, que atualmente contam com uma sala específica para esse 

Figura 2. Manifestações da Assetej 

– 2017-2018
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fim, possuindo os materiais de apoio necessários para a execução dos trabalhos. Essa evolução contou com 

o apoio da Secretária-Geral do Ministério Público e do Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 

que somaram esforços para a aprovação da referida estruturação.

A equipe, atualmente integrada por 12 servidores designados, sem prejuízo de suas funções, atuou nos 

seguintes eventos:

 z Regularização Fundiária Urbana - Implementação da Lei nº 13.465/2017, em 2.3.2018, no auditório da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALMS);

 z VI Encontro Estadual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul na Lei Maria da Penha, em 

23.3.2018, no auditório da Casa da Mulher Brasileira;

 z XIII Reunião Ordinária do Grupo de Atuação Especial da Execução Penal (GAEP), em 27.4.2018, no 

Auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, no prédio das Promotorias de Justiça da Rua da Paz;

 z 1º Seminário Estadual sobre Prestação de Contas das Fundações Privadas ao Ministério Público, organi-

zado pela ESMP-MS, em 4.5.2018, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 

do Sul (FAMASUL);

 z Solenidade de posse do Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos, reconduzido ao cargo de Procura-

dor-Geral de Justiça, biênio 2018/2020, em 4.5.2018, no auditório do Tribunal de Justiça (TJMS);

 z Lançamento do projeto “Nadando em frente” - 8ª Promotoria de Justiça da comarca de Dourados, em 

8.5.2018, no auditório das Promotorias de Justiça de Dourados;

 z Workshop “Os desafios da computação forense na elucidação de crimes”, organizado pela ESMP-MS, em 

21.5.2018, no Auditório da FAMASUL;

 z Curso “Escuta protegida nos termos da Lei nº 13.431/17”, organizado pela ESMP-MS, nos dias 14 e 

15.6.2018, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS);

 z Solenidade de posse dos Procuradores de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva, reconduzido ao cargo 

de Corregedor-Geral do Ministério Público, e Antonio Siufi Neto, no cargo de Corregedor-Geral Substitu-

Figura 3. Solenidade de posse do 

Procurador de Justiça Paulo Cezar 

dos Passos, reconduzido ao cargo 

de Procurador-Geral de Justiça, em 

4.5.2018, no auditório do TJMS.
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to, eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para o biênio 2018/2020, em 13.7.2018, na sala do 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Curso prático de capacitação “Depoimento especial e escuta de crianças e adolescentes no Sistema de 

Justiça”, organizado pela ESMP-MS, no período de 23 a 26.7.2018, no Auditório Dra. Cláudia Menezes 

Pereira;

 z Curso “Detecção e prevenção de fraudes em licitações”, organizado pela ESMP-MS, nos dias 26 e 

27.7.2018, na sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Curso “Detecção de fraudes em contratações da Administração Pública”, organizado pela ESMP-MS, nos 

dias 2 e 3.8.2018, na sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Curso de capacitação “Análise investigativa: inteligência visual – IBM i2 Analyst’s Notebook”, organizado 

pela ESMP-MS, nos dias 9 e 10.8.2018, na sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de 

Justiça;

 z Simpósio de Direito Eleitoral, organizado pela ESMP-MS, em 10.8.2018, no Auditório Dra. Cláudia Menezes 

Pereira;

 z Curso de capacitação “Investigação digital em fontes abertas utilizando o Facebook”, organizado pela 

ESMP-MS, nos dias 23 e 24.8.2018, na sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Curso “Introdução a Business Intelligence (BI) utilizando QlikView”, organizado pela ESMP-MS, em 

20.9.2018, na sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Curso “Rescisão de contratos e aplicação de sanções de acordo com a Lei nº 8.666/93”, organizado pela 

ESMP-MS, nos dias 27 e 28.9.2018, na sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça; 

dos Ministérios Públicos dos demais estados

 z Rodada de debates sobre os desafios da segurança digital estratégica e cooperação no âmbito das inves-

tigações, organizado pela ESMP-MS, em 28.9.2018, no Hotel Deville Prime de Campo Grande;

 z Solenidade de entrega da reforma e ampliação do Edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça “Procu-

rador de Justiça Fadel Tajher Iunes”, em 18.10.2018;

 z Workshop “A atuação do MP no Tribunal do Júri”, organizado pela ESMP-MS, em 18.10.2018, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques, no Edifício “Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes”;

 z Evento em comemoração ao Dia do Servidor (ESMP-MS), em 26.10.2018, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques;

 z Curso “Peticionamento de recursos”, organizado pela ESMP-MS, em 29.10.2018, na sala do Colégio de 

Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Palestra “Segunda velocidade do Direito Penal e política de não persecução penal”, organizado pela 

ESMP-MS, em 9.11.2018, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Seminário “Segurança institucional”, organizado pela ESMP-MS, em 23.11.2018, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques;

 z Palestra “A Lei Maria da Penha e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”, organizado pela 

ESMP-MS, em 29.11.2018, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Solenidade de entrega da reestruturação da Unidade Ricardo Brandão, em 3.12.2018;



16

Relatório Anual de Atividades  |  2018

 z Curso “Detecção de fraudes em licitações na área de TI”, promovido 

pela ESMP-MS, em 5.12.2018, na Escola Superior do Ministério 

Público, no prédio da Unidade Ricardo Brandão;

 z VIII Congresso Estadual do Ministério Público, nos dias 6 e 7.12.2018, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

Figura 4. Procurador-Geral de 

Justiça Paulo Cezar dos Passos; 

Procuradora de Justiça e Diretora-

-Geral da ESMP-MS, Jaceguara 

Dantas da Silva; Corregedor-Geral 

em exercício, Procurador de Justiça 

Antonio Siufi Neto; Membro do 

Conselho Superior de Estudos 

Jurídicos da FIESP, Advogado Luiz 

Antônio Fleury Filho; promotor de 

Justiça do MPSP, Roberto Livianu, 

Presidente do Instituto Não Aceito 

Corrupção; Secretário Municipal de 

Governo e Relações, Antônio Cezar 

Lacerda Alves; Defensora Pública 

e Diretora da Escola Superior da 

Defensoria Pública de MS Patrícia 

Elias Cozzolino de Oliveira; e pelo 

Promotor de Justiça e então Presi-

dente da (ASMMP), Lindomar Tiago 

Rodrigues, em mesa solene do VIII 

Congresso Estadual do Ministério 

Público, em 6.7.2018.

 z Audiência pública “SOS Serra da Bodoquena”, em 10.12.2018, no 

Auditório da Câmara Municipal de Bonito, em Bonito/MS.

Além da atuação em eventos e solenidades, a Acerim, por determina-

ção do Procurador-Geral de Justiça, atualizou a lista de telefones dos 

Ministérios Públicos dos demais estados e dos membros do MPMS, 

bem como a lista de ramais da Procuradoria-Geral de Justiça. Também 

encaminhou cartões de aniversário aos membros e servidores do 

MPMS e às autoridades externas.
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2.1.5 Assessoria Militar

À Assessoria Militar (Asmil) compete, entre outras atribuições, a su-

pervisão, a coordenação, o controle e a orientação das atividades de 

segurança do pessoal e do patrimônio do Ministério Público, além da 

coordenação das ações de segurança orgânica e de diligência que 

requeiram o apoio de corpo policial.

Responsável pela segurança na Procuradoria-Geral de Justiça e nas 

Promotorias de Justiça da capital e do interior, a Asmil foi integrada 

durante 2018 por um corpo de 88 policiais militares, composto por 

convocados para o Corpo Voluntário de Militares da Reserva Remune-

rada da Polícia Militar bem como por assistentes militares lotados dire-

tamente na Instituição.

2.1.5.1 Atividade administrativa

A Asmil manteve-se responsável pela elaboração das escalas para os 

serviços de segurança, desempenhados por servidores e pessoal ter-

ceirizado, além de providenciar a expedição de memorandos, ofícios, 

relatórios de missão e relatórios diversos, totalizando 708 documentos 
expedidos.

2.1.5.2 Atividade operacional

A assistência e a recepção ao público externo totalizaram 25.579 aten-
dimentos. Em relação à segurança dos membros da Instituição, esta foi 

operacionalizada diariamente ao Procurador-Geral de Justiça, inclusive 

durante viagens oficiais. Também foram operacionalizadas as medidas 

necessárias à segurança dos membros da Instituição em virtude de 

ameaças, períodos eleitorais, visitas a estabelecimentos penais, visitas 

em aeroportos, eventos, entre outros.

Em relação ao apoio policial a membros do MPMS durante o pleito 

eleitoral de 2018, este ocorreu durante o 1º e 2º turnos nas comarcas 

de Amambai, Bela Vista, Corumbá, Dourados, Ladário, Mundo Novo, 

Naviraí, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Três Lagoas e 

Caarapó. Frise-se também o apoio policial da Asmil a membros da 

Instituição durante a eleição suplementar ocorrida em novembro de 

2018 em Caarapó, em decorrência da cassação do Prefeito e do Vice-

-prefeito eleitos em 2016.

Durante o exercício, a Asmil executou atividades de apoio ao Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em ativi-

708
DOCUMENTOS EXPEDIDOS.

25.579
ATENDIMENTOS
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dades operacionais e aos membros do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial 

(Gacep) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

Também foi realizada a segurança diária dos prédios da Procuradoria-Geral de Justiça, do Gaeco, da Casa da 

Mulher Brasileira, das Promotorias de Justiça da capital, unidades Ricardo Brandão e Chácara Cachoeira, e 

de mais 27 Promotorias do interior do Estado.

2.1.5.3 Atividades estratégicas

Entre as atividades desenvolvidas em âmbito estratégico, a Asmil realizou levantamentos de dados atinentes 

ao prosseguimento de suas atribuições, bem como realizou estudos de avaliação de riscos com vistas à 

segurança dos membros da Instituição.

2.1.5.4 Capacitação

Foi realizado o aprimoramento de integrantes da Asmil por meio da participação em cursos de segurança 

de autoridades e atividades de inteligência.

Os projetos da Asmil para o ano de 2019 compreendem a participação das equipes operacionais em 

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

para a capacitação dos motoristas que atendem ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Pretende-se, 

também, concluir o planejamento de gestão de risco, bem como cumprir o calendário de visitas relativas à 

segurança das Promotorias de Justiça.

2.1.6 Gestão de Pessoas

Com a publicação da Resolução nº 33/2018-PGJ, de 14.12.2018, no DOMP nº 1880, de 18.12.2018, que 

instituiu o Regimento Interno do MPMS, a Secretaria de Recursos Humanos passou a ser denominada como 

Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP).

À SGP, subordinada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, compete a direção, a coordenação, a or-

ganização, a orientação, a supervisão, a execução e o controle das atividades de administração de recursos 

humanos do Quadro do Ministério Público Estadual.

A estrutura da SGP é composta por 20 servidores, uma estagiária de pós-graduação e duas menores apren-

dizes do Instituto Mirim de Campo Grande.

Verificou-se que, no segundo semestre de 2018, em consulta ao sistema Notes, usado para o controle 

de protocolo da Procuradoria-Geral de Justiça, tramitaram na SGP 12.778 documentos, referentes aos 

membros, servidores e estagiários administrativos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.
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2.1.6.1 Gestão e desenvolvimento de pessoas

Os Departamentos de Gestão de Pessoas e de Desenvolvimento de Pessoas têm suas atribuições voltadas 

à gestão do capital humano, tendo em vista que todas as tarefas relacionadas aos processos alusivos às 

carreiras de membros, servidores e estagiários passam por esses setores.

Cabe-lhes, entre outras atribuições, a organização e atualização dos cadastros individuais dos membros e 

servidores e dos documentos pessoais em pastas individuais e do registro funcional no respectivo sistema 

informatizado; o cadastramento dos dados e das informações funcionais quando da nomeação, remoção ou 

promoção; o registro da frequência mensal do servidores, bem como dos dados e informações referentes 

às alterações profissionais, funcionais e pessoais; a atualização das portarias e atribuições dos membros e 

servidores; a elaboração das escalas de férias dos servidores; e a expedição de documento de identidade 

funcional dos membros e servidores.

Tabela 4. Movimentações no Quadro de Servidores do Ministério Público

No tocante às 63 nomeações, foram adotadas as providências administrativas de conferência das docu-

mentações 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 providências quanto à confecção de crachás e 

identidades funcionais.

No tocante aos 50 servidores exonerados, foram adotadas as providências cabíveis, tais como controle de 

devolução de identidades funcionais, crachás, verificação de regularidade de registros de frequência perante 

o Sistema de Ponto Online (SPO) e baixas no sistema SGP.

Nomeações Nomeados Empossados

Servidores comissionados 63 63

Exonerações Quantidade

Servidores efetivos 11

Servidores comissionados 39

Retorno ao cargo de carreira Quantidade

Retorno ao cargo de carreira 3

Vacância por posse em cargo inacumulável Quantidade

Servidores efetivos 3
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Durante o ano de 2018, passaram a viger as novas identidades funcio-

nais, com novo leiaute e atualização de fotografias. Foram emitidas 

100% das novas identidades funcionais dos servidores da Institui-

ção. Com relação aos membros, 98,6% das novas identidades foram 

emitidas até o final do exercício.

Da movimentação do quadro de pessoal de servidores efetivos, con-

signa-se 1 remoção por permuta entre servidores das comarcas de 

Campo Grande e Anaurilândia.

No final de maio de 2018, foi publicada a Política de Segurança Ins-
titucional, cabendo à SGP receber os termos de compromisso de ma-

nutenção de sigilo, termos de informações pessoais, bem como os 

termos de desligamento dos integrantes do MPMS.

100%
DAS NOVAS IDENTIDADES FUNCIONAIS 
DOS SERVIDORES FORAM EMITIDAS

98,6%
DAS NOVAS IDENTIDADES FUNCIONAIS 
DOS MEMBROS FORAM EMITIDAS

2.1.6.2 XXVIII Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do 
Ministério Público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto

No início do primeiro semestre de 2018, foi publicada a abertura das inscrições para o XXVIII Concurso para 
Promotor de Justiça Substituto, que contou com um total de 4.257 inscritos, sendo este o maior concurso 

realizado para o cargo no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

A banca examinadora do XXVIII Concurso, considerando a deliberação proferida pelo egrégio Conselho 

Superior do Ministério Público, de 27.3.2018, referente ao Processo PGJ/10/4156/2017, e nos termos dos 

arts. 39 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 72/1998, bem como dos arts. 6º e seguintes do regu-

lamento do concurso fixado pela Resolução nº 002/2017-CSMP, de 19.10.2017, foi composta pelos seguintes 

integrantes:

Titulares:

 z Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos

 z Procurador de Justiça Humberto de Matos Brittes

 z Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan

 z Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

 z Advogado Representante da OAB/MS Stheven Ouriveis Razuk

Suplentes:

 z Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf

 z Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa

 z Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva

 z Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi
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 z Advogado Representante da OAB/MS Roberto Santos Cunha

A prova preambular foi realizada no dia 22.4.2018, na Universidade Católica Dom Bosco, com duração 

de cinco horas. Após a publicação do gabarito da prova preambular, foi aberto prazo para interposição de 

recursos, os quais foram analisados e julgados pela banca examinadora. Em 15.6.2018, foram publicados 

os candidatos aprovados após o julgamento dos recursos, totalizando 181 habilitados a realizar as provas 
escritas – as quais foram realizadas no período de 29.7 a 3.8.2018, na Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, e compreenderam as disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos, Direito Penal, Direito 

Processual Penal, Direito Civil, Direito Processual Civil, Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 

Homogêneos, Direito Administrativo, Direito Eleitoral, Direito Institucional do Ministério Público e Língua 

Portuguesa.

Compuseram o quadro de examinadores das provas escritas o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos 

Passos, e os Procuradores de Justiça Silvio Cesar Maluf, Jaceguara Dantas da Silva e Alexandre Lima Raslan, 

bem como o advogado Stheven Ourives Razuk, representante da OAB/MS.

Figura 5. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos; 

Procuradores de Justiça Aroldo José 

de Lima, Jaceguara Dantas da Silva e 

Hudson Shiguer Kinashi; e Promotor 

de Justiça e Chefe de Gabinete do 

PGJ, Alexandre Magno Benites de 

Lacerda, durante a aplicação das 

provas escritas do XXVIII Concurso 

para Promotor de Justiça Substituto.

2.1.6.3 Concessão de férias de servidores 
– Resolução nº 28/2018-PGJ

No segundo semestre de 2018, foi publicada a Resolução nº 028/2018-

PGJ, de 23.11.2018, que disciplina a concessão de férias dos servidores 

do Quadro do MPMS, bem como a conversão de um terço destas em 

abono pecuniário. A maior mudança advinda da Resolução refere-se à 

publicação da escala de férias, que passou de anual a mensal, objeti-

vando, principalmente, a redução de alterações nos períodos de férias 

e o atendimento às exigências do sistema eSocial.
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2.1.6.4 Atuação administrativa

Com relação à atuação administrativa, foram expedidos os seguintes documentos às diversas áreas do 

MPMS, bem como expedientes a órgãos externos.

Houve, ainda, o controle e a distribuição mensal de auxílio-transporte 

concedido aos servidores, inserção de informações nos assentamen-

tos funcionais, expedição de certidões, reorganização das pastas fun-

cionais, 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 providências das fichas dos servidores para fins de 

promoção na carreira, instruções e informações processuais junto aos 

procedimentos de desenvolvimento funcional para fins de avaliação 

do estágio probatório dos servidores, elaboração e encaminhamento 

de extratos de portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Mi-

nistério Público (DOMP), controle de material utilizado pela secretaria, 

bem como análise e providências de documentos a serem eliminados 

em conformidade com a tabela de temporalidade.

Para atender as exigências do Tribunal de Contas, foram encaminhadas eletronicamente, pelo Sistema In-

formatizado de Controle de Atos de Pessoal do referido Tribunal, informações cadastrais de membros e ser-

vidores efetivos e comissionados.

Com relação às avaliações dos servidores, foram expedidos os Boletins de Avaliação de Produtividade (BAP), 

de Avaliação de Desempenho (BAD) e de Avaliação de Estágio Probatório (BAEP). Também foram realizados 

o recebimento e o encaminhamento para as Comissões de Desempenho e de Estágio Probatório: dos BAPs 

referentes ao 1º trimestre e ao 1º semestre, dos BAEPs e dos BADs de todos os servidores efetivos.

A SGP também elaborou e atualizou as escalas de férias e plantão dos membros, disponibilizando-as no 

Portal do MPMS. As substituições dos membros advindas dos afastamentos legais também foram registra-

das pela SGP com o apoio do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

2.1.6.5 Serviço Social

A área de serviço social realiza o atendimento de membros e servidores da Instituição, prestando-lhes orien-

tações em assuntos tais como emissão de boletins de inspeção médica (BIMs), afastamentos para tratamen-

to de saúde, licenças-maternidade, dentre outros.

No ano de 2018, foram emitidos 211 BIMs. Com relação ao acompanhamento realizado na concessão de 

afastamentos de membros e servidores, foi verificada a concessão de 91 licenças para tratamento de saúde, 

21 licenças-maternidade e 19 licenças por motivo de doença em pessoa da família. 

Coube também à área de serviço social a comunicação direta com o setor de benefício da Agência de Pre-

vidência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 

Documentos Quantidade

Memorandos 321

Informações proces-
suais

2.925

Ofícios 580

Ofícios circulares 4

Portarias 4.380

Tabela 5. Atuação administra-
tiva
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fins de concessão de auxílios previdenciários. Manteve também as visitas domiciliares e hospitalares aos 

membros e servidores, quando necessárias. Durante o exercício de 2018, ocorreram seis concessões de au-

xílios-doença previdenciários.

O acompanhamento dos 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, também foi 

realizado pela área de serviço social da Instituição. Pela Unimed foram realizadas 100 inclusões e 59 
exclusões de titulares e seus dependentes; foram realizados contatos para agilizar atendimentos cirúrgi-

cos e exames, auxílio-funeral, plano de continuidade assistencial, relatório de participação em consultas 

médicas, reembolsos de mensalidades; e 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 Ministério Público Estadual (PARSEP 

II/SIPREV).

Foram prestadas orientações aos inativos e pensionistas acometidos de doenças graves para requerimento 

da 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 art. 20, inciso V, da Lei nº 3.150, de 22.12.2005.

Foram encaminhados mensalmente à Ageprev os 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 simulações, subsi-

diados pelas informações contidas nos assentamentos funcionais dos membros e servidores da Instituição.

2.1.6.6 Pagamento de pessoal

O Departamento de Pagamento de Pessoal (Depag), executa rotinas 

inerentes à área de Recursos Humanos, referentes a gestão das folhas 

de pagamento de membros e servidores desta Instituição.

Além da elaboração das folhas de pagamentos regulares, de benefí-

cios, folha-maternidade, rescisão, indenizações, auxílios, férias e abonos 

pecuniários, folhas complementares de exercícios anteriores e folhas 

de pagamento de diárias a membros e servidores, são transmitidas in-

formações obrigatórias aos órgãos governamentais e emitidos relató-

rios referentes às inclusões em folha de pagamento e às consignações 

facultativas e obrigatórias.

Também foram realizados o levantamento e a prestação de informa-

ções em processos administrativos relativos à concessão de vantagens 

a membros e servidores, além das instruções e dos cálculos em 

Atividades Quantidade

Elaboração de folhas 
de pagamento

496

Elaboração de 
folhas de diárias de 
membros e servi-
dores

3.405

Emissão de relatórios 
de inclusões em folha 
de pagamento

8.700

Tabela 6. Atividades no Depag
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processos para concessão de aposentadorias e de pensões, a emissão de declarações, comprovantes de 

pagamentos, carta-margem, planilhas referentes às informações financeiras dos membros e servidores e, 

ainda, a geração de informações relativas aos comprovantes de rendimentos para fins de declaração 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 Previdência Social para geração da Guia de Recolhimentos do FGTS e de 

Informações à Previdência Social (GFIP).

2.1.6.7 Estagiários na área administrativa

No início de 2018, o quadro de estagiários da área administrativa, excetuando-se os estagiários da área de 

Direito, possuía 88 estagiários, sendo 38 de nível médio, 46 de graduação e quatro de pós-graduação.

Foram realizadas, no decorrer do ano, 144 contratações de estágio. As renovações dos termos de compro-

misso de estágio, realizadas semestralmente de acordo com as datas de vencimento, por meio de termo 

aditivo, totalizaram 42 em 2018.

Ao término do ano, o quadro de estagiários apresentou 88 estagiários ativos, sendo:

 z 36 de nível médio

 z 41 de nível superior de graduação

 z 11 de nível superior de pós-graduação

Houve ainda o ingresso de 2 prestadores de serviço voluntários de nível superior.

Foram rescindidos 125 contratos de estagiários. As rescisões ocorreram nas seguintes situações: término 

da vigência do termo de compromisso de estágio, a pedido do interessado ou por conclusão do curso na 

instituição de ensino.

Também foram confeccionados crachás para todos os estagiários administrativos e dada sequência aos pro-

cedimentos inerentes à gestão do quadro de estagiários: e-mails ao supervisores e estagiários com as datas 

de entrega de documentos, avisos mensais de quantitativos de dias para o recesso remunerado, orientações 

sobre folha de frequência e avaliações mensais de desempenho, dentre outros.

2.1.6.8 Fórum Nacional de Gestão – FNG/CNMP

A SGP, por meio de seu Diretor, esteve presente na 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias do Fórum Nacional de 
Gestão do Ministério Público (FNG/MP), realizadas pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP), em abril e setembro respectivamente.
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As reuniões ocorreram na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília (DF), e tiveram por objetivo 

promover o debate, o estudo, a análise, a discussão, a harmonização, a articulação e a implementação das 

melhores práticas de gestão para o suporte às atividades-fim do Ministério Público.

Durante as reuniões, o Diretor da SGP, integrante do Comitê de Políticas de Gestão de Pessoas do FNG/MP 

e Coordenador do Grupo de Trabalho de Administração de Pessoas, realizou trabalhos e deliberações rela-

cionados ao e-Social.

2.1.6.9 Gestão por Competências

No ano de 2018, a comissão responsável pelo projeto Gestão por Competências trabalhou na elaboração 

de um livro sobre as Competências Comuns. Também foi iniciado um estudo sobre a ferramenta Predictive 

Index (PI), que possibilita levantar o perfil comportamental dos profissionais atuantes.

No segundo semestre de 2018, foi realizada a análise de cursos a serem disponibilizados a todos os membros 

e servidores pela ESMP-MS, mediante convênio firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC).

Em novembro de 2018, o Projeto Gestão por Competências do MPMS foi eleito como boa prática re-
lacionada à temática “qualidade laboral e aspectos multidisciplinares”, conforme publicação contida 
no sexto volume da “Revista da Corregedoria Nacional do Ministério Público: atuação do Ministério 
Público Brasileiro na área da evolução humana”.

2.1.6.10 Modernização administrativa

Por meio do Comitê de Modernização Administrativa, integrado pelos Promotores de Justiça Paulo Roberto 

Gonçalves Ishikawa, Bianka Karina Barros da Costa, Paulo César Zeni e Ricardo de Melo Alves, e pelos 

Diretores das Secretarias de Finanças, de Gestão de Pessoas, de Administração, de Tecnologia da Informação 

e de Planejamento e Gestão Estratégica, foram realizados estudos de modernização dos sistemas da área-

meio. Com isso, ao final de 2018, foi celebrado contrato com a empresa Ábaco, responsável pelos sistemas 

Turmalina e Jade, para fins de implantação da versão web dos mesmos.

Tal mudança refletirá num ganho para toda a área administrativa da Instituição, em produtividade e 

melhorias nos processos internos, buscando sempre a racionalização e a simplificação dos atos e procedi-

mentos administrativos no âmbito do Ministério Público Estadual.

2.1.6.11 Planejamento Estratégico de Pessoas

No final de 2018, foi apresentado ao Colégio de Procuradores o Plano Geral de Atuação 2019, que se refere 

aos projetos e iniciativas estratégicas para a área-meio, resultado do desdobramento dos trabalhos nas áreas 

de Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação e Pessoas ocorridos no decorrer do ano de 2018, 

objetivando a definição do plano em nível estratégico para cada área, resguardas suas particularidades, e o 

alinhamento com o Plano Estratégico Institucional.



26

Relatório Anual de Atividades  |  2018

O Plano Estratégico de Pessoas (PEP) traz a definição da identidade estratégica da área de pessoas, bem 

como sua missão, sua visão e seus valores. Ainda, define os objetivos e metas para o ano de 2019.
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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 (Assep) 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.

Os Assessores Especiais Ricardo de Melo Alves e Paulo César Zeni mantiveram-se, no decorrer de 2018, 

como 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 da Instituição. Per-

maneceram, também, como integrantes do Grupo Gestor para a Administração e Gerência da Implantação, 

Manutenção e Aperfeiçoamento das Tabelas Unificadas do Ministério Público (GIT), cuja atribuição consiste 

em administrar as tabelas taxonômicas utilizadas pelos sistemas de informação do MPMS. O Assessor 

Especial Paulo César Zeni passou a integrar em 2018 o Conselho Administrativo-Consultivo da Escola 

Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS).

A Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro assessora o Procurador-Geral de Justiça nas ações 

penais de competência originária do Tribunal de Justiça, nas investigações afetas às autoridades detentoras 

de foro especial por prerrogativa de função, bem como nas ações cíveis que tramitam perante o Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça em que o Ministério Público é parte ou atua como custos legis. Assessora 

também em processos de precatórios, recursos administrativos em suscitação de dúvida, e, ainda, nas 

decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça decorrentes do art. 28 do Código de Processo Penal. 

Figura 6. Promotores de Justiça e 

Assessores Especiais do PGJ Paulo 

Cesar Zeni e Ricardo de Melo Alves, 

durante ato de sanção do Projeto 

de Lei Complementar 6/2018, em 

22.11.2018.
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No ano de 2018, manteve-se atuando como membro auxiliar junto à 

Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do CNMP.

O Assessor Especial Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa continuou inte-

grando o Comitê de Controle Interno de Tecnologia da Informação no 

âmbito do MPMS, bem como supervisionando o Planejamento e 

Gestão Estratégica do MPMS. Atuou também como membro presi-

dente da Comissão responsável pelo Projeto Gestão por Competências 

no âmbito do Ministério Público Estadual. Ainda, compõe o Comitê de 

Segurança Institucional, além de ter sido designado para presidir o 

Comitê de Modernização Administrativa. Em 2018, passou a compor o 

Conselho Administrativo-Consultivo da Escola Superior do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS). Por fim, também 

atua como interlocutor nas ações decorrentes do Termo de Adesão ao 

Acordo de Cooperação Técnica nº 10/2016, de 16.8.2016, celebrado 

entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por 

meio da Secretaria de Gestão da Escola Nacional da Administração 

Pública, e o CNMP.

Figura 7. Promotora de Justiça e 

Assessora Especial do PGJ Ana Lara 

Camargo de Castro e Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça Rogerio 

Schietti Cruz, a palestra “A Lei Maria 

da Penha e a Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça” no 

auditório Dr. Nereu Aristides Marques 

na Procuradoria-Geral de Justiça, em 

29.11.2018.

Figura 8. Promotor de Justiça e 

Assessor Especial do PGJ Paulo 

Roberto Gonçalves Ishikawa, durante 

reunião com os representantes do 

Detran/MS, Polícia Militar Rodoviá-

ria, Polícia Militar, Polícia Rodoviária 

Federal, e Batalhão de Polícia Militar 

de Trânsito, na sala de reuniões da 

PGJ, em 17.5.2018.
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A Assep também atuou no sentido de auxiliar o Procurador-Geral de Justiça na elaboração de decisões 

dirimindo diversos conflitos de atribuições entre os membros do MPMS, bem como perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Os assessores especiais ainda fizeram o assessoramento presencial em todas as 

sessões do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça, bem como 

analisaram e elaboraram minutas de resoluções.

No tocante à elaboração de parecer e minuta de resolução, registre-se a que versou sobre o reajuste anual 

do valor básico da diária (VBD) dos servidores do MPMS, assim como a que regulamentou o plantão das 

Promotorias de Justiça de Corumbá e o plantão dos servidores das Procuradorias de Justiça e órgãos da Ad-

ministração Superior do MPMS. Outro destaque foi a alteração da resolução que regulamenta a concessão 

de ajuda de custo aos servidores da Instituição.

A Assessoria Especial ainda auxiliou nos trabalhos desenvolvidos na área da segurança institucional e, como 

corolário desse empenho, originou-se a atualização da resolução que dispõe sobre a Política de Segurança 
Institucional do MPMS, entre outras providências (Resolução nº 10/2018-PGJ, de 25.5.2018).

Importante ressaltar ainda a atuação dos Assessores Especiais representando o Procurador-Geral de Justiça 

em audiências públicas, a exemplo da que versou sobre o tema “Fraternidade e Superação da Violência” na 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), em 27.4.2018.

Entre os trabalhos elaborados pela Assep, importante destacar que o Promotor de Justiça e Assessor Especial 

Ricardo de Melo Alves continuou os trabalhos de atualização do Portal da Transparência e de implantação 

das tabelas taxonômicas na área administrativa em todos os sistemas, em atendimento à Resolução do 

CNMP nº 123, de 12.5.2015.

A Assep também elaborou minutas de recursos especiais e extraordinários, interpostos pelo Procurador-Ge-

ral de Justiça perante o Superior Tribunal de Justiça e o STF, em procedimentos de sua atribuição originária.

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

ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) ajuizadas no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

do Sul, em face de dispositivos de leis municipais. Entre os temas que ganharam destaque estão a criação 

de cargos em comissão sem descrição de funções e a lei municipal que instituiu taxa de limpeza pública 

conjugada à prestação de serviço público específico e divisível com outros realizados em benefício da 

população em geral.

Destaca-se, ainda, a atuação da Assep em investigações criminais envolvendo prefeitos e outras autoridades 

com prerrogativa de foro, contando com o apoio de outros órgãos da Instituição como o Gaeco, o Daex, o CI, 

entre outros, reforçando a importância e necessidade da integração institucional, a fim de viabilizar maior 

efetividade nas investigações e intensificar o combate à corrupção. Vale destacar, também, a formalização 

de acordos de colaboração premiada, os quais conferem efetividade à persecução criminal e permitem apro-

fundar as investigações em torno de crimes contra o patrimônio público, entre outros, auxiliando na eluci-

dação de fatos.

Por fim, mais de 100 reuniões foram contabilizadas durante o ano, referentes a assuntos diversos, entre os 

quais se destacam: a) treinamento do SAJMP a membros e servidores; b) temas abordados pela ESMP-MS; 

c) apoio às equipes da STI, da Seplange, da SGP, de comitês e da Assecom para tratar de informações de 
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imprensa, atendimento a visitantes, Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), projetos de identi-

ficação de casos enquadrados na Lei Maria da Penha, avaliação de painel de monitoramento do processo 

eletrônico, divulgação de comunicação e conscientização de usuários sobre segurança da informação, co-

municação institucional, implantação do SAJ em órgãos administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça, 

sistema de gestão de pessoas, QlikView, Big Data e outras ferramentas, mapeamento de processos, bem 

como análise de projetos diversos; d) reuniões com o TJMS, a OABMS e a Defensoria Pública; e) reuniões 

do CETI; f) reuniões da STI e da Softplan, alusivas ao SAJMP e peticionamento eletrônico MPTOM (Message 

Transmission Optimization Mechanism – mecanismo de otimização de transmissão de mensagens).

2.2.6.1 Atividades realizadas em 2018.

 z Resolução que trata da alteração das férias dos membros do MPMS;

 z Convênio FIPE/SICAP;

 z Alteração das atribuições das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Campo Grande;

 z Instalação da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia;

 z Alteração da Resolução nº 018/2010-PGJ, de 9.9.2010. que fixa as atribuições das Promotorias de Justiça 

do MPMS, para o fim de redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça de Coxim;

 z Resolução disciplinando o plantão no feriado forense no âmbito do MPMS;

 z Resolução dispondo sobre a Política de Arquivo e aprovação do Plano de Classificação de Documentos e 

a Tabela de Temporalidade de Documentos a serem adotados pelo MPMS;

 z Alteração da Resolução nº 015/2010-PGJ, que dispõe sobre a realização de estágio no MPMS;

 z Proposta de alteração da Resolução nº 018/2010-PGJ para instalação da 4ª Promotoria de Justiça de 

Naviraí;

 z Resolução que disciplina a concessão de férias dos servidores do Quadro do MPMS;

 z Alteração da Resolução nº 005/2014-PGJ, de 7.4.2014, que criou a estrutura de Planejamento e Gestão 

Estratégica no MPMS, para inclusão do Diretor-Geral da ESMP-MS na composição do Comitê de Gestão 

Estratégica;

 z Ajuizamento de ADI em face da Lei Complementar nº 283, de 24.5.2016, do município de Campo Grande, 

que dispõe sobre a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol localizados 

no referido município;

 z Onze conflitos de atribuição;

 z Seis análises de representação de inconstitucionalidade;

 z Resolução que regulamenta o recebimento das comunicações a que se refere o art. 13 da Lei nº 13.431, 

de 4.4.2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítimas ou 

testemunhas de violência;

 z Resolução sobre sistema de eleição eletrônica do MPMS;

 z Resolução que instituiu o Regimento Interno dos órgãos do MPMS.
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Tabela 7. Principais movimentações da ASSEP - 2018

Principais movimentos realizados
Número de 

movimentos

Encaminhamento a órgãos internos 1.800

Juntadas de documentos 1.287

Registro de protocolos 826

Procedimentos concluídos/arquivados 161

Encaminhamento ao membro 470

Finalizados por evolução 344

Instauração de procedimentos administrativos 156

Manifestações 216

Despachos/outras providências 260

Documentos peticionados eletronicamente 241

Entradas da carga 170

Decisões monocráticas 221

Registros de notícias de fato 117

Manifestações em 2º Grau 136

Decisões do PGJ 73

Desarquivamento 20

Outras ciências 19

Decisões monocráticas sem resolução de mérito 62

Despachos administrativos 40

Petições iniciais 9

Convênios/termos de cooperação 9

Instauração de procedimentos preparatórios - PP 1

Instauração de procedimentos investigatórios criminais - PIC 6

Agravos de instrumento 4

Recursos extraordinários 4

Recursos especiais 1
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Para o ano de 2019, a Assep pretende atuar nas seguintes frentes de trabalho:

 z Conclusão das atividades de implantação do SAJMP nos setores administrativos do MPMS;

 z Regulamentação e publicação do novo organograma institucional do MPMS;

 z Revisão e atualização do Regimento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Implementação de melhorias no Portal do MPMS;

 z Regulamentação visando a celebração de acordo de não persecução penal no âmbito do MPMS para 

atender a Resolução CNMP nº 181.
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2.3 Escola Superior do Ministério Público

Diretora-Geral:   Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva

Membros do Conselho 

Administrativo-Consultivo:  Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa

    Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros

    Promotor de Justiça George Zarour Cezar 

    Promotor de Justiça Paulo César Zeni

    Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

A Escola Superior do Ministério Público (ESMP-MS) é órgão de aperfeiçoamento cultural e profissional dos 

membros da Instituição e seus servidores, nos termos do art. 41, inciso VII, da Lei Complementar Estadual 

nº 72, de 18.1.1994, alterada pela Lei Complementar nº 207, de 21.10.2015, e regulamentada pela edição da 

Resolução nº 015/2017-PGJ, de 5.7.2017, havendo efetivamente suas atividades em março de 2018.

A ESMP-MS visa capacitar com excelência os integrantes do MPMS, frente às necessidades da Instituição 

com o fim maior de promover a integração, motivação e aperfeiçoamento dos membros e servidores do Mi-

nistério Público. Alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI), a ESMP-MS tem por incumbência 

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 implementação das 

políticas de gestão e informatização de acervos bibliográficos e arquivísticos.

Em 3.12.2018 a Procuradora de Justiça e Diretora-Geral da ESMP-MS participou da solenidade de entrega 

da reestruturação do prédio da Unidade Ricardo Brandão do MPMS, que contempla, em seu 2º andar, a 

ESMP-MS, contendo duas salas de aula, duas salas de apoio, secretaria, gabinete da Diretoria, sala de reuniões, 

biblioteca, arquivo, copa e depósito.

Figura 9. Solenidade de entrega da 

reestruturação do prédio da Unidade 

Ricardo Brandão do MPMS, em 

3.12.2018.
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Durante o ano de 2018, foram realizadas 28 reuniões entre os inte-

grantes da ESMP-MS com o objetivo de tratar de assuntos relaciona-

dos à realização dos cursos (cronogramas, ementas, espaço físico) e 

à elaboração de calendário de eventos. Também foram abordadas e 

deliberadas questões relativas aos seguintes assuntos: ferramenta de 

Educação a Distância (EaD), plataforma Moodle, atos normativos para 

regulamentação de docentes, feedback dos cursos por parte do corpo 

discente, questões relativas à realização do VIII Congresso Estadual do 

Ministério Público.

A ESMP-MS, por meio da atuação de sua Diretora-Geral, realizou 

também diversas tratativas para estabelecer parcerias e firmar acordos 

e termos de cooperação com escolas superiores de outras unidades do 

Ministério Público, bem como com órgãos e empresas tais como: Escola 

da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Escola do Superior do Tribunal 

de Contas da União (ESUC), Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social do Comércio (SESC), 

Softplan, entre outros.

Além de participar nas reuniões ordinárias e extraordinárias da 

ESMP-MS, sua Diretora-Geral ainda esteve presente nas seguintes:

 z 25.7 - Reunião com a SES, a fim de iniciar tratativas referentes a 

curso de EaD “Entendendo o SUS: Ministério Público no fortaleci-

mento e efetivação do direito à saúde” para membros e servidores.

Figura 10. Sala de aula da 

ESMP-MS, no prédio da Unidade 

Ricardo Brandão do MPMS.
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 z 13.8 - Reunião com o Diretor Regional do SENAC, Vitor dos Santos de Melo Júnior, a fim de iniciar as tra-

tativas referentes ao acordo de cooperação entre a ESMP-MS e aquela instituição.

 z 13.8 - Reunião com o Superintendente do SESI, Bergson Henrique da Silva Amarilla, a fim de iniciar as 

tratativas referente ao acordo de cooperação entre a ESMP-MS e aquela instituição.

 z 21.8 - Reunião com o Diretor Superintendente do Sebrae, Cláudio George Mendonça, a fim de conhecer 

os trabalhos desenvolvidos por aquela instituição.

 z 28.8 - Reunião com o Diretor Regional do SENAI, Rodolpho Mangialardo, a fim de iniciar as tratativas 

referentes ao acordo de cooperação entre a ESMP-MS e aquela instituição.

 z 31.8 - Reunião na sala de reuniões da Procuradoria-Geral de Justiça com o Grupo de Teatro Imaginário 

Maracangalha, a fim de discutir as propostas para realização de apresentação durante o evento em co-

memoração ao Dia do Servidor.

 z 23.10 - Reunião com o Superintendente da Controladoria Geral da União - Regional Mato Grosso do Sul 

(CGU-R/MS), José Paulo Julieti Barbiere, a fim de firmar futuras parcerias no que se refere a cursos de 

capacitação de interesse mútuo.

 z 29.10 - Reunião com o Delegado da Receita Federal em Campo Grande, Edson Ishikawa, a fim de firmar 

futuras parcerias no que se refere a cursos de capacitação de interesse mútuo.

 z 29.10 - Reunião com o Coordenador-Geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), do Tribunal 

de Contas Estadual (TCE-MS), Ben-Hur Ferreira, a fim de firmar futuras parcerias no que se refere a cursos 

de capacitação de interesse mútuo, bem como firmar acordo de cooperação entre as instituições.

 z 8.11 - Reunião, na sala de reuniões da Procuradoria-Geral de Justiça, com o Auditor Fiscal da Receita 

Federal, Moacir Vieira Cardoso, para tratativas acerca do curso sobre o sistema eSocial.

Reuniões ordinárias do Colégio dos Diretores de Escola e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP)

 z 1ª Reunião Ordinária de 2018, nos dias 22 e 23.3.2018, na sede da Fundação Escola Superior do Ministé-

rio Público do Distrito Federal e Territórios (FESMPDFT), em Brasília-DF;

 z 2ª Reunião Ordinária de 2018, no dia 2.5.2018, em Recife-PE – na ocasião foi apresentada pesquisa pelo 

CNMP sobre as prioridades de atuação do MP em nível nacional, para que os integrantes do CDEMP 

pudessem opinar e sugerir eventuais modificações;

 z 4ª Reunião Ordinária de 2018, no dia 20.9.2018, em Belo Horizonte-MG;

 z 5ª Reunião Ordinária de 2018, no dia 29.11.2018, no Rio de Janeiro-RJ.

Acordos e Termos de Cooperação

 z 4.5 - Assinatura de termo de cooperação entre as Escolas Superiores do MPMS e do MPSP, durante o “I 

Seminário Estadual sobre Prestação de Contas das Fundações Privadas ao Ministério Público - A efetivi-

dade do Sistema Sicap”, evento realizado pelo Centro de Apoio Operacional das Fundações e Entidades 

de Interesse Social (CAOFUN), pelo Conselho Regional de Contabilidade e pela ESMP-MS.
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 z 26.10 - Assinatura de acordo de cooperação e parceria em soluções 

educacionais com o SENAI e o SENAC, durante o evento de come-

moração do Dia do Servidor, visando proporcionar descontos de 

30% na contratação de cursos, para membros, servidores, colabora-

dores e seus dependentes.

 z 16.11 - Assinatura de Termo de Acordo ao Público em Geral – 

Parceiro com o SESC, visando atender membros, servidores e seus 

dependentes, nas diversas áreas de atuação do SESC, mediante 

pagamento de taxas diferenciadas.

 z 13.12 - Assinatura de acordo de cooperação firmado entre a 

ESMP-MS e o TCE-MS, por meio da Escoex. O protocolo de intenções 

foi assinado no prédio sede do TCE-MS pelo então Diretor-Geral da 

Escoex, Conselheiro Ronaldo Chadid.

Cursos realizados pela ESMP-MS

Maio

1. Curso “Introdução ao processamento forense de imagens e análise 

de mídias utilizando software livre e FTK Toolkit”, no dia 12.5.2018, na 

sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

2. Workshop “Os desafios da computação forense na elucidação de 

crimes”, no dia 21.5.2018, na Federação da Agricultura e Pecuária de 

Mato Grosso do Sul (FAMASUL).

Figura 11. Procuradora de Justiça 

e Diretora-Geral da Escola Superior 

do MPMS, Jaceguara Dantas da Silva, 

e Procurador de Justiça e Diretor da 

ESMP-SP, Antonio Carlos da Ponte, 

em ato de assinatura de termo de 

cooperação entre as Escolas Superio-

res das duas instituições.
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3. Curso “Aspectos práticos de computação forense e introdução à análise forense em sistemas operacio-

nais”, no período de 21 a 25.5.2018, na sala do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

Junho

1. Curso “Escuta protegida nos termos da Lei nº 13.431/2017”, para membros do MPMS, nos dias 14 e 

15.6.2018, no auditório do TCE/MS.

2. Curso de capacitação do SAJ/MP para membros e servidores, nos dias 28 e 29.6.2018, na sala do Colégio 

de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

Julho

1. Curso de treinamento “Ambiente EaD - Plataforma Moodle” (presencial), no dia 9.7.2018, na sala do Colégio 

de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

2. Curso “Depoimento especial e escuta de crianças e adolescentes no Sistema de Justiça”, no período de 23 

a 26.7.2018, no Auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, no prédio das Promotorias de Justiça da Rua da Paz.

3. Curso “Detecção e prevenção de fraudes em licitações”, nos dias 26 e 27.7.2018, na sala do Colégio de 

Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

Curso “Detecção e prevenção de fraudes em licitações”, em 26.7.2018, na sala do Colégio de Procuradores 

da Procuradoria-Geral de Justiça.

Agosto

1. Curso “Detecção de Fraudes em Contratações da Administração Pública”, nos dias 2 e 3.8.2018, na sala do 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

2. Curso “Análise investigativa: inteligência visual – IBM i2 Analyst’s Notebook”, nos dias 9 e 10.8.2018, na sala 

do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

3. Simpósio “Direito Eleitoral”, no dia 10.8.2018, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no Edifício Procu-

rador de Justiça Fadel Tajher Iunes.

4. Curso “Investigação digital em fontes abertas utilizando o Facebook”, nos dias 23 e 24.8.2018, na sala do 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

Setembro

1. Curso “Introdução a Business Intelligence (BI) utilizando QlikView”, nos dias 20 e 21.9.2018, na sala do 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

2. Curso modalidade EaD “Entendendo o SUS: Ministério Público no fortalecimento e efetivação do direito à 

saúde”, com início em 24.9.2018, por meio da plataforma Moodle do Telessaúde - vinculado à SES.
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3. Curso “Rescisão de contratos e aplicação de sanções de acordo com 

a Lei nº 8.666/93”, nos dias 27 e 28.9.2018, na sala do Colégio de Pro-

curadores da Procuradoria-Geral de Justiça.

4. “Rodada de debates sobre os desafios da segurança digital, estra-

tégia e cooperação”, evento em parceria entre Facebook, WhatsApp 

e Safenet, no dia 28.9.2018, no auditório do Hotel Deville Prime de 

Campo Grande.

Outubro

1. Workshop “A atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri”, nos 

dias 18 e 19.10.2018, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no 

Edifício Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes.

2. Evento em comemoração ao Dia do Servidor, no dia 26.10.2018, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no Edifício Procurador de 

Justiça Fadel Tajher Iunes.

3. Curso “Peticionamento de recursos”, no dia 29.10.2018, na sala do 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral de Justiça.

4. Curso de capacitação “SAJ/MP: Entenda a pasta digital e suas prin-

cipais funcionalidades”, no dia 31.10.2018, por meio de transmissão 

ao vivo, via internet, pela empresa Softplan, disponibilização no site da 

ESMP-MS.

Novembro

1. Curso modalidade na modalidade ensino à distância “Capacitação 

de tutores para educação on-line”, com início em 5.11.2018, por meio 

da plataforma Moodle da ESMP-MS.

2. Palestra “Segunda velocidade do Direito Penal e política de não 

persecução penal”, no dia 9.11.2018, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, no Edifício Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes.

3. Seminário “Segurança Institucional”, no dia 23.11.2018, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques, no Edifício Procurador de Justiça Fadel 

Tajher Iunes.

4. Curso de capacitação “SAJ/MP: Conheça a nova linguagem visual 

do SAJ/MP”, no dia 26.11.2018, por meio de transmissão ao vivo, via 

internet, pela empresa Softplan e disponibilização no site da ESMP-MS.

Figura 12. Palestra “Segunda Ve-

locidade do Direito Penal e Política 

de Não Persecução Penal”, em 

9.11.2018.
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Dezembro

1. Curso “Detecção de fraudes em licitações na área de TI”, nos dias 4 e 

5.12.2018, na sala de aula na sede da ESMiP-MS.

2. VIII Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, 

nos dias 6 e 7.12.2018, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no 

Edifício Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes.

Tabela 8. Registro das atividades da ESMP-MS

Figura 13. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, Pro-

curadora de Justiça e Diretora-Geral 

da ESMP-MS, Jaceguara Dantas da 

Silva, e Promotor de Justiça e Presi-

dente da Associação Sul-Mato-Gros-

sense dos Membros do Ministério 

Público (ASMMP), Lindomar Tiago 

Rodrigues, durante o VIII Congresso 

Estadual do MPMS.

Procedimentos administrativos instaurados 40

Ofícios expedidos 466

Ofícios circulares expedidos 37

Despachos 380

Divulgação de eventos e cursos por e-mail 43

Participação em reuniões 28

Cursos realizados 26

Pesquisa para formatação do curso “Escuta protegida 
nos termos da Lei nº 13.431/2017”

26

Tratativa para finalização de convênio entre o MPMS e o 
MPSP

1
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2.4 Assessoria de Comunicação

Supervisão: Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva (1º.1 a 24.10.2018)

  Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, Alexandre Magno Benites de Lacerda

A Assessoria de Comunicação do MPMS (Assecom) atua para que a missão e as atividades da instituição 

sejam divulgadas, facilmente percebidas e valorizadas pela sociedade. Por meio do apoio à criação de canais 

de interlocução do Ministério Público com a sociedade, em especial com as organizações governamentais 

e não governamentais, em assuntos afetos à atuação ministerial, a Assecom acompanha e divulga fatos, 

eventos, atividades e atuações de relevo para o Ministério Público. Para que sua imagem repercuta positiva-

mente e seja assegurada a credibilidade das informações, a Assecom procura trabalhar com planejamento 

e estratégias criativas.

2.4.6.1 Assecom em números

 z 964 notícias publicadas no portal

 z 498 atendimentos à imprensa

 z 604 atendimentos a membros

 z 1.543 peças publicitárias isoladas ou de campanhas

 z 8 campanhas institucionais

 z 230 programas de rádio - MP Notícias

 z 15 spots (comerciais de rádio)

 z 26 vídeos

 z 9.687 curtidas no Facebook - aumento de 25%

 z 4.753 seguidores no Instagram - aumento de 57%

 z 1.002 posts de iniciativas de marketing nas redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp)

2.4.6.2 Jornalismo

A área de jornalismo da Assecom é responsável pela gestão estratégica das informações de caráter noticioso 

dentro e fora da Instituição. Atualmente a Assecom conta com quatro jornalistas e dois estagiários de Jor-

nalismo, que desempenham o trabalho de cobertura jornalística relacionada às atividades desempenhadas 

pelos membros do Ministério Público.

A atividade jornalística consiste em elaborar matérias a partir de pautas sugeridas por membros da Insti-

tuição, usualmente referentes a ação civil pública, inquérito civil, relatórios e outros documentos de caráter 

público; essas pautas são transformadas em textos jornalísticos de fácil entendimento, de forma que a 

sociedade e a imprensa compreendam integralmente o trabalho dos membros do MPMS.
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Além de elaborar matérias, compete à equipe de comunicação 

atender a imprensa, seja por e-mail ou telefone; elaborar releases de 

divulgação para todos os veículos de comunicação; coordenar coletivas 

de imprensa, quando estabelecidas pelo Procurador-Geral de Justiça; 

acompanhar os membros em eventos e entrevistas e fazer o registro 

de fotos em eventos ou atividades, quando solicitados à assessoria.

41

41

35

54 52
46

35 34
40 44 42 45

30

47 51

86
75

103

81 79

124

86
79

93

60

DezNovOutSetAgoJulJunMaiAbrMarFevJan

Números da Assecom 
no ano de 2018

Notícias publicadas no 
Portal MPMS

Atendimentos realizados

Figura 14. Organização de coletiva 

de imprensa.

As matérias abordadas no portal do MPMS dizem respeito à atuação 

dos membros, ações judiciais propostas, inquéritos civis instaurados e 

eventos realizados. A Assecom vem trabalhando no sentido de 

estimular os Promotores e Procuradores de Justiça a divulgar seus 

trabalhos, efetivando uma média em 2018 de 80 notícias ao mês.

Em relação ao atendimento à imprensa, houve uma média mensal de 
41,5 atendimentos no ano de 2018.

80
NOTÍCIAS POR MÊS EM MÉDIA 
DURANTE O ANO DE 2018

41,5
ATENDIMENTOS POR MÊS EM MÉDIA 
DURANTE O ANO DE 2018

Figura 15. Assecom em números no ano de 2018



42

Relatório Anual de Atividades  |  2018

2.4.6.3 SuperClipping

Cada vez mais indispensável para empresas e instituições públicas, o 

clipping digital se tornou uma das principais ferramentas de monitora-

mento de informações das assessorias de comunicação. Para verificar 

o que é noticiado sobre o Ministério Público Estadual, a Assecom utiliza 

uma ferramenta profissional de clipping digital, o SuperClipping.

O Sistema Online de Gestão de Notícias do MPMS foi recentemente 

reestruturado de forma a obter as informações mais relevantes no que 

concerne a publicações relativas às atividades institucionais. O sistema 

foi desenvolvido pela área de TI do MPMS, e tem como escopo o plane-

jamento, a administração e o gerenciamento do repertório de notícias 

no portal da Instituição.

Por meio dessa plataforma, asseguram-se: i) a abrangência do moni-
toramento; ii) o armazenamento das informações; iii) o comparti-
lhamento dos dados; iv) o gerenciamento da imagem institucional.

A nova estratégia da Assecom elevou significativamente a visibilida-

de da atuação de Promotores e Procuradores de Justiça por meio dos 

veículos de comunicação (impressos, rádios, televisão, blogs e sítios da 

internet).

Figura 16. Comparação da presença do MPMS nos veículos de comunicação 

– 2016 a 2018.

7.830
NOTÍCIAS PUBLICADAS SOBRE O MPMS 
NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

das quais:

287
EM CANAIS DE TV

6.528
EM SITES

468
EM MEIO IMPRESSO

251
EM RÁDIOS

296
EM BLOGS

4.373

5.715

7.830

201820172016

79%
Aumento no 
número de notícias 
publicadas sobre o 
MPMS entre os 
anos de 2016 e 
2018
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2.4.6.4 Redes sociais

O MPMS passou a fazer parte do mundo digital, abrangendo as redes 

sociais como Facebook, Twitter e Instagram para divulgar trabalhos 

desenvolvidos pelos seus membros, de forma a garantir a transparên-

cia e a publicidade de suas ações.

Todas as matérias disponíveis no site do MPMS também são inseridas 

no Twitter (mais de 950 seguidores) e no Facebook (9,8 mil segui-
dores), de forma que sejam difundidas para grande parte da sociedade. 

A utilização de redes sociais permite uma maior participação da 

população nas atividades realizadas pelos membros do MPMS.

2.4.6.5 MP na TV

Com uma linguagem mais dinâmica, o MP na TV, novo programa do 

MPMS visa levar à sociedade, por meio de reportagens e entrevistas, 

temas importantes que fazem parte da rotina dos trabalhos institucio-

nais e que são de interesse da população.

O convênio com a Fundação Estadual Luiz Chagas de Rádio e Televisão 

Educativa (FERTEL) foi renovado em agosto de 2018, para dar conti-

nuidade à produção e à veiculação do programa “MP na TV” no canal 

da TV Educativa, que disponibiliza equipamentos, estúdio e pessoal 

técnico para as gravações e edições, e aos spots institucionais veicula-

dos na FM 104.7, com 30 inserções mensais de 2 minutos cada, uma 

por dia.

O programa é veiculado semanalmente, com duração de 30 minutos, 

abordando informações que permeiam o cenário do MPMS, tratando 

de entrevistas e pautas que foram destaque na imprensa regional e 

nacional.

Instagram

514
POSTS NA ÁREA DE MARKETING NO 
INSTAGRAM

facebook

488
POSTAGENS NA ÁREA DE MARKETING 
NO FACEBOOK

687
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NO 
FACEBOOK

Figura 17. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos; 

Procuradora de Justiça e então Su-

pervisora da Assessoria de Comuni-

cação do MPMS, Ariadne de Fátima 

Cantú da Silva; Diretor-Presidente 

da FERTEL, João Bosco de Castro 

Martins, e Procurador Jurídico da 

FERTEL, Danilo Magalhães, durante 

ato de renovação do convênio entre 

o MPMS e a FERTEL, em 8.8.2018.
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2.4.6.6 Prêmio Jorge Góes

O Prêmio MPMS de Jornalismo Jorge Góes foi lançado em outubro 

de 2016 e é uma homenagem póstuma ao jornalista Sebastião Jorge 

Góes de Souza, que iniciou sua carreira no jornalismo na década de 70 

como repórter e redator no extinto jornal Diário da Serra e que durante 

anos foi o responsável pela Assecom do MPMS.

Visa premiar matérias jornalísticas cujas pautas estejam relacionadas 

à atuação do MPMS, tais como: meio ambiente, patrimônio público, 
infância e juventude, direitos humanos, área criminal e outros refe-
rentes a interesses difusos e coletivos.

O 2º Prêmio de Jornalismo Jorge Góes foi lançado em 20.11, com a 

abordagem do tema “MPMS na defesa do cidadão” como linha mestra 

para premiar as matérias que demonstram o trabalho da Instituição.

Essa edição abrange as categorias impresso, telejornalismo, radio-

jornalismo, fotojornalismo e web e, ainda, acadêmica (que premiará 

trabalhos que tenham sido produzidos por estudantes de graduação) 

e a solenidade de entrega dos prêmios será realizada na data de 

5.4.2019.

2.4.6.7 Projetos e Memorial

Dando continuidade à atualização de dados do Memorial do Ministé-
rio Público, com a virtualização do mesmo por meio do software SIABI 

– Sistema de Automação de Bibliotecas, Arquivos, Museus e Memoriais 

–, a Assecom realizou a coleta de materiais nos gabinetes de Procura-

dores e Promotores de Justiça, além de visitas técnicas às comarcas 

do interior.

Adotou-se a padronização dos currículos dos membros, a inserção das 

fotos digitais em banco de dados próprio. Também foram efetuadas 

tratativas com a chefia do Departamento de Sistema de Informação 

a fim de viabilizar as funcionalidades do software SIABI, avaliando-se 

junto aos técnicos do setor a possibilidade de se elaborar um sistema 

próprio de gerenciamento do acervo de memorial.

Paralelo ao Projeto do Memorial, a Assecom procedeu a coleta de in-

formações e de histórias relacionadas aos 40 anos de criação do MPMS 

para composição da campanha com essa temática. A área de projetos 

também realizou a atualização do “carômetro” dos membros e deu 

suporte aos eventos, gravando e documentando a memória institucio-

nal.
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2.4.6.8 Visitas técnicas em comarcas do interior

A Assecom inseriu em seu plano estratégico uma série de visitas às Promotorias de Justiça das comarcas 

do interior do Estado, com o objetivo de desenvolver ações de relacionamento com os respectivos titulares. 

Servidoras da Assecom nas áreas de publicidade e jornalismo apresentaram aos membros do MPMS as fer-

ramentas necessárias à divulgação externa e gestão de imagem.

No decorrer do ano, a Assecom visitou as Promotorias de Justiça das comarcas do interior, apresentando 

os projetos que se encontravam em desenvolvimento, a exemplo do “MP 40 anos”, que conta histórias que 

marcaram a sociedade a partir das ações desenvolvidas pelos membros da Instituição, e o “Memorial”, que 

reúne em acervo digital todo o registro daqueles que fizeram e fazem parte da história do MPMS.

Promotorias visitadas: Terenos, Dois Irmão do Buriti, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bonito, Jardim, Bela 

Vista, Maracaju, Sidrolândia, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Cassilândia, Paranaíba, Inocência, Ban-

deirantes, Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Itaporã, Três Lagoas, Aparecida do 

Taboado, Paranaíba, Inocência, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Coxim, Rio Verde, Pedro Gomes, Rio Negro, 

Corumbá e Sonora.

As integrantes da Assecom demonstraram, ainda, como o setor de jornalismo pode auxiliar os Promotores 

de Justiça no relacionamento com a imprensa e na divulgação de seus trabalhos na mídia regional e nacional.

2.4.6.9 Marketing e publicidade

Com o objetivo de oportunizar e desenvolver campanhas e ações de relacionamento harmonizadas ao 

interesse da sociedade, além de promover diálogo mais eficiente com o público interno, a área de marketing 

e publicidade reforçou a imagem institucional por intermédio de novas parcerias com meios de comunica-

ção, entre outros projetos para divulgar os princípios e as atividades do MPMS.

As campanhas transmitiram também as particularidades das Promotorias de Justiça do interior nas temáticas 

“Trânsito - Sua pressa não vale a minha vida” (Três Lagoas) “Terreno baldio” (Bonito), “Corrupção na escola” 

Figura 18. Promotor de Justiça 

Ricardo Rotunno e integrantes da 

Assecom Cynthia Maria de Souza 

Silveira (publicitária) e Waleria Silva 

Leite (jornalista), durante visita à 16ª 

Promotoria de Justiça de Dourados, 

em maio de 2018.
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(Ivinhema), “Preservação de nascentes” (Chapadão do Sul e Paraíso das Águas), “Motociclistas da Fronteira” 

(Ponta Porã), apoiando os membros em seus projetos.

A comunicação interna foi trabalhada em campanhas de sensibilização de membros e servidores, abordando 

as seguintes temáticas: saúde mental, segurança na internet, Dia da Mulher, Outubro Rosa, Novembro 
Azul e Dia do Servidor. A reforma e ampliação do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça também 

demandou a expertise do setor no intuito de conferir unidade à comunicação visual.

O ano eleitoral fez com que houvesse publicações referentes à atuação do MPMS nesse tema em todo o 

Estado. A produtividade do setor também ganhou visibilidade devido ao apoio da Assecom à ESMP-MS, 

para divulgação dos diversos eventos pela mesma realizados.

Adotou-se um novo padrão de leiaute para as redes sociais, priorizando eventos em que os membros têm 

participação, além de datas comemorativas ou publicações das diversas áreas do MPMS. Com a proatividade 

do setor, mais de 500 peças publicitárias foram criadas, sendo divulgadas em eventos e redes sociais, na 

mídia e nas ruas.

Figura 19. Campanha contra a violência no trânsito (outdoors, busdoors, spots e folhetos sobre o trânsito).

Figura 20. Campanha “Trânsito e 

Saúde Pública”.

Figura 21. Campanha “Compartilhe 

o Natal”, edição de 2018.
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Também foram realizadas criações de campanhas nas áreas do meio ambiente, consumidor, patrimônio 

público, eventos (publicações nas redes sociais, campanha eleitoral, cursos, congresso do MPE, etc.).

Comunicação Interna

Figura 22. Cartão no SIMP: 

Workshop “A atuação do Ministério 

Público no Tribunal do Júri”.

Figura 23. Tela do relógio do ponto 

eletrônico temático “Outubro Rosa”.

Figura 24. Servidores do MPMS em ato de adesão à Campanha 

Outubro Rosa.
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2.5 Gestão de Estagiários de Direito

Coordenador:  Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

A Gestão de Estagiários de Direito (GED) é destinada a realizar 

processos seletivos de estagiários nos níveis de ensino médio e 

superior (graduação e pós-graduação) para todo o MPMS, bem como 

credenciamento, lotação, transferência, avaliação, controle de frequên-

cia, folha de pagamento e outros atos referentes ao controle do estágio 

de direito em graduação e pós-graduação. Atualmente a equipe é 

integrada por quatro servidores – dois técnicos, um analista adminis-

trativo e um assessor jurídico – e por um menor aprendiz.

Durante o exercício, ocorreu a emissão e a conferência da folha 

de pagamento mensal de todos os estagiários do curso de Direito 

(graduação e pós-graduação), lotados na capital e interior. Efetuou-se 

o fornecimento dos dados pessoais e acadêmicos para a contratação 

do seguro de acidentes pessoais para os estagiários, nos termos da Lei 

nº 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 constan-

tes da apólice.

Para auxiliar o trabalho das Procuradorias e Promotorias de Justiça, a 

estrutura da GED concluiu o XX Processo Seletivo de Estagiários em 

todo o Estado e realizou o acompanhamento de mais 15 processos 

seletivos simplificados nas comarcas de Água Clara, Aparecida do 

Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Corumbá, 

Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Mundo Novo, Naviraí, 

Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Foram encerrados, no decorrer do ano de 2018, processos seletivos 

abrangendo as seguintes comarcas: Água Clara, Angélica/Ivinhema, 

Anastácio, Aparecida do Taboado, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, 

Corumbá, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Itaporã, Glória de 

Dourados, Mundo Novo, Paranaíba, Ponta Porã, Terenos, Três Lagoas, 

e Naviraí.

A GED, no mês de março, deu início ao XXI Processo de Seleção de 

Estagiários do MPMS, com realização em conjunto com a Fundação de 

Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O processo seletivo teve como escopo suprir vagas existentes de 

ensino médio, bem como de graduação em Administração, Arquitetu-

ra e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da 

Computação, Ciências Econômicas, Comunicação/Jornalismo, Direito, 

15
PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS 
ACOMPANHADOS NAS COMARCAS DO 
INTERIOR
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Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenha-

ria Civil, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras, Publicidade e Propagan-

da, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção Mul-

timídia, Serviço Social e Segurança do Trabalho, e de pós-graduação 

em Direito, Administração, Área Ambiental, Desenvolvimento de 

Sistemas, Economia, Psicologia e Serviço Social.

O resultado do processo foi homologado pelo Procurador-Geral de 

Justiça em 1º.8.2018, com validade de um ano, prorrogável por mais 

um ano, a critério da Instituição. No mês de outubro, no entanto, a GED 

solicitou autorização à Administração Superior, por meio dos Memo-

randos nºs 096/2018-GED e 102/2018-GED, para dar início antecipado 

ao XXII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS, considerando a 

provável necessidade de suprir vagas antes de o prazo de validade do 

processo seletivo anterior expirar, A solicitação foi atendida por meio 

da Portaria nº 3722/2018-PGJ, de 5.11.2018, com a designação da 

comissão de abertura do novo concurso.

A GED realiza o acompanhamento do XXI Processo Seletivo de Estagiá-

rios em todo o Estado, controlando vagas e solicitações que vão desde 

as convocações até a confecção do termo de compromisso de estágio 

em nível de graduação e pós-graduação em Direito.

Em julho, a GED enviou, para análise e deliberação da Assessoria 

Especial do Procurador-Geral de Justiça, minuta de resolução para 

análise com o objetivo de aprimorar as Resoluções nºs 015/2010-PGJ 

e 021/2009-PGJ, de 14.12.2009, que regulamentam a realização de 

estágio não obrigatório e obrigatório no MPMS, de forma a unificá-las 

em uma única norma.

Figura 25. Procurador de Justiça e 

Coordenador da GED, Edgar Roberto 

Lemos de Miranda, durante a rea-

lização das provas do XXI Processo 

de Seleção de Estagiários, em 

24.6.2018.
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Durante o mês de dezembro, a GED iniciou as atividades necessárias à realização do XXII Processo de Seleção 

de Estagiários do MPMS, que ocorrerá em 2019.

Tabela 9. Atividades realizadas e documentos recebidos/expedidos

Correspondências expedidas 7.961

Documentos recebidos 10.927

Crachás emitidos 435

Carteiras emitidas 313

Estágio não obrigatório (contratação) 317

Descredenciamento a pedido ou encerramento do 
contrato

313

Termos de renovação de compromisso de estágio 34

Transferências e permutas 15

Pagamentos de indenizações 271

Publicações no Gecon 176

Certidões de tempo de estágio 385

Declarações para faculdade 51

Declaração de Imposto de Renda 52

Termos de adesão – prestador de serviço voluntário 79

Termos aditivos e certidões de serviço voluntário 7

Certificados de prestadores de serviço voluntário 74

Celebração de convênios 18

Termos aditivos de convênio 6

Solicitações de informações 89

Solicitações de estagiários processadas 103

Prontuários digitalizados 911
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3.1 Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Administrativa

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça: Nilza Gomes da Silva (1º.1 a 13.5.2018)

Procurador-Geral Adjunto de Justiça:  Helton Fonseca Bernardes (14.5 a 31.12.2018)

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 nºs 1645/2018-

PGJ e 1647/2018-PGJ, ambas de 11.5.2018. Entre suas atribuições, desempenha a política administrativa da 

Instituição, principalmente no que tange aos assuntos relacionados aos servidores do Quadro do MPMS, e 

ainda a substituição do Procurador-Geral de Justiça nas funções administrativas.

Os trabalhos desenvolvidos pela PGA-ADM estão relacionados à apreciação e deliberação de expedientes 

e processos administrativos referentes aos servidores do MPMS, os quais versam sobre assuntos relativos 

às seguintes concessões:  férias; licenças e afastamentos; 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 de serviço; deliberação quanto à designação de servidores para responderem pelos expedientes das 

unidades subordinadas, entre outros assuntos administrativos.

Em 2018, tramitaram na PGA-ADM 8.742 documentos; 4.443 recebidos e 4.299 expedidos. Foram proferi-

das 981 decisões; 165 despachos, expedidos 33 e 164 memorandos e 45 ofícios, além de 91 memorandos 

expedidos pela Divisão de Apoio da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça.

A PGA-ADM deliberou também em expedientes referentes aos estagiários da Instituição, tanto de nível 

médio quanto de nível superior, graduação e pós-graduação, mediante o auxílio do setor de Gestão de Esta-

giários de Direito (GED) e da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP).

Assistiu ao Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções administrativas, exercendo ativi-

dades diretamente relacionadas ao Setor de Contratos, analisando, revendo e acompanhando a tramita-

ção dos contratos firmados por esta Instituição com particulares e/ou demais entidades, sendo apreciados: 

29 contratos; quatro cartas-contrato; cinco pregões; quatro convênios, 68 termos aditivos a contratos, oito 

termos aditivos a ata de registro de preço, três rescisões de contrato e uma manifestação em apostilamento.

Em virtude da designação do Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo como ordenador de 

despesas no âmbito do MPMS, por meio da Portaria nº 1647/2018-PGJ, foram autorizadas despesas, movi-

mentações de contas e transferências financeiras junto à Secretaria de Finanças (Sefin).

Foi criada pelo Procurador-Geral de Justiça, sob a presidência do Procurador-Geral Adjunto de Justiça Ad-

ministrativo, a comissão responsável pela regulamentação do Estatuto dos Servidores do Ministério Público 

Estadual, bem como por revisar o Plano de Cargos e Carreiras previsto na Lei nº 4.134/2011, cujos trabalhos 

foram iniciados em 2018, com continuidade prevista para o ano de 2019.

No mês de maio de 2018, ocorreu a paralisação de caminhoneiros, que ocasionou o desabastecimento de 

combustível em todo o território brasileiro, gerando impactos nos serviços dos órgãos públicos e empresas 

privadas, afetando o transporte público, aeroportos, entre outros. Assim, diante da gravidade da crise e para 
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evitar o duplo deslocamento dos servidores em decorrência do intervalo intrajornada, a PGA-ADM sugeriu 

reduzir um período na jornada de trabalho, diante da excepcionalidade da situação, acompanhando o horário 

de expediente do Poder Judiciário, nos dias 29 e 30.5.2018, sendo esta sugestão acatada pelo Procurador-

-Geral de Justiça, por meio da Portaria nº 1842/2018-PGJ, de 28.5.2018.

Em 23.5.2018, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo participou de reunião com os Promo-

tores de Justiça Bianka Karina Barros da Costa, Secretária-Geral do MPMS, e Luciano Furtado Loubet, do 

Núcleo Ambiental, para tratativas sobre o Convênio de Cooperação Técnica e Científica firmado pela Insti-

tuição e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), com a interveniência da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), oportu-

nidade em que foram estabelecidos os trâmites internos para os pedidos de informações e vistorias a serem 

realizados pelos técnicos daquele instituto, definidos pela Portaria nº 2134/2018-PGJ, de 21.6.2018.

O PGA participou, em 9.7.2018, de reunião com o Promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet e o Diretor-

-Presidente do Imasul, Ricardo Eboli Gonçalves Ferreira, para dar continuidade às referidas tratativas.

Participou de reuniões em 22.5, 8.6, 23.8, 24.8, 24.9 e 22.11 com diretores e representantes da Secretaria de 

Gestão de Pessoas (SGP), da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplange) e da Secretaria de Tecnologia 

da Informação (STI) para discutir a análise da produtividade das atividades dos servidores, visando a garantia 

do serviço de qualidade no âmbito da Instituição. Dessa forma, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Ad-

ministrativo entendeu pela implantação de cartórios nas comarcas do interior e da capital, sendo escolhidas 

como pilotos, inicialmente, as Promotorias de Justiça de Coxim, Miranda e Corumbá, e ainda, as Promotorias 

de Justiça Cíveis de Campo Grande.

Reuniu-se rotineiramente, ainda, com os servidores ocupantes do cargo efetivo de Analista, área de atividade 

de Direito, para debater assuntos jurídicos envolvendo matérias que tramitam na Procuradoria-Geral Adjunta.

Coordenou os servidores lotados na STI para o desenvolvimento do Sistema de Transparência, Análise e 

Gestão de Recursos Humanos (Tangram), que objetiva analisar as estatísticas da produtividade dos servido-

res.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo promoveu reuniões com os servidores representantes 

das comissões designadas pelo Procurador-Geral de Justiça, orientando sobre a regularização das ativida-

des desenvolvidas pelos mesmos, bem como estabeleceu diretrizes para a tramitação, desenvolvimento e 

conclusão dos trabalhos.

Representou o Procurador-Geral de Justiça na reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, 

realizada em 2.8.2018 em Gramado (RS), oportunidade em que se fez presente no XIV Congresso Estadual 

do Ministério Público do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com o tema “O Ministério Público 

e o Futuro”.

Participou, também, dos seguintes eventos: cerimônia militar alusiva ao aniversário da ALA 5 da Base Aérea 

de Campo Grande; solenidade alusiva aos 183 anos da Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul; 

“Rodada de Debates sobre o Desafio da Segurança Digital, Estratégia e Cooperação”, promovida pela Escola 

Superior do Ministério Público (ESMP) em parceria com Safernet, Facebook e WhatsApp; entrega da reforma 

e ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça “Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes”; 
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abertura do evento de comemoração ao Dia do Servidor; e palestra “A 

Lei Maria da Penha e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”, 

promovida pela ESMP-MS e proferida pelo Membro do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti Cruz.

Em 22.11.2018, acompanhou o Procurador-Geral de Justiça, juntamen-

te com os Promotores de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda, 

Chefe de Gabinete; Bianka Karina Barros da Costa, Secretária-Geral; 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, Ricardo de Melo Alves e Paulo César 

Zeni, Assessores Especiais do PGJ; Fabio Ianni Goldfinger, do Núcleo do 

Patrimônio Público e das Fundações e do Núcleo Criminal; e Lindomar 

Tiago Rodrigues, então Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense 

dos Membros do Ministério Público (ASMMP), na reunião com o Gover-

nador do Estado de MS, Reinaldo Azambuja Silva, ocasião em que foi 

sancionado o projeto de lei que altera a Lei Orgânica do MPMS no que 

tange à participação de Promotores de Justiça para concorrerem ao 

cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Por fim, atendeu aos representantes do Sindicato dos Servidores do 

MPMS (Sinsemp-MS) para tratar de assuntos de interesse destes.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo, além de suas 

atividades de cunho administrativo, participou em dez reuniões do 

Colégio de Procuradores, presidiu 14 reuniões do Conselho Superior 

do Ministério Público (CSMP), participou de três reuniões das Coorde-

nadorias das Procuradorias de Justiça Criminais, representou o Minis-

tério Público em sete sessões do Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

do Estado (TJMS) e participou de seis sessões das Câmaras Criminais 

do TJMS. Esteve presente, também, na solenidade de posse do Procu-

Figura 26. Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça Administrativo 

Helton Fonseca Bernardes durante 

solenidade alusiva aos 183 anos da 

Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso do Sul, realizada no Coman-

do-Geral da PMMS, localizado no 

Parque dos Poderes, em 5.9.2018.
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rador de Justiça Adhemar Mombrum de Carvalho Neto como Conse-

lheiro do CSMP.

Dentre as reuniões do Colégio de Procuradores de Justiça, participou 

da sessão solene em que os Procuradores de Justiça Marcos Antonio 

Martins Sottoriva e Antonio Siufi Neto foram empossados no cargo de 

Corregedor-Geral do Ministério Público e Corregedor-Geral Substituto, 

respectivamente, e, em outra oportunidade, participou da aprovação 

da minuta de resolução sobre o Sistema de Eleição Eletrônica, que 

resultou na Resolução nº 10/2018-CPJ, de 19.11.2018; e ainda, da 

aprovação do Plano Geral de Atuação (PGA) para o ano de 2019.

Em 7.12.2018, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo 

participou, como mediador, da palestra “O desafio institucional do MP 

na ordem constitucional”, ministrada por Maria Tereza Aina Sadek, 

Doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, no VIII 

Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

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

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

titucionais.

Para o ano de 2019, a PGA-ADM pretende dar continuidade aos 

trabalhos da comissão responsável pela regulamentação do Estatuto 

dos Servidores do MPMS, bem como revisar o Plano de Cargos e 

Carreiras previsto na Lei nº 4.134/2011. Também se inclui entre seus 

projetos a implantação dos cartórios nas Promotorias de Justiça das 

comarcas de Corumbá, Coxim, Miranda e nas Promotorias de Justiça 

Cíveis da comarca de Campo Grande.

Figura 27. Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça Administrati-

vo, Helton Fonseca Bernardes, e a 

palestrante Maria Tereza Aina Sadek, 

durante o VIII Congresso Estadual do 

MPMS, em 7.12.2018.



56

Relatório Anual de Atividades  |  2018

3.2 Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Jurídica

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Humberto de Matos Brittes

As atividades desenvolvidas pela Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica (PGA-JUR) estão previstas 

na Resolução nº 007/2014-PGJ, quais sejam: substituir o Procurador-Geral de Justiça em suas ausências 

e afastamentos; supervisionar o recebimento dos processos oriundos dos Tribunais de competência origi-

nária do Procurador-Geral de Justiça e a sua distribuição entre os Procuradores de Justiça com atuação 

nos respectivos colegiados, observada a respectiva classificação ou designação; remeter, mensalmente, ao 

Corregedor-Geral do Ministério Público relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos pelos 

Procuradores de Justiça que atuam nos Tribunais; elaborar, anualmente, o relatório geral do movimento pro-

cessual e o dos trabalhos realizados pela Assessoria Especial e remetê-los ao Procurador-Geral de Justiça e 

ao Corregedor-Geral do Ministério Público; acompanhar a tramitação de anteprojetos de lei sobre matéria de 

interesse do Ministério Público; exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas, exercendo, 

ainda, as atribuições delegadas pela Portaria nº 1284/2016-PGJ, de 6.5.2016.

Ademais, em virtude da Portaria nº 1285/2016-PGJ, de 6.5.2016, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça 

Jurídico autorizou despesas, movimentações de contas e transferências financeiras junto à Secretaria de 

Finanças, haja vista que foi designado como ordenador de despesas no âmbito do MPMS.

No decorrer do ano 2018, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico participou de dez reuniões do 

Colégio de Procuradores de Justiça, dentre as quais, a sessão solene em que os Procuradores de Justiça 

Marcos Antonio Martins Sottoriva e Antonio Siufi Neto foram empossados no cargo de Corregedor-Geral do 

Ministério Público e Corregedor-Geral Substituto, respectivamente. Esteve presente, ainda, na solenidade de 

posse do Procurador de Justiça Adhemar Mombrum de Carvalho Neto como Conselheiro do CSMP.

Participou da solenidade especial de abertura dos trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da Assembleia Legis-

lativa de Mato Grosso do Sul, conduzida pelo Governador do Estado, Reinaldo Azambuja Silva; de reunião 

com a Presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CEAD), Denise Sousa e Silva; de 

reunião com o Governador do Estado para tratar de assuntos institucionais; de reunião com o Secretário de 

Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Correa Riedel, juntamente com o Diretor-Presi-

dente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan), Youssif Assis 

Domingos; da aprovação de minuta de resolução sobre o Sistema de Eleição Eletrônica, que resultou na 

Resolução nº 010/2018-CPJ, e da aprovação do PGA 2019. Recebeu ainda em seu gabinete representante 

do Sinsemp-MS para tratar de assuntos de interesse da classe.

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 o Pro-

curador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo, apreciando expedientes e processos administrativos refe-

rentes aos servidores do MPMS, sobre assuntos como férias, licenças, afastamentos, benefícios e vantagens. 

Ademais, em algumas oportunidades, na ausência dos Procuradores de Justiça Edgar Roberto Lemos de 

Miranda e Helton Fonseca Bernardes, deliberou em expedientes referentes aos estagiários da Instituição.
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Devido à desincompatibilização do Procurador de Justiça Paulo Cezar 

dos Passos do cargo de Procurador-Geral de Justiça para concorrer 

à recondução ao mencionado cargo, o Procurador-Geral Adjunto de 

Justiça Jurídico atuou entre os meses de janeiro e março, interinamen-

te, como Procurador-Geral de Justiça.

Como Procurador-Geral de Justiça em exercício, participou da soleni-

dade de 25 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª 

Região. No mês de dezembro, também substituiu o Procurador-Geral 

de Justiça.

Esteve presente, como Procurador-Geral de Justiça interino, juntamen-

te com o Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos e os Promoto-

res de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda, Chefe de Gabinete 

do PGJ, Paulo César Zeni e Ricardo de Melo Alves, Assessores Especiais 

do PGJ, Fabio Ianni Goldfinger e Lindomar Tiago Rodrigues, então Pre-

sidente da ASMMP, na sessão da Casa de Leis na qual foi aprovada, 

em segunda votação, a emenda constitucional que permitiu que Pro-

motores de Justiça possam concorrer ao cargo de Procurador-Geral de 

Justiça.

Como Procurador-Geral de Justiça em exercício, em 19.3.2018 o Pro-

curador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico realizou a entrega de dois 

veículos oficiais para as Polícias Civil e Militar do Estado de Mato Grosso 

do Sul. A doação faz parte da política de parceria que o MPMS desen-

volve com órgãos de segurança do Estado. Na ocasião os órgãos bene-

ficiados foram representados pelo Coronel Cláudio Roberto Monteiro 

Ayres e pelo Delegado Weber Luciano de Medeiros. Estiveram 

presentes, também, os Promotores de Justiça Bianka Karina Barros da 

Costa, Secretária-Geral, e Gerson Eduardo de Araújo, então integrante 

do Gacep, e o Presidente da Comissão de Constatação de Disponibili-

dade de Material, servidor Paulo Roberto Martins Cavalari.

Figura 28. Procurador-Geral de 

Justiça em exercício, Humberto de 

Matos Brittes, Promotor de Justiça 

Gerson Eduardo de Araújo, Delegado 

da Polícia Civil Weber Luciano de 

Medeiros, Coronel da Polícia Militar 

Cláudio Roberto Monteiro Ayres e 

servidores do MPMS e das Polícias 

Civil e Militar durante entrega dos 

veículos doados, em 19.3.2018.
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Participou, ainda, em 6.6.2018, da entrega de 15 notebooks doados pelo MPMS à Secretaria de Educação de 

Estado (SED), representada pela Secretária de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico também participou de reunião com o Presidente da Assem-

bleia Legislativa, Deputado Junior Mochi e demais lideranças, em 27.3.2018, para tratar sobre a alteração da 

Lei Orgânica do MPMS, no que tange à possibilidade de Promotores de Justiça concorrerem ao cargo de 

Procurador-Geral de Justiça. Também esteve presente na solenidade de entrega da reforma e ampliação do 

Edifício Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes em 18.10.2018.



59

Procuradorias-Gerais Adjuntas de Justiça

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

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Olavo Monteiro Mascarenhas

3.3.6.1 Atuação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional (PGAGI), Olavo Monteiro Mas-

carenhas, participou do lançamento do “Projeto de Elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do 

Ministério Público”, em Brasília (DF), no dia 28.2.

Em 19.3, foi designado pelo Procurador-Geral de Justiça para representar a Administração Superior do 

MPMS, junto ao Fórum Nacional de Gestão (FNG), do CNMP, por meio da Portaria nº 1018/2018-PGJ.

Nos dias 9 e 10.4, participou da 1ª Reunião Ordinária do FNG/CNMP, que foi realizada em Brasília (DF), opor-

tunidade em que o PGAGI participou de debates, estudos, análises, discussões, harmonizações e articula-

ções visando a implementação das melhores práticas de gestão no âmbito do Ministério Público brasileiro.

Já nos dias 23 e 24.10, participou do “4º Encontro Regional para elaboração do Planejamento Estratégico 

Nacional do MP”, ocorrido em Belo Horizonte (MG), que se destinou à formulação da estratégia do Ministério 

Público brasileiro para o período de 2020/2029, compreendendo a definição de visão, valores institucionais, 

objetivos estratégicos nacionais, temas de ações nacionais ou projetos nacionais para implementação da 

estratégia.

No período de 10 a 12.12, participou da 3ª Reunião Ordinária de 2018 do FNG/CNMP, onde desenvolveu 

atividades relacionadas à conclusão do Projeto de Elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do MP.

3.3.6.2 Participação em eventos

No dia 23.3, na Casa da Mulher Brasileira, o PGAGI realizou a abertura do evento que teve como palestrante 

Spencer Toth Sydow, Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado 

e professor de graduação e pós-graduação, abordando o tema “Perversão e Direito Penal Informático”. 

Em 4.5, durante a cerimônia de posse para a recondução do Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos 

ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, para o biênio 2018/2020, o Procurador de Justiça Olavo Monteiro 

Mascarenhas representou o Colégio de Procuradores de Justiça, saudando o empossado.

No dia 14.5, o PGAGI participou da palestra “Sensibilize-se - Capacitação em Multiplicadores”, ministrada 

pela Promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo, referente ao projeto que visa formar multiplicadores 

de conhecimento acerca da Lei Maria da Penha, para difundir e esclarecer o trabalho do Ministério Público 

Estadual no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
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3.3.6.3 Reuniões de trabalho

O PGAGI reuniu a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplange), no dia 15.5, na Sala do Colégio 

de Procuradores de Justiça, para definir o fluxo das demandas e expedientes da área, bem como para solicitar 

o estabelecimento de um cronograma detalhado de todas as atividades previstas para o ano de 2018.

No dia 7.3, participou de reunião do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) para discutir a 

contratação de um Sistema de Enterprise Resource Planning (ERP - Sistema de Integração de Gestão) para 

atender a área-meio da Instituição.

Já no dia 21.6, reuniu-se novamente com a equipe da Seplange para avaliar o andamento das atividades 

previstas no cronograma e estipular prazos para as demandas e projetos.

Posteriormente, no dia 20.8, ocorreu outra reunião com a equipe para fins de apresentação do Painel de In-

dicadores Estratégicos, desenvolvido em ferramenta de business intelligence (BI). Também foram realizadas 

reuniões nos dias 29 e 30.8, para aprovação da metodologia que seria utilizada para elaboração do Plano 

Geral de Atuação (PGA) de 2019.

Além disso, durante todo o ano, deu continuidade às atividades relacionadas ao “Desdobramento do Plane-

jamento Estratégico Institucional - Administração - Pessoas - Comunicação”, com a definição dos objetivos e 

seus respectivos indicadores e metas, consolidando os mapas estratégicos destes setores.

No início do mês de setembro, a Seplange apresentou ao PGAGI o relatório do Planejamento Estratégico 

Setorial (PES), o relatório preliminar do PGA 2019, o andamento das atividades executadas pela Secretaria 

e o Painel de Georreferenciamento das Ligações Telefônicas, projeto este realizado em parceria com a 2ª 

Promotoria de Justiça de Naviraí.

No dia 8.11, durante reunião do Colégio de Procuradores Justiça, foram apresentados o PGA e o PES para o 

ano de 2019, os quais foram aprovados na reunião do Colégio de Procuradores, no dia 6.12.2018. 

Em meados do mês de novembro, após a reestruturação dos Centros de Apoio Operacional (CAOs) das Pro-

motorias de Justiça, deu-se início às reuniões de análise tática, que totalizaram 6 encontros, para discutir a 

metodologia que será utilizada para a revisão do Plano Estratégico Institucional (PEI) do MPMS e alinhar os 

trabalhos que serão realizados no próximo ano.

3.3.6.4 Prêmio Qualidade da Gestão MS 2018

Pela primeira vez o MPMS se inscreveu no Prêmio Qualidade da Gestão MS (PQG/MS) 2018, organizado pelo 

Movimento MS Competitivo e coordenado pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), visando aprimorar o 

seu modelo de gestão. Neste processo a Instituição promoveu sua autoavaliação e gerou um diagnóstico de 

suas melhores práticas de gestão, as quais foram submetidas a uma banca examinadora do referido prêmio.

Destaca-se que o objetivo do MPMS é buscar a melhoria contínua da gestão, valendo-se do prêmio citado 

para identificar as lacunas existentes entre o seu modelo de gestão e o modelo de Excelência da Gestão 

(MEG), da FNQ.
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No dia 30.11, o PGAGI e o Assessor Especial do Procurador-Geral de 

Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, Promotor 

de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, ambos representando o 

MPMS, receberam o Prêmio Qualidade da Gestão - PQG/MS. O evento 

de premiação ocorreu em cerimônia de reconhecimento no prédio-se-

de do Sebrae em Campo Grande (MS), durante o Seminário Empresas 

de Valor.

Mencionado prêmio é um reconhecimento às organizações públicas e 

privadas que se destacam na adoção de práticas de gestão alinhadas 

aos Fundamentos da Excelência da FNQ.

3.3.6.5 1ª Reunião Ordinária do Comitê 
de Gestão Estratégica

No dia 13.12.2018, ocorreu a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de 

Gestão Estratégica, conforme prevê a Resolução nº 005/2014-PGJ, de 

7.4.2014. Na oportunidade, o PGAGI e o Supervisor de Planejamento 

e Gestão Estratégica apresentaram o histórico da gestão estratégica 

no MPMS, os esforços despendidos e os resultados obtidos pela área 

de planejamento e gestão, bem como esclareceram sobre a metodo-

logia para a revisão do PEI, prevista para o primeiro semestre do ano 

de 2019.

Figura 29.  Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça de Gestão e 

Planejamento Institucional, Olavo 

Monteiro Mascarenhas; Supervisor 

de Planejamento e Gestão Estra-

tégica, Paulo Roberto Gonçalves 

Ishikawa; e equipe da Seplange 

durante cerimônia de reconheci-

mento do Prêmio Qualidade da 

Gestão MS 2018.
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Na oportunidade também foi lançado o sítio da Gestão Estratégica, destinado a promover a comunicação 

da estratégia aos membros e servidores do MPMS, disponível no Portal do MPMS (https://ministeriopubli-

coms.sharepoint.com/sites/Gestao1).

O Comitê de Gestão Estratégica está vinculado diretamente ao Procurador-Geral de Justiça e possui, entre 

outras, as seguintes competências: i) monitorar o processo de gestão estratégica, ii) emitir orientações aos 

diversos setores do MPMS, para garantia do eficaz e harmônico desenvolvimento do plano estratégico, e iii) 

propor revisões do plano estratégico.

3.3.1 Planejamento e Gestão Estratégica

Supervisão: Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

3.3.1.1 Atuação junto ao CNMP

Durante o ano de 2018, membros e servidores da Instituição deram continuidade às suas atuações junto ao 

CNMP, em especial junto ao FNG, órgão de execução da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), com 

destaque aos seguintes trabalhos:

 z Em atendimento à Resolução CNMP nº 74/2011, foram apurados os indicadores relativos à atuação 

administrativa da Instituição, quanto ao exercício de 2017, pela Divisão de Monitoramento de Metas e 

Indicadores Estratégicos. 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, os indicadores da 

área-meio foram enviados ao CNMP por meio de inserção no portal CNMPInd.

 z No mês de março de 2018, a Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e Captação de Recursos finalizou 

o cadastramento dos 61 projetos estratégicos de autoria dos Promotores de Justiça da Instituição, no 

sítio do CNMP. Os projetos em questão concorreram ao prêmio anual destinado às melhores ideias e ini-

ciativas alavancadas pelos seus autores dentro de suas respectivas áreas, sendo que o projeto “Expert 
- Portal DAEX - Sistema de Apoio Técnico às Atividades de Execução”, de autoria do Promotor de 
Justiça Antonio André David Medeiros, foi premiado como um dos três melhores projetos do Brasil 
na categoria “Profissionalização da Gestão”.

 z Participação na 1ª Reunião Ordinária do FNG, ocorrida em Brasília (DF), no período de 8 a 10.4.2018.

 z Participação na I Mostra Brasileira de Projetos do Ministério Público, ocorrida em Salvador (BA), nos dias 4 

e 5.7.2018, oportunidade em que a Seplange apresentou o projeto “Portfólio on-line de projetos”.

 z Participação na 2ª Reunião Ordinária de 2018 do FNG, ocorrida em Brasília (DF), nos dias 11 e 12.9.2018.

 z Participação no Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, ocorrido em Brasília (DF), nos dias 

13 e 14.9.2018.

 z Participação na I Mostra Brasileira de Processo do Ministério Público, ocorrida em Recife (PE), no período 

de 9 a 11.10.2018, ocasião em que o MPMS apresentou dois processos-modelo, quais sejam: “Processo 
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para atender aos procedimentos de análise e diligências - Portal DAEX” e “Processo de procedimentos 

extrajudiciais do novo Código Florestal”.

 z Participação na 3ª Reunião Ordinária do FNG, ocorrida em Brasília (DF), no período de 10 a 12.12.2018.

3.3.1.2 Planos estratégicos das áreas de Tecnologia da Informação, 
Administração, Comunicação e Pessoas

A promoção de ações com o objetivo de implantar e/ou aperfeiçoar o PEI foi objeto da recomendação do 

Tribunal de Contas da União (TCU) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho Nacional do Minis-

tério Público (CNMP) no item 9.1.1 do Acórdão nº 1.603/2008-TCU-Plenário. 

No decurso do ano de 2018, a Seplange empenhou-se na conclusão dos planos estratégicos setoriais das 

áreas de Tecnologia da Informação (PETI), Administração (PEA), Comunicação (PEC) e Pessoas (PEP), que em 

conjunto são denominados como PES.

Os PES são os instrumentos de planejamento de longo prazo, resultantes do desdobramento do PEI, tendo 

por finalidade nortear e promover a integração das áreas em busca de maior eficiência e eficácia, contribuin-

do para o alcance dos objetivos estratégicos da Instituição.

Os PES não só fortalecerão a cultura de planejamento sistêmico e de longo prazo, como também nortearão 

a elaboração dos instrumentos de planejamento de médio e de curto prazos, respectivamente, os planos 

diretores e os PGAs, conforme imagem a seguir.

Figura 30.  Níveis e instrumentos de planejamento do MPMS.

Nível Estratégico
Plano Estratégico Institucional

Nível Estratégico
Planos Estratégicos Setoriais

Nível Tático
Planos Diretores Setoriais

Nível Operacional
Planos Gerais de Atuação

1

2

3

4
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A elaboração dos PES foi um projeto de números expressivos, haja 

vista que foram realizadas 30 reuniões e dois workshops, nos quais 

foram envolvidos diretamente 120 colaboradores e investidas aproxi-

madamente 118 horas.

Houve 15 reuniões com as áreas para tratar dos Planos Estratégicos 

de Pessoas (PEP), de Administração (PEA) e de Comunicação (PEC), 

definindo-se os objetivos, iniciativas, indicadores e metas de cada área.

Tabela 10. Relação de reuniões realizadas para elaboração do PES

Como resultado desse trabalho, o Colégio de Procuradores de 
Justiça aprovou, por meio da Resolução nº 011/2018-CPJ, de 
7.12.2018, na forma de seu Anexo I, o PES.

120
PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE

118h
INVESTIDAS EM EVENTOS

30
REUNIÕES

2
WORKSHOPS

Reuniões Data
Nº de 

participantes

1 Seplange e SRH 9.3.2018 15

2 Seplange e SRH 14.3.2018 16

3 Seplange e SRH 16.3.2018 16

4 Seplange e Administração 11.4.2018 26

5 Seplange e Administração 12.4.2018 15

6 Seplange e SRH 19.4.2018 14

7 Seplange e Administração 23.4.2018 15

8 Seplange e Administração 7.5.2018 18

9 Seplange e Assecom 14.5.2018 17

10 Seplange e Assecom 29.5.2018 18

11 Seplange e Assecom 5.6.2018 15

12 Seplange e Assecom 8.6.2018 9

13 Seplange e Assecom 14.6.2018 8

14 Seplange e Assecom 22.6.2018 17

15
Seplange e Divisão de 
Transportes

19.7.2018 3

Figura 31. O PES é o conjunto de 

instrumentos de planejamento de 

longo prazo, resultantes do desdo-

bramento do PEI.
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3.3.1.3 Plano Geral de Atuação 2019

A Resolução nº 005/2014-PGJ, em seu art. 7º, inciso X, preconiza que, à Seplange incumbe promover a 

elaboração do PGA do Ministério Público, visando encaminhá-lo ao Procurador-Geral de Justiça, bem como 

promover o seu acompanhamento, monitoramento e avaliação.

Em agosto de 2018, iniciaram-se as atividades para a concepção do PGA 2019, o instrumento de planeja-

mento de curto prazo da Instituição, que é executado anualmente por meio de projetos e ações.

Importante mencionar que o PGA segue a filosofia de melhoria contínua intitulada ciclo PDCA, criada por 

Walter Andrew Shewhart e aprimorada por William Edwards Deming, e neste sentido a edição do PGA 2019 

tem como inovação os planos anuais das áreas de Tecnologia da Informação, de Administração, de Comuni-

cação e de Pessoas, além dos planos das Promotorias de Justiça, dos órgãos da Administração Superior, de 

administração, de coordenação e de apoio às atividades de execução.

Assim, para a elaboração do PGA 2019, foram disponibilizados questionários eletrônicos às Promotorias de 

Justiça para preenchimento das áreas de atuação que serão priorizadas no exercício vindouro, indicando, 

ainda, a definição das respectivas iniciativas estratégicas a serem implementadas. Do mesmo modo, visando 

alinhar a metodologia para a elaboração do plano anual, foram realizadas duas reuniões: 

 z Dia 29.8.2018, com representantes das áreas de Tecnologia da Informação, de Administração, de Comu-

nicação e de Pessoas, da qual participaram 23 colaboradores; e

 z Dia 30.8.2018, com representantes dos órgãos da Administração Superior, de administração, de coorde-

nação e de apoio às atividades de execução, da qual participaram 21 colaboradores.

Por meio da Resolução nº 011/2018-CPJ, de 7 de dezembro de 2018, o Colégio de Procuradores de Justiça 

aprovou, na forma do Anexo II, o PGA para o exercício de 2019.

3.3.1.4 Ações sociais

No ano de 2018, a equipe da Seplange, juntamente com membros e servidores de outras áreas da Institui-

ção e sob a coordenação do Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, buscando aproximar o Minis-

tério Público da sociedade e da realidade social, participou das seguintes ações sociais:

 z Dia 24.3: evento denominado Mega Ação Social, realizado na Escola Senador Rachid Saldanha Derzi, 

situada na Rua Dois Irmãos, s/n, Bairro Jardim Noroeste, região do Bandeira;

 z Dia 9.6: evento denominado Mutirão do Povo, que aconteceu na Escola Municipal Professora Maria Lúcia 

Passarelli, situada na Rua Charlote, nº 2.001, Bairro Aero Rancho, região do Anhanduizinho;

 z Dia 22.9: evento denominado Mutirão (1º etapa), realizado na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de 

Oliveira Batista, situada na Rua Perciliana Barbosa Ferreira, nº 540, Bairro Paulo Coelho Machado, região 

do Anhanduizinho;

 z Dia 20.10: evento denominado Mutirão (2º etapa), realizado na Escola Municipal Professora Tereza 

Rodrigues, situada na Rua Coronel Adauto Barbosa, nº 350, Bairro Santa Emília, região do Bandeira;
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 z Dia 10.11: evento denominado Mutirão (3º etapa), realizado na 

Escola Municipal Nerone Maiolino, situada na Rua Maraú, nº 57-107, 

Bairro Jardim Vida Nova, região do Segredo; e

 z Dia 8.12: evento denominado Mutirão (4º etapa), realizado na Escola 

Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, situada na Rua Lúcia dos Santos, 

nº 460, Bairro Parque do Lageado - região do Anhanduizinho.

3.3.1.5 Elaboração do sítio da Gestão Estratégica

Observando o que preconiza o art. 18 da Resolução CNMP nº 147, de 

21.6.2016, e consciente da importância de comunicar planos, projetos, 

processos, indicadores e resultados, a equipe da Seplange desenvolveu 

o sítio da Gestão Estratégica, que foi apresentado pelo PGAGI e pelo 

Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica durante a 1º Reunião 

Ordinária do Comitê de Gestão Estratégica.

O sítio da Gestão Estratégica está disponível apenas a membros e ser-

vidores da Instituição, no Portal do MPMS, e nele estão franqueados o 

PEI, os PES, os PGAs, os Relatórios Anuais de Atividades, bem como os 

projetos, os processos mapeados e as notícias relacionadas à área de 

planejamento e gestão.

3.3.1.6 Coordenação do processo de contratação 
do sistema integrado de gestão

Durante o ano de 2018, a área de Planejamento Estratégico do MPMS 

conduziu o processo de análise e contratação de um sistema integrado 

de gestão para atender a área-meio do Ministério Público. Essa con-

Figura 32. Promotores de Justiça 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa e 

Luciana do Amaral Rabelo, junta-

mente com servidores da Seplange, 

da Ouvidoria do MPMS, da Casa da 

Mulher Brasileira e do então Centro 

de Apoio Operacional das Promo-

torias de Justiça do Consumidor, 

durante o Mutirão ocorrido em 

22.9.2018.
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tratação possibilitará ao MPMS mais eficiência administrativa e, por consequência, maior efetividade na sua 

atuação.

O sistema contratado promoverá a integração das diversas unidades administrativas subordinadas à Secre-

taria-Geral (SEG), à Sead, à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e à Secretaria de Finanças (Sefin), evitando 

retrabalhos e ampliando a comunicação entre as áreas.

3.3.1.7 Mapeamento de processos

O mapeamento de processos é uma metodologia que permite identificar, mapear e melhorar os processos 

de trabalho, por meio do seu registro em fluxogramas, os quais permitem o devido conhecimento das ativi-

dades englobadas pelo processo, possibilitando a visualização de “gargalos”, retrabalho, definição de indica-

dores, responsáveis, entre outros.

Em 2018, o Departamento de Planejamento e Gestão por Processos deu sequência ao mapeamento de 

processos, o que resultou em 27 processos mapeados.

Tabela 11. Processos mapeados em 2018

Processos mapeados na versão As Is 2018

Gestão Estratégica 2

Departamento de Engenharia 4

Governança de TI 10

Processos do Núcleo Ambiental 11

Total 27
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Os processos mapeados foram objeto de estudo e melhoria, visando reduzir a ineficiência operacional e o 

tempo de atendimento e melhorar o controle da informação. Atenção especial foi dada aos processos de: a) 

locação de imóveis; e b) procedimentos extrajudiciais relacionados ao novo Código Florestal, para os quais 

foram propostas sugestões que resultaram, respectivamente, na Ordem de Serviço nº 002/2018-SG/MPMS, 

de 16.4.2018, e na capacitação de membros, servidores e estagiários da Universidade Católica Dom Bosco 

nos procedimentos extrajudiciais relacionados ao novo Código Florestal. A capacitação foi realizada por meio 

da apresentação e estudo do fluxograma e dos modelos de documentos a estes vinculados, os quais foram 

disponibilizados na intranet e no SAJMP. O processo dos procedimentos extrajudiciais relacionados ao 
novo Código Florestal e o processo de atendimento de análise e diligências - Portal DAEX foram sele-
cionados pelo CNMP para serem apresentados na I Mostra de Processo do Ministério Público brasileiro.

3.3.1.8 Regimento Interno e Organograma do MPMS

No ano de 2017, foi enviado aos responsáveis das unidades administrativas da Procuradoria-Geral de Justiça 

o “Formulário de Adequações de Atribuições”, por meio digital, para preenchimento e encaminhamento de 

respostas até 25.8 daquele ano.

Em 2018, foi elaborado um documento com a consolidação das respostas do “Formulário de Adequações 

de Atribuições”, as quais foram analisadas e adequadas às reais necessidades institucionais, resultando na 

minuta de Regimento Interno e Organograma.

Referida minuta foi entregue ao Promotor de Justiça e Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça 

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

revisão do Regimento Interno, em 5.10.2018.

Com a aprovação pelo Procurador-Geral de Justiça, no dia 18.12.2018 foi publicada no DOMP a Resolução 

nº 33/2018-PGJ de 14.12.2018, que instituiu o novo Regimento Interno do MPMS, bem como seu organo-

grama (gráfico que representa visualmente a estrutura hierárquica de uma organização, visando representar 

a cadeia de comando e as relações entre as diferentes unidades administrativas ou áreas).

3.3.1.9 Cadastro de projetos institucionais no Portfólio 
Online de Projetos (Sharepoint)

No ano de 2018, deu-se continuidade ao cadastro de novos projetos institucionais dentro do “Portfólio online 

de Projetos”, construído por meio da ferramenta Sharepoint. Isso permite que cada projeto cadastrado no 

software Project possua um sítio individual para acompanhamento das evoluções de suas etapas de desen-

volvimento (cronograma), e para visualização de todo histórico do projeto, para melhor divulgação institucio-

nal e monitoramento de suas atividades.

3.3.1.10 Implementação de melhorias no processo de gestão de projetos

Foram feitos alguns ajustes na metodologia de gestão de projetos, bem como foram criadas novas funcio-

nalidades na ferramenta de gerenciamento (MS Project), visando atender as necessidades do MPMS para 

promover a captação de novos projetos.  
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3.3.1.11 Desenvolvimento de painéis estratégicos de BI

A Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e Captação de Recursos, no decorrer do exercício, também de-

senvolveu aplicações de Business Intelligence, visando subsidiar a Administração Superior com informações 

estratégicas para a tomada de decisões. Entre os trabalhos desenvolvidos por essa equipe, destacam-se os 

seguintes:

 z Painel Dossiê Feminicídio “Menina dos Olhos”: aplicação desenvolvida a pedido da Promotora de 

Justiça Luciana do Amaral Rabelo, para compilar dados coletados pela 72ª PJ, Casa da Mulher Brasileira, 

sobre denúncias de feminicídio (1ª versão concluída);

 z Painel de Gestão de Contratos: destinado ao acompanhamento de todos os contratos firmados pelo 

MPMS, permitindo à Secretaria de Administração (Sead) melhor controle dos mesmos, com facilidade de 

acesso e visualização das informações e controle de prazos de vencimento, garantias, aditivos, valores e 

indicadores (1ª versão concluída);

 z Painel de Gestão de Custos: destinado ao monitoramento do consumo e despesas com água, energia 

elétrica e impressões (1ª versão concluída);

 z Painel de Gestão de Imóveis do MPMS: aplicação desenvolvida a pedido do Departamento de Engenha-

ria (Deng) para monitoramento dos imóveis do MPMS, mostrando a situação da documentação, alvará de 

funcionamento, averbação e demais documentações;

 z Painel de Gestão de Afastamento de Membros: desenvolvido para atender a necessidade do SGP em 

controlar eventos que geram afastamentos previstos em lei de membros, tais como: férias, licenças, com-

pensações de plantão. Também controla informações sobre substituições de membros, designações, 

agregações, lotações em zonas eleitorais e Juizado Especiais (2ª versão concluída);

 z Painel de Monitoramento de Acidentes de Trânsito: aplicação desenvolvida em parceria com o Detran/

MS, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, para apresentar dados estatísticos sobre os acidentes de 

trânsito no estado (perímetro urbano) e no Brasil (rodovias federais) a partir de 2015 (1ª versão concluída);

 z Painel de Georreferenciamento de Ligações Telefônicas: painel desenvolvido a pedido do Promotor de 

Justiça Daniel Pivaro Stadniky, para processar registros de ligações telefônicas realizadas e recebidas por 

diversas pessoas, gerando demonstrações comprobatórias (gráfico de rotas, resumo por locais e data das 

ligações) para auxiliar na instrução de processo judicial (1ª versão concluída);

 z Painel de Gestão de Indicadores do Plano Estratégico Institucional (PEI): desenvolvido para a Divisão 

de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, destinado a monitorar o desempenho das áreas 

de atuação do MPMS por meio da análise de metas e indicadores definidos no PEI (em fase de homolo-

gação);

 z Painel de Gestão do SAJMP - área-meio: destinado ao monitoramento dos processos eletrônicos da 

área-meio, pelas respectivas áreas administrativas, com dados sobre sua atuação, tais como tipos de pro-

cedimentos, prazos, pendências, entre outros. (em construção);

 z Painel de Gestão das Promotorias de Justiça (SAJMP - área-fim): destinado a disponibilizar aos Promo-

tores de Justiça informações sobre questões funcionais e estatísticas das Promotorias (em construção).

 z Painel de Acompanhamento de Processos Ambientais: destinado a disponibilizar aos membros do 

MPMS informações sobre a área ambiental, tais como quantitativo de procedimentos instaurados e ar-
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quivados por matéria,  por tipos de procedimentos, ações civis propostas, termos de ajustamento de 

conduta, denunciantes investigados, bens atingidos e tipo de danos, áreas degradadas e protegidas, 

tipos de exigências, inquéritos civis instaurados, estatística de tempo de tramitação de ações e inquéritos  

(em construção).

A equipe de tecnologia da informação da Seplange, coordenada pela Divisão de Elaboração e Gestão de 

Projetos e Captação de Recursos, também colaborou para o desenvolvimento do novo Portal da Transpa-
rência, destinado a disponibilizar aos cidadãos uma consulta mais dinâmica às informações do MPMS sobre 

a execução orçamentaria e financeira, licitações, contratos e convênios, gestão de pessoas, planejamento 

estratégico, dados sobre a atividade finalística do MPMS e informações de contato e serviço de informação 

ao cidadão (1ª versão em BI concluída).

3.3.1.12 Monitoramento dos indicadores estratégicos institucionais

Durante o ano de 2018 priorizou-se o trabalho de mensuração por meio da captação dos dados nas bases 

disponíveis na Instituição, em especial a proveniente do SAJMP.

A aplicação em QlikView para monitoramento dos indicadores estratégicos, desenvolvida pela equipe de 

tecnologia da informação da Seplange, evoluiu na produção de resultados estatísticos e demonstrações 

gráficas, tornando-se possível a mensuração precisa de 27 indicadores estratégicos, relacionados às áreas de 

cidadania, do consumidor, da infância e juventude, criminal, do patrimônio público, de eficiência e eficácia, 

de gestão de pessoas e orçamentária.

Os resultados gerados por meio da utilização da base de dados do SAJMP levaram em consideração as 

fórmulas elaboradas durante reuniões de trabalho ocorridas nos anos de 2017 e 2018, entre as equipes da 

Seplange e da STI, sob a coordenação dos Promotores de Justiça e Assessores Especiais do Procurador-

-Geral de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa e Paulo Cesar Zeni. Por meio da aplicação de fórmulas 

definidas, todas com a indicação precisa da taxonomia e de expressões matemáticas, e, ainda, por meio de 

contínuos exames, concluiu-se o ano de 2018 com o painel de Gestão de Indicadores Estratégicos em fase 

de validação dos resultados.

Consta da programação no cronograma da Seplange para o ano de 2019 uma evolução de referida aplicação, 

que abrangerá mais opções de segmentação (por Promotorias de Justiça, por município, por área-meio e 

área-fim, entre outros) e aperfeiçoamento do design gráfico.

Os resultados dos indicadores estratégicos institucionais auferidos por meio do painel de Gestão de Indica-

dores Estratégicos constaram do relatório final do PGA 2019, para fins de acompanhamento institucional.

3.3.1.13 MP Social – atualização e proposta de novos indicadores

A Seplange, por meio da Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, deu continuidade 

ao auxílio na coordenação, implantação e manutenção da plataforma digital MP Social.
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Desenvolvida por meio de software de BI (QlikView), o MP Social contempla indicadores sociais e econômi-

cos dos 79 municípios do Estado e desempenha função norteadora nas diversas áreas de atuação institu-

cional. Os principais dados históricos e estatísticos disponíveis na aplicação se referem a informações censi-

tárias, geográficas, da área de educação, saúde, economia e ao ranking da transparência. Integra também a 

aplicação o conteúdo denominado Mapa do Crime, que fornece dados sobre os principais assuntos denun-

ciados no Estado e as estatísticas relacionadas ao feminicídio provenientes do projeto Menina dos Olhos.

Os principais indicadores atualizados durante o ano de 2018 e que integram o MP Social são relacionados à 

guia Educação, que concentra informações relacionadas ao número de estabelecimentos de ensino, matrí-

culas, taxas de rendimento e distorção e nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os 

dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), fonte 

principal das estatísticas geradas na área da educação, se referem aos anos de 2016 e 2017 e suas cargas 

foram realizadas tão logo os dados foram divulgados.

Na área da economia, foram atualizados os dados relativos ao produto interno bruto (PIB), PIB per capita e 

PIB por setor para os 79 municípios do Estado. Para a guia Economia, também foi elaborada e apresentada 

proposta ao Promotor de Justiça responsável geral pela coordenação do MP Social, Ricardo de Melo Alves, 

contendo dados relativos às despesas e receitas orçamentárias, impostos, transferências correntes e valores 

do fundo de participação para todos os municípios de MS.

3.3.1.14 Portal da Transparência do MPMS – análise de dados e testes

No ano de 2018, a Instituição deu continuidade ao projeto de desenvolvimento de seu Portal da Transpa-

rência em software de BI. Trabalho em conjunto das equipes do Departamento de Sistemas da Informa-

ção e Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, sob a coordenação do Promotor de 

Justiça e Assessor Especial do PGJ Ricardo de Melo Alves, o Portal da Transparência foi disponibilizado para 

consulta pública em 29.10.2018 e resultou na majoração da posição do MPMS no ranking da Transpa-
rência divulgado pelo CNMP (5º lugar), com 99,06% de cumprimento dos itens verificados.

As equipes envolvidas no desenvolvimento, na análise e nos testes do Portal da Transparência participaram 

de um total de 24 reuniões de trabalho durante o ano de 2018, mapearam e realizaram testes em aproxima-

damente 50 planilhas de preenchimento de diversos setores da Instituição, além de executarem trabalho de 

elaboração gráfica, construção e adequação de planilhas em Excel para tornar o conteúdo compatível com 

a aplicação em QlikView.

3.3.1.15 Consulta à sociedade

Em 22.9, foi dado início ao trabalho de consulta à sociedade, para fins de elaboração de material que irá 

subsidiar a revisão do PEI, programada para ocorrer durante o ano de 2019. Referido trabalho foi realizado 

por meio de aplicação in loco de questionários, durante a realização de ações sociais e mutirões em escolas 

públicas de Campo Grande. Seu principal propósito foi identificar, entre as áreas e temas de atuação, quais 

as principais demandas eminentes para os próximos seis anos.
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A consulta à sociedade foi coordenada pela Seplange e executada por 

dez estagiários de graduação e pós-graduação da Instituição, nos dias 

22.9, 20.10, 10.11 e 8.12.2018, em quatro escolas distintas, e resultou 

na aplicação de 279 questionários, assim distribuídos:

Tabela 12. Questionários aplicados por escola 

Figura 34. Questionários aplicados por região urbana de Campo Grande.

Figura 33. Estagiários da Instituição 

durante aplicação de questionário de 

consulta à sociedade.

Data  Escola  Bairro  Questionários 

22.9.2018
Escola Municipal Prof.ª Ana 
Lúcia de Oliveira Batista 

Bairro Paulo Coelho 
Machado 

84

20.10.2018
Escola Municipal Prof.ª 
Maria Tereza Rodrigues 

Bairro Santa Emília  39

10.11.2018
Escola 
Municipal Nerone Maiolino 

Bairro Jardim Vida 
Nova 

88

8.12.2018
Escola Municipal Padre 
Tomaz Ghirardelli  

Bairro Parque 
do Lageado 

68

Regiões urbanas de 
Campo Grande

Segredo

88

Imbirussu

Lagoa

Anhanduizinho

152

Bandeira

39

Centro

Prosa

0 2,5 5 10
Km
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4.1 Centros de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça

Os Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAOs) retratam as diversas áreas de atuação 

do MPMS: direitos constitucionais e direitos humanos, defesa das pessoas com deficiência, do idoso, 
do consumidor, do meio ambiente, da habitação e urbanismo, do patrimônio histórico e cultural e 
combate à criminalidade.

Entre as suas estratégias de atuação, os CAOs do MPMS elaboram diagnósticos e sugestões contendo a 

definição da política, dos planos e dos programas específicos para cada área, bem como respondem pela 

sua implementação; sugerem e opinam acerca da conveniência e oportunidade da realização de convênios, 

zelando pelo cumprimento dos convênios já firmados; e propõem alterações ou edição de normas e instru-

ções, visando à melhoria dos serviços.

No sentido de garantir maior efetividade dos órgãos de execução, os CAOs possuem, entre outras atribui-

ções, a atualização dos Promotores de Justiça com informações técnicas e jurídicas, a resposta às consultas 

oriundas das Promotorias de Justiça, a realização de pesquisas e estudos, o auxílio na instrução de inqué-

ritos civis, no acompanhamento de inquéritos policiais e no desenvolvimento de medidas processuais, e a 

promoção da integração e do intercâmbio entre os órgãos de execução das respectivas áreas, inclusive para 

o efeito de atuação conjunta ou simultânea.

Os CAOs são coordenados por Procuradores de Justiça designados pelo Procurador-Geral de Justiça e, para 

a consecução de suas atividades, contam com o auxílio dos seguintes núcleos de apoio técnico:

 z Núcleo Ambiental, vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e 

Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural;

 z Núcleo Criminal (Nucrim), vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo 

da Atividade Policial;

 z Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações (Nupatri), vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça 

do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais;

 z Núcleo da Infância e da Juventude, vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça da Infância e da 

Juventude; e

 z Núcleo da Cidadania, vinculado ao CAOs das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso 

e das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos e das 

Pessoas com Deficiência.

A recente reestruturação dos CAOs, por meio da Resolução nº 019/2018-PGJ, de 24.7.2018, decorreu da 

necessidade do aprimoramento e da reorganização da estrutura dos órgãos auxiliares às atividades de 

execução. A conjugação de CAOs por áreas de atuação análogas aperfeiçoa a construção de metodologias 

próprias e a fixação de ações coordenadas e uniformes, de modo a garantir maior efetividade às atividades-

-fim dos Órgãos de execução em suas diversas áreas de atuação.
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A estrutura dos CAOs anteriormente à publicação da Resolução nº 019/2018-PGJ, com seus respectivos Pro-

curadores de Justiça Coordenadores manteve-se vigente até 19.10.2018, conforme a lista abaixo:

 z CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente

Coordenação: Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra

 z CAO das Promotorias de Justiça da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural

Coordenação: Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa

 z CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

 z CAO das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude

Coordenação: Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi

 z CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social

Coordenação: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

 z CAO das Promotorias de Justiça das Fundações

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

 z CAO das Promotorias de Justiça do Idoso e das Pessoas com Deficiência

Coordenação: Procurador de Justiça Miguel Vieira da Silva

 z CAO das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos

Coordenação: Procurador de Justiça Francisco Neves Junior

 z CAO das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de Infração Penal

Coordenação Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (de 1º.1.2018 a 14.5.2018) e Procuradora 

de Justiça Nilza Gomes da Silva (a partir de 15.5.2018)

 z CAO do Controle Externo da Atividade Policial

Coordenação: Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (de 1º.1.2018 a 14.5.2018) e Procuradora 

de Justiça Nilza Gomes da Silva (a partir de de 15.5.2018)
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 z CAO das Promotorias de Justiça Eleitorais

Coordenação: Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

 z CAO das Promotorias de Justiça Cíveis

A alteração dada ao art. 1º da Resolução nº 017/2012-PGJ, de 3.5.2012, por meio da Resolução nº 
019/2018-PGJ, organizou e instituiu seis CAOs. Suas coordenações e respectivas suplências foram de-

signadas por meio das Portarias nº 3535/2018-PGJ, 3538/2018-PGJ, 3539/2018-PGJ, 3540/2018-PGJ, 

3541/2018-PGJ e 3542/2018-PGJ, todas de 19.10.2018, passando a constar a seguinte configuração:

 z CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio 
Histórico e Cultural

Coordenação: Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra

1º e 2º suplentes: Procuradores de Justiça Belmires Soles Ribeiro e Edgar Roberto Lemos de Miranda

 z CAO das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial

Coordenação: Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva

1º e 2º suplentes: Procuradores de Justiça Gilberto Robalinho da Silva e Alexandre Lima Raslan

 z CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais

Coordenação: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

1º e 2º suplentes: Procuradores de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa e Aroldo José de Lima

 z CAO das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude

Coordenação: Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi

1º e 2º suplentes: Procuradores de Justiça Silvio Cesar Maluf e Ariadne de Fátima Cantú da Silva

 z CAO das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos Humanos e 
das Pessoas com Deficiência

Coordenação: Procurador de Justiça Francisco Neves Junior

1º e 2º suplentes: Procuradores de Justiça Jaceguara Dantas da Silva e Miguel Vieira da Silva

 z CAO das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso

Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

1º e 2º suplentes: Procuradores de Justiça Sergio Luiz Morelli e Irma Vieira de Santana e Anzoategui
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4.1.1 Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e 
Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural

Coordenação:  Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra

O CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico 

e Cultural (Caoma) atua para garantir um meio ambiente saudável e equilibrado, na proteção do patrimô-

nio histórico e cultural e na tutela da habitação e urbanismo, em cumprimento às atribuições elencadas na 

Resolução nº 017/2012-PGJ, de 3 de maio de 2012.

4.1.1.1 Programa SOS Rios

Como inovação, o Caoma incluiu no Programa SOS Rios o Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad) 

do Córrego Sacarão, desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Iguatemi, para mitigar o impacto ambiental, 

bem como o Projeto Preservágua, criado pela 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul, com o objetivo 

de identificar, caracterizar, monitorar e preservar as 259 nascentes dos Córregos Pasto Ruim e Roncador e 

dos Rios Sucuriú e Aporé, localizados em Mato Grosso do Sul.

4.1.1.2 Projeto Quapivara

O Caoma adquiriu para o Projeto Quapivara materiais para o desenvol-

vimento de campanha de educação ambiental, como bonés, fôlderes, 

placas informativas, outdoors, busdoors, cartazes, adesivos e sacolinhas 

para resíduos, por meio de processo licitatório, com recursos oriundos 

de termos de ajustamento de conduta (TACs) firmados na área 

ambiental. Além disso, foram instaladas placas de advertência e infor-

mativas nos locais com possibilidade de passagem de animais silves-

tres urbanos, nas proximidades dos parques lineares, como Parque dos 

Poderes, Cerradinho da UFMS, Parque Sóter, Lago do Amor e Parque 

das Nações Indígenas.

Atualmente, o projeto encontra-se na fase de educação ambiental, com 

distribuição de materiais no trânsito, por meio de blitze em locais es-

tratégicos no município de Campo Grande. A campanha de educação 

ambiental é realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e a patrulha 

do Projeto Florestinha, em parceria com a Agência Municipal de Trans-

porte e Trânsito (Agetran), a Companhia Independente de Polícia Militar 

de Trânsito (Ciptran) e a Guarda Municipal.

Observou-se, por meio dos canais de notícias, que houve redução no 

número de atropelamentos de animais silvestres na área urbana de 

Campo Grande, com a implementação do Projeto Quapivara.

Figura 35. Blitz realizada pela 

PMA, com o apoio e participação 

do Caoma, para divulgar o Projeto 

Quapivara, em 15.8.2018, em 

Campo Grande (MS).
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4.1.1.3 Auto de infração ambiental

O Caoma recebeu 673 autos de infração dos órgãos ambientais, 

sendo 538 da PMA, 130 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 5 do Ministério da Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Referidos autos foram remetidos 

às Promotorias de Justiça para as providências cabíveis. Os danos am-

bientais constatados pelos órgãos em referência se referem a ocorrên-

cias em área de preservação permanente (APP), queimadas, desmata-

mentos, animais silvestres em cativeiro, pesca e caça ilegais, extração 

de minério, prática ilegal de atividade potencialmente poluidora, 

depósito ilegal de madeira, atividades aeroagrícolas sem autorização, 

venda ilegal de madeira, criação ilegal de aves, maus-tratos a animais, 

uso de motosserra sem licença, poluição sonora, transporte ilegal de 

produto controlado e outros.

4.1.1.4 Programa DNA Ambiental

O Programa DNA Ambiental, referente à Operação Cervo-do-Pantanal, 

constatou desmatamentos ilegais ocorridos nos anos de 2013 a 2015, 

nas Bacias Hidrográficas dos Rios Paraná e Paraguai, no Estado de 

Mato Grosso do Sul. A PMA e o Ibama realizaram vistoria in loco, com 

127 e 31 autuações, respectivamente, gerando multas no valor total 
de R$ 18.946.654,00.

4.1.1.5 Projeto Vinhaça

O Projeto Vinhaça deu ensejo às vistorias técnicas nas seguintes usinas 

sucroalcooleiras: Energética Santa Helena S. A., localizada em Nova 

Andradina; Fátima do Sul Agroenergética S. A., localizada em Fátima 

do Sul; Usina Adecoagro Vale do Ivinhema – unidades localizadas em 

Angélica e Ivinhema, com elaboração de relatórios de vistoria e remessa 

às Promotorias de Justiça locais, para as providências cabíveis.

Nas usinas vistoriadas, foram constatadas as seguintes irregularidades 

ambientais: processos erosivos; fertirrigação inadequada; problemas na 

conservação da APP; cultivo de cana-de-açúcar com o uso de fertirriga-

ção em áreas úmidas, na área de reserva legal e na APP, em desacordo 

com a Lei nº 12.651, de 25.5.2012; Plano de Aplicação de Vinhaça 

(PAV), de forma geral, em desacordo com as exigências da Resolução 

nº 19/2015 da então Secretaria de Estado de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Econômico (Semade) e da Lei Estadual nº 4.661/2015; 

TOTAL

673
autos de
infração

Mapa

Ibama

PMA

130

538

5

Figura 36. Número de autos de 

infração autuados pelos órgãos am-

bientais – 2018.

Figura 37. Imagem de drone das 

áreas desmatadas (foto: divulgação/

PMA).

Órgão Ambiental R$

PMA 3.791.274,00

Ibama 15.155.380,00

Total 18.946.654,00

Tabela 13. Total arrecadado 
por meio das multas oriundas 
das autuações provocadas pela 
Operação Cervo-do-Pantanal - 
2018
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e supressão de árvores e palmeiras, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Referidos 

dados corroboram a importância e abrangência do projeto.

4.1.1.6 Nota Técnica de Valoração de Dano Ambiental

A valoração do dano ambiental estabelece referências para quantificar monetariamente os impactos deste, 

razão pela qual foram realizados estudos e coletas de informações sobre os conceitos e métodos de valoração 

existentes, para a escolha de uma metodologia a ser aplicada no Estado, causados por:

1. Lançamento de efluentes sem tratamento em cursos d’água;

2. Atividade de “carvoejamento”;

3. Processos erosivos do tipo voçoroca;

4. Mudanças climáticas relativas a desmatamentos;

5. Atividade madeireira.

Será feita a descrição técnica de todos as metodologias de valoração de dano ambiental, bem como as dis-

posições jurídicas quanto ao tema.

4.1.1.7 Valoração de Dano Ambiental do Rio da Prata

A valoração do potencial de danos causados aos serviços ecossistêmicos prestados pelo Rio da Prata foi 

baseada no artigo científico Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary 

units (Rudolf de Groot et al., 2012). Esta publicação abrange um grande número de ecossistemas, tipos de 

paisagem, diferentes definições de serviços, diferentes áreas, diferentes níveis de escala, tempo e complexi-

dade e diferentes métodos de valoração.

Utilizou-se uma função logística como orientadora da força do impacto ao longo do Rio da Prata, partindo 

do ponto onde se iniciou o recebimento dos sedimentos até a confluência com o Rio Miranda.

4.1.1.8 Implementação do Código Florestal

Nos dias 6 e 7.8.2018, foi realizado o Curso do Código Florestal e Fluxograma, na Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), cujo objetivo foi ofertar aos membros e servidores do MPMS noções de Código Florestal, além 

de orientar a prática e a condução de inquéritos civis e procedimentos administrativos usando fluxogramas 

e modelos sobre o tema.



80

Relatório Anual de Atividades  |  2018

4.1.1.9 Centro Integrado de Proteção e 
Pesquisa Ambiental (Ceippam)

O MPMS e a UCDB inauguraram em 6.8.2018 o Centro Integrado de 

Proteção e Pesquisa Ambiental (Ceippam), que tem por objetivo agilizar 

os processos relacionados ao meio ambiente, por meio de apoio 

técnico e jurídico. O apoio advindo do corpo docente e discente da 

UCDB na tramitação dos procedimentos extrajudiciais dos órgãos de 

execução dará mais agilidade aos processos ambientais.

4.1.1.10 Núcleo de Pesquisa e Prática de 
Direito Ambiental (Nuppam)

Dentro do Ceippam, encontra-se em funcionamento o Nuppam, 

voltado a dar suporte na elaboração de pareceres administrativos e 

também de peças extrajudiciais. O núcleo é gerenciado pela coorde-

nadora do curso de Direito da UCDB, Elaine Cler, e supervisionado pelo 

professor Raphael Chaia. Quatro acadêmicos da graduação atuam no 

local com procedimentos que tenham ligação com o Código Florestal, 

como casos de desmatamento e recuperação de matas ciliares.

4.1.1.11 Ação Nacional: O Ministério Público em 
Defesa do Patrimônio Histórico Brasileiro

O Caoma, visando atender o disposto no Enunciado nº 10/2018 da 

Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Pa-

trimônio Histórico e Cultural (Copema), do Grupo Nacional de Direitos 

Humanos (GNDH), está realizando um levantamento dos bens históri-

Figura 38. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos; 

Procuradora de Justiça e Coordena-

dora do Caoma, Marigô Regina Bittar 

Bezerra; Promotor de Justiça do 

Núcleo Ambiental, Luciano Furtado 

Loubet; Reitor da UCDB, Padre 

Ricardo Carlos; e Coordenadora do 

curso de Direito da UCDB, Elaine 

Cler, durante ato de inauguração do 

Ceippam, em 6.8.2018.
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cos e culturais tombados e em processo de tombamento, bem como 

dos museus públicos ou particulares existentes no Estado.

Até o final do ano de 2018 foi constatada a existência de 63 museus 
no Estado, sendo que, destes, 20 são privados e 43, públicos.

Quanto aos bens tombados, foi constatada a existência de 70 bens 
em todo o Estado. Destes, foram apurados 13 tombamentos por ato 

federal, 12 por ato estadual e 34 por ato municipal. Quanto aos demais, 

não foi possível apurar.

Figura 39. Contagem por nível de tombamento (federal, estadual, municipal).

Dos 79 municípios do Estado, identificou-se que 19 possuem algum 
tipo de bem tombado e 31, algum tipo de museu.

4.1.1.12 Resíduos sólidos

Buscando a efetividade do Programa Resíduos Sólidos e Disposição 

Legal, desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 

(TCE-MS), com o apoio do Ministério Público, que teve início em 2016, 

foi realizada reunião no dia 22.11.2018 com os prefeitos e representan-

tes dos municípios que ainda não extinguiram os lixões.

Durante a reunião, foram apresentadas pelo TCE-MS as alternativas 

para a disposição final destes resíduos, concluindo-se pela viabilidade 

logística e econômica do transbordo e transporte dos mesmos para 

outra cidade que possua aterro sanitário licenciado.

63
MUSEUS EXISTENTES NO ESTADO AO 
FINAL DE 2018

20
DELES SÃO PRIVADOS

43
SÃO PÚBLICOS

Mapa

TOTAL

70
bens tombados

Por ato federal
Não foi possível apurar

Por ato municipal
34

11
13

Por ato estadual

12

Adequada

Inadequada

45

34

Figura 40. Quantidade de municí-

pios por tipo de disposição final de 

resíduos sólidos.
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Instauração de procedimentos

Foram instaurados pelas Promotorias de Justiça do Meio Ambiente 2.201 inquéritos civis.

Promoção de arquivamento

O Caoma teve ciência de 484 promoções de arquivamentos nas áreas do meio ambiente e habitação e 

urbanismo. Não constaram ciências de promoção de arquivamento na área de patrimônio histórico e cultural.

Tabela 14. Promoções de arquivamento – 2018

Homologação de arquivamento

Foram homologados arquivamentos pelo CSMP de 154 procedimentos referentes à área do meio ambiente, 

habitação e urbanismo e patrimônio histórico e cultural no ano de 2018.

Tabela 15. Homologações de arquivamento por área – 2018

As Promotorias de Justiça fizeram 12 recomendações em procedimentos, conforme segue: 11ª Promotoria 

de Justiça de Dourados (3), 1ª Promotoria de Justiça de Naviraí (3), 2ª Promotoria de Justiça de Bonito (2), 

34ª Promotoria de Justiça de Campo Grande (2), 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul (1) e 2ª Pro-

motoria de Justiça de Maracaju (1).

As Promotorias de Justiça do Meio Ambiente interpuseram 30 recursos em ações ambientais, distribuídos 

da seguinte forma: 2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema (8), 2ª Promotoria de Justiça de Miranda (5), 26ª 

Promotoria de Justiça de Campo Grande (3), 42ª Promotoria de Justiça Campo Grande (4), 2ª Promotoria 

de Justiça de Caarapó (2), 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá (3), 1ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande (1), Promotoria de Justiça de Itaporã (1), 2ª Promotoria de Justiça de Mundo Novo (1), 1ª Promotoria 

de Justiça de Naviraí (1) e 1ª Promotoria de Justiça de Nova Andradina (1).

  Meio ambiente Habitação e urbanismo

Procedimento administrativo 283 10

Inquérito civil 147 20

Procedimento preparatório 21 3

Área
Procedimento 
administrativo

Procedimento 
preparatório

Inquérito civil Notícia de fato

Meio ambiente 32 20 82 5

Habitação e urbanismo 0 9 4 2
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Houve 74 ciências de sentença na área de meio ambiente e quatro na área de habitação e urbanismo.

Foram ajuizadas 300 ACP’s na área ambiental, sendo que, 214 (71)% destas se referem a ações civis 

públicas ajuizadas pela Promotoria de Justiça de Dois Irmãos do Buriti, relativas ao Projeto Rio Aquidauana.

4.1.1.13 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 auxiliar os 

Promotores de Justiça na atuação das respectivas áreas

Em 2018 foram realizados 262 atendimentos e 88 reuniões, com a par-

ticipação de mais de 278 pessoas, além da instauração de 43 procedi-

mentos de gestão administrativa, relacionados às seguintes temáticas: 

vistorias técnicas, projetos, questões administrativas, auxílio externo, 

entre outros.

Realizaram-se vistorias técnicas e elaboraram-se pareceres para 

atender as Promotorias de Justiça, por meio de convênios celebrados 

entre o Ministério Público e universidades.

O Núcleo também faz o cadastro dos TACs no sítio do Projeto Curupira, 

assim como o levantamento dos tipos de danos mais frequentes; 

houve um um total de 242 TACs celebrados, em diversas comarcas, 

sendo que sua maior parte foi relacionada a dano em APPs, seguindo-

-se poluição sonora, poluição ambiental, invasão de áreas públicas, des-

matamento, dano à fauna e aos recursos hídricos e erosão. O município 

com maior número de TACs assinados foi Amambaí (37), seguido de 

Bonito (19), Maracaju (8) e Ponta Porã (5).

Do levantamento dos autos de infração

O Núcleo Ambiental realizou o cadastro e encaminhamentos dos autos 

de infração lavrados por diversas autoridades e órgãos ambientais, com 

o intuito não só de fazer um levantamento de autuações, mas também 

de alimentar o banco de dados.

Em 2018, cadastrou-se um total de 767 autos de infração, dos quais a 

maior parte é oriunda da PMA, seguido do Ibama e do Mapa.
Figura 41. Autos de infração por 

órgão ambiental.

TOTAL

767
autos de
infração

Mapa

Ibama

PMA

164

Ibama - Cervo-do-Pantanal
46

394

PMA - Cervo-do-Pantanal
157

6
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As multas aplicadas nos autos de infração encaminhados ao Núcleo Ambiental resultaram num total 
de R$ 39.942.954,85. O valor médio das multas aplicadas é de R$ 17.672,13 por auto de infração.

Alguns autos de infração correspondem a operações conjuntas do Núcleo Ambiental com o Caoma, a PMA 

e o Ibama, a exemplo da Operação Cervo-do-Pantanal.

Implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) - acesso aos membros do Ministério Público

Os principais resultados alcançados no ano de 2018 foram:

 z Obtenção de acesso ao CAR e às licenças de desmatamento, obtendo-se assim o número de proprieda-

des que já efetivou o cadastro, um mapa geral das mesmas, e a identidade de seus proprietários;

 z Foram disponibilizados pelo Imasul cinco senhas de acesso para o MPMS, utilizadas pelo Centro de Apoio, 

pelo Nugeo e pelo Núcleo Ambiental, prestando auxilio às Promotorias de Justiça de todo o Estado.

 z Acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar).

O acesso ao CAR facilitou o trabalho das Promotorias de Justiça no tocante a questões de regularidade 

ambiental rural, tendo em vista que o registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, tem por 

finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das APPs, das áreas de reserva legal, 

das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito (pantanais e planícies pan-

taneiras) e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. O acompanhamento dos CAR 

continua sendo feito mensalmente.

Implementação de logística reversa no Estado de Mato Grosso do Sul e Plano de Ação Nacional – Des-
dobramento

Conjuntamente à 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, no intuito de acompanhar a elaboração da 

minuta de ação civil pública e da estratégia de atuação do Ministério Público para ressarcimento aos cofres 

públicos em virtude da ausência de implementação da política de logística reversa, por município e por 

setor de embalagens (plástico, vidro, papel/papelão, entre outros), foram elaborados relatórios para apuração 

dos prejuízos decorrentes da não aplicação da legislação em todos os municípios do estado de Mato Grosso 

do Sul, por parte da empresa DEMETER Engenharia LTDA – EPP.

O trabalho que se iniciou em 2016, levantou o rol das maiores empresas de cada ramo, que fizeram parte do 

acordo setorial, do qual o Estado não foi signatário.

Após tratativas, formalizaram-se cinco termos de cooperação ambiental, com as seguintes associações e 

empresas: ABVIDRO, ABRAFATI, ABEAÇO, ABRAS, COMPER e AURORA.

Foi constatado ainda que a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC), a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industria-

lizados (Abimapi) e Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza (Abipla) eram as únicas que 

realizavam um trabalho efetivo em Mato Grosso do Sul, com investimentos nos últimos três anos no importe 

de R$ 1.000.000,00, em quatro cooperativas localizadas em Campo Grande. Estas associações apresenta-
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ram a assinatura de seis termos de cooperação, em montante no valor de R$ 1.500,000, com seis coopera-

tivas (quatro em Campo Grande, uma em Dourados e outra em Três Lagoas).

Destaca-se, como desdobramento das ações nos anos anteriores, a assinatura de três termos de coopera-

ção firmados na cidade de Dois Irmãos do Buriti com os seguintes estabelecimentos: Mercado Ponto Mix, 

Mercado Real e Supermercado Matsuda

Foram elaboradas 316 notícias de fato para 79 Promotorias de Justiça das comarcas do Interior, juntamente 

com os documentos necessários para a instrução das ações civis a serem propostas.

Até o final do exercício, haviam sido propostas 97 ações, referentes ao tema logística reversa, sendo estas 

nos Municípios de Coxim, Cassilândia, Eldorado, Iguatemi, Inocência, Rio Brilhante, Nova Andradina, Naviraí, 

Maracaju, São Gabriel do Oeste, Itaquiraí, Ivinhema, Inocência, Dois Irmãos do Buriti, Caarapó e Sidrolândia.

Resíduos sólidos - transbordo – desdobramento da ação

Em 2016 foi iniciado o Programa Resíduos Sólidos - Disposição Legal, que teve como objetivo encerrar 

a questão dos lixões para depósitos de resíduos domésticos. O Procedimento de Gestão Administrativo nº 

09.2016.00000714-4, que foi instaurado com esta finalidade, já se encontra arquivado, tendo sido levantada 

a situação de todos os municípios do Estado, conforme mapeamento feito pelo TCE/MS. O mapeamento 

constatou que 57% dos municípios do Estado têm disposição final de resíduos sólidos adequada e que 

70% da população se encontra atendida. Durante os três anos de trabalho conjunto, 14 municípios institu-

íram a taxa de lixo em Mato Grosso do Sul.

Tabela 16. Disposição final dos resíduos no Estado de MS (2016 a 2018)

Diante dos dados apresentados foi dada continuidade ao programa no que diz respeito aos municípios que 

ainda não extinguiram os lixões, tendo sido estes municípios convocados para apresentação de propostas 

junto ao TCE/MS, o que ensejou reunião no dia 22.11.2018, na qual foram expostas as conclusões do estudo 

preliminar.

Quando do início do projeto em 2016, o número de municípios com disposição final inadequada era em 

torno de 80%, havendo ocorrido uma redução de 37% até o final de 2018.

Atualização do Roteiro Virtual – Código Florestal e Cumprimento da Função Socioambiental da Pro-
priedade Rural

Foi atualizado o Roteiro Virtual – Código Florestal e Cumprimento da Função Socioambiental da Proprieda-

de Rural, que visa apresentar sugestões de atuação às Promotorias de Justiça na busca da implementação 

do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), tratando dos temas mais comuns, bem como de outros 

Disposição final resíduos sólidos 2016 2017 2018

Adequada 21,50% 34% 57%

Inadequada 78,50% 66% 43%
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ligados à propriedade rural privada, em especial, o regramento ambiental da preservação da vegetação 

nativa, conservação de solo, combate ao desmatamento e corte ilegal de madeira.

O Roteiro Virtual foi desenvolvido pelo Núcleo Ambiental, com solicitação de apoio da área informática da 

Instituição a fim de providenciar o acesso por meio da intranet. 

Criação do Fluxograma do Código Florestal para atuação em inquéritos civis e sua implementação

Juntamente com a Seplange, foi criado o “Fluxograma do Código Florestal”, visando mensurar o trabalho do 

Ministério Público na área ambiental e otimizar o serviço das Promotorias de Justiça, padronizando as peças 

utilizadas e auxiliando em inquéritos civis.

A iniciativa buscou a elaboração de um total de 59 peças, desde portarias de instauração até despachos de 

arquivamento de inquéritos civis e procedimentos administrativos para acompanhamento dos TACs firmados 

na área ambiental.

Figura 42. Ilustração do Fluxograma do Código Florestal

Foram definidos os atores que participam de todo o procedimento, as ações a serem executadas, assim 

como as peças utilizadas para cada momento. Em decorrência da criação do fluxograma, foi ministrado 

curso na UCDB, nos dias 6 e 7.8, reunindo membros e servidores do Ministério Público, abrangendo também 

o segmento acadêmico, num total de 79 participantes.

O curso contou com a colaboração dos Promotores de Justiça Luis Antônio de Freitas de Almeida, que 

discorreu sobree normas sobre inquérito civil, procedimento preparatório, notícia de fato e procedimento 

administrativo (requisitos de instauração, portarias, comunicações, prorrogações, entre outros), e Douglas 

Oldegardo Cavalheiro dos Santos, que abordou a atuação do MP em relação a TACs na área ambiental.

No segundo dia de curso, o Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet, realizou 

apresentação sobre a prática e a condução de inquéritos civis e procedimentos administrativos do Código 

Florestal, usando fluxogramas e modelos desenvolvidos. O objetivo do Núcleo Ambiental é dar continuidade 

à elaboração de roteiros temáticos nas áreas de atuação ambiental mais recorrentes
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Implementação do Projeto Ceippam - Centro Integrado de Proteção 
e Pesquisa Ambiental

O Projeto Ceippam consiste na elaboração de relatórios de geopro-

cessamento, em formato de laudos, que serão viabilizados por meio 

de verbas oriundas dos Termos de Ajustamento de Conduta firmados 

pelo Ministério Público.

Respectivos relatórios serão demandados pelas Promotorias de Justiça, 

visando dar apoio técnico com a finalidade de instruir inquéritos civis, 

procedimentos e/ou processos judiciais. Sua elaboração será realizada 

por um corpo técnico, integrados por professores a UCDB, alunos 

egressos e outros profissionais

Núcleo de Pesquisa e Prática de Direito Ambiental - Nuppam

O Nuppam, integrante da estrutura do Ceippam, é composto por uma 

equipe jurídica para apoio remoto (Roteiro Virtual – Fluxograma do 

Código Florestal), mediante acesso aos procedimentos do MPMS.

Durante o treinamento feito nos dias 6 e 7.8, tendo como referência o 

Fluxograma do Código Florestal, foi apresentada a rotina de procedi-

mentos para desenvolvimento dos trabalhos pela equipe de apoio do 

Nuppam.

Na oportunidade, foram entregues pelos servidores participantes do 

evento os respectivos termos de adesão, assinados pelos Promoto-

res de Justiça das comarcas aderentes. Foram encaminhados pelas 

Promotorias de Justiça participantes 82 procedimentos ao Projeto 

Ceippam, entre inquéritos civis, procedimentos administrativos e TACs.

Figura 43. Promotor de Justiça do 

Núcleo Ambiental, Luciano Furtado 

Loubet, durante ato de inauguração 

do Ceippam, em 6.8.2018.

Figura 44. Instalações do Ceippam, 

na UCDB.
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Cinco Promotorias de Justiça foram escolhidas como piloto para atuação do Nuppam, de tal forma que 

em 2018 foram realizados atendimentos em 102 procedimentos, com o encaminhamento de peças às 

comarcas.

Tabela 17. Procedimentos atendidos pelo Nuppam

Entre os procedimentos adotados, destacam-se as portarias de instauração de procedimentos administrati-

vos para acompanhamento das cláusulas de TACs firmados pelas Promotorias de Justiça.

Elaboração de Nota Técnica de Valoração do Dano Ambiental

A Nota Técnica foi iniciada em 2017 e finalizada em 2018, com o intuito de adaptar a metodologia de 

Valoração de Dano Ambiental, para aplicação pelo MPMS.

A finalidade da Nota Técnica é a de coletar informações sobre os conceitos jurídicos e técnicos da valoração 

do dano ambiental, direcionando tanto os membros do Ministério Público, quanto entidades conveniadas e 

parceiras, por meio de métodos já conhecidos e aplicados para a valoração de alguns tipos de danos mais 

comuns.

Informativo de jurisprudência

Foi criado informativo trimestral de jurisprudência na área ambiental de todos os Tribunais do País, per-

mitindo por parte dos Promotores de Justiça uma atualização rápida sobre esta questão. No total, foram 

remetidos quatro informativos, tendo sido colacionados, aproximadamente, 191 acórdãos ligados à temática.

Iniciativa quanto aos casos emergenciais de poluição, decorrentes de vazamentos de produtos 
perigosos

Em parceria com o Imasul, a UFMS, a PMA e o Corpo de Bombeiros, a iniciativa visa atender situações emer-

genciais ambientais, quando do trato com produtos perigosos. O projeto está em andamento, aguardando 

a elaboração de uma norma para regularização pelo Imasul.

Comarca Quantidade de procedimentos

Camapuã 27

Nioaque 24

Ponta Porã 24

Corumbá 16

Deodápolis 7

Dois Irmãos do Buriti 4

Total 102
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Participação junto à Comissão e ao Conselho Estadual de Agrotóxi-
cos (CEA) – elaboração de eventos

Em razão da necessidade de conscientização sobre o uso indiscrimina-

do de agrotóxicos no Estado, foram realizadas reuniões pelo CEA para 

discussão sobre alteração da Lei nº 2.951, de 17.12.2004, com a ela-

boração de minuta, tendo sido apresentadas diversas sugestões pelo 

Núcleo Ambiental.

Nesse sentido ocorreu o II Seminário Estadual de Agrotóxicos, nos dias 

4 e 5.10, realizado pelo MPMS, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 

e pelo Ministério Público Federal (MPF), com o apoio do Ceippam, da 

UCDB, da UFMS e da Associação Brasileira das Empresas de Controle 

Biológico (ABCBio). O evento discutiu, entre outros assuntos, o limite 

máximo de resíduos de agrotóxicos permitido no Brasil, que é muito 

maior que o de outros países.

Participação conjunta na Operação Mata Atlântica

A Operação Nacional Mata Atlântica em Pé, que envolveu Ministérios 

Públicos e órgãos ambientais de 15 estados, apresentou, no dia 17.9, 

seus resultados finais. Foi confirmado o desmatamento de 5.285 

hectares de mata. Realizada durante a semana de 10 a 14.9, a operação 

fiscalizou 517 propriedades previamente definidas a partir de imagens 

de satélite. Foram apreendidos 7.467 metros cúbicos de madeira (o 

equivalente a cerca de 870 caminhões carregados) e emitidas multas 
no valor total de R$ 20.640.112,00.

Figura 45. Integrantes da Operação Mata Atlântica em Pé.
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O levantamento das áreas degradadas foi realizado com o apoio da 

Fundação SOS Mata Atlântica, que vem monitorando via satélite o des-

matamento no Brasil. O Ministério Público e demais órgãos envolvidos 

identificaram a localização exata das propriedades desmatadas e seus 

proprietários, bem como a situação de regularidade ambiental.

No Estado de Mato Grosso do Sul, a região identificada como a 

maior área de desmate por município foi Corumbá, seguida de Porto 

Murtinho, Miranda e Ladário.

Participação na defesa do Patrimônio Cultural do Estado

Durante o ano de 2018, foi realizada atuação conjunta do MPMS em 

defesa ao Patrimônio Cultural do Estado, juntamente com o MPF, 

órgãos de proteção Cultural, bombeiros e curadores de museus para 

tratar sobre eventual risco à estrutura física dos bens de Patrimônio 

Público e museus do Estado.

Destaca-se a atuação na ACP nº 0900259-30.2018.8.12.0001, ajuizada 

visando obter a realização de obras emergenciais e outras inter-

venções em favor da Esplanada Ferroviária, e a ACP nº 0804877-

83.2013.8.12.0001, visando obter a restauração do Museu José Antônio 

Pereira.

No município de Três Lagoas, foi ajuizada ACP que visa a restauração e 

a conservação do imóvel denominado “Consulado Português”, recom-

pondo-o ao estado original, observando-se as características primárias. 

Em Ponta Porã, foi ajuizada ação visando restaurar, reparar e realizar 

demais obras necessárias à manutenção e à conservação do antigo 

prédio do 4º Batalhão da Polícia Militar da cidade, conhecido como 

“Castelinho”.

Foram oficiados os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, para levan-

tamento de informações. Dos que retornaram resposta ao Núcleo 

Ambiental em 2018, constatou-se que a maioria dos bens tombados 

no Estado são municipais.

Participação em eventos

O Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental esteve presente em 

eventos como palestrante, debatedor e participante, divulgando o 

trabalho executado pelo órgão, como os estudos desenvolvidos, levan-

tamentos efetuados e projetos executados.

 z Projeto de Proteção das Áreas Úmidas, realizado no Sesc Pantanal, 

em Poconé (MT), em 2.2.2018.

TOTAL

51
imóveis

tombados

Estadual

Federal
15

12

Municipal

24

Figura 46. Contagem de imóveis 

tombados (Federal/Estadual/

Municipal)



91

Órgãos auxiliares de apoio às atividades de execução

 z Colóquio “Água, Vida e Direito Humanos”, no dia 20.2.2018, em Brasília (DF). Na oportunidade foi apre-

sentado o Programa SOS Rios ao CNMP.

 z Seminário “Santa Catarina (ainda) é Mata Atlântica”, em 22 e 23.2.2018, no auditório da sede do Minis-

tério Público de Santa Catarina, em que discorreu sobre “Emissão ilegal de autorizações de supressão 

vegetal na Mata Atlântica”.

 z XVIII Congresso da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), nos dias 25 

e 26.4, em Porto Alegre (RS). A participação como palestrante se deu no Painel II - Mudanças Climáticas 

e no lançamento da cartilha “MP e Mudanças Climáticas”.

 z IX Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC), de 31.7 a 2.8.2018, em Florianópolis (SC).

 z Seminário sobre os Impactos dos Agrotóxicos na Saúde e no Ambiente, no dia 27.3.2018, em Campo 

Grande/MS.

 z II Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direito Humanos (GNDH), em 4.9.2018, no Auditório Deputado 

João Frederico, na Assembleia Legislativa do Ceará.

 z Seminário “Investigação e negociação ambiental: Uma abordagem interinstitucional”, realizado em 13 e 

14.8.2018, em Brasília (DF), tendo participado como debatedor no Painel II: O cadastro ambiental rural 

como instrumento de investigação ambiental.

 z I Congresso Internacional de Derecho Ambiental “Salvaguardas Socioambientais”, realizado em Medellín, 

Colômbia, em outubro de 2018.

 z 1º Simpósio itinerante para atualização em bem-estar animal e políticas públicas, realizado em 8.11.2018, 

no auditório da OAB/MS.

 z Congresso Goiano de Direito Ambiental, no dia 26.102018, no Ministério Público de Goiás, como pales-

trante no tema “Licenciamento ambiental: A obrigatoriedade da adoção das melhores técnicas disponí-

veis”.

 z II Seminário “O Ministério Público e a gestão de resíduos sólidos e logística reversa”, realizado em 

29.11.2018, em Salvador (BA).

Participação como membro de Comissões e Conselhos

No ano de 2018, o Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental deu continuidade em sua atuação na presença 

dos seguintes conselhos e comissões:

 z Abrampa;

 z Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA-MS);

 z CEA;

 z Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/MS);

 z Copema;

 z Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de Mato 

Grosso do Sul;
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 z  Conselho do Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e 

Lesados (Confunles).

Da designação em Dois Irmãos do Buriti – Desdobramento do SOS 
Rios – danos ambientais

Tendo em vista a designação do Promotor de Justiça do Núcleo 

Ambiental para atuar na Promotoria de Justiça de Dois Irmãos do 

Buriti, exclusivamente com a finalidade de colaborar com o mutirão 

visando resolver o passivo de procedimentos antigos que lá tramitam 

dentro da temática ambiental, em 2018 foram obtidos os seguintes 

resultados:

 z Foram ajuizadas 214 ACPs na temática ambiental;

 z Firmados nove TACs/acordos, incluindo três termos firmados no 

âmbito da ação de logística reversa com os supermercados locais;

 z Instaurados seis procedimentos administrativos para fiscalizar TACs 

ou acordos;

 z Arquivados 51 inquéritos civis;

 z 289 Propriedades atingidas;

 z Extinção do lixão municipal com determinação de transbordo 

imediato para Campo Grande, com TAC assinado para implementa-

ção da coleta seletiva e outras providências.

Auxílio aos órgãos Estaduais – Agência de Desenvolvimento Agrário 
e Extensão Rural (Agraer)

O Núcleo Ambiental foi instado pelos representantes da Agraer, em 

razão de casos de danos ambientais em assentamentos da agência, 

com invasão de reservas legais e também de APPs.

Figura 47. Lixão extinto no 

município de Dois Irmãos do Buriti.
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Tendo em vista as informações repassadas pelo órgão, o Núcleo Ambiental, juntamente com o Centro de 

Apoio e o Nugeo, estabeleceram à Agraer que informe ao MPMS os perímetros de assentamentos rurais do 

Estado, distribuídos da seguinte forma: 1) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 2) 

do Estado de Mato Grosso do Sul; 3) do Crédito Fundiário (em que a terra fica em nome do assentado, em 

sistema de financiamento público); e 4) do Banco da Terra (mesmo sistema do Crédito Fundiário).

Com a coleta dos dados, no ano de 2019, pretende-se identificar os desmatamentos inclusos nas áreas 

objetos das operações já existentes (“Cachorro-vinagre” e “Cervo-do-Pantanal”) nos assentamentos do 

Estado. Os resultados (polígonos) encontrados serão remetidos à Agraer, com cópia de parecer já emitido, 

informando para qual órgão de fiscalização foi enviado para que possa ser elaborado um plano de atuação 

neste sentido.

Assoreamento do Rio Taquari

Foi trazida ao conhecimento do Núcleo Ambiental a ocorrência de problemas de assoreamento no Rio 

Taquari, que têm ocasionado sérios problemas ambientais e humanos.

Levantou-se que existe na Justiça Federal uma ACP ajuizada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, 

na qual são pedidas providências em relação ao tema. O Núcleo Ambiental entrou em contato com os Pro-

motores de Justiça da região (Corumbá, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, Alcinópolis, Costa Rica, Figueirão, 

Camapuã e São Gabriel do Oeste) e com os Procuradores da República, visando discutir a possibilidade de 

encaminhamento de acordo nesta ação, para que seja possível instar o poder público que dê uma resposta 

satisfatória aos problemas, tendo sido realizada, no ano de 2018, uma reunião na comarca de Coxim, junta-

mente com a ONG SOS Taquari.

Para o ano de 2019, o Núcleo Ambiental pretende realizar um diagnóstico de todos os prédios históricos e 

museus existentes no Estado e, posteriormente a esse levantamento, serão elaborados relatórios do Corpo 

de Bombeiros, subsidiando ações preventivas de incêndio e pânico e apontando as melhorias necessárias 

para a preservação do patrimônio, estabelecendo-se a ordem de prioridades em relação aos riscos detecta-

dos.

4.1.1.14 Núcleo de Geotecnologias

O Núcleo de Geotecnologias (Nugeo), coordenado pelo Caoma, tem como objetivo auxiliar as Promotorias 

de Justiça na defesa do meio ambiente, por meio de constatações ambientais realizadas por geotecnologia, 

possibilitando ao MPMS detectar irregularidades, como desmatamentos ilegais de vegetação nativa, além 

de verificar a situação das APPs e reservas legais das propriedades rurais.

O Nugeo trabalha com a demanda externa, provocada pelas Promotorias de Justiça de Mato Grosso do Sul, 

e interna, por meio do monitoramento contínuo de imagens de satélite.

Atua no Programa de Detecção de Desmatamento Ilegal de Vegetação Nativa (Programa DNA Ambiental), 

havendo, no decorrer do ano, levantado dados referentes aos anos de 2016 e 2017, para subsidiar fiscaliza-

ções, autuações e providências. Os trabalhos foram entregues às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, 

à PMA, ao Ibama e ao Imasul.
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Foram produzidos 217 pareceres técnicos, elaborados por meio de análise multitemporal de imagens de 

satélite, por meio das quais foram detectadas irregularidades abrangendo os seguintes municípios:

Tabela 18. Quantitativo de pareceres técnicos por município em 2018

Ademais, foram atualizados os computadores de geoprocessamento do Nugeo e adquirido o software 

PIX4D Mapper, para registros fotográficos precisos e elaboração de ortomosaicos, com subsequente capaci-

tação dos técnicos do setor.

Campo Grande 62

Amambai 34

Ivinhema 17

Maracaju 12

Ponta Porã 12

Aquidauana 11

Corumbá 9

Dourados 8

Bodoquena 7

Fátima do Sul 7

Iguatemi 6

Coxim 5

Camapuã 3

Sidrolândia 3

Dois Irmãos do Buriti 2

Anaurilândia 2

Miranda 2

Nova Andradina 2

Porto Murtinho 2

São Gabriel do Oeste 2

Sete Quedas 2

Angélica 1

Bataguassu 1

Chapadão do Sul 1

Jardim 1

Laguna Carapã 1

Mundo Novo 1

Naviraí 1
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4.1.2 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial

Coordenação:  Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (de 1º.1 a 14.5.2018)

   Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (de 15.5 a 31.12.2018)

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade 

Policial fornece 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, especialmente nas áreas relacionadas ao crime organizado.

O Procurador de Justiça Coordenador do CAO exerce, também, a função de Coordenador-Geral do Grupo 

de Atuação Especial da Execução Penal (Gaep) e de Supervisor do Grupo de Atuação Especial de Controle 

Externo da Atividade Policial (Gacep). O CAO ainda tem sob sua vinculação o Núcleo Criminal (Nucrim), que 

lhe presta apoio técnico.

Em 27.4.2018, o Centro de Apoio realizou reunião com o Promotores de Justiça integrantes do Gaep, na qual 

foram discutidos diversos temas referentes à execução penal, como o novo Regimento Interno Básico das 

Unidades Penais (Ribup), a alteração da data-base para obtenção de benefícios na execução da pena em 

face de nova condenação (entendimento atual do STJ) e a necessidade de prequestionar a matéria. Ainda, 

foram debatidos os procedimentos a serem adotados nas violações no uso de tornozeleira e o recorrente 

tema das cantinas nas unidades penais de Mato Grosso do Sul.

Em 17.8.2018, o MPMS foi representado no Encontro Nacional de Coordenadores de Centros de Apoio 

Criminais, realizado na cidade de Goiânia (GO) pelo Promotor de Justiça do Nucrim, ocasião em que foram 

discutidos temas de relevância na área criminal.

O CAO participou também de reunião com a Corregedoria-Geral do MPMS no mês de agosto para abordar 

temas que vêm ganhando destaque na seara criminal, como o acordo de não persecução penal, estabeleci-

do inicialmente na Resolução CNMP nº 181/2017, com alterações posteriores trazidas pela Resolução CNMP 

nº 183/2018.

Em setembro, o CAO recebeu relatório encaminhado pela Promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo 

sobre a reunião realizada com os gestores da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), em 

Brasília (DF), na qual foram informados dados sobre os feminicídios ocorridos em vários estados e apresen-

tado um novo sistema de cadastro de feminicídio criado pelo CNMP.

A Coordenação do CAO participou de evento realizado pela ESMP-MS em setembro, “Rodada de Debates 

sobre os desafios da segurança digital, estratégia e cooperação no âmbito das investigações”, bem como no 

workshop “A atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri”, em outubro.
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Foram expedidas as seguintes recomendações conjuntas:

 z Recomendação Conjunta CGMP/Caocrim nº 001, de 3.5.2018, que 

dispõe sobre a atuação dos órgãos de execução na seara criminal, 

quanto à necessidade de maior controle sobre a realização de prova 

pericial nos crimes de furto praticados com destruição, rompimento 

de obstáculos ou escalada, conforme o art. 155, § 4º, incisos I e II, do 

Código Penal.

 z Recomendação Conjunta CGMP/Caocrim nº 003, de 26.11.2018, 

que dispõe sobre a importância de o Promotor de Justiça Criminal, 

em sede de alegações finais, discorrer sobre as circunstâncias 

judiciais objetivas e subjetivas da infração penal praticada, posicio-

nando-se a respeito da dosimetria da pena e do regime prisional a 

ser estabelecido, no caso de eventual condenação.

Foram publicados, também, os boletins de informação criminal, em 

conjunto com o Nucrim.

Para o ano de 2019, a perspectiva de atuação do CAO estará voltada 

para as seguintes questões:  a) realização de curso de capacitação jun-

tamente com a ESMP-MS e o Gacep sobre inquérito policial: perícia, 

provas, finalidade e objeto (homicídio, feminicídio, roubo, crimes que 

deixam vestígios); b) termos de acordo de não persecução penal 

conforme a Resolução CNMP nº 183; c) home page e elaboração de 

resolução do CAO com os órgãos participantes, Gaep, Gacep e Nucrim.

Figura 48. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

Promotora de Justiça e Secretária-

-Geral do MPMS, Bianka Karina 

Barros da Costa, e Procuradora de 

Justiça Nilza Gomes da Silva, durante 

solenidade de entrega da reestrutu-

ração do prédio da Unidade Ricardo 

Brandão do MPMS, em 3.12.2018.
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4.1.2.1 Núcleo Criminal

Responsável:  Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger

O Nucrim, vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça Criminais e do 

Controle Externo da Atividade Policial, expediu 34 ofícios no decorrer 

do exercício. Foram elaborados seis Infocrim e um Infolegis (materiais 

de informações jurídicas e criminais), e efetuadas 49 consultas e ela-
boradas três cartilhas, em formato de manual, abrangendo os 

seguintes assuntos: inquérito policial, Lei de Drogas e crimes de 

trânsito. Também foi mantida a atuação em processos de execução 

penal do Mutirão Carcerário.

Foram enviados aos Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça 

da área Criminal e-mails com artigos e materiais de apoio para conhe-

cimento e suporte aos mesmos, e foram encaminhadas 74 notícias 
e atualizações jurisprudenciais e legais. Foram enviados, também 

via e-mail, quinzenalmente, os informativos do STF e STJ. Toda a movi-

mentação dos procedimentos e trabalhos que foram executados pelo 

Nucrim teve registro nos Sistemas SU e SAJMP.

O Promotor de Justiça do Nucrim, Fabio Ianni Goldfinger, participou de 

inúmeras reuniões para tratativas de assuntos relacionados à atuação 

no âmbito criminal, com diversos órgãos, tais como o TJMS, a Sejusp, a 

Associação de Reciclagem de Lixo Eletrônico e o Conselho de Drogas.

Participação do Nucrim em eventos:

 z III Encontro nacional de prevenção e combate à tortura, em Brasília 

(DF), de 3 a 5.7.2018;

 z Audiência pública no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, 

OAB/MS, em Campo Grande, em 1º.8.2018;

34
OFÍCIOS EXPEDIDOS

49
CONSULTAS

3
CARTILHAS ELABORADAS

Figura 49. Promotor de Justiça do 

Nucrim, Fabio Ianni Goldfinger, e 

demais participantes do Encontro 

Nacional de Coordenadores de 

Centros de Apoio Operacional 

Criminal, em Goiânia (GO), em 

17.8.2018.
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 z Encontro nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminais, realizado em Goiânia (GO), em 

17.8.2018;

 z Reunião do Conselho Penitenciário (CPE/MS), realizado em Campo Grande/MS, em 21.9.2018;

 z Simpósio de acordo penal de não persecução, promovido pela Escola Superior do Ministério Público da 

União (ESMPU), no prédio da Procuradoria da República em São Paulo (SP), em 24.9.2018;

 z 1ª Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Repressão ao Crime e Tutela de Execução Penal (GNCEP), em 

Brasília (DF), em 8 e 9.10.2018;

 z 4º Encontro Regional do Planejamento Estratégico do MP, realizado em Belo Horizonte (MG), em 24 e 

25.10.2018;

 z Seminário sobre Segurança Institucional, promovido pela ESMP-MS, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em 23.11.2018;

 z Simpósio sobre colaboração premiada, em Brasília (DF), em 28 e 29.11.2018.

Visitas de inspeção respondendo pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade 

Policial (Gacep), por meio de designação, no período de 22.10 a 7.11.2018 (Portarias nº 3156/2018-PGJ, de 

19.9.2018, e nº 3694/2018-PGJ, de 1º.11.2018):

 z 22.10.2018: Batalhão de Polícia Militar Rodoviário (BPMRv), Delegacia Especializada de Combate ao Crime 

Organizado (Deco) e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo 

(Decon); em Campo Grande (MS);

 z 23.10.2018: Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Campo Grande (MS);

 z 26.10.2018: 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM), Delegacia Especializada de 

Repressão a Roubo de Banco, Assaltos e Sequestro (Garras) e Delegacia Especializada de Repressão aos 

Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), em Campo Grande (MS);

 z 29.10.2018: Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude 

e Idoso (DAIJI), Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) e Instituto Médico Legal (IML), em 

Corumbá (MS);

 z 30.10.2018: 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) e 1ª Delegacia de Polícia, em Corumbá (MS); Delegacia 

de Polícia de Ladário;

 z 31.10.2018: Batalhão de Polícia Militar de Guarda e Escolta (BPMGdaE), em Campo Grande (MS).

Para o ano de 2019, a perspectiva de atuação do Nucrim estará voltada para implantação de projetos como 

o Programa de Acompanhamento de Medidas Assecuratórias de Sequestro e Apreensão de Bens (Midas) e 

criação de home page do núcleo. Por fim, destacam-se também as seguintes atividades:

 z Encaminhamento aos Promotores de Justiça de julgamentos relevantes dos Tribunais Superiores (STF e 

STJ);

 z Acompanhamento e encaminhamento dos julgamentos do TJMS;

 z Acompanhamento de material sobre a legislação criminal atualizada e envio aos Promotores de Justiça;
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 z Envio de Infocrim e Infolegis;

 z Elaboração de orientações sobre os crimes de trânsito;

 z Realização de reuniões ordinárias de integração interinstitucional, como discussão sobre o acordo de não 

persecução penal e investigação criminal;

 z Recebimento de peças de informação, representações, notitia criminis, reclamações ou quaisquer outros 

expedientes, com posterior encaminhamento aos órgãos de execução para as medidas cabíveis;

 z Assistência ao Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções em cada área de atuação;

 z Representações em conselhos por meio de indicação do Coordenador do CAO e do Procurador-Geral de 

Justiça, nas áreas afetas;

 z Criação de uma comissão para discussão e elaboração de sugestões a respeito da audiência de custódia;

 z Interlocução com outras instituições referente à atuação das Promotorias de Justiça que atuam na 

fronteira.

4.1.3 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais

Coordenação:  Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

Em 2018, o CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais deu 

continuidade ao Projeto Brasil Transparente, que fomenta a implementação dos portais da transparência e 

de serviços de informação ao cidadão, em atendimento à Lei de Transparência (Lei Complementar nº 131, 

de 27.5.2009) e à Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei Federal nº 12.527, de 18.11.2011).

Também foi realizado o armazenamento de dados eletrônicos recebidos diariamente pelo e-mail e a manu-

tenção do banco de dados atualizado e individualizado por Promotoria de Justiça, acerca das atividades nos 

inquéritos civis, procedimentos administrativos e procedimentos preparatórios, prorrogações de prazo, TACs, 

recomendações e arquivamentos dos procedimentos, no tocante à área do Patrimônio Público e Social e 

Eleitoral.

Foram elaboradas 23 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 Patrimônio Público e Social, que versam 

sobre a Lei da Transparência e a LAI. Também foi dada continuidade à campanha nacional “O que você tem 

a ver com a corrupção?”, na qual o Coordenador do CAO atua como Coordenador Estadual.

Foram recebidos ofícios de diversos órgãos (Promotorias de Justiça, CGU e outros), com denúncias de irre-

gularidades, e expedidos ofícios e e-mails, versando sobre assuntos do Patrimônio Público. Foram recebidos 

também e-mails nos endereços eletrônicos do Centro de Apoio com informações acerca de instaurações de 

procedimentos, prorrogações de prazo, arquivamentos, bem como ofícios e solicitações.
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Na webpage do Centro de Apoio, foram disponibilizados materiais de pesquisa nas áreas afetas ao Patrimô-

nio Público e Eleitoral, ofícios circulares, peças jurídicas, resoluções, recomendações, notícias, legislações, 

modelos de ações civis públicas (ACPs), eventos e modelos de procedimentos elaborados pelos membros 

da Instituição.

Em relação à área eleitoral, foram recebidas sete portarias do Ministério Público Federal (MPF), sendo uma 

conjunta com o TRE/MS (referentes a procedimentos de registros de denúncias e ao pleito eleitoral), devi-

damente encaminhadas aos Promotores de Justiça da área. O CAO recebeu quatro denúncias por meio da 

Ouvidoria do MPMS, sendo todas encaminhadas ao MPF por e-mail para averiguação. Uma denúncia foi 

encaminhada aos Promotores de Justiça do Patrimônio Público para distribuição e averiguação das infor-

mações constantes na mesma.

Em atuação conjunta do CAO com o Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações (Nupatri), sob supervisão 

daquele, foram enviados aos Promotores e Procuradores de Justiça mensagens por e-mail e WhatsApp com 

artigos e material de apoio para conhecimento e suporte. A movimentação dos procedimentos e trabalhos 

que foram executados pelo CAO foi registrada no Sistema SU.

O Coordenador do CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitoral, 

Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto, participou de diversos eventos, cursos e reuniões afetos às áreas:

 z 18 a 20.4: Reunião Nacional dos Coordenadores de Comissão Permanente do CNPG, no Rio de Janeiro 

(RJ);

 z 9 a 12.5: Reunião Nacional dos Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça do Patrimônio Público, em Belo Horizonte (MG);

 z 21 e 22.5: Ação Nacional de Enfrentamento à Corrupção, ocorrida no CNMP, em Brasília (DF);

 z 26 e 27.7: Curso de Detecção e Prevenção de Fraudes em Licitações, na Sala do Colégio de Procuradores, 

no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z 10.8: Simpósio de Direito Eleitoral, realizado pela ESMP-MS no Auditório Dra. Claudia Menezes Pereira, no 

prédio das Promotorias de Justiça da Capital, Unidade Rua da Paz, em Campo Grande (MS);

 z 29 a 31.8: Encontro Nacional da Defesa da Probidade Administrativa, em Brasília (DF);

 z 25 a 27.10: Reunião Nacional do Grupo de Defesa do Patrimônio Público, em Belém (PA);

 z 23 a 26.11: IV Congresso do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

em São Paulo (SP);

 z 3.12: Reunião de Acompanhamento Tático (RAT), conduzida pelo Procurador-Geral Adjunto de Justiça de 

Gestão e Planejamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas, para apresentação do estágio atual do 

Planejamento Estratégico e Revisão do Plano Estratégico Institucional de 2019.

Também atuou na auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas no 1º e 2º turnos das eleições em 2018 

e na Campanha “Voto certo é voto limpo”, uma iniciativa conjunta do MPMS, do TRE-MS, do MPF, e da 

Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), com o objetivo de conscientizar a 

população sobre a importância do voto ético, livre e consciente na escolha dos seus representantes. A 
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campanha incluiu uma série de ações de divulgação tais como panfle-

tagens no trânsito, palestras educacionais no interior e disponibilização 

de material.

Figura 50. Procurador de Justiça e Coordenador do então CAO das Pro-

motorias de Justiça Eleitorais, Antonio Siufi Neto, durante lançamento da 

campanha institucional “Voto certo é voto limpo”, no plenário do TRE-MS, em 

23.7.2018.

O Centro de Apoio realizou ações de coordenação e medidas frente 

às ações judiciais na área do patrimônio público, com levantamen-

tos estatísticos em todas as comarcas do Estado e atuação frente ao 

Poder Judiciário, com vistas a promover mais rapidez na tramitação 

dos processos, evitando-se prescrições, prejuízo às provas e sentimen-

to de impunidade.

Manteve o trabalho de apoio, levantamento de dados e análise dos 

procedimentos instaurados pelos membros do MPMS, referente ao 

cumprimento da Lei de Transparência e à prestação de contas, promo-

vendo levantamentos e elaborando o relatório denominado Nota de 

Análise Simplificada (NAS).

Por meio da STI, fomentou-se a criação de um banco de dados para 

facilitar as pesquisas diárias por parte do CAO bem como do Nupatri.

Na área das Fundações, foi realizado atendimento às Promotorias de 

Justiça e às instituições (via e-mail, ofício, telefone e/ou presencialmen-

te), para sanar dúvidas referentes: ao Sistema de Cadastro e Prestação 

de Contas (Sicap); aos novos procedimentos referentes à prestação de 

Figura 51. Presidente da OAB/MS, 

Mansour Elias Karmouche; Procu-

rador Regional Eleitoral, Marcos 

Nassar; Procurador de Justiça e Co-

ordenador do então CAO das Promo-

torias de Justiça Eleitorais, Antonio 

Siufi Neto, e servidores durante ação 

de divulgação da campanha “Voto 

certo é voto limpo”, na Avenida 

Afonso Pena, em 27.8.2018.
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contas, visando atender o disposto no art. 56 da Resolução nº 014/2017-CPJ, de 18.12.2017; bem como às 

alterações e/ou extinção das Fundações.

Foram analisados os procedimentos administrativos remetidos pelas Promotorias de Justiça das Fundações, 

para posterior encaminhamento ao Daex, visando análise contábil do exercício financeiro apontado, obje-

tivando emissão de termo de regularidade da instituição, expedido pela Promotoria de Justiça de origem.

Elaborados também os relatórios mensais dos documentos recebidos e enviados para as Promotorias de 

Justiça e para o Daex, objetivando uma visão panorâmica do movimento processual na seara de abrangên-

cia do velamento das Fundações Privadas, bem como relatório para o Sistema SU.

Em relação às movimentações de instauração de procedimentos, percebe-se que o mês de julho, tal qual 

nos exercícios anteriores, se destacou em relação aos demais, em decorrência do prazo para entrega obri-

gatória 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, que disciplina a atuação das Promotorias de Justiça das 

Fundações no Estado de Mato Grosso do Sul.

Tabela 19. Movimentação dos expedientes das Promotorias de Justiça de Tutela das Fundações 
Privadas e Entidades de Interesse Social 

Figura 52. Termos de regularidade e andamento.

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

Instaurações 4 1 1 1 1 3 17 7 0 5 5 11

Arquivamentos 1 0 1 0 2 0 2 1 5 0 2 2
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13

8

19

23

16
18

5

12

1

12
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Também foram desenvolvidas as seguintes atividades na área das Fundações:

 z Formalização do convênio de colaboração científica e tecnológica entre o MPMS e a Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas (Fipe), para o uso do Sistema Sicap.

 z Prosseguimento do projeto de alimentação da página do Caofun, com informações atualizadas, no Portal 

do MPMS pelo Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (Gecon).

 z Atualização do banco de dados do CAO no que se refere aos registros das fundações ativas e das extintas 

ou em processo de extinção.

 z Registro dos expedientes que passam pelo Caofun no Sistema SU, para ciência ao CNMP.

 z Atividade de suporte técnico e jurídico às Promotorias de Justiça das Fundações no mister do velamento 

das Fundações Privadas.

 z Participação no curso sobre temas jurídicos e institucionais contemporâneos ofertado em modalidade 

EaD pelo CEAF-MPRS, em convênio com a ESMP-MS: “A criatividade como ferramenta essencial para a 

solução de problemas num mundo de constantes mudanças”.

Durante o mês de outubro, o então CAO das Promotorias de Justiça das Fundações (Caofun) realizou levan-

tamento de dados referentes à estrutura dos CAOs, tendo como base 15 Ministérios Públicos Estaduais, nas 

cinco regiões do país, para subsidiar análise da aglutinação dos Centros de Apoio da Instituição, especial-

mente no que se refere à localização da seara do terceiro setor.

O Coordenador e os servidores do referido centro participaram de diversos eventos, cursos e reuniões afetos 

às áreas:

 z 4.5: I Seminário Estadual sobre Prestação de Contas das Fundações Privadas ao Ministério Público – A 

efetividade do Sistema Sicap, realizado em parceria com o Caofun, o Conselho Regional de Contabilidade 

de MS (CRC/MS) e a ESMP-MS.

 z 22.9: participação do Coordenador e de servidores do Caofun no Mutirão da Cidadania – Etapa I, na 

Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, na Rua Perciliana Barbosa Ferreira, nº 540, 

Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande (MS).

 z 20.9: participação dos servidores do Centro de Apoio no Mutirão da Cidadania – Etapa II, na Escola 

Municipal Professora Tereza Rodrigues, Rua Coronel Adauto Barbosa, nº 350, Bairro Santa Emília.

 z 8.12: participação dos servidores do Centro de Apoio no Mutirão da Cidadania, na Escola Municipal Pe. 

Tomaz Ghirardelli, Rua Lúcia dos Santos, nº 460, Bairro Parque Lageado.

Para o ano de 2019, a perspectiva de atuação do CAO das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e 

Social, das Fundações e Eleitoral estará voltada para as seguintes ações:

 z Fechamento e elaboração de diagnostico, com dados empíricos e gráficos, acerca das diretrizes traçadas 

durante o evento do Patrimônio Público que discutiu as diárias dos Vereadores e Procuradorias Munici-

pais, ocorrido, em Ponta Porã, em 14.7.2017;

 z Criação de resolução, em âmbito estadual, das determinações acerca de TAC nos crimes de improbidade 

administrativa;
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 z Acompanhamento e arquivamento de dados acerca da eficácia dos TACs.

 z Encaminhamento de julgamentos relevantes dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e dos Informativos do 

STF/STJ aos órgãos de execução;

 z Acompanhamento e encaminhamento de julgamentos do TJMS;

 z Acompanhamento e envio da legislação atualizada aos Promotores de Justiça;

 z Envio dos informativos aos Promotores de Justiça;

 z Elaboração de orientações técnicas sobre improbidade administrativa;

 z Realização de reuniões ordinárias de integração interinstitucional;

 z Planejamento e estruturação do laboratório da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp); 

discussão sobre os efeitos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI - Lei nº 13.146, de 6.7.2015); sobre o direcio-

namento dos concursos públicos; o controle do processo licitatório; implementação do ponto eletrônico; 

Advocacia Pública, diária de Vereadores;

 z Recebimento, por área de atuação do CAO, de peças de informação, representações, notitia criminis, 

reclamações ou quaisquer outros expedientes, com posterior encaminhamento aos órgãos de execução;

 z Representações em conselhos por meio de indicação do Procurador-Geral de Justiça, nas áreas afetas;

 z Elaboração de material técnico de apoio;

 z Fomento à capacitação dos novos Promotores de Justiça especializados e servidores, frente ao combate 

eficaz à corrupção e à improbidade, com estratégias de atuação e metas para o enfrentamento à 

corrupção;

 z Divulgação da atuação do Ministério Público na área do patrimônio público, fundações e eleitoral nos 

sítios de notícias e redes sociais.

 z Atualização do Roteiro de Atuação para as Promotorias de Justiça das Fundações.

 z Conclusão do novo portal da área de fundações, em andamento na área de tecnologia da informação da 

Instituição.

 z Manutenção do contato com o CRC/MS, visando assinatura de convênio de cooperação para a indicação 

de contadores habilitados a realizar perícia na prestação de contas das Fundações Privadas em caso de 

incongruência na verificação das contas apresentadas;

 z Elaboração de estudo em conjunto com a Corregedoria-Geral do MPMS, referente a apresentação de 

proposta para atualização da Resolução nº 003/2006-PGJ;

 z Realização de levantamento em outras unidades do Ministério Público referente a suas atribuições na 

seara do velamento das Fundações Privadas.

 z Reorganização administrativa do Centro de Apoio, com a implementação do SAJ para melhor desempe-

nho das atividades, em função da reestruturação dos CAOs conjuntos;

 z Desenvolvimento de projetos específicos na área de Fundações, com o apoio da Seplange;

 z Atualização do roteiro de atuação para as Promotorias de Justiça das Fundações;
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 z Participação nas reuniões ordinárias da Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça 

das Fundações e Entidades de Interesse Social, previstas para os meses de março e agosto, respectiva-

mente, nas cidades de Vitória (ES) e Manaus (AM);

 z Continuidade da participação dos servidores da área de Fundações no “Mutirão da Cidadania”.

4.1.3.1 Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações

Responsável:  Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger

O Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações (Nupatri), vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça 

do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitoral, atua como núcleo de apoio técnico para o cum-

primento das finalidades daquele, em especial a fixação de ações coordenadas, mediante a disponibiliza-

ção de soluções céleres para as questões de maior complexidade, de modo a garantir maior efetividade às 

atividades-fim dos órgãos de execução em suas diversas áreas de atuação.

Foram realizados atendimentos aos membros via e-mail, contato telefônico e sistema interno de comuni-

cação (Skype), além do aplicativo WhatsApp, com envio de material como peças jurídicas, informativos, ju-

risprudência de apoio e estudos que possibilitam a criação de roteiros de atuação para as Promotorias de 

Justiça.

Para questões de maior complexidade, foram elaborados pareceres, por meio de procedimentos de gestão 

administrativa, conforme se segue.

 z Procedimento de Gestão Administrativa nº 05.2018.00001551-9

Consulente: Promotoria de Justiça de Angélica.

Objeto: ACP sobre diárias de Vereadores.

 z Procedimento de Gestão Administrativa nº 05.2018.00001554-1

Consulente: 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

Objeto: ACP sobre portal da transparência.

 z Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2018.00015929-2

Consulente: Promotoria de Justiça de Sonora.

Objeto: estudo sobre a legalidade da cessão de máquinas e operadores do município para prestarem 

serviços de caráter transitório para particulares.

 z Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2018.00019457-8

Consulente: Núcleo Ambiental vinculado ao Caoma.

Objeto: estudo sobre convênios e contratos de operações de esgoto.
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 z Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2018.00029174-5

Consulente:  49ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

Objeto: negatória de acesso a autos de inquérito civil em sigilo.

 z Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2018.00049116-1

Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de Ivinhema.

Objeto: transação em ACP de improbidade administrativa.

 z Procedimento de Gestão Administrativa nº 02.2018.00069075-6

Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de Bonito.

Objeto: conflito de competência entre o MPF e o MPMS.

O responsável pelo Nupatri, Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger, participou dos seguintes eventos:

 z 27.3: reunião com o Coordenador do então CAO Eleitoral, Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto, e 

membros da OAB/MS, para tratar sobre questões relativas às eleições de 2018;

 z 17 e 18.4: participação em seminário em Brasília (DF);

 z 23.4: reunião no TCE/MS;

 z 26.4: reunião conjunta entre o Centro de Apoio, o Ministério Público Federal e a OAB/MS, para debater 

sobre assuntos afetos às eleições de 2018;

 z 2.5: reunião no TJMS, para tratar de assuntos referentes ao concurso para cartórios;

 z 3.5: reunião com o Ministério Público Federal Eleitoral, para tratar de assuntos afetos às eleições de 2018;

 z 4.5: participação como debatedor em evento na OAB/MS acerca do Projeto de Lei nº 6.814/2017 – nova 

Lei de Licitações;

 z 25.7: reunião na Procuradoria-Geral de Justiça;

 z 26 e 27.7: Curso de Detecção e Prevenção de Fraudes em Licitações, na Sala do Colégio de Procuradores, 

no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z 7.8: 1º Seminário Estadual de Controle Social – Transparência e Probidade Pública, em Campo Grande 

(MS);

 z 10.8: Simpósio de Direito Eleitoral, realizado pela ESMP-MS, no Auditório Dra. Claudia Menezes Pereira, 

em Campo Grande (MS);

 z 21.8: reunião na OAB/MS para tratar da Campanha “Voto certo é voto limpo”, em Campo Grande (MS);

 z 23.8: entrevista na Rádio Blink FM, representando o MPMS;

 z 29 a 31.8: Encontro Nacional da Defesa da Probidade Administrativa, em Brasília (DF);
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Foi dada continuidade ao armazenamento de dados eletrônicos recebidos diariamente pelo e-mail e à ma-

nutenção do banco de dados atualizado e individualizado por Promotoria de Justiça do Patrimônio Público 

e Social, acerca das atividades nos inquéritos civis, ACPs, procedimentos administrativos e procedimentos 

preparatórios, 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 CAOs e das Promotorias do Patrimônio Público e Social.

Recebimento de ofícios e e-mails, versando sobre assuntos do Núcleo, encaminhamento de denúncias, re-

presentações, solicitações e documentos recebidos e enviados aos órgãos de execução.

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 ACPs, eventos e modelos de procedimentos elaborados pelos membros do Ministério Público 

atinentes à defesa do Patrimônio Público e Social. Foram inseridas, durante o período, 97 novas peças 
jurídicas ao total.

Foram encaminhadas notícias, modelos de peças e artigos por e-mail com intuito de fornecer aporte neces-

sário à incisiva atuação ministerial na proteção do erário e de seus corolários. Foi disponibilizada na intranet 

pasta com modelos para consultas pelos membros, a qual é constantemente atualizada e contou em 2018 

com mais de 200 peças.

Também foram confeccionados e encaminhados aos Promotores de Justiça os Boletins Informativos do 
Nupatri nº 7 e 8, onde estão compilados assuntos relevantes e jurisprudências afetas ao tema, bem como o 

1º Boletim Informativo Eleitoral.

Entre os planos do Nupatri, destacam-se:

 z Em conjunto com o CAO do Patrimônio Público, realizar medidas referentes às ações judiciais na área, 

observando-se o Plano de Gestão de Estratégica, com vistas a promover mais rapidez na tramitação dos 

processos;

 z 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;

 z Prosseguir no apoio, levantamento de dados e análise dos procedimentos instaurados pelos membros do 

Parquet referentes ao cumprimento da Lei da Transparência;

 z Dar sequência à remessa periódica de material de apoio às Promotorias de Justiça como complementa-

ção à atividade de pesquisa individual que cada Promotor de Justiça realiza;

 z Articulação para atuação conjunta e uniforme entre os Promotores de Justiça da Capital e do Interior;

 z Desenvolver tratativas com a Administração Superior com vistas à possibilidade de celebração de 

convênio de cooperação técnica e operacional entre a Instituição e o TCE/MS, para fins de troca de in-

formações, documentos e serviços para aperfeiçoar as medidas destinadas à proteção do patrimônio 

público;
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 z 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;

 z Promover o fomento de estratégias de atuação por meio de reuniões, divulgação de conteúdos e infor-

mativos.

4.1.4 Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça da 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) realizou diversas atividades de apoio técnico 

e operacional visando contribuir para a efetiva atuação dos Promotores 

de Justiça da área especializada, destacando-se a atuação voltada para 

o atendimento das crianças que se encontram nas instituições de aco-

lhimento e para os adolescentes que cumprem medidas restritivas de 

liberdade nas Unidades Educacionais de Internação (UNEIs).

A Lei Nacional da Adoção (Lei nº 12.010, de 3.8.2009) e a Lei do Sistema 

Nacional de Atendimento Socieducativo (Sinase – Lei nº 12.594, de 

18.1.2012) regulamentam a execução de todo atendimento que deve 

ser propiciado para que as crianças e adolescentes recebam tais 

medidas de forma a superarem a condição em que se encontram. En-

tretanto, como o atendimento de tal demanda envolve a articulação 

em rede, principalmente nas áreas de educação, saúde, assistência 

social e segurança pública, faz-se necessário que haja uma constante 

capacitação visando a sua integração. Tal aspecto consiste na maior 

dificuldade para que todo o sistema funcione em prol das crianças e 

adolescentes que dela necessitam.

Figura 53. Plantio simbólico de 

um jardim na sede da comarca de 

Naviraí, em alusão à semana de 

combate à exploração sexual de 

crianças e adolescentes.
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Nesse sentido, as atribuições do Centro de Apoio estão voltadas para a orientação e apoio aos Promotores de 

Justiça que atuam na área especializada, bem como para o contato com órgãos governamentais e entidades, 

de forma a buscar, em conjunto com a Rede de Atendimento, a concretização de políticas públicas voltadas 

para essa parcela da população, com consequente desenvolvimento de práticas voltadas para a preservação 

da saúde física e psicológica das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.

Durante o mês de maio, com o apoio do Ministério Público, ocorreu a Campanha do Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio). A campanha “Faça 

Bonito”, promovida pelo Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais 

de Crianças e Adolescentes (Comcex/MS), contou com o desenvolvimento de ações em Campo Grande e 

em vários municípios do Estado, como forma de mobilizar a sociedade e combater o abuso e a exploração 

sexual contra crianças e adolescentes. 

Durante o mês de setembro, ocorreram mais duas reuniões vinculadas à Sejusp; a primeira, realizada com a 

equipe técnica da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS), que apresentou ao Coordenador 

do CAOPJIJ um projeto para a realização de seminário com o tema: “A socioeducação em rede”, durante os 

meses de outubro e novembro de 2018, abrangendo os cinco municípios onde estão instaladas as UNEIs 

do Estado, solicitando apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, que foi concedido; a segunda, realizada dire-

tamente com o Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e 

os Promotores de Justiça Diretores dos Núcleos Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso do Sul, Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, 

Fabrícia Barbosa Lima, Paulo Leonardo de Farias e Moisés Casarotto, tratou sobre a conclusão do Plano 

Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo, para submetê-lo à aprovação junto ao Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/MS).

No mês de novembro, o Procurador de Justiça e Coordenador do CAO, Hudson Shiguer Kinashi, acompanha-

do dos Promotores de Justiça da área especializada da Infância e da Juventude Ana Cristina Carneiro Dias (4ª 

Promotoria de Justiça de Três Lagoas), Fabrícia Barbosa Lima (9ª Promotoria de Justiça de Dourados), Janeli 

Basso (2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia), Juliana Nonato (1ª Promotoria de Justiça de Paranaíba) e 

Nicolau Bacarji Junior (33ª Promotoria de Justiça de Campo Grande), participou do XXVIII Encontro Nacional 
dos Grupos de Apoio à Adoção (Enapa),que visa a troca de experiências sobre a adoção e o fortalecimento 

de ações em seu benefício.

No dia 27.11.2018, participou da Reunião de Acompanhamento Tático (RAT), realizada pela Procuradoria-

-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional e pela Seplange, acompanhado de toda 

equipe de trabalho do CAOPJIJ, para apresentação do estágio atual do planejamento estratégico.

Nos dias 6 e 7.12.2018, o Coordenador do CAOPJIJ participou do “VIII Encontro Estadual do Ministério 

Público”, realizado no auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na Procuradoria-Geral de Justiça, cujo tema 

central foram os 30 anos da Constituição Cidadã.

Em 11.12.2018, o Coordenador do CAOPJIJ recebeu em seu gabinete o Procurador do Estado Wagner 

Moreira Garcia para tratar sobre o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo, pauta que fez parte de 

todas as reuniões ordinárias de 2018 com os Diretores dos Núcleos Regionais de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a sua conclusão.
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4.1.4.1 Reuniões ordinárias dos Diretores dos 
Núcleos Regionais da Infância e da Juventude

Nas iniciativas de apoio técnico e operacional propostas pelo CAO, des-

taca-se a 1ª Reunião Ordinária dos Diretores dos Núcleos Regionais 
da Infância e da Juventude, ocorrida em 20.4.2018, cujo principal 

tema foram os problemas específicos que envolvem o atendimento de 

crianças e adolescentes.

Durante a referida reunião, deliberou-se a necessidade de uma capaci-

tação para os Promotores de Justiça com a atuação na área da Infância 

e da Juventude tendo como enfoque a Lei da Escuta Especializada em 

razão da grande demanda de atendimentos a crianças e adolescentes 

que passam por esse tipo de violação.

Nos dias 14 e 15.6.2018, no auditório do TCE/MS, foi promovido pela 

ESMP-MS o curso “Escuta Protegida nos termos da Lei nº 13.431/2017”, 

O Coordenador do CAOPJIJ compôs a mesa solene e fez uma breve 

introdução sobre as mudanças na referida lei, mencionando, ainda, a 

importância do curso, por tratar de temas de grande relevância para 

o fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de 

violência ou testemunhas.

A 2ª Reunião Ordinária dos Diretores dos Núcleos Regionais Infância 
e da Juventude, ocorrida em 17.8.2018, teve como tema principal a 

Figura 54. 1ª Reunião Ordinária dos Diretores dos Núcleos Regionais da 

Infância e da Juventude, realizada na Sala de Reuniões da Procuradoria-Geral 

de Justiça, em 20.4.2018,

Figura 55. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAOPJIJ, Hudson 

Shiguer Kinashi, durante o curso 

“Escuta Protegida nos termos da 

Lei n. 13.431/2017”, promovido pela 

ESMP-MS, no auditório do TCE/MS, 

em 14.6.2018.
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“Avaliação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo”, realizada em conjunto com a equipe da SAS, 

vinculada à Sejusp. 

Deliberou-se a necessidade de encaminhamento ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de 

sugestões de retificação do Plano Decenal para dar celeridade a sua conclusão, bem como sobre a necessi-

dade de se finalizar a minuta do Regimento Interno das UNEIs.

Referentemente ao atendimento socioeducativo, o CAOPJIJ realizou um levantamento junto à Sejusp no 

que diz respeito a quantidade de vagas disponíveis, lotação, entre outros, conforme tabelas a seguir.

Tabela 20. Situação das Unidades Educacionais de Internação

Tabela 21. Número total de pedidos de vagas de internação por prazo indeterminado recebidos 
entre 1º.01.2018 a 21.09.2018.

Descrição Quantidade

Número de UNEIs em funcionamento no Estado 7

Número de UNEIs provisórias no Estado 1

Número de Unidades Educacionais de Semiliberdade em funcionamento no 
Estado

2

Número total de vagas disponíveis nas UNEIs 225

Número atual de socioeducandos em cumprimento de Internação por prazo 
indeterminado no Estado

194

Número total de vagas disponíveis nas UNEIs provisórias 26

Número atual de socioeducandos em cumprimento de internação provisória no 
Estado

60

Número total de vagas disponíveis nas Unidades Educacionais de Semiliberdade 32

Número atual de socioeducandos em cumprimento de semiliberdade no Estado 2

Tempo médio estimado de cumprimento de medida de semiliberdade 6 meses

Fonte: Sejusp

Descrição Quantidade

Total de pedidos solicitados 165

Pedidos deferidos 29

Pedidos indeferidos 136

Fonte: Sejusp
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Em  30.11.2018, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária dos Diretores 
dos Núcleos Regionais da Infância e da Juventude, a qual contou 

com a presença de representantes da Divisão de Educação para o 

Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS), do 

Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/MS), para tratar sobre o 

panorama do transporte escolar no Estado de Mato Grosso do Sul,  es-

pecialmente em relação às vistorias desses veículos e a questão da 

segurança das crianças e adolescentes que o utilizam, bem como 

sobre amudança do sistema de vistorias semestrais, que passará a ser 

feita por meio do Sistema Nacional de Inspeção Veicular.

Ao final da reunião ordinária, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de 

Gestão e Planejamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas, e 

o Promotor de Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estra-

tégica, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, explanaram aos membros 

presentes sobre a importância da coleta de dados para o Planejamen-

to Estratégico Institucional, bem como para a criação de projetos para 

atender a área especializada.

4.1.4.2 Disque 100

Uma das prioridades do CAOPJIJ foi dar continuidade ao monitoramen-

to 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), implantado em 2012 pela Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República (SDH).

Figura 56. 3ª Reunião Ordinária dos 

Diretores dos Núcleos Regionais da 

Infância e da Juventude, realizada 

no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, em 30.11.2018,
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Vale destacar que no ano de 2016, com o esforço dispendido em 

conjunto pelo Centro de Apoio e as Promotorias de Justiça da Infância e 

da Juventude, foi possível zerar a quantidade de denúncias represadas 

no sistema, sendo possível dar enfoque às atuais recebidas diariamen-

te. Além disso, com a renovação do Termo de Compromisso Operacio-

nal 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 ado-

lescente e nos casos em que houver omissão da autoridade responsá-

vel pela apuração da violação de direitos.

Em 2017 e 2018, a quantidade de denúncias encaminhadas pelo 

CAOPJIJ às Promotorias de Justiça foi de 242 e128, respectivamente, 

representando uma redução de 47%.

4.1.4.3 Transporte escolar

Além disso, a fiscalização e acompanhamento das vistorias semestrais 

do transporte escolar continuou sendo uma importante atuação dos 

Promotores de Justiça da Infância e da Juventude em todos os muni-

cípios do Estado. A Promotora de Justiça titular da 28ª Promotoria de 

Justiça da Infância e Juventude da Capital, Vera Aparecida Cardoso 

Bogalho Frost Vieira, representou o MPMS na comissão técnica firmada 

para conduzir os trabalhos, sob a coordenação e orientação do CAO, 

em cumprimento ao Termo de Cooperação Mútua nº 01/2016 e 

conforme dispõe a Lei nº 9.503 de 23.9.1997, que instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro, bem como em cumprimento de outras leis, 

nominadas no referido termo, que estabelecem as diretrizes e normas 

gerais sobre o transporte escolar de alunos, para que as crianças e ado-

lescentes que dele necessitem tenham acesso a um meio de transpor-

te seguro.

Verificou-se, durante a vistoria realizada no segundo semestre de 2018, 

34% dos veículos que realizam transporte escola no Estado não re-
alizaram a vistoria obrigatória, o que exige que sejam adotadas provi-

dências em cada Comarca onde tal fato ocorreu.

2017 2018

242

128

47%
de redução

Figura 57. Acompanhamento das 

denúncias realizadas por meio do 

Disque 100 nos anos de 2017 e 

2018.

Figura 58. Registro durante fis-

calização e acompanhamento das 

vistorias semestrais do transporte 

escolar.

34%
dos veículos não realizaram 
vistoria obrigatória
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Tabela 22. Situação dos veículos que realizam o transporte de escolares no Estado de MS

4.1.4.4 Projetos e programas

Entre os projetos e programas desenvolvidos pelos Promotores de Justiça com atuação na área especializa-

da da Infância e da Juventude, ou com o apoio destes, destacaram-se:

 z Projeto social “Formando Vencedores”, que se iniciou em dezembro de 2009 e busca evitar que crianças 

passem seu tempo nas ruas, propondo que se ocupem com a prática esportiva de aulas de caratê 

Wado-Ryu, contando com o apoio do MPMS, por meio das Promotoras de Justiça Janeli Basso e Daniele 

Borghetti Zampieri de Oliveira, das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Sidrolândia.

 z Programa Família Acolhedora, que consiste em cadastrar e capacitar famílias da comunidade para 

receberem, em suas casas, temporariamente, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e 

social. Foi realizado na comarca de Amambai, pelo Promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna 

Pinheiro da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Amambai.

 z Participação no Projeto MP sem Divisa: “Por um Conselho Tutelar sem divisas – Agindo localmente, 
pensando globalmente”, que tem como objetivo a interação entre Conselhos Tutelares, Conselhos Mu-

nicipais e a consolidação da Rede Interestadual de Proteção à Criança e ao Adolescente. O projeto foi 

conduzido pelo Promotor de Justiça Adriano Barrozo da Silva, da Promotoria de Justiça de Sonora, re-

presentando o MPMS; e pela Promotora de Justiça de Itiquira, Ludmilla Evelin de Faria Santana Cardoso, 

representando MPMT.

 z Projeto “Nadando em frente”, que oferece aulas de natação a crianças carentes e/ou em situação de 

risco, que estejam em unidades de acolhimento institucionais. O projeto foi desenvolvido na comarca 

de Dourados, pelo Promotor de Justiça Juliano Albuquerque, da 8ª Promotoria de Justiça de Dourados.

 z Projeto “III Júri Simulado Escolar – Dr. Pedro Félix de Freitas”, edição 2018, realizado em 7.11, pelo 

Promotor de Justiça Paulo Henrique Mendonca de Freitas, da Promotoria de Justiça de Brasilândia, com 

o objetivo de aproximar alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública ao MPMS.

 z Projeto “Corrupção? Na minha escola, não!” idealizado pelo Promotor de Justiça Daniel do Nascimento 

Britto, da 1ª Promotoria de Justiça de Ivinhema, com objetivo de sensibilizar alunos das escolas públicas 

e ensiná-los sobre o que é corrupção, as facetas desta, suas ocorrências, seus diagnósticos na escola e o 

que podemos fazer para combatê-la.

Descrição Quantidade

Quantidade de veículos aprovados 2.190

Quantidade de veículos reprovados 27

Quantidade de veículos que não realizaram a vistoria 1.199

Quantidade de veículos baixados 77

Total de veículos que realizam o transporte escolar no Estado 3.493

Fonte: Detran/MS
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 z ProCEVE, projeto contra a evasão e violência escolar, que age em conjunto com escolas estaduais e mu-

nicipais, Conselhos Tutelares, Secretarias de Educação, de Saúde e de Assistência Social, além da Polícia 

Civil, estabelecendo direitos e deveres embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 

8.069, de 13.7.1990).

4.1.4.5 Registro e acompanhamento de procedimentos 
instaurados nas Promotorias de Justiça

Constam as seguintes atuações ministeriais em prol da proteção dos direitos da criança e do adolescente 

em todo o Estado:

 z ACP ajuizada pelo Promotor de Justiça Mateus Sleiman Castriani Quirino, da Promotoria de Justiça de 

Anastácio, em face do município de Anastácio e da instituição de acolhimento Sociedade Missionária 

Ebenézer (Some) requerendo a suspensão de suas atividades e a desocupação do imóvel, obstando-se 

novos acolhimentos de crianças no local, devido às enchentes do Rio Aquidauana. Já ao município, a 

Promotoria de Justiça requereu providências no sentido de se definir um local adequado, com equipe 

técnica, para receber as crianças e adolescentes abrigados na entidade Some;

 z Seminário O Acolhimento Institucional e Familiar de Crianças e Adolescentes Indígenas no Município de 

Dourados e Laguna Carapã”, realizado pelo Promotor de Justiça Luiz Gustavo Camacho Terçariol, titular 

da 17ª Promotoria de Justiça de Dourados, em parceria com a Faculdade Intercultural Indígena (Faind), 

da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), representada pelo Prof. Dr. Antonio Dari Ramos. O 

evento contou com a participação de toda a rede de proteção de Dourados e Laguna Caarapã;

 z Conferência da Criança e do Adolescente em Naviraí, realizada pelo Promotor de Justiça Paulo da Graça 

Riquelme de Macedo Junior, da 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí, que teve como norte: “A Proteção 

Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”;

 z Audiência pública para tratar sobre Critérios de Matrículas de Novos Alunos na Educação Infantil de 

Iguatemi e Fixação de Regras para Caracterização do Abandono de Vaga, realizada pelo Promotor de 

Justiça de Iguatemi, Thiago Barbosa da Silva;

 z A partir de pedido de providência ajuizado pelo MPMS, por meio da Promotora de Justiça Mariana 

Sleiman Gomes, da Promotoria de Justiça de Nioaque, o TJMS lançou no município o “Projeto Padrinho”, 

que visa ao apadrinhamento afetivo e material, por meio de atividades de esporte e lazer, prestação de 

serviço e ajuda material à criança e/ou à família;

 z A 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Caarapó, por meio do Promotor de Justiça Arthur Dias Júnio, 

empreendeu esforços para orientar os pais e responsáveis legais de crianças menores de cinco anos 

sobre a importância de atualizar a carteira de vacinação dos infantes;

 z A Promotora de Justiça Juliana Martins Zaupa, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema, reco-

mendou à Secretaria de Estado de Educação (SED) a adoção de providências cabíveis a fim de suprir 

a falta de livros didáticos necessários ao desempenho das atividades escolares, bem como velar para 

que os que forem adquiridos tenham boa qualidade pedagógica, a serem escolhidos por meio de uma 

comissão qualificada, cuidando de elaborar um plano de fornecimento de material didático de acordo 

com o número de alunos matriculados;
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 z Em Amambai, o Promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza SantAnna Pinheiro, da 2ª Promotoria de 

Justiça, recomendou ao Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia e à Secretária Municipal de Assistência 

Social que implementem o Projeto Família Acolhedora   Coronel Sapucaia/MS. Além disso, os Promoto-

res de Justiça com atuação na área da Infância e Juventude de outras comarcas também empreende-

ram esforços para implementar o projeto, para que a criança e o adolescente que tenham enfrentado 

situação de risco que torne imperioso o afastamento da família original possam ser acolhidos em um 

seio familiar estruturado, devidamente acompanhado por equipe técnica capacitada, recebendo para 

tanto um subsidio financeiro para auxílio na manutenção do menor, até que se resolva a possibilidade da 

inserção familiar deste, ou o seu encaminhamento à adoção.

 z TAC firmado pelo MPMS, por meio da Promotora de Justiça Juliana Martins Zaupa, da 2ª Promotoria de 

Justiça de Ivinhema, com o Prefeito de Ivinhema, Éder Uilson França Lima, para garantir a disponibiliza-

ção de vagas imediatas para as crianças não matriculadas na rede de educação pré-escolar no município. 

O acordo garante ainda a disponibilização do número de vagas correspondente ao número de crianças 

solicitantes no próximo ano letivo, visando dar cumprimento à Constituição Federal, ao ECA e à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394, de 20.12.1996), no que se refere ao acesso 

à Educação Infantil das crianças de zero a cinco anos de idade.

 z Na área infracional, destaque para a atuação da Promotora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho 

Frost Vieira, titular da 28ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital, na fiscalização das 

UNEIs e das Unidades Educacionais de Semiliberdade da comarca de Campo Grande, bem como no 

combate constante às denúncias de práticas de torturas ocorridas nessas UNEIs, especialmente no 

tocante à UNEI Dom Bosco.

Ainda, no tocante às atividades desenvolvidas pelo CAO, destaca-se o apoio permanente dado aos membros 

da área especializada no desempenho de suas atribuições, por meio da realização de pesquisas técnico-ju-

rídicas, atualização de normas e notícias referentes à infância e juventude, fornecimento de jurisprudências, 

legislações, doutrinas para a elaboração de peças jurídicas, bem como de pareceres em assuntos específi-

cos, informações sobre eventos, bibliografia e notícias relevantes que são também alimentadas na página 

do CAO, no sítio do MPMS.

O CAO também recebeu e registrou em banco de dados próprio e no Sistema SU 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. Foram recebidos um total de 1.064 procedi-
mentos oriundos das Promotorias de Justiça de todo o Estado. 

Tabela 23. Acompanhamento de autos de procedimentos oriundos das Promotorias de Justiça da 
Infância e Juventude

Tipo de auto Quantidade

Notícia de fato 103

Procedimento administrativo 809

Procedimento preparatório 12

Inquérito civil 94

Tipo de auto Quantidade

Ação civil pública 25

Medida de proteção 19

Outras ações ajuizadas 2

Total no ano 1.064
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Esclarece-se que a utilização doSAJMP acabou contribuindo para uma diminuição acentuada desses 

registros no CAO, em razão do que dispõe a Resolução nº 05/2015-CPJ, de 20.3.2015.

Ademais, o CAOPJIJ recebeu um total de 280 ofícios e 13 memorandos e expediu 79 ofícios, 15 ofícios 

circulares e 26 memorandos, além de realizar 40 pesquisas e/ou envio de materiais de apoio às Promo-

torias de Justiça da área especializada, sendo que os principais assuntos em destaque versaram sobre a 

Lei da Escuta Protegida; consulta jurídica sobre a possibilidade de estipulação de guarda compartilhada de 

menor residente no exterior; possibilidade de autorização para a prática de tiro esportivo para menor de 18 

anos; parecer jurídico sobre a possibilidade de o Detran/MS bloquear administrativamente os veículos que, 

mesmo autorizados, encontrem-se inadimplentes com as determinações para exercer o transporte escolar, 

entre outros.

Para o ano de 2019, já se encontram definidas as datas para as reuniões ordinárias quadrimestrais com os 

Diretores dos Núcleos Regionais, bem como estabelecidas as prioridades para atuação, especialmente, no 

tocante ao funcionamento e melhoria do atendimento prestado pelas UNEIs e pelos Conselhos Tutelares em 

Mato Grosso do Sul.

4.1.5 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos 
Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência

Coordenação:  Procurador de Justiça Francisco Neves Junior

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos 

Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAOPJCCDH) atualizou o Portal do MPMS com notícias, 

publicações, doutrinas, legislações, jurisprudências, informações de eventos, bibliografias, links, rede de 

atendimento, peças jurídicas, pareceres, portarias de instauração e despachos de prorrogação e arquiva-

mento de inquéritos civis, procedimentos preparatórios, procedimentos administrativos, notícias de fato e 

recomendações.

O então Centro de Apoio dos Direitos Humanos recebeu as seguintes denúncias:

 z Objeto: violência doméstica contra o homem.

Providências: denúncia arquivada com o seguinte despacho: “Tendo em vista que as questões criminais 

apontadas são (sic) e sempre tiveram respaldo legal nas apurações envolvendo esse tipo de violência, 

não se tratando de aspecto atinente à gênero (sic), consoante estabelecido na Lei Maria da Penha, não há 

necessidade de maiores orientações dos Promotores (as) de Justiça. Assim, determino o arquivamento 

dos presentes”.

 z Objeto: violação de direitos humanos – transfobia.

Providências: encaminhado o Ofício nº 20/2017/SEI/OUVIDH/MDH da Ouvidoria Nacional dos Direitos 

Humanos para 4ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas.
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 z Objeto: possível negligência aos cuidados da saúde de preso.

Providências: expedição do Memorando nº 07/2018/CAOPJCCDH à 50ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande – encaminhando a denúncia para providências; recebimento do Ofício nº 0100/2018/50PJ/CGR – 

informando o registro da Notícia de Fato nº 01.2018.00001237-7 na 50ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande.

 z Objeto: contra médicos do INSS (indeferimento de benefício) e CAPS Álcool e Drogas (mau funcionamen-

to).

Providências: denúncia encaminhada via e-mail, em 27.2.2018, à 32ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande, para conhecimento e providências.

 z Objeto: assédio moral/discriminação em razão da orientação sexual.

Providências: denúncia encaminhada via e-mail, em 2.4.2018, à 4ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, 

para conhecimento e providências.

 z Objeto: atrasos da Casa de Saúde no fornecimento das enzimas pancreáticas para tratamento de fibrose 

cística.

Providências: expedição dos Memorandos nº 26/2018/CAOPJCCDH e nº 34/2018/CAOPJCCDH à 32ª Pro-

motoria de Justiça de Campo Grande, para conhecimento e providências. A denúncia chegou por inter-

médio da Associação Sul-Mato-Grossense de Fibrose Cística e do Deputado Estadual Paulo Siufi.

 z Objeto: transporte coletivo – descumprimento de horário.

Providências: expedição do Ofício nº 03/2018/CAOPJCCDH para Agetran; recebimento do Ofício nº 524/

PROJU/AGETRAN; expedição do Memorando nº 33/2018/CAOPJCCDH à 25ª Promotoria de Justiça de 

Campo Grande, para providências.

 z Objeto: negativa de atendimento de saúde a moradores do Loteamento Varandas do Campo no Jardim 

Canguru.

Providências: expedição do Memorando nº 44/2018/CAOPJCCDH à 32ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande, para providências.

4.1.5.1 Eventos, reuniões, congressos e outras participações:

 z 7 e 8.3: Reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), em Brasília (DF).

 z 23.3: VI Encontro Estadual na Lei Maria da Penha.

 z 3.4: Reunião com a Promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, da 32ª Promotoria de 

Justiça de Campo Grande e a servidora da Assecom Cynthia Maria Souza da Silveira.
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 z 3.4: Reunião com a titular do Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência Rita de Cássia Fuentes Luz 

Suenaga e integrantes da Comissão dos Idosos, das Pessoas com 

Deficiência e da Acessibilidade da OAB/MS (Codiped).

 z 11.4: Reunião com o Deputado Estadual Paulo Siufi.

 z 13.4: Reunião com o Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para 

a Saúde.

 z 16.4: Reunião com a Presidente da Comissão Segurança Pública da 

OAB/MS, Claudia Assunção.

 z 23.4: Audiência Pública “Atenção à Pessoa com deficiência: 

“Doenças Raras”, na ALMS, tendo como proponente o Deputado 

Estadual e Presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa 

de Leis, Paulo Siufi.

 z 25.4: III Colóquio Estadual de Direitos Humanos, com o tema 

Direitos Humanos: Perspectivas e Delimitações. Representou o 

Centro de Apoio neste evento a Promotora de Justiça Cristiane 

Barreto Nogueira Rizkallah.

 z 27.4: Palestras proferidas pela Coordenadora Técnica do Programa 

de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ ), Fernanda Otoni 

Brisset, e o Promotor de Justiça do MPGO Haroldo Caetano, ideali-

zador do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAI-LI), 

programas considerados de referência nacional na aplicação de 

medidas terapêuticas à pessoa com transtorno mental em conflito 

com a lei, respectivamente aplicados em Minas Gerais e Goiás.

 z 15.5: Lançamento da Campanha “Trânsito e Saúde Pública”, em 

alusão ao mês do “Maio Amarelo” - com parceria e participação da 

Promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan - 32ª 

Promotoria de Justiça da Saúde Pública.

Figura 59. Procurador de Justiça 

e Coordenador do então CAO dos 

Direitos Humanos, Francisco Neves 

Junior, e Promotora de Justiça 

Filomena Aparecida Depolito 

Fluminhan, durante lançamento 

da Campanha “Trânsito e saúde 

pública”, em 15.5.2018.
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 z 17.5: Reunião de trabalho entre as Defensorias Públicas do Estado e da União, em cooperação com o 

Centro de Apoio, com a participação de entes públicos, bem como segmentos da sociedade civil com 

interesse sobre a questão de políticas públicas voltadas a população em situação de rua. Foram apre-

sentados dados e relatórios referentes aos levantamentos e visitas efetuados pelas Defensorias Públicas 

tanto no tocante às pessoas em situação de rua desta comarca, como das entidades públicas inicialmen-

te identificadas como de acolhimento/abrigamento.

 z 17 e 18.5: 1ª Conferência Estadual da Mulher Advogada do Mato Grosso do Sul, a convite da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul - Representante do CAO D. Humanos/MPE-MS neste 

evento: Luciana do Amaral Rabelo (72ªPJ - Casa da Mulher Brasileira).

 z 23.5: II Colóquio “Desafios e Perspectivas das Migrações Hoje”, realizado pela Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas 

no Estado do Mato Grosso do Sul – CERMA/MS.

 z 29.5: Reunião com a Secretaria de Assistência Social – SAS e o Promotor de Justiça Eduardo Franco 

Cândia, para tratativas sobre a questão da população em situação de rua.

 z 8.6: Reunião do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde.

 z 18.6: Reunião na Secretaria de Saúde (SESAU) com a participação da superintendente geral de gestão 

do trabalho e educação em saúde, Gyselle Saddi Tannous, e da Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas 

da Silva.

 z 25.7: Reunião com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde e a Procuradora de Justiça Jaceguara 

Dantas da Silva, sobre cursos de ensino à distância na área da saúde para os Promotores de Justiça.

 z 1.8: Entrega de 150 mantas arrecadadas durante a campanha do Agasalho 2018 para o clube de mães 

do Centro de Educação Especial Girassol (Cedeg/APAE/CG).

Figura 60. Procurador de Justiça 

e Coordenador do então CAO dos 

Direitos Humanos, Francisco Neves 

Junior, durante ato de entrega de 

mantas para o Clube de Mães da 

APAE, em 1º.8.2018

 z 24.8: Reunião com SAS na 67ª Promotoria de Justiça de Direitos 

Humanos, para apresentação do projeto de reforma do Centro 

de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua 

(CETREMI), com a possibilidade de firmar TAC.
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 z 4 a 6.9: II Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos 

– GNDH.

 z 29.11: Palestra com o Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Rogério Schietti Cruz - “A Lei Maria da Penha e a Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça”. Evento realizado em parceria com a 

ESMP-MS, nos “16 dias de ativismo – pelo fim da violência contra 

mulher”.

Reuniões periódicas:

 z 8.2, 9.5, 15.6, 2.7. e 3.9: Reuniões Ordinárias do Comitê de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pessoas de Mato Grosso do Sul – CETRAP.

 z 20.2, 20.3, 24.4, 21.8, 18.9 e 20.11: Reunião do comitê estadual 
para refugiados, migrantes e apátridas- CERMA.

 z 16.8 e 30.8: Reunião do grupo de trabalho para elaboração do 
plano estadual de políticas públicas para população indígena.

 z 23.2, 4.5, 21.9, 26.10 e 1º.11: Reunião Núcleo de Enfrentamento 
da Violência Doméstica contra a Mulher – NEVID.

4.1.5.2 Campanha Compartilhe o Natal 2018

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Cidadania 

dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência, promoveu pelo 

4º ano consecutivo, a Campanha Compartilhe o Natal que mobiliza 

a sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada, para doação de brin-

quedos e/ou tablets, objetivando uma sociedade mais igualitária e 

inclusiva.

O projeto sem fins lucrativos é de cunho eminentemente social e foi 

desenvolvido no ano de 2018 com a ajuda de aproximadamente 39 
parceiros e foram contempladas mais de 8 mil crianças. Pela primeira 

vez a campanha foi estendida para as crianças com deficiência do 

Interior do estado.

Foram entregues 46 tablets para seis entidades beneficiadas de 

Campo Grande, para uso coletivo dentro das instituições, e ainda há 

previsão de entrega de mais 46 tablets no mês de janeiro de 2019.

A entrega dos brinquedos no interior só foi possível com a colaboração 

da APAE de Campo Grande, que ficou responsável pela logística de 

transporte dos brinquedos. No dia 17 de dezembro houve a entrega 

simultânea para todas as crianças e adolescentes atendidos nas APAEs 

8.000+
CRIANÇAS CONTEMPLADAS GRAÇAS 
AOS

39
PARCEIROS QUE AJUDARAM NA 
CAMPANHA DO ANO DE 2018
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e Associações Pestalozzi de todo o Estado, salvo algumas exceções, 

devido a antecipação do encerramento do ano letivo.

 z 31.7: Reunião referente ao Compartilhe o Natal 2018 na Associação 

dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com a presença 

de seu presidente, Pedro Arlei Caravina, e da Procuradora de Justiça 

Jaceguara Dantas da Silva.

 z 27.9: 1ª Reunião da Campanha Compartilhe o Natal 2018 realizada 

no Auditório do Edifício-sede das Promotorias de Justiça, com a 

participação da Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva.

 z 25.10: Lançamento da “Campanha Compartilhe o Natal 2018” no 

Espaço Plaenge, com a presença da Procuradora de Justiça 

Jaceguara Dantas da Silva e com participação das instituições be-

neficiadas e parceiros da Campanha.

 z 19 e 26.11: Reuniões no Centro Especializado em Reabilitação e 

Oficina Ortopédica da Apae de Campo Grande (CER Apae CG) com 

a participação da Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, 

equipe do CAO e dirigentes da APAE.

 z 6.12: Entrega dos brinquedos arrecadados na Assembleia Legisla-

tiva, com a presença dos Deputados Estaduais, Zé Teixeira, Enelvo 

Felini, Rinaldo Modesto e Paulo Corrêa.

 z 10.12: Encerramento da Campanha Compartilhe o Natal no 

Shopping Campo Grande, com a presença de parceiros, entidades 

beneficiadas e da Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva.

 z 11.12: Solenidade de entrega de 46 tablets aos representantes 

das seguintes instituições beneficiadas: Cotolengo Sul-Mato-Gros-

sense, Pestalozzi – Campo Grande, APAE – Campo Grande, ISMAC 

Figura 61. Procuradora de Justiça 

Jaceguara Dantas da Silva, autorida-

des e parceiros da Campanha Com-

partilhe o Natal, durante lançamento 

de sua 4ª edição, no Espaço Plaenge, 

em 25.10.2018.
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– Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, AMA - Associação de Pais e Amigos do 

Autista e AACC - Associação dos Amigos das Crianças com Câncer. A solenidade contou com a presença 

da Procuradora de Justiça, Jaceguara Dantas da Silva, e representante da Assomasul, entidade que 

realizou a doação de parte dos tablets arrecadados.

 z 18.12: Entrega dos brinquedos arrecadados na Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região – Ministério 

Público do Trabalho, com a presença de seu Procurador-Chefe, Leontino Ferreira de Lima Junior.

O mês de dezembro foi marcado pelas entregas das arrecadações da Campanha “Compartilhe o Natal” para 

as crianças e adolescentes com deficiência, de 76 instituições beneficiadas de Mato Grosso do Sul, sendo 12 

em Campo Grande.

Tabela 24. Relação de entidades e quantitativo de crianças beneficiadas por meio da Campanha 
Compartilhe o Natal 2018

Data Entidade
Quantidade de 

crianças beneficiadas

4.12 CER Apae CG 1.012

5.12 Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Abrec/MS) 13

5.12

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendi-
mento às Pessoas com Surdez (CAS/MS), Centro de Atendimento ao 
Deficiente da Audiocomunicação (Ceada) e Centro de Apoio Peda-
gógico ao Deficiente Visual (CAP/DV)

37

6.12 AMA 97

6.12 Associação Renasce uma Esperança 70

7.12 Escola de Desenvolvimento Especial Juliano Varela 208

7.12

Centro de Apoio Multidisciplinar e Educacional ao Estudante com 
Transtorno do Espectro Autista (Ceame/TEA), Centro Estadual de 
Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação 
(Ceam/AH/S) e Centro Estadual de Educação Especial e Inclusiva 
(Ceespi)

92

12.12 Cedeg/Apae/CG 381

13.12 Cotolengo Sul-Mato-Grossense 71

14.12 Ismac 111

14.12 Associação Pestalozzi de Campo Grande 511

17.12
Federações das Apaes (58 municípios) e e das Associações Pestalo-
zzi (6 municípios)

5.517

Irmãs Franciscanas 100

Escola Estadual João Carlos Flores 153

Total 8.373
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O MPMS, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promoto-

rias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos 

Humanos e das Pessoas com Deficiência, também atuou em parceria 

nas Campanhas “Páscoa Solidária” e Dia das Crianças, em março e 

outubro de 2018, respectivamente. Ambas as campanhas são realiza-

das pelo TJMS, por intermédio do Programa para Ajuda à Criança e ao 

Idoso (PACIJUS).

Destaque para o encaminhamento do projeto “Compartilhe o Natal 
2017” ao Banco Nacional de Projetos (BNP) do Conselho Nacional do 

Ministério Público.

No dia 6.12 foi dado conhecimento ao egrégio Colégio de Procurado-

res do MPMS, da minuta de Resolução que cria, no âmbito do CAO, o 

Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, em trâmite no âmbito 

do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ressalta-se que, a partir da Resolução nº 012/2016-PGJ, de 1º.7.2016, o 

Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (Nevid) se encontra no âmbito do CAOPJCCDH.

4.1.5.3 Procedimentos recebidos das 
Promotorias de Justiça

Conforme a Resolução nº 0014/2017-CPJ, de 18.12.2017, que regula-

menta a tramitação dos procedimentos judiciais e extrajudiciais eletrô-

nicos no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em seu 

art. 57 dispõe que, serão comunicados automaticamente aos Centros 

de Apoio Operacional, mediante geração de relatórios a partir da base 

de dados do sistema SAJMP, entre outros, as movimentações dos Pro-

cedimentos.

A implantação do SAJMP no âmbito dos Centros de Apoio Operacio-

nal das Promotorias de Justiça ocorreu em meados em dezembro de 

2018, razão pela qual as Promotorias de Justiça da Capital e Interior 

comunicaram, durante o ano de 2018, as promoções de arquivamen-

to, instaurações, prorrogações de prazo e recomendações dos procedi-

mentos, além de instaurações de ação civil pública, por meio de enca-

minhamento de e-mail ao CAO.

Figura 62. Promotora de Justiça 

Luciana Amaral Rabelo, titular da 

72ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande, durante palestra envolvendo 

a temática da violência doméstica, 

Delegacia Especial de Atendimento 

à Mulher, em 30.11.2018.
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Tabela 25. Procedimentos recebidos pelas Promotorias de Justiça

Ações Civis Públicas

 z Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência - SAJ/MP nº 

08.2018.00038778-2 – Promotoria de Justiça de Bataguassu;

 z Ação Civil Pública - SAJ/MP nº 08.2018.00051173-0 – Promotoria de Justiça de Sidrolândia; 

 z Ação Civil Pública, ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Amambaí sob o nº 0900032-

31.2018.8.12.0004 - Obrigação de Fazer para cumprir o dever político-constitucional de prestar serviço de 

saúde e tratamento c/c pedido de antecipação de tutela específica, com substrato no autos do Inquérito 

Civil 13/2016/2ªPJAmb;

 z Ação Civil Pública, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso do Sul pela 67ª Promotoria de Justiça dos 

Direitos Humanos de Campo Grande, com base no Procedimento Preparatório nº 06.2018.00003017-

5, distribuída sob o nº 0900771-13.2018.8.12.0001, com objeto de “Tomar providências para distribui-

ção equitativa das vagas destinadas às ações afirmativas, PCDs, negros e índios dos concursos públicos 

de provas e títulos SAD/SED/MAG/2018, para provimento no cargo de professor da carreira profissional 

da educação básica do quadro de pessoal da secretaria de estado de educação e concurso público de 

provas SAD/SED/ADM/2018, para provimento em cargo da carreira apoio à educação básica do quadro 

de pessoal da secretaria de estado de educação”.

Recomendações

 z Recomendação expedida no Procedimento Administrativo nº 09.2017.00000115-4, pela 32ª Promotoria 

de Justiça de Campo Grande; 

 z Recomendação conjunta expedida no Inquérito Civil 06.2016.00000438-0, pelas 10ª e 17ª Promotoria 

de Justiça de Dourados; 

 z Recomendação nº 002/2018/PJ/BVT/SAJ/MP, expedida pela 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista; 

 z Recomendação expedida no Inquérito Civil nº 06.2016.00000011-8, pela 2ª Promotoria de Justiça de 

Chapadão do Sul;

Notícia de fato
Procedimento 
administrativo

Procedimento 
preparatório

Inquérito civil

Arquivamento 8 45 1 32

Instauração 0 22 1 31

Prorrogação 4 33 1 94

Indeferimento 7 0 0 0

Recomendação 0 2 0 4

ACP 0 0 1 1
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 z Recomendação nº 0001/2018/02PJ/CBA - Direito de usar nome social por alunos travestis ou transe-

xuais nas escolas expedida pela 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá nos autos da Notícia de Fato nº 

01.2018.00007540-7;

 z Recomendação requerendo a regularização do estoque de medicamentos do Posto de Saúde Central da 

cidade de Eldorado, a fim de que não faltem medicamentos de fornecimento obrigatório integrantes da 

lista de Assistência Farmacêutica Básica do Estado de Mato Grosso do Sul (Anexo I da Resolução n. 113/

SES/MS), exarada pelo Promotor de Justiça de Eldorado, Gustavo Henrique Bertocco de Souza, no bojo do 

Inquérito Civil nº 06.2017.00002332-6.

Termo de ajustamento de conduta

 z Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta no Inquérito Civil nº 06.2017.00001175-2 por intermé-

dio da Promotoria de Justiça de Caarapó.

Tabela 26. Documentos expedidos e recebidos pelo CAO Direitos Constitucionais, Direitos Humanos 
e Pessoas com Deficiência.

O CAO desenvolveu inúmeras atividades de apoio e suporte às Promotorias de Justiça com atuação na área 

de Cidadania e Direitos Humanos, além de ter realizado pesquisas jurídicas, intercâmbio com outros Minis-

térios Públicos dos Estados

A perspectiva de atuação do CAO estará voltada em 2019 para realização de reuniões, bem como eventos 

e demais atividades com os órgãos de execução em áreas com maior incidência de atuação e em áreas que 

ainda não foram abrangidas. Prevê ainda a realização de cursos, palestras, seminários e outros eventos, por 

meio da ESMP-MS, visando o aprimoramento técnico e operacional das atividades dos órgãos de execução 

do MPMS na área de atuação do CAO. 

Destaca-se, em 2018, o cumprimento de todas as metas estabelecidas pelo Planejamento Estratégi-
co Institucional, que monitora indicadores com abrangência na área da saúde, pessoas com deficiências, 

minorias étnicas e sociais, entre outros.

Expedientes Recebidos Expedidos

Ofícios 137 82

Ofícios circulares 13 12

Memorandos 21 67
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4.1.6 Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso

Coordenação:  Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso (CAOCCI), tem 

atribuições voltadas a subsidiar as Promotorias de Justiça do Estado, fomentando a realização de operações 

conjuntas e integradas, disponibilizando informações necessárias para facilitar a atuação na defesa dos 

direitos do cidadão, bem como resguardando o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos para melhoria da sua qualidade de vida, e a harmonização das relações de 

consumo, sempre com vistas aos seus direitos básicos.

O CAOCCI tem por objetivos a promoção de ações articuladas e integradas, com observância das premissas 

de cooperação, solidariedade e sinergia, para que haja intercâmbio de experiências, orientações, informa-

ções; o fortalecimento da aproximação junto a outros órgãos de defesa do consumidor para a conjugação de 

esforços visando a efetiva tutela dos direitos dos consumidores, para intensificar a fiscalização como medida 

preventiva e eficaz para a resolutividade de conflitos; a difusão de boas práticas de relação de consumo, 

entre outros.

Entre as atividades desenvolvidas no decorrer de 2018, destacam-se o registro dos expedientes que passam 

pelo CAOCCI no Sistema SU, para ciência do CNMP; a alimentação da página do Centro de Apoio, com in-

formações acerca dos procedimentos, legislações, portarias e decretos, peças jurídicas, notícias, ações do 

MPMS e metas prioritárias, sugestões bibliográficas, doutrina, links e fontes, jurisprudências, informativos, 

modelos de peças, informações acerca de eventos, no Portal MPMS por meio do Sistema GECON; e o acom-

panhamento do andamento dos procedimentos existentes nas Promotorias de Justiça com atuação na 

áreas de atuação especializadas.

4.1.6.1 Projetos e campanhas

Consumidor Vencedor

Plataforma eletrônica que contém todas as ACPs e TACs celebrados em prol dos consumidores. Em 2017 o 

então Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor (Caocon) deu início à etapa 

de coleta das ações ajuizadas e TACs firmados no âmbito do MPMS, a fim de cadastrá-los na referida plata-

forma por intermédio do MPRJ, e, em 2018 efetivamente começaram a ser cadastrados no sítio.

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 em vigência e fiscalizando seu cumprimen-

to.
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Serviço para solução de conflitos de consumo

O sítio Consumidor.Gov é um serviço público voltado para a solução alternativa de conflitos de consumo via 

internet. Ele surgiu com a finalidade de auxiliar os órgãos de defesa do consumidor e facilitar o acesso dos 

usuários-consumidores a meios fáceis e rápidos de resolução dos referidos conflitos.

Minha Cidade tem Procon

Tem o objetivo de publicizar de forma objetiva a importância da instalação de um órgão de proteção e 

defesa do consumidor (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor - Procon) nos municípios 

do Estado, realizando monitoramento junto às Promotorias de Justiça para tal fim.

Figura 63. Linha do tempo das instalações dos Procons municipais

Ações desenvolvidas:

 z Promoção do fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (SEDC);

1994     Naviraí

1995     Dourados

1996     Cassilândia

1997     Costa Rica, São Gabriel do Oeste e Nova Andradina

1998     Aquidauana e Chapadão do Sul 

1999     Maracaju

2000     Ponta Porã e Santa Rita do Pardo 

2001     Coxim

2003     Três Lagoas

2007     Amambai, Bela Vista e Jardim

2008     Corumbá

2009     Anastácio, Paranaíba e Rio Verde de Mato Grosso

2010     Fátima do Sul e Miranda 

2011     Brasilândia

2012     Rio Brilhante

2013     Mundo Novo

2014     Água Clara

2015     Caarapó

2016     Batayporã, Ivinhema e Itaporã

2017     Aparecida do Taboado

2018     Campo Grande e Nova Alvorada do Sul     
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 z Ampliação da visibilidade dos órgãos de proteção e defesa do consumidor no Estado de MS;

 z Fomento a criação e instalação de Procons municipais, com o objetivo de expandir a atuação, fiscalização 

e o atendimento aos consumidores de todo Estado;

 z Oferta de palestras a fim de garantir a efetiva orientação aos consumidores e aos fornecedores em prol 

do equilíbrio nas relações de consumo.

4.1.6.2 Cursos de capacitação

Os servidores lotados no então Caocon participaram de cursos ofertados pela Escola Nacional de Defesa do 

Consumidor (ENDC), pertencente à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), integrante do Ministério 

da Justiça.

 z “Consumo seguro e saúde”, na modalidade ensino à distância (EAD), de 8 a 28.5.2018;

 z “Vigilância sanitária e defesa do consumidor”, na modalidade EAD, de 17.4 a 28.5.2018;

Também participaram de cursos oferecidos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por 

meio de seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF/MPRS).

 z Webconference “A crise dos combustíveis e as relações de consumo”, na modalidade EAD, em 3.10.2018;

 z Webconference “Temas jurídicos e institucionais contemporâneos: Processo de tomada de decisão”, mi-

nistrado pelo Procurador de Justiça do MPRS Paulo Valério Dal Pai Moraes, em outubro de 2018;

 z Encontro   conversa sobre justiça restaurativa, por meio da plataforma virtual de aprendizagem moodle, 

em outubro de 2018.

4.1.6.3 Eventos com participação da coordenação do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça Cível, do Consumidor e do Idoso

22.1: participação em reunião junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande, com Vereadores, OAB 

e demais órgãos e instituições, para discutir a devolução da taxa do lixo já paga pelos contribuintes. Na 

ocasião, o MPMS recomendou uma nova base de cálculo e parâmetros para apuração da taxa de lixo em 

Campo Grande. Também participaram do encontro o Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, 

Alexandre Magno Benites de Lacerda, e o Promotor de Justiça e Assessor Especial do Procurador-Geral de 

Justiça Paulo César Zeni.

Figura 64. Procurador de Justiça e Coordenador do então Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor, Aroldo José de Lima, 

e Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, Alexandre Magno Benites 

de Lacerda, em reunião junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande, em 

22.1.2018.
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6.2: participação no Programa MP na TV, esclarecendo os aspectos envolvendo a taxa de lixo no Município 

de Campo Grande.

12.2 - O Coordenador do então CAO das Promotorias de Justiça do Consumidor, Procurador de Justiça 

Aroldo José de Lima, ministrou palestra no Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte (Sest Senat) durante o programa de capacitação dos motoristas dos transportes coletivos, que 

fez parte de uma ação educativa direcionada aos motoristas de ônibus da Capital. O objetivo foi promover a 

melhoria contínua da prestação do serviço público concessionado, envolvendo boas práticas, ações educati-

vas colaborativas e comportamento ético em prol da cidadania.

6.4: participação em audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande, acerca de questões en-

volvendo reclamações contra a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal 

(Anhanguera-Uniderp).

Após denúncias sobre as cobranças indevidas por parte da Anhanguera-Uniderp, a Câmara Municipal de 

Campo Grande realizou uma audiência pública para tratar da temática. O principal motivo de queixas apre-

sentadas pelos alunos refere-se à cobrança indevida e abusiva, com 318 denúncias no Procon Estadual, até 

a data da audiência. A universidade é a 5ª instituição com mais denúncias no órgão.

28.5: Expedição de orientação conjunta (então Caocon e Procon/MS).

O MPMS, por meio do então Caocon, em ação conjunta com oProcon/MS, publicou em  29.5, no Diário 

Oficial do Ministério Público (DOMP) o edital de orientação aos órgãos de execução (Promotorias de Justiça 

e Procons Municipais) para fiscalização do aumento abusivo de preços ocasionado pela greve dos caminho-

neiros em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Procurador de Justiça e Coordenador do então Caocon, ações preventivas e repressivas 

se fazem necessárias ante ao quadro de escassez de alimentos e de combustíveis servidos à população Sul-

-Mato-Grossense, causado pela greve dos caminhoneiros no Brasil, salvaguardada a autonomia funcional 

e a livre convicção do órgão ministerial de defesa do consumidor. De acordo com o edital, as ações foram 

necessárias para se coibir o aumento de preços abusivos ao consumidor.

As ações previam ainda, assegurar, em situação de escassez de gasolina ou etanol, que os postos de revenda 

disponibilizassem, no máximo, 20 litros ou R$ 100,00 por veículo de passeio e 10 litros por motocicletas, 

além de manter essa vigilância direta até a completa regularização dos estoques locais de alimentos e de 

combustíveis, quando, então, cessaram os efeitos da presente orientação técnico-jurídica.

14.6: Reunião no Procon/MS com os revendedores de gás liquefeito de petróleo (GLP), acerca do alinhamen-

to na comercialização do gás de cozinha. Com a presença de revendedores, foi informado que ainda havia 

falta de gás em alguns estabelecimentos. Com isso, a coordenação do CAO recomendou que fosse vendida 

apenas uma unidade para cada pessoa, até que a situação da distribuição se normalizasse.

4.7: Reunião na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), acerca do 

aumento nos preços dos combustíveis, em razão da greve nacional de caminhoneiros.

27.7: Participação na II Edição da Blitz Nacional nos Aeroportos.
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O MPMS, por meio do Coordenador do CAO e do Promotor de Justiça 

Fabricio Proença de Azambuja, titular da 25ª Promotoria de Justiça do 

Consumidor, promoveu, em conjunto com a Comissão de Defesa dos 

Direitos do Consumidor da OAB-MS e seu Conselho Federal, Procons 

Estadual e Municipal e Delegacia do Consumidor (Decon), blitz no 

Aeroporto Internacional de Campo Grande, objetivando proteger o 

consumidor que não teve redução dos valores das passagens, mesmo 

pagando pela bagagem despachada, como foi acordado na resolução 

400 da ANAC

30.7: Palestra no I Colóquio de Proteção e Defesa do Consumidor.

O evento teve como objetivo principal fomentar o conhecimento dos 

direitos na sociedade e no meio jurídico. Na ocasião, o Coordenador do 

CAO ministrou palestra sobre “Tutela Coletiva do Consumidor”, na qual 

fez uma explanação sobre a atuação do MPMS como legitimador 

primário na tutela coletiva de diretos difusos, coletivos e individuais ho-

mogêneos.

O evento foi realizado na Escola Superior da Defensoria Pública de 

Mato Grosso do Sul (ESDP) e promovido pelo Procon/CG, em parceria 

com o MPMS, a OAB/MS e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

15.8: Reunião no TJMS, junto aos Promotores de Justiça de Defesa do 

Consumidor de Campo Grande, à Defensoria Pública, ao Procon/MS, 

ao Procon/CG, à Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB/MS e à 

OAB/MS Seccional Corumbá, a fim de tratar da questão dos mutirões 

pré-processuais envolvendo a empresa Energisa.

Figura 65. Procurador de Justiça 

e Coordenador do então CAO das 

Promotorias de Justiça do Consu-

midor, Aroldo José de Lima, durante 

palestra proferida no I Colóquio de 

Proteção e Defesa do Consumidor, 

em 30.7.2018.
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15.8: Doação de bens ao Procon-CG.

Figura 66. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAO, Aroldo José 

de Lima, e autoridades e represen-

tantes, em reunião no TJMS, em 

15.8.2018.

Figura 67. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAO, Aroldo José 

de Lima, durante ato de doação de 

veículo ao Procon-CG.

4.9: O Coordenador do CAO recebeu o Sindicato do GÁS Mato Grosso 

do Sul, com o objetivo de balizar diretrizes para estruturação do 

comércio de GLP.

11.9: O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, reconhecido inter-

nacionalmente, completou 28 anos de existência em 2018. Tal norma 

visa estabelecer princípios básicos como proteção da vida, da saúde, 

da segurança e da educação relacionados ao consumo, tendo como 

objetivo determinar normas de proteção e defesa do consumidor, 

de ordem pública e interesse social. O código foi implantado com o 

objetivo de garantir a boa-fé nas relações de consumo e na proteção 

ao consumidor. Em comemoração à data, a Assecom confeccionou 

um post para as redes sociais da Instituição.

22.9: Participação na ação social “Mutirão”

O MPMS participou, no dia 22.9, do Mutirão da Cidadania, realizado 

pela T-Eventos em parceria com o Jornal Correio do Estado, Rádio 

Mega 94 e Universidade Anhanguera-Uniderp. A ação foi realizada 

na Escola Municipal Profª Ana Lúcia de Oliveira Batista, no Bairro 

Coelho Machado, e contou com a participação de diversos setores da 

sociedade. O MPMS fez atendimentos, por meio de equipe composta 

por integrantes da Ouvidoria, da 72ª Promotoria de Justiça – Casa da 

Mulher, do então Caocon e da Seplange.
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Figura 68. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAO, Aroldo José 

de Lima, Promotores de Justiça 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 

e Luciana do Amaral Rabelo, 

durante mutirão realizado na Escola 

Municipal Profª Ana Lúcia de Oliveira 

Batista, em 22.9.2018.

25.9: Reunião com representantes do Conselho Regional de Educação Física (CREF-11ª Região), a fim de 

delinear os ajustes do evento em outubro.

4.10: O CREF-11ª Região realizou o evento “Seminário de responsabilidade técnica e estágios”, no auditório 

da OAB/MS. Profissionais e acadêmicos participaram do evento, que teve como objetivo orientá-los sobre 

suas responsabilidades técnicas. O seminário contou com palestras de representantes de órgãos e autar-

quias que atuam em parceria na orientação e fiscalização da Educação Física. O Procurador de Justiça 

Aroldo José de Lima ministrou palestra acerca da atuação do MP frente às irregularidades encontradas no 

âmbito das academias.

19.10: Lançamento da Cartilha do Jovem Consumidor

O MPMS, por meio do Coordenador do CAO, participou do lançamento da 2ª edição da Cartilha do Jovem 

Consumidor. O material é uma iniciativa do Procon de Campo Grande, visando consolidar a discussão acerca 

da defesa do consumidor, na rotina de ensino dos jovens da Rede Municipal de Ensino.

A publicação foi elaborada e revisada pelo Procon-CG e, de acordo com seu Subsecretário, Valdir Custódio, 

as alterações realizadas foram referentes à linguagem abordada, que ficou mais clara, didática e de melhor 

compreensão do aluno.

20.10: Participação na ação social “Mutirão”

Participação da ação social realizada na Escola Municipal Profª Tereza Rodrigues, no Bairro Santa Emília. 

Estiveram presentes também o Procurador de Justiça e então Ouvidor do MPMS, Silasneiton Gonçalves, e 

os Promotores de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa e Luciana do Amaral Rabelo.

O MPMS fez atendimentos, por meio da Ouvidoria, da 72ª Promotoria de Justiça, do CAO e da Seplange. No 
total, foram 1.321 atendimentos realizados pelo MPMS.
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22.10: Reunião no Procon/CG acerca da questão das óticas e optometristas, no que concerne a exigência 

de profissional técnico especializado em cada ótica. Também foi abordada a questão do comércio informal.

10.11: Participação na ação social “Mutirão”

Ação social no bairro Vida na Escola Municipal Nerone Maiolino.

O Mutirão também contou uma equipe de estagiários de graduação e pós-Graduação, que foram capacita-

dos pela Seplange para realização de pesquisa de opinião junto à população, com o objetivo de identificar as 

prioridades de atuação do Ministério Público.

13.11: Emissão da 1ª orientação do âmbito cível, registrada sob o nº 001/2018/CAO/CCI, acerca de curatela, 

cuja indagação girava em torno de um pedido de remuneração envolvendo servidor público no exercício de 

suas funções.

22.11: Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) na Seplange, para apresentação do estágio atual do Pla-

nejamento Estratégico e Revisão do Plano Estratégico Institucional de 2019, bem como das metas estraté-

gicas do Centro de Apoio.

8.12: Participação na ação social “Mutirão”

Participação da ação social ocorrida na escola Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, no Bairro Parque do 

Lageado. Os servidores do MPMS acompanharam os atendimentos e fizeram pesquisas junto à população, 

além de distribuir cartilhas, fôlderes institucionais e manuais de várias áreas de atendimento do MPMS.

10.12: O Coordenador do CAOCCI, juntamente com os Promotores 

de Justiça Fabricio Proença de Azambuja e Luiz Eduardo Lemos de 

Almeida, participaram de reunião junto ao Procon-MS com o objetivo 

de viabilizar o acesso ao Sistema Nacional de Informações de Defesa 

do Consumidor (Sindec), a fim de melhorar o desempenho da atuação 

ministerial frente aos registros de reclamações existentes no banco de 

dados do referido sistema.

10.12: Divulgação da Campanha “Direito preferencial da pessoa idosa”, 

da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa (órgão integrante do Ministério dos Direitos Humanos), para 

promoção da proteção integral e a prioridade absoluta da pessoa idosa 

na sociedade brasileira.

Em 2018, foram expedidas 14 certidões, a requerimento de diversas 

empresas, conforme regulamenta a Resolução nº 17/2015-PGJ, de 

16.6.2015. Em 13.8.2018, foi publicada a Resolução nº 21/2018-PGJ 

retirando a atribuição dos CAOs na emissão das certidões.

Durante o ano de 2018, foram produzidas seis edições do Informativo 

CAO Consumidor.
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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), instituído pela Resolução nº 018/2011-

PGJ, de 22.8.2011, tem por atribuição planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades 

de inteligência e de segurança da informação de modo a servir de suporte ao Ministério Público no desem-

penho de suas funções institucionais, obedecidas a política e as diretrizes estabelecidas pela Procuradoria-

-Geral de Justiça, bem como a legislação em vigor.

Em fevereiro de 2018, houve a designação de três servidores ocupantes do cargo de técnico I para prestar 

serviços no CI, por meio da Portaria nº 518/2018-PGJ, de 5.2.2018, foi agregada uma área de pesquisas ao 

órgão. Com a adequação no espaço físico, também foram recebidos equipamentos necessários para de-

senvolvimento dos trabalhos realizados no Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) 

quais sejam: estação de investigação forense; Tableau TX1 Forensic Imager Kit; notebook e ultrabook.

4.2.6.1 Capacitação

Com a regulamentação e funcionamento da Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul 

(ESMP-MS), foram ministrados cursos de capacitação interna voltados prioritariamente para servidores 

do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do CI. Foram ministrados os 

seguintes cursos:

 z Maio: “Introdução ao Processamento Forense de Imagens e Análise de Mídias Utilizando Software Livre 

e FTK Toolkit”;

 z Agosto: Análise Investigativa: Inteligência Visual – IBM I2 Analyst’s Notebook”;

 z Setembro: “Introdução a Business Intelligence (BI) utilizando Qlikview”.

23
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4.2.6.2 SAJMP

Com a conclusão da implantação do SAJMP no âmbito do MPMS, 

verificou-se o aumento de 62% na demanda de pedidos direciona-
dos ao CI em relação ao ano de 2017. As demandas ao CI (2017-2018) 

podem ser vistas no gráfico ao lado:
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4.2.6.3 SisDrogas

O Sistema de Informação do Tráfico de Drogas do Estado de Mato Grosso do Sul (SisDrogas) foi desenvolvido 

pelo CI e visa aperfeiçoar o banco de dados de denúncias e arquivamentos de peças informativas referentes 

ao tráfico de drogas no Estado.

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, entre 

outras informações relevantes.

Tabela 27. Relatório de apreensões de drogas - 2018

Droga Quantidade (kg) Apreensões

Maconha 206.532 1.347

Cocaína 1.986 529

Pasta-base 324 100

Haxixe 58 22

Crack 73 146

LSD 0 4

Ecstasy 0 6

Outras 266 156

Figura 69. Quantidade de apreensões por mês
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4.2.6.4 Argus

O Argus é um sistema de tratamento e análise de dados eletrônicos que possibilita a interpretação de dados 

complexos derivados das movimentações bancárias por meio de gráficos navegáveis. Foi desenvolvido pelo 

MPM e é utilizado pelos técnicos do CI para produzir relatórios de maneira a subsidiar as decisões dos Pro-

motores de Justiça nas investigações.

No CI, o Argus, foi instalado em meados do mês de março de 2018 e se encontra em fase de teste, de forma 

que as informações emitidas pelo banco de dados são validadas por meio do módulo quarentena (módulo 

capaz de confirmar se a instituição bancária enviou todas as informações solicitadas pelos Membros do 

MPMS).

4.2.6.5 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 Assessoria de Pesquisa e Análise (ASSPA) do MPF, e fornecido às demais unidades minis-

teriais por meio de termo cooperação com a Procuradoria-Geral da República. Originou-se da uniformização 

do layout de todas as agências financeiras, 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 inves-
tigação, economizando tempo e recursos. O sistema envolve:

 z Definição de processo para solicitação normatizada de dados bancários;

 z Utilização de sistema de validação de dados;

 z Utilização de sistema de transmissão de dados;

 z Utilização de sistema de processamento de dados.

4.2.6.6 Hórus

Desenvolvido pelos assessores de inteligência do CI por meio da ferramenta de BI QlikView, o Hórus permite 

análises detalhadas nas movimentações bancárias dos investigados de maneira rápida e prática.

Encontra-se em fase final de elaboração o projeto Hórus Fiscal, o qual está sendo desenvolvido por analista 

contábil, com a contribuição de assessor de inteligência, ambos lotados no CI. 

Desenvolvido com a finalidade de facilitar a análise fiscal do investigado, o Horus Fiscal conta com vários 

recursos, entre eles a opção da seleção de filtros segmentados por: pessoa investigada; montante de ren-

dimentos; variação patrimonial; movimentação financeira versus rendimentos líquidos; movimentação de 
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imóveis; entre outros. A sua execução é assentada em ambiente gráfico, autoexplicativo e de fácil assimila-

ção, podendo ser utilizada sem grande dificuldade  pelo usuário.

4.2.6.7 SITTEL

O Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (SITTEL), objetivando a utilização da ferra-

menta nos casos de quebra de dados telefônicos, encontra-se em pleno funcionamento junto ao CI.

4.2.6.8 Comitê de Controle Interno de Tecnologia da Informação 

O Comitê de Controle Interno de Tecnologia da Informação, instituído no âmbito do MPMS pela Resolução 

nº 012/2015-PGJ, de 14.5.2015, tem por atribuição realizar auditoria na estrutura, nas políticas e nos pro-

cedimentos dos sistemas de informação e, em especial, no controle de acesso aos sistemas de desenvolvi-

mento, na manutenção e mudança de softwares aplicativos, no sistema de software e de continuidade do 

serviço; no Plano Diretor de Tecnologia da Informação; nas atividades desenvolvidas pelos servidores da área 

de TI do MPMS.

Em 2018, o Coordenador do CI e Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros integrou o Comitê de 

Controle Interno de Tecnologia da Informação no âmbito do MPMS em atendimento à determinação contida 

no item 55.39 do relatório de inspeção elaborado pela Corregedoria Nacional do CNMP, datado de maio de 

2012.

4.2.6.9 Outras atividades

No ano de 2018, registraram-se atividades de apoio aos membros da Instituição, realizadas pelo CI, conforme 

tabela a seguir.

Tabela 28. Expedientes administrativos do CI/MPMS

Procedimentos instaurados 143

Relatórios de informação do SIMBA 40

Procedimentos encerrados 93

Reuniões 118

Ofícios expedidos 293

Memorandos expedidos 117

Relatórios de análise expedidos 26

Relatórios de análise contábil expedidos 14

Relatórios de inteligência expedidos 9

Notas técnicas expedidas 13
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4.3 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 por meio de análise de documentos, 

vistorias in loco, avaliações e, quando especificamente designado para tanto, assistir o MPMS em perícias de 

ações judiciais, todas de natureza técnica ou científica, obedecidas as políticas e diretrizes traçadas na forma 

da legislação em vigor.

A estrutura do Daex é composta por uma coordenação, uma chefia de departamento, três chefias de núcleo, 

um cartório e o corpo técnico, dividido em quatro núcleos, nas seguintes áreas: Contabilidade e Economia; 

Engenharia e Arquitetura; Meio Ambiente; e Psicologia e Serviço Social.

Em 2018, a chefia do Daex, os chefes de núcleos dos Cortecs e o cartório autuaram, registraram, acom-

panharam e distribuíram os procedimentos abertos denominados “Procedimento de Análise e Diligência” 

(PAD - no Portal Daex antigo) e “Solicitação de Apoio Técnico” (SAT – no novo Portal Daex), oriundos das 

Promotorias de Justiça, assim como auxiliaram na tramitação de documentos e remessa de procedimentos 

administrativos aos demandantes conforme a Resolução nº 14/2014-PGJ, de 4,7.2014, substituída e atuali-

zada em 27.3.2018 pela Resolução nº 01/2018-PGJ.

É de competência da chefia do Daex e dos chefes de núcleos dos Cortecs o recebimento das SATs, a distri-

buição para realização de parecer de análise prévia (PAP), a inclusão de relatórios e liberações de processos 

no novo Portal Daex. Os procedimentos administrativos abertos no SAJMP são também realizados pelos 

chefes de núcleos responsáveis por seus respectivos Cortecs e remetidos à apreciação da coordenação do 

Daex.

4.3.6.1 Corpo Técnico de Meio Ambiente (Cortec-MA)

No exercício de 2018, o Cortec-MA contou, em seu quadro, com um biólogo, um geólogo, três engenhei-

ros sanitaristas e ambientais, um engenheiro ambiental, duas engenheiras florestais, dois engenheiros 

agrônomos, e um estagiário na área de Engenharia Sanitária e Ambiental.

O Cortec-MA deu continuidade ao trabalho de vistoria de cursos d’água assoreados e/ou poluídos, nas 

seguintes áreas:  preservação permanente (APPs), reserva legal, estações de tratamento de água e esgoto, 

lixões, aterros sanitários, diversos empreendimentos comerciais, industriais e agroindustriais, propriedades 

rurais, carvoarias, desmatamentos, com emissão de poluição sonora, loteamentos urbanos e rurais, obras de 

drenagem, processos erosivos, entre outros.

Atuou em conjunto com o CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo 

e do Patrimônio Histórico e Cultural no projeto de avaliação de eventuais danos ambientais causados pela 

aplicação da vinhaça nas usinas de açúcar e álcool do Estado.
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Figura 70. Construção irregular em APP do Rio Baía (Relatório de Vistoria 

Técnica nº 013/DAEX/CORTEC-PGJ/2018).

4.3.6.2 Corpo Técnico de Contabilidade 
e Economia (Cortec-CE)

No exercício de 2018, o Cortec-CE contou, em seu quadro, com um 

economista, cinco contadores e um estagiário.

Foram elaboradas análises de evolução patrimonial e contábeis de pro-

cedimentos de improbidade administrativa, realizados cálculos de atu-

alização de valores, multas judiciais e extrajudiciais; análises de contas 

de fundos de previdência e de prestação de contas de fundações do 

Estado, entre outros.

4.3.6.3 Corpo Técnico de Engenharia e 
Arquitetura (Cortec-EA)

No exercício de 2018, o Cortec Engenharia e Arquitetura contou em 

seu quadro com três engenheiros civis, dois arquitetos e urbanistas e 

uma estagiária de engenharia civil.

Foram realizadas vistorias técnicas para constatações de patologias em 

edificações, má qualidade de execução em obras e/ou serviços de en-

genharia, sobrepreço e superfaturamento em obras públicas, aferição 

do nível de pressão sonora em shows e estabelecimentos comerciais, 

avaliação de imóveis urbanos, averiguação das condições de mobili-

Figura 71. Desmatamento irregular 

ocorrido na Fazenda São João 

(Relatório de Vistoria Técnica nº 018/

DAEX/CORTEC-PGJ/2018).

Figura 72. Vistoria em jazida de 

calcário em Miranda (Relatório de 

Vistoria Técnica nº 041/DAEX/COR-

TEC-PGJ/2018).
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dade e acessibilidade universal, inspeção em redes de infraestrutura 

urbana, preservação do patrimônio cultural, questões relacionadas ao 

urbanismo e planejamento urbano, avaliação de estudos de impacto 

de vizinhança, participação, entre outros.

O Cortec-EA acompanhou as obras de construção do Hospital do 

Trauma, visando ao bom cumprimento dos contratos.

Houve, ainda, a disponibilidade de um arquiteto e urbanista para 

atender, em regime de prioridade, demanda da 42ª Promotoria de 

Campo Grande, referente ao acompanhamento da revisão do Plano 

Diretor da Capital. Entre os vários trabalhos desenvolvidos, incluíram-se 

a elaboração de infográficos explicativos publicados no sítio do MPMS, 

em parceria com a Assecom.
Figura 73. Asfaltamento em Sonora 

(Relatório de Vistoria nº 012/ DAEX/

CORTEC-PGJ/2018).

Figura 74. Acessibilidade nas 

catracas dos ônibus de Campo 

Grande (Relatório de Vistoria nº 016/

DAEX/CORTEC-PGJ/2018).

Figura 75. Condições físicas e estruturais da Escola Estadual Antônio 

Valadares, em Terenos (Relatório de Vistoria nº 019/DAEX/CORTEC-PGJ/2018).

Figura 76. Infográfico sobre a 

outorga onerosa do direito de 

construir - revisão do Plano Diretor 

de Campo Grande.

Figura 77. Infográfico sobre a taxa 

de permeabilidade.
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4.3.6.4 Corpo Técnico de Psicologia e Serviço Social (Cortec-PAS)

No exercício de 2018, o quadro do Cortec-PAS contou com três psicólogas e três assistentes sociais.

Foram realizadas análises, estudos e emitidos relatórios e pareceres técnicos, relativos a pessoas (recém-nas-

cidos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, famílias, casa-lar e abrigos) em possível situação de risco, vul-

nerabilidade social, bem como um total de 39 análises prévias de verificação e aceitação de SATs, conforme 

preconiza a Resolução nº 01/2018-PGJ.

Tabela 29. Trabalhos concluídos e pendentes em 2018, por Cortec

4.3.6.5 Capacitação

Os servidores dos Cortec’s participaram dos seguintes cursos de capacitação:

Tabela 30. Cursos realizados pelos servidores dos Cortec’s em 2018

Cortec Trabalhos concluídos Trabalhos em andamento/pendentes

Contabilidade e Economia 286 155

Engenharia e Arquitetura 147 91

Meio Ambiente 207 120

Psicologia e Serviço Social 118 10

Produtividade total dos Cortecs 758 376

Evento Participantes Organizadores/Realizadores

II Curso prático sobre passagem para peixes: 
cálculo, desenho, avaliação e monitoramento

Cortec-MA

Unioeste (Grupo de Pesquisa em Tecnologia em Eco-
-Hidráulica e Conservação de Recursos Pesqueiros e 
Hídricos, Getech, Laboratório de Eco-Hidráulica e Hidro-
biologia, Latech, e Grupo de Eco-Hidráulica Aplicada, 
GEA) em conjunto com a Itaipu Binacional

Curso “Análise Investigativa: Inteligência 
Visual - IBM i2 Analyst’s Notebook”

Cortec-MA; Cortec-CE; 
Cortec-EA

ESMP-MS

Curso básico de pilotagem de drones Cortec-MA; Cortec-EA
ESMP-MS em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai)

Curso “Coleta, conservação de sementes, 
produção de mudas e estratégias de res-
tauração ecológica nos Biomas Pantanal e 
Cerrado”

Cortec-MA Embrapa Pantanal

Seminário “Passivos ambientais e urbanismo” Cortec-MA
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo 
(ESMP-SP)

I Seminário estadual sobre prestação de 
contas das fundações privadas ao Ministério 
Público - A efetividade do sistema Sicap

Cortec-CE

ESMP-MS em parceria com o então Centro de Apoio 
Operacional das Fundações e Entidades de Interesse 
Social e o Conselho Regional de Contabilidade de Mato 
Grosso do Sul (CRC/MS)
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Evento Participantes Organizadores/Realizadores

2º Fórum de contabilidade e do terceiro setor 
de Mato Grosso do Sul

Cortec-CE CRC/MS

Workshop “Os desafios da computação 
forense na elucidação de crimes”

Cortec-CE ESMP-MS

Curso “Detecção de fraudes em licitações na 
áre de TI”

Cortec-CE ESMP-MS

Seminário “O controle e a Administração 
Pública”

Cortec-CE

Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul 
(CGE-MS), Controladoria-Geral de Fiscalização e Trans-
parência do Município de Campo Grande (CGM-Campo 
Grande) e Conselho Nacional de Controle Interno 
(Conaci)

Curso “Introdução a Business Intelligence (BI) 
utilizando Qlikview”

Cortec-CE; Cortec-EA ESMP-MS

Curso “Rescisão de contratos e aplicação de 
sanções de acordo com a Lei nº 8.666/93”

Cortec-CE ESMP-MS

Curso “Detecção de fraudes em contratações 
da Administração Pública”

Cortec-CE; Cortec-EA ESMP-MS

VIII Simpósio Estadual de Educação Patrimo-
nial e II Seminário Municipal de Patrimônio 
Cultural

Cortec-EA

Prefeitura Municipal de Campo Grande, com coorde-
nação pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
(Sectur) em parceria com a Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul

Capacitação “Habite-se Legal”, “Aprove Fácil” 
e “Acessibilidade”

Cortec-EA Prefeitura Municipal de Campo Grande

Curso “Prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo”

Cortec-EA ESMP-MS

Curso “Terraplanagem e camadas granulates 
de pavimentação”

Cortec-EA
Empresa New Roads em parceria com o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MS) e o 
Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul (IEMS)

Curso “Execução e fiscalização de obras de 
pavimentação”

Cortec-EA
Empresa New Roads em parceria com o CREA/MS e o 
IEMS

Curso “Drenagem e sinalização de obras 
rodoviárias e vias urbanas”

Cortec-EA
Empresa New Roads em parceria com o CREA/MS e o 
IEMS

Curso “Depoimento especial e escuta de 
crianças e adolescentes no sistema de 
Justiça”

Cortec-PAS ESMP-MS

Curso “Teoria da escuta especializada de 
crianças e adolescentes”

Cortec-PAS Escola Superior da Magistratura (Esmagis)

Encontro Regional de Serviço Social Cortec-PAS MPMS

Fórum Permanente Intersetorial da Saúde 
Mental Infantojuvenil (Fopismi) - reuniões 
mensais

Cortec-PAS
Secretaria Municipal de Campo Grande em parceria 
com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do 
Sul

VII Encontro Nacional do Serviço Social do 
Ministério Público (ENSSMP)

Cortec-PAS MPSP
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4.3.6.6 Outras atividades

Novo Portal Daex - Expert

Foi disponibilizado aos membros da Instituição o novo Portal Daex 

(Resolução nº 01/2018-PGJ), com melhorias em relação ao Portal Daex 

anterior, tais como: árvore de quesitos; inserção de documentação 

técnica na própria solicitação registrada no portal; visualização do 

andamento da solicitação pelo demandante; possibilidade de persona-

lização do leiaute da página inicial do portal; entre outros. Durante o 

período de transição, os dois portais se manterão operando de forma 

simultânea, até que as demandas registradas no portal anterior 

(sistema legado) sejam finalizadas; ao final do ano de 2018, os portais 

novo e antigo contavam com um total de 376 trabalhos pendentes/em 

andamento.

O novo Portal Daex resultou ainda na elaboração do projeto “Expert – 
Portal Daex – Sistema de apoio técnico às atividades de execução”, 

desenvolvido pelo Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros, 

Coordenador do Daex.

Prêmio CNMP 2018

Durante a abertura do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do MP, 

ocorrido em setembro de 2018, foi realizada solenidade de premiação 

dos 27 projetos finalistas do Prêmio CNMP 2018. O objetivo do prêmio 

é prestigiar os programas e os projetos do Ministério Público que mais 

se destacaram na concretização do Planejamento Estratégico Nacional 

e no alinhamento com os objetivos definidos.

O MPMS conquistou o terceiro lugar na categoria Utilidade e Efi-
ciência da Atuação Institucional e Operacional, tendo concorrido 
com o Projeto “Expert – Portal Daex – Sistema de apoio técnico às 
atividades de execução”.

Figura 78. Leiaute do novo Portal 

DAEX no sítio do MPMS, por meio da 

intranet.

Figura 79. Promotor de Justiça 

e Coordenador do Daex, Antonio 

André David Medeiros, durante a 

cerimônia do Prêmio CNMP 2018, 

em 13.9.2018, em Brasília (DF).
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Manual de quesitos técnicos

Encontra-se disponível no Portal Daex o Manual de Quesitos Técnicos, 

elaborado conjuntamente pela coordenação, pela chefia e pelo corpo 

técnico do Daex, visando auxiliar as Promotorias de Justiça na elabo-

ração de quesitos nas SATs, conforme a Resolução nº 001/2018-PGJ.

Produtividade do Daex

No ano de 2018, o Daex concluiu 758 trabalhos técnicos, correspon-

dendo a um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Todos os 

Cortecs tiveram, no decorrer do ano, um incremento na produtividade, 

com destaque para o Cortec-MA, que encerrou o exercício com 80% a 

mais de trabalhos concluídos em relação ao ano de 2017.

As medidas de reforma administrativa e implantação da nova metodo-

logia (iniciada no decorrer do ano) resultaram no incremento médio da 

produtividade dos Cortecs em 38%.

Em relação aos trabalhos que restaram em andamento ou pendentes 

para o exercício seguinte, observou-se uma redução de 9% em compa-

ração ao ano de 2017, indicando que, apesar do aumento da demanda, 

o departamento tem atuado de forma a reduzir seu acúmulo.

Tabela 31. Evolução da produtividade do Daex – 2017 e 2018

▲38%
A MAIS DE TRABALHOS CONCLUÍDOS 
EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição 2017 2018 Variação%

Chefia e Cartório do Daex

Ofícios expedidos 839 1.044 24%

Memorandos expedidos 388 320 -18%

Memorandos (Cortecs) 181 77 -57%

Procedimentos administrativos (PADs e SATs) 425 441 4%

Cortec - Contabilidade e Economia

Trabalhos concluídos 230 286 24%

Trabalhos em andamento/pendentes 168 155 -8%

Cortec - Engenharia e Arquitetura

Trabalhos concluídos 98 147 50%

Trabalhos em andamento/pendentes 87 91 5%

Cortec - Meio Ambiente

Trabalhos concluídos 115 207 80%

Trabalhos em andamento/pendentes 138 120 -13%
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Descrição 2017 2018 Variação%

Cortec - Psicologia e Serviço Social

Trabalhos concluídos 108 118 9%

Trabalhos em andamento/pendentes 17 10 -41%

Produtividade total dos Cortecs

Trabalhos concluídos 551 758 38%

Trabalhos em andamento/pendentes 410 376 -8%
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5.1 Grupo de Atuação Especial 
da Execução Penal

Coordenação:   Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (de 1º.1.2018 a 14.5.2018)

   Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (de 15.5.2018 a 31.12.2018) 

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), atual Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de Infração Penal e do Controle Externo da Atividade Policial, 

no ano de 2010, tem os limites de suas atribuições fixados pela Resolução nº 20/2010-PGJ, de 9.11.2010. 

Atua em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, respeitando o Promotor Natural, com o objetivo de, em 

conjunto a este, adotar medidas legais objetivando a eficiente prestação jurisdicional em matérias relativas 

à execução penal no Estado.

No âmbito do Gaep, encontram-se em andamento diversos procedimentos extrajudiciais.

5.1.6.1 Procedimentos administrativos

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00002855-8

 z Objeto: acompanhamento da implementação da Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas 

Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP), em Mato Grosso 

do Sul.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00003369-4

 z Objeto: auxílio à 1ª Promotoria de Justiça de lvinhema no sentido de viabilizar, junto à Agência Estadual 

de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), as reformas e construções necessárias no Estabe-

lecimento Penal de Ivinhema.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00002853-6

 z Objeto: acompanhamento da criação e da implementação do Comitê e do Mecanismo Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT e MEPCT, respectivamente), em Mato Grosso do Sul.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00000369-0

 z Objeto: liberação de recursos referentes à transferência obrigatória na Modalidade Fundo a Fundo do 

Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para o Fundo Penitenciário Estadual de Mato Grosso do Sul 

(Funpes-MS), no valor de R$ 16.599.454,04.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2017.0000581-7

 z Objeto: acompanhamento da regular aplicação dos recursos provenientes do Funpen para o Funpes-MS, 

noticiado no Ofício nº 1364/2016/DIRPP/DEPEN-MJ, no valor de R$ 44.784.444,44.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00001525-2
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 z Objeto: acompanhamento da operacionalização do Comando de Operações Penitenciárias (Cope).

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00000667-5

 z Objeto:  realização da XIII Reunião Ordinária do Gaep.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00003613-6

 z Objeto: realização da XIV Reunião Ordinária do Gaep.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00001161-2

 z Objeto: acompanhamento das atividades do Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2018.00002014-4

 z Objeto: acompanhamento do devido cumprimento da Portaria nº 01/2018 do Juízo da Vara de Execução 

Penal do interior – TJMS.

 z Procedimento Administrativo nº 09.2019.00000601-0

 z Objeto: acompanhamento das reuniões do Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) em Mato Grosso do Sul no ano 

de 2018.

Não obstante, no âmbito do Procedimento Administrativo nº 09.2018.00001525-2, como parte das medidas 

necessárias para a operacionalização do Cope, a Coordenação Adjunta do Gaep atuou constantemente para 

a contratação de todos os aprovados no último certame para preenchimento de cargos na Agepen, objeto 

da Ação Civil Pública nº 0908099-62.2016.8.12.0001.

5.1.6.2 Procedimentos preparatórios

 z Procedimento Preparatório nº 06.2018.00001467-5

 z Objeto: apuração da operacionalização da progressão de regime com mudança de comarca.

 z Procedimento Preparatório nº 06.2018.00002650-5

 z Objeto: apuração de eventuais irregularidades na avaliação de impedimentos para cumprimento de 

alvará de soltura.

 z Procedimento Preparatório nº 06.2018.00002650-5

 z Objeto: apuração da possibilidade de realização de exame de corpo de delito por ocasião da transferência 

de presos entre as unidades prisionais.

5.1.6.3 Notícias de fato

 z Notícia de Fato nº 01.2018.00009742-3
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 z Objeto: análise das atuais normas da Agepen atinentes às visitas aos 

custodiados, bem como à entrada de alimentos e objetos no interior 

das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso do Sul.Ainda 

como parte das atividades realizadas pela Coordenação Adjunta 

do Gaep, destacam-se: participação em três reuniões para acom-

panhamento e implementação da EAP (conforme Procedimento 

Administrativo nº 09.2018.00002855-8), em 25.6, 7.8 e 12.12.2018; 

participação em dez reuniões do Grupo Condutor da PNAISP 

(conforme Procedimento Administrativo nº 09.2018.00000601-0), 

em 8.2, 28.3, 2.5, 27.6, 4.7, 22.8, 10.9, 17.10, 14.11 e 5.12.2018; e 

participação em 18 reuniões do Conselho Penitenciário Estadual 

(conforme Procedimento Administrativo nº 09.2018.00001161-2), 

em 31.1, 23.2, 9.3, 6.4, 3 e 18.5, 8.6, 27 e 29.7, 10, 16 e 24.8, 6 e 

21.9, 5.10, 9 e 30.11 e 18.12.2018.

5.1.6.4 Reuniões semestrais ordinárias do Gaep

No dia 27.4.2018, foi realizada a XIII Reunião Ordinária do Gaep, com a 

presença dos Promotores de Justiça atuantes na Execução Penal e a 

apresentação do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator 

(PAI-LI), de autoria do Promotor de Justiça Haroldo Caetano da Silva, 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e do Programa de 

Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental 

(PAI-PJ), de autoria da Psicóloga Fernanda Otoni de Barros-Brisset, de-

senvolvido no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Em relação à XIV Reunião Ordinária, com agendamento prévio para 

26.10.2018, houve um adiamento para o dia 9.11.2018, em face do 

calendário do 2º turno das Eleições 2018, que se deu no dia 28.10. 

Contudo, a ESMP-MS promoveu, em 9.11, palestra sobre tema afeto à 

Figura 80. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos; 

Procurador de Justiça e então Coor-

denador do Gaep, Helton Fonseca 

Bernardes; Desembargador do TJMS 

Luiz Gonzaga Mendes Marques; 

então Secretário Estadual de Saúde, 

Carlos Alberto Coimbra; Secretário 

Municipal de Saúde, Marcelo Vilela; e 

Diretor-Presidente da Agepen, Aud 

de Oliveira Chaves, durante apre-

sentação dos Programas “PAI-LI” e 

“PAI-PJ”, em 27.4.2018.
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área criminal, especificamente quanto aos acordos de não persecução 

penal, de modo que a Coordenação e a Coordenação Adjunta do Gaep 

concluíram por reagendar a XIV Reunião Ordinária para o mês de abril 

de 2019, com previsão disposta no PGA 2019.

Por fim, cumpre destacar que, além dos 11 procedimentos administra-

tivos, três procedimentos preparatórios e uma notícia de fato em 

trâmite no Gaep, foram produzidas, durante o ano de 2018, manifesta-

ções em 222 cadastros de protocolo e expedidos 206 ofícios e 41 

ofícios circulares.

Projetos para o ano de 2019:

Nos termos da Resolução nº 015/2017-PGJ, de 5.7. 2017, bem como 

por orientação do Promotor de Justiça e Assessor Especial do PGJ 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, o Gaep solicitou à Diretora-Geral 

da ESMP, por meio do Ofício nº 184/2018/GAEP/MS, a realização de 

evento para o ano de 2019, seja conferência ou palestra, com o fim de 

tratar de assuntos sobre o sistema prisional, podendo ser realizado em 

conjunto com o Gacep, uma vez que o Controle Externo da Atividade 

Policial e a Segurança Pública são matérias correlatas e de grande rele-

vância para a Instituição, sendo que o evento único otimizaria eventual 

convocação e deslocamento dos membros do MPMS.

GAEP EM NÚMEROS 
(2018)

11
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

3
PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

1
NOTÍCIA DE FATO

222
CADASTROS DE PROTOCOLO

206
OFÍCIOS EXPEDIDOS

41
OFÍCIOS CIRCULARES EXPEDIDOS
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5.2 Grupo de Atuação Especial de Controle 
Externo da Atividade Policial 

Supervisão: Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (de 1º.1.2018 a 14.5.2018)

  Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (de 15.5.2018 a 31.12.2018)

Coordenação:  Promotora de Justiça Luciana Moreira Schenk

O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep) foi instituído pela Resolução 

nº 002/2015-CPJ, de 19.3.2015, que prevê, em seu art. 2º, que o controle externo da atividade policial pelo 

Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados 

na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das polícias, 

voltada para a persecução penal e o interesse público.

O Gacep está subordinado diretamente ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e é integrado por Pro-

motores de Justiça vitalícios de entrância especial, indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça, 

ouvido o CSMP. É supervisionado pelo Procurador de Justiça Coordenador do Centros de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça Criminais e das Vítimas de Infração Penal e do Controle Externo da Atividade 

Policial.

Igualmente, 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, conforme a gravidade do objeto da investigação, o 

grau de complexidade da atuação e a necessidade de urgência na adoção de medidas.

5.2.6.1 Reuniões

Foram realizadas 44 reuniões, entre as quais se destacam:

 z Em janeiro, com o Juiz Diretor do Foro da Comarca de Campo Grande, Ariovaldo Nantes Corrêa, a fim de 

tratar dos objetos apreendidos nas Delegacias de Polícia da capital vinculados a processos judiciais, bem 

como da possibilidade de alienação destes.

 z Em fevereiro, na sede da Delegacia-Geral de Polícia Civil (DGPC), com o Diretor do Departamento de 

Polícia do Interior (DPI), Ivan Barreira, para apresentar o trabalho que vem sendo realizado pelo Gacep no 

sentido de compilar dados de todas as Delegacias de Polícia do Estado, quanto ao número de procedi-

mentos (inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência e autos de apuração de atos infracio-

nais) que tramitam nas unidades policiais há mais de dois anos.

 z No mês de março, na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com seu 

titular, Antônio Carlos Videira, bem como a Superintendente de Administração e Finanças, Almirânia 

Portilho Centurião, e o Superintendente de Segurança Pública e Políticas Penitenciárias, Coronel Jonildo 

Theodoro de Oliveira, para tratar de assuntos relativos às constatações do Gacep durante as visitas técnicas 

realizadas no 2º semestre de 2017, nas Unidade Policiais e Periciais de Campo Grande, Dourados, Três 

Lagoas e Corumbá.
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 z Ainda durante o mês de março, no auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira no prédio das Promotorias de 

Justiça da Rua da Paz, com os Promotores de Justiça com atribuição criminal da Capital, para debater 

assuntos relativos ao controle externo da atividade policial nas modalidades concentrada e difusa, tais 

como audiência de custódia, objetos apreendidos nas Delegacias de Polícia, atribuições da Auditoria 

Militar com o advento da Lei nº 13.491, de 13.10.2017, entre outros.

 z Em maio, com a Defensora Pública de Atendimento à Mulher de Corumbá, Jamile Gonçalves Serra Azul, 

a fim de tratar do atendimento realizado pelas forças policiais às mulheres daquela comarca.

 z No mês de junho, na sede da Sejusp, com o titular, Antônio Carlos Videira, para tratar a respeito da reforma 

e construção de unidades policiais, bem como do concurso público que visa reduzir o deficit de efetivo da 

Polícia Militar do Estado, objeto do Inquérito Civil nº 06.2017.00001588-1, que tramita no Grupo.

 z Em julho, na sede da DGPC, com o Diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Edilson dos 

Santos Silva, e com a então Delegada Titular da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de 

Campo Grande (1ª Deam), Ariene Nazareth Murad de Souza, a fim de tratar das denúncias realizadas por 

meio da Central de Atendimento à Mulher – Disque 180, as quais são encaminhadas, em sua totalidade, 

àquela unidade policial, por ser o ponto focal do Estado.

 z Ainda no mês de julho, na sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), a pedido do Promotor 

de Justiça Luiz Antônio Freitas de Almeida, a fim de tratar da realização da prisão em flagrante em casos 

de crimes ambientais.

 z Em agosto, na sede da Sejusp, com o titular, Antônio Carlos Videira, o Diretor-Presidente da Agepen, 

Aud de Oliveira Chaves, o Diretor do DPI, Ivan Barreira, bem como as seguintes autoridades da comarca 

de Nova Alvorada do Sul: o Promotor de Justiça  Maurício Mecelis Cabral, o Juiz de Direito Jessé Cruciol 

Júnior, o Delegado de Polícia Rômulo Teixeira Marcelo, o Defensor Público Rafael Duque de Freitas e 

o Prefeito Municipal, Arlei Silva Barbosa, para tratar da custódia de presos na cadeia pública daquela 

comarca e a falta de efetivo responsável pela custódia.

 z No mesmo mês, a Promotora de Justiça Coordenadora do Gacep, Luciana Moreira Schenk, e o Promotor 

de Justiça Gerson Eduardo de Araújo, então integrante do Grupo, compareceram à sede do DPI e, jun-

tamente ao Diretor deste, Ivan Barreira, trataram dos seguintes assuntos: a) metas para reduzir a quan-

tidade de inquéritos policiais instaurados há mais de dois anos, destacando-se as Unidades Policiais das 

comarcas de Bataguassu, Caarapó, Chapadão do Sul, Ivinhema, Ladário, Paranaíba, Rio Verde de Mato 

Grosso, bem como a 1ª DP de Corumbá, 1ª e 2ª DPs de Dourados, 1ª e 2ª DPs de Ponta Porã e 1ª DP 

Três Lagoas; b) condições estruturais das carceragens das Delegacias de Polícia, com destaque para as 

unidades de Bonito, Chapadão do Sul, Miranda, Nioaque e São Gabriel do Oeste; c) excesso de veículos 

apreendidos nos pátios das unidades do interior e o encaminhamento da relação de tais bens à Comissão 

de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais, da Corregedoria-Geral de Justiça; além de outros 

temas objetos de procedimentos em tramitação no Gacep.

 z No mês de setembro, no auditório Dr.ª Cláudia Menezes Pereira, do edifício sede das Promotorias de 

Justiça da Rua da Paz, com a participação do Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do Procurador-

-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, bem como dos Promotores de Justiça da Capital 

com atribuição na área da Infância e Juventude, a fim de tratar de assuntos relativos às atribuições e à 

atuação dos Conselhos Tutelares de Campo Grande, em especial: a) os reflexos na atividade policial; b) o 

encaminhamento de menores vítimas de crimes para a realização de exame de corpo de delito ou atendi-

mento psicológico; c) as denúncias recebidas por intermédio do Disque 100 e Disque 180 que envolvam 

menores; d) o conflito entre o Conselho Tutelar e o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) 
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quanto ao encaminhamento de menores à Delegacia de Polícia; e) 

a Resolução nº 004/2018-CPJ, de 18.9.2018, que regula o recebi-

mento das comunicações a que se refere o art. 13 da Lei nº 13.431, 

de 4.4.2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente vítimas ou testemunhas de violência, bem 

como o seu atendimento pelas Promotorias de Justiça do Estado.

 z Em novembro, na sede da Sejusp, com seu titular, Antônio Carlos 

Videira, a Coordenadora-Geral de Perícias do Estado, Glória Setsuko 

Suzuki, bem como representantes da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (Senasp), a fim de tratar do Banco de Dados 

Estadual de Perfis Genéticos.

 z No mês de dezembro de 2018, a coordenadora do Gacep Luciana 

Moreira Schenk e o Promotor de Justiça Celso Antônio Botelho de 

Carvalho reuniram-se no auditório do edifício sede das Promotorias 

de Justiça na Rua da Paz, com representantes dos Conselhos 

Tutelares de Campo Grande (MS), delegados de polícia e membros 

da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, com o 

objetivo principal de discutir sobre o fluxograma de atendimento às 

crianças ou adolescentes vítimas de abusos sexual, psicológico ou 

físico (Disque 100 e outros), escuta especializada, depoimento 

especial em sede de antecipação de prova e a revitimização de 

crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

 z No mesmo mês, a coordenadora do Gacep participou da Reunião 

de Acompanhamento Tático (RAT) com o CAO das Promotorias de 

Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial, na 

Sala do Colégio de Procuradores de Justiça, que teve como pauta 

Figura 81. Promotores de Justiça 

Romão Avila Milhan Junior, Luciana 

Moreira Schenk e Juliano Albuquer-

que durante os eventos IX Encontro 

Nacional do Ministério Público 

no Sistema Prisional (ENSP) e VIII 

Encontro Nacional do Ministério 

Público no Controle Externo da 

Atividade Policial (ENCEAP), realiza-

dos em Brasília (DF), em 12.9.2018.
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a Apresentação do estágio atual do Planejamento Estratégico e 

Revisão do Plano Estratégico Institucional de 2019 e a Demonstra-

ção sintética dos resultados da área por meio da aplicação desen-

volvida em QlikView.

 z Ainda no mês de dezembro de 2018, na sede deste Grupo, a co-

ordenadora do Gacep reuniu-se com o Dr. João Paulo Sartori, 

Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a 

Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, para tratar de 

assuntos referentes ao controle externo da atividade policial.

Ainda em novembro, a Coordenadora do Gacep participou da Ação 

Nacional “Investigação da Tortura no Brasil: Implantação do Protocolo 

de Istambul pelo Ministério Público”, evento promovido pela Comissão 

do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança 

Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP), em 

parceria com a Comissão do Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), 

o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) e a Interna-

tional Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), em Floria-

nópolis (SC). Na oportunidade participou de palestras e debates que 

visaram promover interlocuções e a capacitação sobre a investigação 

da tortura no Brasil e a implantação do Protocolo de Istambul pelo Mi-

nistério Público, a partir da experiência de palestrantes internacionais.

Ademais, a Coordenadora do Gacep participou de reuniões mensais do 

Conselho de Fiscalização do Funpes-MS, como membro representan-

te do MPMS. Referido Fundo visa proporcionar recursos e meios para 

financiar programas de desenvolvimento, modernização e aprimora-

mento do Sistema Penitenciário do Estado.

5.2.6.2 Visitas ordinárias e visitas técnicas

Além das visitas ordinárias mensais às carceragens da Delegacia Espe-

cializada 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, de 28.5.2007, o Grupo realizou duas visitas técnicas às De-

legacias de Polícia, Institutos de Perícia Criminal e de Medicina Legal, 

bem como aos Batalhões da Polícia Militar das comarcas de Entrância 

Especial. Para acompanhar as informações relativas a essas visitas, 

foram instaurados 13 procedimentos administrativos.

No período de janeiro a novembro, foram realizadas dez visitas ordiná-

rias e, conforme preceitua o CNMP, foram realizadas 66 visitas técnicas 

nos meses de março e abril, e 68 visitas técnicas nos meses de outubro 

e novembro, devido à criação de unidades policiais, resultando no total 

de 144 visitas realizadas.

144
VISITAS TÉCNICAS EM 2018
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Compete também ao Gacep receber representações, requerimentos, petições e denúncias, os quais podem 

ensejar na instauração de notícia de fato, procedimento investigatório criminal, procedimento administrativo 

ou inquérito civil, como visto nas seções anteriores. 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, poderá requisitar à respectiva Corregedoria a instauração de procedimento 

próprio a fim de apurar o episódio.

A tabela abaixo apresenta as atividades desempenhadas pelo Gacep no ano de 2018.

Tabela 32. Atividades desenvolvidas pelo Gacep

Para o ano de 2019, o Gacep pretende realizar reuniões com:

 z  membros do MPMS, 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;

 z a Sejusp, a Diretoria-Geral da Polícia Civil e o Comando-Geral da Polícia Militar, periodicamente, objeti-

vando traçar diretrizes para o aperfeiçoamento da persecução penal, visando a superação de falhas na 

produção probatória, inclusive técnicas, com vistas a garantir maior efetividade;

 z autoridades da Sejusp, das Polícias Civil e Militar e da Coordenadoria-Geral de Perícias do Estado, a fim 

de tratar dos resultados das visitas técnicas realizadas nos meses de abril e maio, bem como de soluções 

para os eventuais problemas encontrados;

 z Promotores de Justiça Criminais da capital e do interior.

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.

Reuniões 44

Visitas ordinárias e técnicas 144

Notícias de fato 429

Procedimentos administrativos 32

Procedimentos investigatórios criminais 6

Inquéritos civis 6

Oitivas / atendimentos 22

Ofícios 1.864

Ofícios circulares 13

Memorandos expedidos 130
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Para o ano de 2019, o Gacep pretende realizar visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, nos Batalhões 

da Polícia Militar, nas Companhias Independentes da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia dos Municípios 

de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

Por fim, também planeja promover evento juntamente com o CAOCrim e o Gaep sobre questões relativas 

ao controle externo da atividade policial.
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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)

     Gerson Eduardo de Araújo (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 em 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 procedi-

mentos investigatórios criminais e nos processos destinados a identi-

ficar e a reprimir os crimes praticados por organizações criminosas ou 

aqueles cujas consequências sociais e econômicas justifiquem a inter-

venção direta do Ministério Público.

No período de 1º.1 a 31.12.2018, o Gaeco atuou em perfeito alinha-

mento às metas traçadas no Mapa Estratégico do MPMS, uma vez 

que intensificou o combate aos crimes lesivos ao patrimônio público, 

mormente a corrupção; aos crimes cometidos por facções criminosas, 

inclusive dentro do sistema prisional, além de prestar apoio técnico e 

operacional a vários outros membros do Ministério Público, tanto na 

Capital quanto no interior do Estado.

As ações desenvolvidas pelo GAECO angariaram forte reconhecimen-

to da sociedade e das outras forças de segurança, as quais, inclusive, 

possuem atuação conjunta com o Grupo.

Foram desencadeadas 21 operações, que culminaram com o cumpri-

mento de 150 mandados de prisão, 314 mandados de busca e apreensão 

e 99 notificações. Durante as operações, foram realizadas 18 prisões 

em flagrante.

As ações se deram diretamente nas cidades de Campo Grande, 

Amambai, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Bra-

silândia, Caarapó, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, 

Corumbá, Coxim Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, 

Itaporã, Japorã, Jardim, Ladário, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova 

Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Negro Três Lagoas e Terenos, 

bem como no Distrito de Boqueirão, todos em Mato Grosso do Sul.

GAECO: 
OPERAÇÕES (2018)

21
OPERAÇÕES DESENCADEADAS

150
MANDADOS DE PRISÃO CUMPRIDOS

314
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

99
NOTIFICAÇÕES
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As investigações se estenderam também a outros estados, com cumprimento de mandados nos municí-

pios de Porecatu e Paranaguá, no Estado do Paraná; Goiânia, Mineiros e Rio Verde, no Estado de Goiás; Alto 

Araguaia e Cuiabá, no Estado de Mato Grosso; Álvares Machado, Cosmorama, Jales, Ouroeste, Paranapuã, 

Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo e Três Fronteiras, no Estado de São 

Paulo; Uberlândia e Unaí, no Estado de Minas Gerais, e Rodeio Bonito, no Estado do Rio Grande do Sul.

As operações deflagradas fortaleceram a imagem do MPMS e são decorrentes do exercício do poder investi-

gatório do Ministério Público, ora exercido diretamente pelo próprio Gaeco, ora exercido por outros membros 

da Instituição. São estas:

Operação Tagi

Cumprimento de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e 

sequestro de veículos com a finalidade de coibir atuação de organiza-

ção criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Cidades: Amambai, 

Aral Moreira e Dourados.

Operação Tagi II

Deflagrada em continuidade à Operação Tagi, com cumprimento de 

mandados com a finalidade de coibir atuação de organização criminosa 

voltada ao tráfico de entorpecentes. Cidade: Dourados.

Operação Volta às Aulas

Cumprimento de mandados de busca e apreensão com a finalidade 

de apurar irregularidades na contratação de servidores pela Secretaria 

Municipal de Educação. Cidade: Dourados.

Operação Laissez-faire

Coibição de ação de organização criminosa que agia no sentido de 

formar cartel para comercialização de gás GLP. Cidades: Dourados e 

Nova Andradina.

Operação Linha Marcada

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão com 

objetivo de coibir ação de organização criminosa atuante em fraude a 

licitações e contratos com o Executivo Municipal. Cidades: Bela Vista e 

Caracol.

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL



160

Relatório Anual de Atividades  |  2018

Operação Oiketicus

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão 

com objetivo de desbaratar organização criminosa composta por 

policiais militares com atuação primordial na facilitação do contra-

bando de cigarros. Cidades: Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Campo 

Grande, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Japorã, Jardim (e Distrito 

de Boqueirão), Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina e Três 

Lagoas,

Operação Oiketicus (desdobramento)

Cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão em con-

tinuidade às investigações referentes à Operação Oiketicus, deflagrada 

em 16.5.2018.

Operação Paiol

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão com 

o objetivo de combater a prática dos crimes de tráfico de drogas, 

roubo, tráfico de armas e lavagem de dinheiro praticados pela organi-

zação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Cidades: Campo 

Grande, Corumbá e Nova Andradina.

Operação Oiketicus II

Cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão em con-

tinuidade às investigações referentes à Operação Oiketicus, deflagrada 

em 16.5.2018. Cidades: Campo Grande, Jardim e Naviraí.

Operação Back Door

Cumprimento de mandados de busca e apreensão visando apurar 

fraude em concurso público com a finalidade de favorecer servido-

res, ex-servidores e familiares de servidores públicos no município 

de Aparecida do Taboado. Cidades: Aparecida do Taboado e Campo 

Grande.

Operação Sinal Público

Cumprimento de mandados de busca e apreensão com a finalidade 

de apurar prática de crimes de peculato e inserção de dados falsos em 

sistema de informação. Cidade: Campo Grande.

MAIO

JUNHO

JULHO



161

Grupos Especializados de Atuação Funcional

Operação Mudra

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão com a 

finalidade de apurar ações desenvolvidas pela organização criminosa 

PCC visando seu fortalecimento e domínio dos presídios, tais como 

tráfico de entorpecentes e roubos, além de julgamentos pelo “tribunal 

do crime”. Cidades: Caarapó, Campo Grande, Dourados, Nova Andradina 

e Terenos, no Estado de MS, e Porecatu no Estado do Paraná.

Operação em escritório de advocacia

Cumprimento de mandados de prisão. Cidade: Campo Grande.

Operação Grãos de Ouro

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão com a 

finalidade de apurar esquema de sonegação de tributos estaduais, 

ICMS, na comercialização de grãos produzidos no Estado de Mato 

Grosso do Sul. Cidades: Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, 

Nova Alvorada do Sul, Coxim, Itaporã, Fátima do Sul, Cassilândia, Rio 

Negro, em MS; Rio Verde e Mineiros, em Goiás; Alto Araguaia e Cuiabá, 

em Mato Grosso; Presidente Prudente, São José do Rio Preto, 

Paranapuã, Jales, Ouroeste, Cosmorama, Três Fronteiras e Alvares 

Machado, em São Paulo; Uberlândia e Unaí, em Minas Gerais; e 

Paranaguá e Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul.

AGOSTO

Figura 82. Promotores de Justiça Cristiane Mourão Leal Santos, Coordena-

dora do Gaeco, e Thalys Franklyn de Souza, integrante do Grupo; Controlador-

-Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão, e Corregedor-Geral do Estado, José 

Barcellos, durante coletiva de imprensa sobre a Operação Grãos de Ouro, na 

sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em 8.8.2018.
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Operação Narco 060

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão com a 

finalidade de combater organização criminosa com atuação no tráfico 

de drogas, associação ao tráfico e corrupção ativa, que contava com a 

participação de policiais civis e militares. Cidades: Campo Grande, Bela 

Vista, Guia Lopes da Laguna e Jardim (MS), e Goiânia (GO).

Operação Narco 060 – Fase II

Deflagrada em continuidade à operação Narco 060, com cumprimen-

to de mandados. Cidade: Jardim.

Operação Pregão

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão com 

a finalidade de apurar existência de organização criminosa visando 

a prática de diversos crimes, incluindo fraude em licitação, dispensa 

indevida de licitação, falsificação de documentos, advocacia adminis-

trativa e crimes contra a ordem financeira. Cidades: Campo Grande e 

Dourados.

Operação Oiketicus – III

Cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão em con-

tinuidade às investigações referentes à Operação Oiketicus, deflagrada 

em 16.5.2018. Cidade: Campo Grande.

Operação Terra Branca

Cumprimento de mandados, com o objetivo de apurar existência de 

associação criminosa para prática de crimes de corrupção passiva e 

ativa no Legislativo e Executivo Municipal. Cidade: Ladário.

Operação Convite

Cumprimento de mandados de busca e apreensão com a finalidade de 

apurar crimes de fraude à licitação, corrupção e associação criminosa 

envolvendo empresas contratadas por municípios de Mato Grosso do 

Sul para a realização de concurso público. Cidade: Campo Grande.

Operação Reagente

Cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão com a 

finalidade de apurar crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção 

ativa e passiva e organização criminosa tendo como fato a compra e 

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO
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locação de equipamento e produtos hospitalares pelo Hospital Regional 

Rosa Pedrossian (em conjunto com o Gecoc). Cidades: Campo Grande 

(MS); Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP).

Tabela 33. Atividades desenvolvidas pelo Gaeco

Alegações finais/memoriais 21

Apoio às Promotorias de Justiça 
Criminais

16

Arquivamento de procedimentos 433

Audiências (Gaeco e Juízo) 280

Briefings 18

Cartas precatórias 49

Ciências diversas 360

Declínios de atribuição 1

Denúncias 46

Despachos 1.825

Dilações de prazo 103

Diligências 142

Entrevistas coletivas 1

Manifestações em medidas cautela-
res

811

Manifestações/pareceres 405

Memorandos expedidos 1.136

Notas à imprensa 11

Notificações 425

Ofícios expedidos 1.179

Oitivas 530

Pessoas atendidas 106

Procedimentos de investigação 
criminal

41

Notícias de fato 34

Recursos 84

Relatórios 453

Reuniões 562

Seminários/cursos/congressos 14

Termos de colaboração premiada 2

Viagens 172
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5.4 Grupo Especial de Combate à Corrupção

Coordenador:     Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

Promotor de Justiça integrante:  Adriano Lobo Viana de Resende

O Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) foi constituído com o escopo de combater e enfrentar 

a corrupção, com atuação nas formas preventiva e repressiva, e atribuição extrajudicial e judicial, cível e 

criminal, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. 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.

Durante o exercício, foi dado andamento aos Procedimentos Preparatórios nº 06.2017.00000274-2 e 

06.2017.00001080-9, e ao Inquérito Civil nº 06.2017.00000117-6, instaurados em razão de solicitação de 

apoio realizada pelas Promotorias de Justiça de Eldorado, Ribas do Rio Pardo e Corumbá, respectivamente.

Destaca-se a atuação do Gecoc em duas solicitações de apoio oriundas da 29ª Promotoria de Justiça de 

Campo Grande: a Solicitação de Apoio nº 05.2018.00014530-0, referente à instrução do Procedimento 

Preparatório nº 06.2018.00001072-4, em razão de apuração complexa, que demandou a análise de dois 

procedimentos administrativos e seus respectivos contratos, buscando identificar eventual direcionamen-

to e superfaturamento, bem como o levantamento dos responsáveis e participantes; e a Solicitação de 

Apoio nº 05.2018.00014908-3, referente às atividades investigativas e de instrução do Inquérito Civil nº 

06.2016.00000485-8, instaurado naquela PJ com o fito de apurar eventuais irregularidades administrati-

vas em processos licitatórios do Município de Campo Grande com a empresa GT Engenharia Ltda e outro, 

trabalho que envolveu a análise do contrato firmado entre o Executivo Municipal e a empresa investigada, 

bem como dos dados bancários obtidos por intermédio de autorização judicial. Em ambas as solicitações, 

procederam-se as pesquisas visando constatar eventuais vínculos pessoais entre os investigados.

Foram realizadas diversas reuniões da assessoria técnica do Gecoc com o Promotor de Justiça Adriano Lobo 

Viana de Resende, visando alinhavar o organograma de trabalho a ser seguido pelo Grupo.

Além disso, a equipe de apoio participou do evento Capacita1, oferecido pela Controladoria-Geral da União, 

entre os dias 25 e 29.6.2018, que tratou dos temas fiscalização de procedimentos licitatórios e contratos.

5.4.6.1 Procedimentos

 z Inquérito Civil nº 06.2017.00000117-6 – solicitação de apoio vinda da comarca de Corumbá.

 z Procedimento Preparatório nº 06.2017.00001080-9 – solicitação de apoio da Promotoria de Justiça de 

Ribas do Rio Pardo.

 z Procedimento Preparatório nº 06.2017.00000274-2 – solicitação de apoio oriunda da Promotoria de 

Justiça de Eldorado.

 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00014530-0 – oriunda da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00014908-3 – oriunda da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00017367-2 – oriunda da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.
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 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00016224-2 – oriunda da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados.

 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00020496-0 – oriunda da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Notícia de Fato nº 01.2018.00007903-6 – oriunda da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Notícia de Fato nº 01.2018.00007172-2 – oriunda da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Notícia de Fato nº 01.2018.00010008-9 – oriunda da 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Notícia de Fato nº 01.2018.00008212-0 – oriunda da 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Protocolo nº 02.2018.00046416-4 – oriundo da 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Protocolo nº 02.2018.00047180-0 – oriundo da 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Protocolo nº 02.2018.00051473-8 – oriundo da 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Protocolo nº 02.2018.00051484-9 – oriundo da 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

5.4.6.2 Operações deflagradas

 z Operação Pregão – em apoio à investigação deflagrada pela 16ª Promotoria de Justiça de Dourados.

 z Operação Reagente – irregularidades em processos licitatórios envolvendo o Hospital Regional de Mato 

Grosso do Sul, em conjunto com o Gaeco.

Tabela 34. Atividades desenvolvidas pelo Gecoc

Manifestações em inquéritos civis 2

Manifestações em procedimentos preparatórios 5

Manifestações em notícia de fato 8

Manifestações em solicitações de apoio 9

Ofícios expedidos 17

Ofícios recebidos 2

Reuniões 5

Cursos de capacitação 5

Editais publicados 1

Protocolos SAJ recebidos 9

Relatórios de análise elaborados 16

Diligências in loco 3

Total 82
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6.1 Secretaria-Geral

Secretária-Geral:  Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa

As atribuições da Secretaria-Geral (SEG) compreendem a supervisão, a direção, a coordenação e o planeja-

mento dos serviços administrativos do MPMS.

A SEG coordena, orienta e acompanha os trabalhos das Secretarias de Administração (Sead), de Tecnologia 

da Informação (STI) e de Finanças (Sefin) ; do Departamento de Engenharia (Deng); da Divisão de Apoio da 

Secretaria-Geral; das Comissões Permanentes de Licitação (CPL) e de Análise de Documentos (CPAD), das 

Comissões de Constatação de Disponibilidade de Material (CCDM), de Padronização de Veículos Oficiais, de 

Acessibilidade, de Projetos de Ampliação e Construção de Edifícios-Sedes, da Comissão Interna de Conserva-

ção de Energia e Água (CICE), da Comissão Técnica para Elaboração e Implementação do Plano de Gerencia-

mento de Resíduos Sólidos e da Construção Civil do MPMS e, ainda, da Comissão Mista em parceria com o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e a Defensoria Pública-Geral do Estado (DPE), na execução 

de Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), referente aos edifícios-sede das Promotorias 

de Justiça da Capital, bem como da Defensoria Pública e do Fórum, situados na Rua da Paz. Também se 

encontra à frente da Equipe Multidisciplinar composta para executar o Projeto eSocial no âmbito do MPMS.

Compete ainda à Secretaria-Geral processar, controlar e acompanhar a movimentação dos processos admi-

nistrativos no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Resolução 

nº 033/2018-PGJ, de 14.12.2018.

6.1.6.1 Atividades desenvolvidas

 z Expedição da Ordem de Serviço nº 001/2018-SG/MPMS, de 

4.4.2018, estabelecendo procedimentos de controle de acesso, 

circulação e permanência de pessoas nos prédios da Procuradoria-

-Geral de Justiça e dos edifícios-sedes das Promotorias de Justiça 

da Capital e do Interior do Estado de Mato Grosso do Sul;

 z Expedição das Ordens de Serviço nº 002 e 004/2018-SG/MPMS, de 

16.4.2018 e 15.10.2018 respectivamente, estabelecendo orienta-

ções acerca dos procedimentos para locação de imóveis no âmbito 

do MPMS -o segundo ato substituiu o primeiro;

 z Expedição da Ordem de Serviço nº 005/2018-SG/MPMS, de 

30.11.2018, instituindo o Regimento Interno da Comissão de 

Análise de Documentos CPAD do MPMS;

 z Encaminhamento, para apreciação do Procurador-Geral de Justiça, 

de proposta de alteração da Resolução nº 020/2009-PGJ, objeti-

vando promover a atualização da padronização da frota de veículos 

oficiais do MPMS, na categoria “serviços gerais”, a qual restou 

acolhida culminando na expedição da Resolução nº 006/2018-PGJ, 

de 24.4.2018;
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 z Realização de visita técnica na sede das Promotorias de Justiça das 

comarcas de Coxim, Dourados e Ponta Porã, a fim de verificar as 

instalações físicas e as necessidades de equipamentos das mesmas;

 z Encaminhamento, para apreciação do Procurador-Geral de Justiça, 

de proposta de alteração da Resolução nº 004/2013-PGJ, de 

25.2.2013, dispondo sobre a Política de Arquivo, o Plano de Classi-

ficação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documen-

tos a serem adotados pelo MPMS, a qual restou acolhida culminan-

do na expedição da Resolução nº 025/2018-PGJ, de 6.11.2018;

 z Realização de visita técnica à sede das Promotorias de Justiça das 

comarcas de Dourados e Corumbá, a fim de verificar as instalações 

físicas e as necessidades de equipamentos dessas unidades;

 z Homologação do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 

55/PGJ/2018, em favor da empresa Compwire Informática Ltda, 

objetivando a aquisição de licenças de uso perpétuas e direito de 

atualizações de software de backup, com garantia de suporte e 

atualização pelo período de 60 meses e aquisição de créditos para 

arquivamento de dados em nuvem, para atender as necessidades 

do MPMS;

 z Participação no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério 

Público, em Brasília (DF), no dia 13.9.2018;

 z Participação do VIII Congresso Estadual do MPMS, no auditório da 

Procuradoria-Geral de Justiça, nos dias 6 e 7.12.2018;

 z Gerenciamento de 3.955 chamados abertos no Sistema  
@Serviços, inerentes a requisições de mobiliários, equipamentos de 

informática, passagens aéreas, adequações de instalações físicas, 

entre outras demandas;

 z Proferimento de 2.030 deliberações em documentos recebidos e 

1.188 em processos administrativos recebidos e de 683 decisões 
em procedimentos de licitação, contratação direta, convênio, entre 

outros;

 z Expedição de 682 memorandos, 63 memorandos circulares, 398 

ofícios e 146 ofícios circulares;

 z Registro e autuação de 4.687 processos administrativos no 
âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, inerentes a concessões 

de diárias, indenizações, suprimentos de fundos, celebrações de 

contratos e convênios, entre outros.

▲40%
DE INCREMENTO NOS CHAMADOS NO 
SISTEMA @SERVICOS EM RELAÇÃO AO 
ANO DE 2017



Tabela 35. Atividades administrativas da Secretaria-Geral em 2018

6.1.6.2 Coordenação dos trabalhos da Equipe Multidisciplinar composta 
para executar o Projeto eSocial no âmbito do MPMS

 z Designada por meio da Portaria nº 3299/2017, de 27.9.2017, a equipe adotou as seguintes medidas:

 z Diligência para atualização cadastral de todos os membros e servidores;

 z Indicação dos Diretores da Sefin e da SGP para participarem do curso de capacitação do Sistema de Es-

crituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial, realizado no período de 

1º a 3 de maio, em Palmas (TO);

 z Indicação da Diretora da STI e mais duas servidoras da SGP para participarem da “Ação Nacional Estru-

turante - eSocial para o Ministério Público”, realizada no período de 13 a 15 de junho, em Brasília (DF).

6.1.6.3 Coordenação dos trabalhos da CPAD

 z Nos termos da Resolução nº 004/2013-PGJ e, posteriormente, da Resolução nº 025/2018-PGJ, foi 

realizada a análise e a publicação de 29 editais de eliminação de documentos dos seguintes setores: 

Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa, Conselho Superior do Ministério Público, CPL, 

Divisão de Transporte, Gestão de Estagiários de Direito, Secretaria de Distribuição e Acompanhamento 

Processual, SGP e Sead, Secretaria-Geral, Assessoria de Revisão, Centro de Apoio Operacional das Promo-

torias de Justiça do Meio Ambiente e 15ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Foram eliminados cerca de 700.000 documentos que atingiram o tempo de guarda estabelecido na 

Tabela de Temporalidade de Documentos (Anexo II da Resolução nº 004/2013-PGJ e, posteriormente, 

Anexo II da Resolução nº 025/2018-PGJ).

Chamados @Serviços 3.955

Decisões em processos administrativos 683

Deliberações em documentos recebidos 2.030

Deliberações em processos administrativos recebidos 1.188

Registros e autuações de processos administrativos 4.687

Ordens de serviço 4

Memorandos circulares expedidos 63

Memorandos expedidos 682

Ofícios circulares expedidos 146

Ofícios expedidos 398

Reuniões e atividades diversas 114
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6.1.6.4 Coordenação dos trabalhos da CCDM

Nos termos da Resolução nº 018/2014-PGJ, procedeu-se à doação de 1.003 materiais obsoletos, como 

computadores, notebooks, nobreak, monitores, impressoras, aparelhos de ar-condicionado, longarinas, 

cadeiras, mesas, armários, arquivo, estante e balcão de aço, aparelho telefônico, calculadora, guilhotina para 

cortar papel, aspirador de pó, bebedouro, furadeira, entre outros.

Órgãos beneficiados:

 z Em âmbito estadual: Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do 

Sul, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul., Associação dos 

Protetores de Criança e Adolescente (APROCAN), Batalhão de Choque da Polícia Militar, Casa Militar do 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso do 

Sul (DINTEL), Secretaria de Educação do Estado (SED), Sociedade Espírita Allan Kardec (SEAK) e Coorde-

nadoria de Controle e Aperfeiçoamento das Atividades da Polícia Judiciária.

 z Comarca de Três Lagoas: 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea 

de Três Lagoas, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas, Estabelecimento Penal 

Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência às Albergadas de Três Lagoas, Estabelecimen-

to Penal Feminino de Três Lagoas, Patronato Penitenciário de Três Lagoas, Penitenciária de Segurança 

Média de Três Lagoas e Unidade Regional de Perícia e Identificação de Três Lagoas.

 z Comarca de Naviraí: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí, Casa Lar Santo Antônio 

de Naviraí, Conselho Tutelar de Naviraí, Gerência de Obras do Município de Naviraí e Delegacia de Polícia 

Civil de Naviraí.

 z Comarca de Campo Grande: Diretoria de Gestão de Patrimônio e Logística – Policia Militar de Campo 

Grande, Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande (Procon) e Esquadrão de 

Saúde de Campo Grande.

 z Comarca de Nova Andradina: Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, Estabelecimento 

Penal Masculino de Regime Fechado de Nova Andradina (AGEPEN) e Unidade Regional e Perícia e Iden-

tificação de Nova Andradina.

 z Comarca de Camapuã: Centro Estadual de Educação Profissional Márcio Elias Nery de Camapuã e 

Policial Militar de Camapuã.

 z Comarca de Dourados: 7º Batalhão de Polícia Militar de Dourados e Paróquia Santo Elias de Dourados.

 z Comarca de Cassilândia: Posto de Identificação de Cassilândia.

 z Comarca de Paranaíba: 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba.

 z Comarca de Rio Brilhante: Centro de Educação Infantil Noêmia Correa Barbosa de Rio Brilhante.

 z Comarca de Sidrolândia:  Policia Civil de Sidrolândia.



172

Relatório Anual de Atividades  |  2018

6.1.6.5 Coordenação dos trabalhos da CICE

 z Acompanhamento do consumo de energia elétrica em todos os prédios sob responsabilidade do MMPMS, 

por meio de estudos comparativos de consumos, identificando perdas e desperdícios. Mensalmente as 

informações relativas ao perfil de consumo de todos os edifícios do MPMS são tabuladas e tratadas, de 

forma a comparar o consumo e identificar anormalidades.

 z Acompanhamento do consumo de água em todos os prédios sob responsabilidade do MPMS, compa-

rando os consumos e identificando vazamentos e desperdícios. Periodicamente são elaborados relatórios 

demostrando o perfil de consumo de todos os edifícios, comparando o consumo mensal e identificando 

vazamentos e desperdícios.

 z Elaboração do Plano Básico de Ação de Conservação de Energia do MPMS.

 z Deliberação sobre sistemas automatizados para monitoramento de consumo de energia e sistema de 

irrigação do pomar da PGJ, que, caso instalados nas sedes do MPMS, podem se configurar importantes 

ferramentas para boas ações de eficiência energética do Ministério Público, com a economia de energia 

em escala e demais repercussões na área ambiental. A comissão deliberou pela realização de estudos 

para verificar a viabilidade de implementação desses sistemas no primeiro semestre de 2019.

6.1.6.6 Coordenação dos trabalhos da Comissão Técnica para 
Elaboração e Implementação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos e da Construção Civil do MPMS

 z Atuação no sentido de patrocinar a segregação dos resíduos sólidos diretamente na origem, por meio 

da distribuição de lixeiras específicas para destinação de cada descarte de acordo com a sua classifica-

ção qualitativa, bem como pela elaboração de conteúdo orientativo para instruir os usuários acerca da 

correta operação e manuseio.

Figura 83. Promotora de Justiça e 

Secretária-Geral do MPMS, Bianka 

Karina Barros da Costa, em ato de 

assinatura do termo de doação de 

bens móveis para a SED, na sala de 

reuniões da PGJ, em 6.6.2018.
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 z Apresentação de propostas como o controle de impressão colorida de documentos, substituição dos 

copos plásticos descartáveis por recipientes biodegradáveis, entre outras, com o propósito de reduzir, 

reutilizar e reciclar.

 z Consulta junto a diversas repartições do órgão, encarregadas de gerir os recursos materiais demandados 

pela área-meio e área-fim, com objetivo de reunir informações necessárias para traçar o panorama de 

consumo e, por conseguinte, de geração de rejeitos da Instituição.

 z Implantação de sistemática para aferição da massa de resíduos orgânicos, de papel e de copos plásticos 

descartáveis produzidos semanalmente nas dependências do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, 

inclusive com a aquisição de balança eletrônica para auxiliar na verificação e registro dos parâmetros.

 z Aquisição de composteira automática com a finalidade de implantar a metodologia de compostagem 

dos descartes de natureza orgânica – conjunto de técnicas para estimular a transformação do descarte 

para obtenção de um material estável e rico em nutrientes, o qual apresenta potencial de aplicação como 

adubo no cultivo de espécimes vegetais.

 z Realização de estudo para análise da viabilidade técnica de implantação de horta orgânica na área que 

abriga a Procuradoria-Geral de Justiça.

 z Implantação de sistemática para aferição da massa de resíduos orgânicos, de papel e de copos plásticos 

descartáveis produzidos semanalmente nas dependências do prédio da PGJ, com o objetivo de gerar 

registros com fins de compor memória de massa e, assim, criar subsídio para avaliar as taxas de redução 

do consumo de recursos pelo MPMS.

 z Elaboração de estudo referente à implementação da pauta abordada pelo Programa MP Sustentável, 

proposto pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente, CAOMA, e que 

trata de diversas vertentes, como preservação da água subterrânea, manejo sustentável da água pluvial, 

entre outros assuntos, inclusive o gerenciamento de resíduos sólidos.

6.1.6.7 Coordenação dos trabalhos da Comissão Mista em 
parceria com o TJMS e a DPE, na execução de PSCIP 
referente aos edifícios-sede situados na Rua da Paz

 z Acompanhamento do processo de aprovação do PSCIP junto ao Corpo de Bombeiros Militar/MS para 

obtenção do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (CVCBM).

 z Fiscalização do contrato de elaboração do PSCIP, elaborado pela empresa contratada Cosenge.

 z Acompanhamento e adoção de medidas necessárias em relação aos contratos de manutenção de ele-

vadores e de grupo gerador de forma a garantir a vigência e o correto cumprimento dos mesmos, tendo 

em vista que a ART de manutenção desses equipamentos, fornecida pelas empresas prestadoras de 

serviço, é premissa para a obtenção do CVCBM.

 z Adoção de medidas necessárias à realização do Curso de Brigada de Incêndio, realizado em 2.3.2018, 

com a participação de 48 servidores.

 z Elaboração do termo de referência para aquisição de nova central de incêndio, incluindo fornecimento, 

instalação, adequações necessárias, remoção do sistema antigo e manutenção ongoing (contínua), com 

envio para providência de cotação e posterior licitação.
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 z Iniciadas as tratativas junto ao Tribunal de Justiça e a Defenso-

ria Pública Estadual para que estes órgãos emitam um termo de 

compromisso sinalizando que também irão adequar suas instala-

ções, conforme exigência do Corpo de Bombeiros Militar, para que 

possa ser aprovado o PSCIP da Unidade Rua da Paz, uma vez que 

o CVCBM será emitido em documento único para todos os órgãos.

6.1.6.8 Coordenação dos trabalhos da Comissão 
Temporária de Acessibilidade e Adequação 
das Edificações e Serviços

 z Solicitação à Escola Superior do Ministério Público (ESMP-MS) para 

realização de um curso de Formação em Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) para membros e servidores do MPMS, visando a capacita-

ção de no mínimo 5% do quadro funcional da Instituição. 

 z Idealização do curso de Libras voltado para a área jurídica.

Tabela 36. Providências em relação aos terminais telefônicos para 
surdos

 z Desenvolvimento mensal da campanha “Você Sabia?”.

WHEELCHAIR

Comarca | Unidade Situação Pendência N° da linha

Campo Grande| Rua da Paz Em operação 3325-4555

Dourados Em operação 3422-6187

Corumbá Instalado Linha. -

Três Lagoas Em operação 3521-8459

Campo Grande | Ricardo Brandão Instalado
Substituição do aparelho convencional; 
aguardando aparelho comunicador.

3321-2105

Campo Grande | Chácara Cachoeira Infraestrutura pronta Telefone, linha e tutorial de uso.  

Campo Grande | PGJ Em operação 3326-1375

Figura 84. Telefone acessível para 

deficiência auditiva instalado na 

recepção da Procuradoria-Geral de 

Justiça
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6.1.6.9 Coordenação dos trabalhos da Comissão de Projetos 
de Ampliação e Construção de Edifícios-Sedes

 z Acompanhamento do processo de locação de imóveis para abrigar as Promotorias de Justiça de Brasi-

lândia e Angélica, com a execução das atividades necessárias à ambientação do imóvel em atendimento 

ao planejamento e ao checklist elaborados pela comissão.

 z Acompanhamento da mudança das Promotorias de Justiça de Brasilândia e Angélica dos imóveis antigos 

para os novos, bem como de suas inaugurações, realizadas em 9.3 e 13.4, respectivamente.

 z Acompanhamento da conclusão da obra do imóvel para abrigar as Promotorias de Justiça de Campo 

Grande da Unidade Chácara Cachoeira, com a realização das atividades necessárias à ambientação do 

imóvel em atendimento ao planejamento e ao checklist elaborados pela comissão. Acompanhamento da 

mudança do imóvel antigo para o novo e da inauguração, realizada em 25.4.2018.

 z Acompanhamento da obra do edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com a execução das 

medidas necessárias à ambientação do imóvel em atendimento ao planejamento e ao checklist elabora-

dos pela comissão.

 z Acompanhamento do processo para retomada da obra do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça 

de Corumbá.

 z Acompanhamento da adequação de leiaute do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Campo 

Grande da Unidade Ricardo Brandão. A ambientação do imóvel atendeu ao planejamento e checklist 

elaborados pela comissão.

 z Acompanhamento dos projetos elaborados pelo Departamento de Engenharia (Deng), com sugestões 

de melhorias, referentes ao Plano de Metas de Obras de Reformas. Foi encaminhado para trâmites de 

licitação o projeto de reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Maracaju.

 z Recebimento definitivo da obra de construção do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Naviraí.

 z Acompanhamento e conclusão do processo de locação de imóvel para abrigar a sede do Gaeco na 

comarca de Dourados, com recebimento do prédio em 29.11.2018.

 z Finalização do processo para contratação de empresa para adequação da recepção do edifício-sede do 

Gaeco de Campo Grande, no tocante às exigências de segurança institucional.

 z Início dos estudos para adequação das demais áreas do edifício-sede da PGJ que não foram contem-

pladas na obra em andamento, incluindo a revitalização das áreas comuns do segundo pavimento e a 

reestruturação administrativa do primeiro pavimento, assim como a contratação de serviços de pintura 

do prédio anexo e contratação de PSCIP para todo o complexo.

 z Acompanhamento dos projetos elaborados pelo Deng, com sugestões de melhorias, referentes à reforma 

e adaptação de ambientes da Ala C do prédio da PGJ, com previsão de serem licitados no primeiro 

trimestre de 2019.

 z Realização do projeto para adequação da recepção do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Campo 

Grande da Unidade Rua da Paz no tocante as exigências de segurança institucional.

 z Finalização do processo para contratação de empresa para adequação da recepção do edifício-sede das 

Promotorias de Justiça de Campo Grande da Unidade Rua da Paz, no tocante às exigências de segurança 

institucional.
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 z Acompanhamento do processo de locação de imóvel para abrigar as Promotorias de Justiça de Nova 

Alvorada do Sul (em andamento) e Anaurilândia (cancelado devido a indisponibilidade de imóvel 

adequado).

 z Finalização do termo de referência para contratação de data center – trabalho conjunto da STI e do Deng, 

cujo processo de cotação precisa ser finalizado para posterior encaminhamento aos trâmites de licitação.

A SEG pretende, para o ano de 2019, dar efetivação ao “Planejamento de 5 anos”, iniciando a elaboração 

dos projetos das comarcas de Ponta Porã, Bonito, Cassilândia, Costa Rica, Camapuã e Amambai.

Também pretende iniciar os projetos na comarca de Três Lagoas e do plano diretor da PGJ. As obras contem-

plarão a adequação dos prédios no tocante a acessibilidade, prevenção e combate a incêndio, segurança ins-

titucional e atendimento às demandas locais, em conformidade à NBR nº 9.050/2015 da ABNT, bem como à 

Resolução CNMP nº 81, de 31.1.2012, que dispõe sobre adequação das edificações e serviços do Ministério 

Público da União e dos Estados.

Ainda são projeções para o ano de 2019:

 z Dar continuidade às ações necessárias à implantação de novas medidas de segurança institucional, tais 

como o monitoramento de vídeo por câmeras;

 z Elaboração de estudo e projeto para implementação de energia solar no prédio do Gaeco, que servirá 

de projeto piloto para as demais sedes do Ministério Público, caso haja resultados econômicos positivos;

 z Instituição, no âmbito do MPMS, da Semana da Eficiência Energética, a ser realizada anualmente, com 

apresentação de palestras cuja abordagem será direcionada ao consumo energético e à sustentabili-

dade, com a finalidade de inclusão de servidores, membros, colaboradores terceirizados, bem como a 

sociedade em geral, na proposta de desenvolvimento energético aliado à conservação do meio ambiente;

 z Individualização do sistema de iluminação de ambientes (salas) na PGJ, visando inserção de interruptores 

individuais em cada ambiente, com fins de redução do consumo de energia;

 z Obtenção do Selo Procel Edificações nos novos edifícios do MPMS, quando aplicável.

6.1.1 Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação (CPL), designada pelo Procurador-Geral de Justiça por meio da Portaria 

nº 2193/2018-PGJ, de 27.6.2018, atualmente é composta por seis servidores efetivos, um deles como presi-

dente e os demais como membros da comissão.

No transcorrer do exercício de 2018, a CPL atuou em 67 procedimentos licitatórios (56 pregões presen-

ciais, 5 pregões eletrônicos, 4 concorrências e 2 convites), compreendendo a aquisição e/ou contratação de 

objetos diversos, a exemplo de materiais de consumo indispensáveis ao desenvolvimento das atividades 

operacionais, contratação de mão de obra terceirizada e execução de obras e serviços de engenharia.

A otimização dos recursos tem sido uma marca da Administração Superior do Ministério Público Estadual, 

a exigir de todos uma atitude criteriosa no trato da coisa pública, com a rigorosa observância dos preceitos 

constitucionais e do conjunto das demais disposições legais atinentes à matéria. Nesse sentido, o apri-
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moramento constante das rotinas produtivas, aliado ao esmero e à 

dedicação da equipe de trabalho, refletem na redução de custos.

Nesse sentido, destaca-se a operacionalização do pregão eletrônico, 

mais uma plataforma integrada às boas práticas administrativas pelo 

MPMS no que concerne às licitações públicas.

Buscando a Administração Superior atender as demandas da Pro-

curadoria-Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça da Capital e 

do interior do Estado, foram adquiridos, por intermédio de licitações 

públicas, 20 veículos VW Gol, 2 furgões utilitários e 1 caminhão com 

carroceria tipo baú, a fim de possibilitar maior eficiência no desenvolvi-

mento e prestação dos serviços dos órgãos integrantes do MPMS.

Em continuidade à política de modernização e evolução da estrutura 

de tecnologia da informação, foram realizadas várias licitações para 

aquisição de licenças, equipamentos de comunicação, entre outros. Os 

processos de licitação observaram a diretriz estabelecida pela Admi-

nistração Superior de que os valores das aquisições oriundas de licita-

ções sejam balizados pelo menor preço orçado, e não pelo preço 

médio. Nesse sentido, estes procedimentos licitatórios, alicerçados em 

orçamentos pelo menor preço, resultaram em uma economia para o 

erário superior a R$ 1.200.000,00 no ano de 2018.

Como instrumento importante da gestão administrativa, mencionam-

-se as licitações com o objetivo de registro de preços, que representa-

ram uma parcela significativa dos procedimentos licitatórios. Ponto de 

destaque na atuação da CPL foi a realização de concorrência para se-

lecionar empresa para execução de pintura externa nas dependências 

da Procuradoria-Geral de Justiça.

A condução dos trabalhos junto aos fornecedores e prestadores de 

serviços possibilitou ao MPMS realizar compras e contratações com 

preços competitivos de mercado, resultando na economia dos recursos 

públicos e contribuindo para o pleno funcionamento da Instituição.

6.1.2 Engenharia

Ao Departamento de Engenharia (Deng), subordinado diretamen-

te à Secretaria-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 edifica-

ções do Ministério Público, incluindo a gestão das equipes terceiriza-

das e dos insumos necessários; providenciar a regularidade imobiliária, 



R$ 1.2Mi
ECONOMIZADOS POR AQUISIÇÕES EM 
LICITAÇÃO BALIZADAS POR MENOR 
PREÇO ORÇADO
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mantendo a documentação dos imóveis atualizada, como certidões de matrículas, certificados de vistoria 

emitidos pelo Corpo de Bombeiros (CVCBM) e alvarás de funcionamento expedidos pelas prefeituras; 

promover, elaborar e implementar estratégias e diretrizes de engenharia, consonante aos processos estraté-

gicos do Ministério Público e indicar suas necessidades orçamentárias; prestar assistência ao Departamento 

de Apoio Especial às Atividades de Execução (Daex), à Secretaria de Administração (Sead), à Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI), à Comissão Permanente de Licitação (CPL), entre outras repartições do Mi-

nistério Público; contribuir com as diversas comissões de trabalho existentes no órgão, indicando profissio-

nais do seu quadro de servidores, a fim de compartilhar conhecimentos e informações.

Entre as diversas atividades desenvolvidas pelo Deng durante o ano de 2018, destacaram-se a execução do 

“Planejamento de 5 anos”, as providências relacionadas à segurança institucional e à comunicação visual, a 

conclusão das reformas no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça e da Unidade Ricardo Brandão, além de 

diversos prédios de Promotorias de Justiça, bem como a fiscalização de contratos e controle de processos.

6.1.2.1 Planejamento de 5 anos

O Planejamento de 5 anos de reformas e construções dos edifícios-sede das Promotorias de Justiça do 

MPMS considera a adequação dos prédios no tocante à acessibilidade, prevenção e combate a incêndio, 

segurança institucional e atendimento às demandas locais.

 z Plano de metas 2017: Elaboração dos projetos e orçamentos das comarcas contempladas no Plano 

de Metas 2017, resultado do desdobramento do “Planejamento de 5 anos” referente às comarcas de 

Maracaju, Sidrolândia, Fátima do Sul, Caarapó, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Ivinhema, 

conforme tabela abaixo.

Tabela 37. Andamento dos projetos abrangidos pelo Plano de Metas 2017

Comarcas
Projetos executados

Conceitual Arquit. Incêndio Estrutural Hidro Gás Elétrico Orçamento

Aquidauana  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE Square

Caarapó  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE Square

Fátima do Sul  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE PLAY

Ivinhema  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE PLAY PLAY PLAY PLAY PLAY Square

Maracaju  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE

Nova Andradina  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE Square Square Square Square Square Square

Paranaíba  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE Square

Sidrolândia  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE  CHECK-CIRCLE Square

PLAY Square  CHECK-CIRCLEProjetos em andamento Não iniciado Projetos entregues
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 z Plano de metas 2018: foram realizadas visitas, juntamente com a 

Secretaria-Geral, a todas as comarcas contempladas no Plano de 

Metas 2018, resultado do desdobramento do “Planejamento de 5 

anos”, a saber: Ponta Porã, Bonito, Cassilândia, Costa Rica, Camapuã 

e Amambai, com o objetivo de verificar as condições atuais dos 

prédios e levantar as demandas específicas de cada comarca, a 

serem contempladas nos projetos de reforma.

6.1.2.2 Segurança institucional

Foram recebidas e instaladas as primeiras catracas e detectores de 
metais, visando controle de acesso aos seguintes prédios do órgão: 

PGJ, Gaeco, Promotorias de Justiça de Campo Grande Unidades Rua 

da Paz, Ricardo Brandão e Chácara Cachoeira, bem como Promotorias 

de Justiça de Dourados e Naviraí. Foi instalado o sistema de circuito 
fechado de televisão (CFTV) – monitoramento por câmeras – no 

Gaeco e no almoxarifado de engenharia. Também foram realizadas 

visitas técnicas a empresas fabricantes de equipamentos de monito-

ramento por vídeo e  de controle de acesso; realizada reunião com o 

Grupo de Trabalho de Segurança Institucional para apresentação dos 

levantamentos de requisitos técnicos de diversas soluções do mercado 

de sistemas de reconhecimento facial e de placas de automóveis, 

análise forense de imagem e integração com sistemas de controle de 

acesso; e realizada prova de conceito de monitoramento de vídeo na 

sede da comarca de Aparecida do Taboado.

6.1.2.3 Data center

O data center é um local onde estão concentrados os sistemas com-

putacionais de uma empresa ou organização, como o sistema de tele-

Figura 85. Nova fachada para a 

Promotoria de Justiça de Ivinhema.
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comunicações e o sistema de armazenamento de dados, promoven-

do segurança a estes sistemas vitais ao funcionamento do órgão. No 

ano de 2018, foram realizados levantamentos de especificações de 

soluções data center entregues a outros órgãos, por meio de leitura 

de termos de referência e visitas in loco, além do estudo de normas de 

projetos de data center e de seus subsistemas.

 z Elaborada a documentação necessária para a construção do data 

center do MPMS, em especial o documento de especificações 

técnicas detalhadas (ETD). Toda a documentação se encontra em 

conformidade com a Resolução CNMP nº 102, de 23.9.2013, que 

disciplina no âmbito do Ministério Público brasileiro os procedimen-

tos relativos à contratação de soluções de TI;

 z Movimentação de itens do MPMS para o novo data center;

 z Elaboração de documentação necessária para a manutenção pre-

ventiva e corretiva, além de monitoramento em tempo integral do 

data center central do MPMS, em especial o documento ETD.

6.1.2.4 Comunicação visual

O trabalho de comunicação visual levou em consideração a necessida-

de de orientação e revisão da instalação da sinalização tátil-visual no 

prédio da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e de projeto piloto para 

implantação dessa sinalização em todas as unidades do MP, a fim de 

proporcionar ao usuário a identificação clara das utilidades disponíveis 

dos ambientes, de acordo com os parâmetros exigidos pela NBR 
9.050/2015 – acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos –, estabelecida pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) para garantir acessibilidade às pessoas com 

deficiência física e mobilidade reduzida.

WHEELCHAIR

Figura 86. Chapas indicativas para 

fins de comunicação visual.
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6.1.2.5 Procuradoria-Geral de Justiça

Foram realizadas fiscalizações da obra de reforma e ampliação do prédio 

principal da PGJ, situada em Campo Grande e iniciada em 15.5.2017. 

A obra visou 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 aten-

dimento ao público. O projeto contemplou adequação do auditório, do 

foyer, da copa, dos sanitários coletivos, da recepção, do Colégio de Pro-

curadores de Justiça e de áreas administrativas, de forma a adaptar 

estes ambientes obedecendo à NBR 9.050/2015. Esses novos espaços 

remodelados foram inaugurados em 19.10.18.

Figura 87. Entrada principal do edifício-sede da Procuradoria-Geral de 

Justiça.

Ainda, foi iniciada a elaboração de termo de referência para contrata-

ção de projetos para construção do novo prédio para as Procuradorias 

de Justiça, assim como o novo prédio para o Departamento de Material 

e Patrimônio (DMP) e novas áreas de apoio às empresas terceirizadas, 

possibilitando a readequação dos espaços administrativos situados no 

prédio atual da PGJ. Além disso, foram realizadas as seguintes inter-

venções na PGJ:

 z Banheiros: substituição das bancadas de todos os banheiros da PGJ;

 z Prédio anexo: encaminhado ao setor competente o termo de refe-

rência para licitação do serviço de pintura do prédio anexo na PGJ;

Figura 88. Recepção do edifício-se-

de da Procuradoria-Geral de Justiça.

Figura 89. Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, do edifício-sede 

da Procuradoria-Geral de Justiça.
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 z Pavimento superior: início do projeto de reforma, realizado por 

empresa terceirizada, para adequação das áreas comuns do 

pavimento superior da edificação principal da PGJ.

6.1.2.6 Prédio anexo à PGJ

Na primeira quinzena de outubro, foi iniciado o serviço de pintura 

externa do prédio anexo da PGJ.

6.1.2.7 Gaeco (Campo Grande)

Realizada a fiscalização da construção da cobertura metálica do esta-

cionamento para veículos do Gaeco; instalação de sistema CFTV; 

iniciado o termo de referência para contratação de serviço de reforma 

na recepção; substituição do sistema de ar condicionado.

6.1.2.8 Departamento de Material e Patrimônio

Realizada a fiscalização e recebimento dos serviços de forro mineral 

e parede de gesso acartonado para criação do novo espaço para o 

almoxarifado no DMP para melhor separação e armazenamento de 

materiais. Foram realizadas também melhorias nas instalações elétricas 

e de lógica, bem como pintura das novas áreas do almoxarifado, além 

da instalação de grades e portões metálicos. Foram criadas, também, 

salas para psicólogas e assistentes sociais da Instituição.

6.1.2.9 Almoxarifado de engenharia

Realizadas diversas melhorias no almoxarifado de engenharia, visando 

garantir a segurança dos trabalhadores e do patrimônio do órgão. 

Figura 90. Corredores – projeto para 

o pavimento superior do prédio das 

Procuradorias de Justiça (ilustração).

Figura 91. Cobertura do estaciona-

mento do GAECO.
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Além das melhorias físicas, foram aprimorados processos, bem como gestão e segurança, por meio da ins-

talação de sistema CFTV.

6.1.2.10 Promotorias de Justiça da comarca de Campo 
Grande – Unidade Rua da Paz

Encontra-se em andamento a adoção de medidas para melhorias do edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Campo Grande – Unidade Rua da Paz.

 z Incêndio e pânico: elaborado o Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), necessário à 

obtenção do CVCBM, encontrando-se em andamento as adequações indicadas em projeto;

 z Acessibilidade: realizadas as adequações necessárias em atendimento à NBR 9.050/2015 da ABNT, re-

lacionada à adequação de empreendimentos e espaços urbanos de uso público, para garantir acessibili-

dade às pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida;

 z Segurança: realizada a instalação de detector de metais e solicitada a aquisição de catracas a fim de 

aumentar o nível de segurança da edificação. Foi instalado balcão acessível na recepção e contratada 

empresa para reforma da recepção, com fechamento por vidros e catracas.

6.1.2.11 Promotorias de Justiça da comarca de Dourados

Realizada a contratação de serviços de profissional de engenharia especializado em projetos de PSCIP, para 

fins de atualização das instalações de segurança contra incêndio na edificação, assim como para certifica-

ção da edificação pelo Corpo de Bombeiros Militar de MS. O projeto está em fase de desenvolvimento, com 

previsão de conclusão até maio de 2019.

6.1.2.12 Unidade Ricardo Brandão

Realizada adequação predial para abrigar a Escola Superior do Ministério Público (ESMP-MS), o Gecoc, o 

Gacep e o Nucrim. A reforma foi concluída e o prédio reinaugurado em 3.12.18.

Figura 92. Fachada da Unidade 

Ricardo Brandão.
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Figura 93. Sala de aula da ESMP-MS na Unidade Ricardo Brandão.

6.1.2.13 Promotorias de Justiça da comarca de 
Campo Grande - Unidade Chácara Cachoeira

As obras da nova unidade de Promotorias de Justiça de Campo Grande, 

localizada no bairro Chácara Cachoeira, foram concluídas e o prédio foi 

inaugurado em 25.4. A localização da unidade, de fácil acesso à 

população, proporciona um melhor atendimento.

6.1.2.14 Promotorias de Justiça da 
comarca de Três Lagoas

Definida a divisão de áreas do imóvel utilizado em Três Lagoas, a fim 

de viabilizar o atendimento das demandas dos três órgãos estaduais ali 

instalados (Fórum do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Minis-

tério Público) dentro dos parâmetros urbanísticos da cidade. Foi dado 

início ao processo de desmembramento do lote em que foi construído 

o prédio do MPMS, o que permitirá administrar o imóvel de forma indi-

vidualizada, facilitando aprovação de projetos e obtenção de licenças e 

alvará de funcionamento.

6.1.2.15 Promotorias de Justiça da 
comarca de Corumbá

O reinício das obras do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça 

da comarca de Corumbá está previsto para o ano de 2019. O prédio 

Figura 94. Protocolo na Unidade 

Ricardo Brandão.

Figura 95. Entrada principal da 

Unidade Chácara Cachoeira.
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principal contará com 1.886,26 m2 de área construída, para abrigar 12 

Promotorias, um auditório e diversas estruturas de apoio, como sanitá-

rios, copa, arquivos, entre outros. A construção ainda terá 259,71 m2 

de cobertura de estacionamento. Durante o ano de 2018, foram feitas 

as seguintes ações:

 z Readequação para acréscimo de um ambiente específico para a as-

sessoria;

 z Adequação da recepção, com criação de antessala para detecção de 

metais, cadastramento e controle de acesso por meio de catracas;

 z Adequação de leiaute na área técnica, com criação de um ambiente 

para assistência pedagógica;

 z Adequação do leiaute da Central de Inquéritos Policiais (CIP), a fim 

de aumentar o espaço e setorizar a área destinada ao manuseio dos 

processos;

 z Adequação do leiaute na edificação anexa, a fim de contemplar 

vestiário;

 z Criação de portas que antecedem as Promotorias de Justiça;

 z Atualização dos materiais de acabamento;

 z Proteção visual das janelas, na área externa;

 z Isolamento dos recuos da edificação, na área externa.

 z Desenvolvimento de apresentação no programa MS Powerpoint, contendo 28 slides.

 z Desenvolvimento de cronograma quanto aos prazos para elaboração da documentação para licitação.

Figura 96. Maquete eletrônica da 

estrutura da Promotoria de Justiça 

de Corumbá.

Figura 97. Maquete eletrônica da recepção da Promotoria de Justiça de 

Corumbá.
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6.1.2.16 Promotorias de Justiça da comarca de Maracaju

Encaminhados à CPL os projetos e orçamento referentes à reforma do edifício-sede de Maracaju, necessá-

rios ao processo licitatório.

6.1.2.17 Promotorias de Justiça da comarca de Batayporã

Fiscalizada a construção da cobertura metálica para o estacionamento de veículos, restando a obra concluída 

em 2018.

6.1.2.18 Locações

Inauguradas as Promotorias de Justiça das comarcas de Campo 

Grande, Unidade Chácara Cachoeira, Angélica e Brasilândia, em suas 

novas sedes instaladas em imóveis locados. Também foram visitados 

imóveis disponíveis para locação na cidade de Dourados, visando a 

instalação do Gaeco. Após escolha, locação e recebimento do imóvel, 

o mesmo vem passando por acompanhamento técnico e cotações 

diversas para adaptação e ambientação do edifício, incluindo fecha-

mento da recepção, cobertura para a área de serviço, desenho de mo-

biliário, entre outros. A inauguração está prevista para ocorrer durante 

o 1º trimestre de 2019.

6.1.2.19 Fiscalização de 
contratos e controle de processos

Fiscalizada a execução de contratos de serviços de engenharia e manutenções preventivas e corretivas, tota-

lizando 64 contratos no período. Frise-se que havia na Instituição uma demanda reprimida por equipamen-

tos de ar condicionado, que foi atendida por meio da Ata de Registro de Preços nº 04/PGJ/2018, gerando 17 

contratos de aquisição de 290 equipamentos.

Tabela 38. Processos controlados pelo Deng

Figura 98. Prédio da Promotoria de 

Justiça de Angélica.

Tipos de processos Quantidade

Contratos 64

Materiais 31

Manutenção periódica 9

Empenho ordinário 77

Processos internos (reformas, projetos, locações, regularização imobiliária) 29

Total 210
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6.1.2.20 Outsourcing

Foram visitadas todas as comarcas do MPMS, realizando-se as intervenções necessárias à implantação dos 

novos equipamentos (impressoras e fragmentadoras), assim como substituição dos existentes, em função 

do novo contrato de locação, resultado do trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho de outsourcing de 

impressão.

O planejamento para instalação dos equipamentos incluiu a definição de datas e rotas para verificação e 

eventual adequação dos pontos para instalação das impressoras e fragmentadoras. Os servidores das 

unidades contempladas com os novos equipamentos foram orientados quanto ao seu uso, e a instalação foi 

executada presencialmente pelos funcionários da empresa H2L, bem como remotamente pelos servidores 

da STI.

Em relação à instalação dos equipamentos, esta ocorreu entre os dias 20.8 e 20.11, dentro dos 90 dias 

previstos contratualmente.

Tabela 39. Instalação das impressoras e fragmentadoras por rota e data

Período Rotas Comarcas / unidades atendidas

6 a 17.8 Rota 00
PGJ, Unidade Ricardo Brandão, DMP, Unidade Chácara Cachoeira, Casa da Mulher Brasileira e 
Unidade Rua da Paz, em Campo Grande (MS).

20 a 24.8 Rota 01 Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Brasilândia, Bataguassu.

27 a 31.8 Rota 02
Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Pedro Gomes, Sonora e Rio 
Negro.

10 a 14.9 Rota 03
Fátima do Sul, Glória de Dourados, Deodápolis, Ivinhema, Angélica, Nova Andradina, Batayporã e 
Anaurilândia.

17 a 21.9 Rota 04 Caarapó, Naviraí, Itaquiraí, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo, Sete Quedas e Amambai.

1º a 5.10 Rota 05 Dourados, Itaporã e Ponta Porã.

15 a 19.10 Rota 06
Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Cassilândia, Paranaíba, Inocência e Aparecida do 
Taboado.

22 a 26.10 Rota 07 Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Anastácio, Miranda e Corumbá (Promotoria e Fórum).

5 a 9.11 Rota 08
Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Sidrolândia, Maracaju, Nioaque, Jardim, Bonito, Bela Vista e 
Porto Murtinho.

6.1.2.21 Setor de Manutenção e Suporte

Realizadas manutenções nas sedes das comarcas da capital e do 

interior, em atendimento a 817 chamados de solicitação de serviços 

diversos. Foi elaborado termo de referência para contratação de 

empresa terceirizada para prestação de serviços, de natureza continu-

ada, de manutenção e conservação dos prédios do MPMS, com traba-

lhadores que exerçam atividades de eletricista, oficial de manutenção, 

apontador, operador de empilhadeira e encarregado de obra.

817
CHAMADOS DE SOLICITAÇÃO DE 
SERVIÇOS
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6.1.2.22 Regularização imobiliária

Iniciado o trabalho de regularização imobiliária do MPMS, que consiste em atualizar as certidões de matrícula 

dos imóveis, de forma a passar que passem a constar as respectivas edificações do órgão desde o ano de 

2001, em terrenos doados por prefeituras ou cedidos pelo Estado. Além disso, busca-se obter a documen-

tação legal para licenciar as operações do órgão, emitida pelas prefeituras das cidades de cada comarca 

onde há atuação do MP por meio de suas sedes instaladas, quer sejam em imóveis próprios ou locados. 

Esse trabalho propicia, além do regular funcionamento dos prédios da Instituição, a organização e gestão 

documental do patrimônio imobiliário do órgão.

Tabela 40. Painel da Regularização Imobiliária (processos em andamento)

Processo em andamento Processo finalizado com êxito

Comarcas Averbação da construção Certificado de vistoria do CB Alvará de funcionamento

Angélica Locado    

Aparecida do Taboado Locado    

Batayporã Locado    

Brasilândia Locado    

Itaporã Locado    

Amambai      

Aparecida do Taboado      

Bela Vista      

Bonito      

Camapuã      

Chapadão do Sul      

Costa Rica      

Coxim      

Fátima do Sul      

Ivinhema      

Jardim      

Maracaju      

Miranda      

Mundo Novo      

Naviraí (imóvel novo)      

Paranaíba      

Rio Brilhante      

São Gabriel do Oeste      

Sidrolândia      
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 z Alvarás de funcionamento: obtenção de alvarás de funcionamento, emitidos pelas prefeituras, para as 

Promotorias de Justiça das comarcas de Angélica, Aparecida do Taboado, Batayporã, Brasilândia e Itaporã.

 z CVCBM: trabalho no sentido de obter o certificado de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros para 

todos os prédios do MP.

 z Doação de terrenos: regularização do processo de recebimento de doação de terrenos em Naviraí, 

Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Coxim e Campo Grande (Parque dos Poderes).

6.1.2.23 Capacitação

Participação dos servidores no 1º Seminário de Energia Solar - Desafios e Inovações para a Sustenta-
bilidade; no curso de MS Project, visando aperfeiçoamento no gerenciamento de projetos e em todas as 

atividades relacionadas ao planejamento do Departamento; e no curso de ComprasNet, para conhecer o 

sistema de pregão eletrônico e o papel do setor demandante no processo licitatório.

6.1.2.24 Atividades diversas

 z Auxílio aos departamentos e secretarias: foram atendidos o Departamento de Serviços Gerais (DSG) e o 

DMP, subordinados à Sead, e a STI, nas instalações de equipamentos elétricos e eletrônicos, com informa-

ções técnicas, na infraestrutura necessária e na supervisão dos serviços com terceirizados, em reformas, 

ampliações, adequações e prédios novos.

 z Comissões de trabalho: participação nas comissões: de Acessibilidade; de Projetos; Mista; Interna de 

Conservação e Energia; de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos.

 z Atas de registro de preços: conclusão e encaminhamento de estudo sobre materiais para a área de 

licitação, para fins de elaboração de minutas de atas de registro de preços de materiais hidrossanitários, 

elétricos, de construção civil, de ar-condicionado, espelhos e divisórias.

 z Memorial técnico de padronização: revisão do memorial técnico de padronização de materiais e acaba-

mentos usados nos edifícios do MPMS.

 z Caravana dos nobreaks: realização de caravana para instalação de 64 equipamentos de nobreak de 3 

KVA em todas as comarcas em que há unidades do MPMS.

 z Manual de manutenção: participação no processo de elaboração do manual de manutenção que servirá 

para orientação das Promotorias de Justiça em relação a conservação e operação dos edifícios.

Para o ano de 2019, serão finalizados os projetos e orçamentos das reformas e construção dos edifícios-

-sede das Promotorias de Justiça das comarcas de Fatima do Sul, Corumbá, Ivinhema, Caarapó e Sidrolân-

dia. 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 NBR 9.050/2015 

da ABNT, bem como à Resolução CNMP nº 81, de 31.1.2012, que dispõe sobre adequação das edificações 

e serviços do Ministério Público da União e dos Estados. Ainda, será realizada a reforma do edifício-sede das 

Promotorias de Justiça da comarca de Maracaju e será dada continuidade à realização de ações necessárias 

à implantação de novas medidas de segurança institucional como o monitoramento de vídeo por câmeras.



190

Relatório Anual de Atividades  |  2018

6.1.3 Orçamentário, financeiro e patrimonial

A execução financeira, orçamentária e patrimonial da Instituição, bem como seus registros contábeis, todos 

decorrentes das atribuições da Secretaria de Finanças (Sefin), apresentaram os seguintes resultados para o 

exercício de 2018:

6.1.3.1 Procuradoria-Geral de Justiça

Tabela 41. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial – PGJ

Tabela 42. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ - fonte 00

Dotação inicial  R$405.800.000,00 

Créditos suplementares - fonte 00  R$- 

Total  R$405.800.000,00 

Dotação  R$405.800.000,00 

Empenhado  R$388.768.352,84 

Liquidado  R$377.820.005,22 

Pago  R$370.215.059,84 

Saldo de dotação  R$17.031.647,16 

Saldo a pagar  R$18.553.293,00 

ATIVO  VALOR

Disponibilidade financeira  R$19.123.843,58 

 - Bancos  R$19.110.826,52 

 - Outras disponibilidades financeiras  R$13.017,06 

PASSIVO  VALOR 

Obrigações financeiras  R$8.172.739,78 

 - Depósitos  R$567.194,40 

 - Restos a pagar processados  R$7.605.545,38 

Saldo antes da inscrição em restos a pagar não processados  R$10.951.103,80 

Inscrição em restos a pagar não processados  R$10.948.347,62 

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados  R$2.756,18 
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Tabela 43. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ – fonte 44

Tabela 44. Balanço de movimentação de bens patrimoniais – PGJ

ATIVO  VALOR

Disponibilidade financeira  R$112.151,58 

 - Bancos  R$112.151,58 

 - Outras disponibilidades financeiras  R$- 

PASSIVO  VALOR 

Obrigações financeiras  R$- 

 - Depósitos  R$- 

 - Restos a pagar processados  R$- 

Saldo antes da inscrição em restos a pagar não processados  R$112.151,58 

Inscrição em restos a pagar não processados  R$- 

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados  R$112.151,58 

Movimentação do exercício

Bens móveis em estoque
Saldo em 

31/12/2017
Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2018

Bens de consumo  R$386.883,46  R$2.305.293,76  R$2.279.294,50  R$412.882,72 

Material permanente  R$223.863,74  R$10.114.782,60  R$7.557.169,71  R$2.781.476,63 

Estoque interno do almoxarifado
Saldo em 

31/12/2017
Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2018

Bens móveis incorporados em uso  R$54.058.927,61  R$10.104.054,18  R$2.072.810,43  R$62.090.171,36 

Depreciação acumulada -R$5.178.512,83 -R$10.728,42 -R$4.467.448,88 -R$9.635.233,29 

Bens imóveis  R$27.983.222,19  R$2.843.557,03  R$2.933.628,07  R$27.893.151,15 

Bens intangíveis  R$4.883.689,35  R$1.391.984,10  R$-  R$6.275.673,45 

Total  R$82.134.209,78  R$87.036.645,39 
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6.1.3.2 Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul (FEADMP/MS)

Tabela 45. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial - FEADMP/MS

Tabela 46. Resumo da disponibilidade financeira – FEADMP/MS

Dotação inicial - fonte 40  R$37.340.000,00 

Dotação inicial - fonte 45  R$150.000,00 

Dotação inicial - fonte 81  R$- 

Total  R$37.490.000,00 

Dotação  R$37.490.000,00 

Empenhado  R$11.958.463,13 

Liquidado  R$6.639.884,39 

Pago  R$6.639.884,39 

Saldo de dotação  R$25.531.536,87 

Saldo a pagar  R$5.318.578,74 

ATIVO  VALOR

Disponibilidade financeira  R$81.444.977,45 

 - Bancos  R$81.444.977,45 

 - Outras disponibilidades financeiras  R$- 

PASSIVO  VALOR 

Obrigações financeiras  R$- 

 - Depósitos  R$- 

 - Restos a pagar processados  R$- 

Saldo antes da inscrição em restos a pagar não processados  R$81.444.977,45 

Inscrição em restos a pagar não processados  R$5.318.578,74 

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados  R$76.126.398,71 
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6.1.4 Administração

A Secretaria de Administração (Sead), diretamente subordinada à Secretaria Geral, é responsável por 

gerenciar todos os departamentos, divisões, setores e núcleos que a integram, sendo estes: Departamento 

de Serviços Gerais (DSG), composto pelas Divisões de Transporte e de Protocolo-Geral e Arquivo (DPGA) e 

pelo Núcleo de Notas Fiscais; Departamento de Material e Patrimônio (DMP), composto pela Divisão de Al-

moxarifado (Dial) e pelo Núcleo de Controle de Bens Permanentes; Setores de Expedientes das Promotorias 

de Justiça da Capital (SEPJC), de Contratos e, por fim, de Análise e Compras (Seaco).

Na diretoria da Sead são centralizados todos os relatórios de produção mensal de cada uma dessas áreas, 

onde são consolidados os dados, permitindo assim gerar informações estratégicas da secretaria como um 

todo, bem como elaborar indicadores que dão suporte à tomada de decisões em nível estratégico, tático e 

operacional por parte da Administração Superior.

Além disso, a Sead atua diretamente na gestão dos contratos da área administrativa e efetua a análise 

técnica de processos administrativos, no que tange a sua área, com emissão de pareceres e manifestações.

A Sead participa ainda de todas as atividades transversais da Instituição, desenvolvendo parcerias com 

as demais secretarias e com o Deng, tendo participação ativa nas Comissões de Projetos e de Gestão por 

Competências, na execução do planejamento estratégico da área de administração, além de nas demais 

propostas que visam aprimorar os fluxos de trabalho.

Em alinhamento com a SEG, realizou intervenções no Setor de Contratos com o intuito de implementar 

novos métodos de gestão e organização, por meio das seguintes providências:

 z Criação de ferramenta de controle e gestão de acompanhamento das atividades e prazos processuais 

(planilha de controle de contratos);

 z Levantamento/mapeamento de todos os processos existentes no setor, com o respectivo lançamento na 

planilha de controle;

 z Providências no sentido de dar andamento aos processos que se encontravam represados no setor;

 z Reestruturação da equipe e reorganização do leiaute do setor;

 z Implementação da metodologia de cobrança e acompanhamento diário do envio das notas de empenho 

dos processos ordinários.

Como integrante da Comissão de Projetos, o Diretor da Sead esteve presente nas reuniões ocorridas em 

janeiro, fevereiro, julho e agosto. Em novembro, foi realizada a revisão do relatório mensal da referida comissão 

por sua secretária.

Como integrante do grupo de trabalho do projeto ERP, o Diretor da Sead participou, no decorrer do ano, de 

suas reuniões de alinhamento. Participou também das reuniões da Comissão de Gestão por Competência, 

tendo apresentado, no mês de julho, a ferramenta Predictive Index (PI) para os membros da comissão. Em 

novembro o Diretor da Sead participou de reunião, por meio da ferramenta Skype, com os integrantes da 

referida comissão e com representantes da empresa Arquitetura Humana, para fins de nova apresentação 

sobre o PI.
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A Sead também realizou atividades voltadas a seu planejamento e gestão, como segue:

Janeiro

 z Reorganização física do leiaute de sua recepção para melhorar a qualidade do espaço laboral dos servi-

dores, bem como do leiaute da sala da diretoria;

 z Realização de reunião com o grupo de trabalho de outsourcing (terceirização) para análise de pleito pro-

tocolado pela empresa H2L;

 z Estabelecimento do grupo de trabalho para tratar do novo contrato de terceirização, com realização de 

duas reuniões;

 z Reunião de alinhamento com os estagiários da Sead e realização de avaliação de desempenho dos servi-

dores da área de segurança.

Fevereiro

 z Apresentação oficial da nova ferramenta para gestão de contratos desenvolvida pela Seplange em 

parceria com o Setor de Contratos e o DSG para auxiliar os fiscais e os gestores no acompanhamento e 

execução dos contratos;

 z Finalização da construção do fluxo do processo de locação em parceria com a Seplange e o Deng;

 z Reunião do grupo de trabalho para tratar do novo contrato de terceirização, para alinhamento das infor-

mações levantadas.

Março

 z Realização do levantamento do controle de acessos de todas as suas pastas de trabalho, atualizando as 

permissões de consulta e alterações de documentos para manter a preservação e segurança dos docu-

mentos produzidos na secretaria;

 z Participação em reunião com a equipe da Seplange para alinhamento das formas de lançamento das 

informações para o novo painel de contratos;

 z Emissão de três notificações à empresa Multiplik Empreendimentos para que esta adotasse providên-

cias quanto aos relatórios de vistoria elaborados pelo Deng referentes ao prédio da Unidade Chácara 

Cachoeira;

 z Assunção da responsabilidade pelas tratativas com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão quanto ao processo do pregão eletrônico;

 z Participação em reunião com a SEG e as equipes do Deng e da Seplange para validação de fluxos de 

trabalho previamente mapeados;

 z Revisão, em parceria com o Deng e a Seplange, da ordem de serviço referente ao fluxo de locação, 

conforme solicitado pela SEG;

 z Realização de duas visitas de acompanhamento e inspeção ao prédio da Unidade Chácara Cachoeira 

para verificação do andamento dos trabalhos;



195

Secretaria-Geral do MPMS e suas coordenações administrativas

 z Validação do cadastro de fornecedores na base-teste do sítio eletrônico do MPMS;

 z Realização de visita in loco ao fornecedor LLima Comércio e Serviços Ltda. – EPP para resolução e sanea-

mento de pendências contratuais.

Abril

 z Emissão de notificações à empresa Multiplik Empreendimentos, referentes ao prédio da Unidade Chácara 

Cachoeira, para que esta adotasse providências quanto aos relatórios de vistoria elaborados pelo Deng;

 z Emissão de notificação à empresa Llima reiterando ofício anterior quanto à apresentação de cronograma 

das instalações dos ares-condicionados, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 16/PGJ/2017;

 z Emissão de notificações à empresa RR Nogueira acerca de eventual descumprimento das obrigações 

contidas na Ata de Registro de Preços nº 10/PGJ/2017;

 z Participação no grupo de trabalho responsável pela construção do processo de aquisição do ERP;

 z Reunião com a SEG, o Deng e a Seplange para validação de fluxos de trabalho previamente mapeados;

 z Reunião com a SEG e a equipe do Deng para apresentação de proposta daquele órgão referente a pla-

nejamento operacional dos atendimentos que impliquem viagens às Promotorias de Justiça do interior, 

oriundas das demandas destas, por meio de compras programadas (fixação de meses específicos para 

início do processo de compras).

Maio

 z Iniciado o processo de alimentação do Painel de Gestão de Contratos, construído em software de BI;

 z Realização de reunião juntamente com o Departamento de Auditoria Interna e o grupo de trabalho da 

terceirização para alinhamento quanto à construção de termo de referência;

 z Realização de reunião para tratar do novo contrato de telefonia;

 z Realização de visita ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE/MS), juntamente com 

demais integrantes do grupo de trabalho do ERP, para alinhamento dos sistemas;

 z Reunião com o Chefe do Deng para tratar sobre o contrato da empresa THF (elevadores);

 z Reunião com servidores do Setor de Contratos para orientação sobre melhorias a serem feitas no 

documento Comprovante de Entrega de Nota de Empenho (Cene);

 z Iniciado o processo de locação de veículos para o Gaeco;

 z Realização de reunião entre a Sead, a Seplange e a STI para orientação sobre o novo modelo para lança-

mento de dados na Portal da Transparência.

Junho

 z Realização da interlocução com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para liberação 

dos acessos ao módulo de Pregoeiro no sistema ComprasNet para os servidores do Setor de Compras, 

possibilitando a completa operacionalização do sistema para o MPMS;
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 z Realização de negociação com os fornecedores referente aos valores solicitados em realinhamento de 

preço da Ata de Registro de Preços nº 10/PGJ/2017;

 z Recepção do Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação de 

MS (STEAC/MS);

 z Interlocução entre as partes para resolução do problema nos ares-condicionados da Unidade Chácara 

Cachoeira;

 z Iniciada a construção do termo de referência para contratação dos serviços de segurança armada;

 z Finalização dos fluxos referentes à ordem de serviços de locação de imóveis, juntamente com a Seplange 

e o Deng;

 z Realização dos trâmites de avaliação do imóvel a ser locado na cidade de Dourados e de negociação do 

valor do aluguel;

 z Realização da interlocução com a empresa RT On Line para validação de acesso a ferramenta e trâmites 

para atesto de nota fiscal.

Julho

 z Negociação com a imobiliária Colmeia da cidade de Dourados, quanto ao valor de aluguel proposto para 

o imóvel em locação para o Gaeco;

 z Realização de reunião com representante da empresa Tecnoponto e a equipe do Deng para solucionar 

pendência nos equipamentos;

 z Realização de reuniões prévias de alinhamento com a equipe de outsourcing e a empresa vencedora do 

novo contrato;

 z Elaboração de modelo de documento de relatório de fiscalização validado junto à SEG;

 z Realização de reunião com a Assessoria Militar para tratar do levantamento de postos de segurança dos 

prédios do MPMS em todo Estado, bem como para compor o termo de referência de segurança armada 

que está em construção;

 z Realização de visita de inspeção de rotina nos prédios do MPMS da capital em parceria com o Deng;

 z Realização de reunião entre representantes da empresa Thyssem Krupp, o Deng, o DSG, o Chefe do Setor 

de Expediente das Promotorias de Justiça da Capital e o Chefe do Setor de Compras, para tratar dos 

problemas do elevador da Unidade Chácara Cachoeira;

 z Participação na apresentação dos fluxos dos processos de locação à SEG, juntamente com a Seplange e 

o Deng;

 z Participação em visita de inspeção à obra da Procuradoria-Geral de Justiça em parceria com o Deng;

 z Realização de reunião de orientação com o fiscal e o gestor dos contratos de ar-condicionado sobre a 

Deliberação nº 867 exarada pela SEG, quanto às obrigações de cada um no respectivo processo, e apre-

sentação do modelo de relatório de fiscalização para utilização padrão nos processos;

 z Revisão da ordem de serviço referente à locação de imóveis juntamente com servidor da Assessora Téc-

nico-Jurídica;
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 z Intermediação para resolução do impasse dos contratos estimativos da comarca de Bataguassu;

 z Participação em reunião oficial para definição da estratégia de implantação dos novos equipamentos de 

outsourcing em conjunto com todo o grupo de trabalho e com a presença da Secretária-Geral.

Agosto

 z Realização de consolidação das informações do 1º semestre dos Departamentos, Divisões, Setores e 

Núcleos da Sead para apresentação aos respectivos chefes em reunião realizada no dia 17.8;

 z Acompanhamento dos trâmites do processo estimativo para fornecimento de água e gás da Promotoria 

de Justiça de Bataguassu, sendo tais contratos publicados em 31.8;

 z Acompanhamento dos trâmites do processo de ressarcimento da Promotoria de Justiça de Bataguassu 

relativo ao consumo de água e gás do período anterior ao processo estimativo;

 z Solicitação à empresa Tauná Construtora e Incorporadora Ltda., proprietária do prédio onde está alocado 

o DMP, para adequação da sinalização dos extintores para a área ampliada do mesmo;

 z Participação nas reuniões de construção do termo de referência para contratação da empresa Ábaco;

 z Solicitação ao DSG de providências no sentido de oficiar às empresas concessionárias de água, para fins 

de apresentação de laudo de qualidade da água fornecida à Instituição;

 z Disponibilização, no sítio do Ministério Público, de ferramenta para cadastro de fornecedores, juntamente 

a uma campanha de divulgação, incluindo o próprio portal, redes sociais e spot de rádio;

 z Participação em reunião de validação dos requisitos dos sistemas e-Jade e e-Turmalina, com a equipe da 

empresa Ábaco e membros da Administração Superior;

 z Participação em reunião para alinhamento quanto às dúvidas do novo contrato de outsourcing;

 z Elaboração da previsão orçamentária da Sead e subsequente entrega à SEG;

 z Realização de reunião de orientação com o fiscal e o gestor do contrato de fornecimento de água mineral 

com o intuito de estabelecer novo procedimento de controle e solicitação por parte da Instituição, tendo 

em vista a inconstância na entrega dos galões, na qual foi deliberado que seria encaminhado um crono-

grama mensal de todas as unidades do Ministério Público na capital, com 48 horas de antecedência ao 

início do mês subsequente, conforme cláusulas contratuais, para que o fornecedor pudesse se organizar 

para atendimento do órgão;

 z Realização, em parceria com o Deng, de proposta de novo leiaute para melhor acomodação dos departa-

mentos e setores da Sead, com subsequente solicitação de autorização à SEG para tal adequação;

 z Elaboração de ata da reunião de apresentação dos resultados do 1º semestre de 2018 da Sead, com en-

caminhamento à SEG para conhecimento e solicitação para agendamento de reunião de apresentação;

 z Participação em reunião de troca de conhecimento referente à participação no curso “Detecção de 

Fraudes em Licitação” com demais departamentos e setores da SEG;

 z Elaboração de proposta de fluxo para gestor e fiscal de processos ordinários;
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 z Participação em reunião para apresentação do PGA para a área-meio, com definição de prazo final para 

entrega interna dos formulários (4.9.2018) para posterior validação pela Secretária-Geral e envio final à 

Seplange;

 z Realização de reunião com a chefia do DMP em conjunto com servidor da área para alinhamento quanto 

à implementação de melhores práticas para estabelecimento de rotas de entrega dos materiais tanto de 

consumo quanto permanentes.

Setembro

 z Participação, junto ao Deng e à SEG, na equipe de vistoria que realizou visita ao imóvel que está em 

processo de locação na cidade de Dourados, para abrigar o Gaeco;

 z Intermediação, em parceria com o Deng, em negociação com o fornecedor referente ao processo de 

aquisição de letreiro e luminárias da PGJ;

 z Realização de reunião com o proprietário do prédio da Unidade Ricardo Brandão para alinhamentos 

quanto à reforma em curso na mesma;

 z Reunião com a Secretaria de Finanças (Sefin) para tratar da análise do contrato emergencial com a 

empresa JRS Aquino;

 z Participação na 2ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG) e IX 

Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, no período de 11 a 14.9.2018, em Brasília (DF);

 z Consolidação do PGA da área-meio para validação da Secretária-Geral e envio à Seplange;

 z Reunião com a Seplange para classificação de cada item apontado no PGA;

 z Encaminhamento da contribuição da Sead para o censo da área administrativa, que está sendo constru-

ído pelo CNMP por meio do Comitê de Política de Gestão Administrativa (CPGA) do qual a diretoria faz 

parte.

Outubro

 z Participação em reunião de alinhamento das cláusulas referentes ao contrato de locação com a imobiliá-

ria Colmeia (imóvel na cidade de Dourados);

 z Articulação de reunião com a empresa Domape, o Deng e a assessoria da SEG para resolução de questões 

relativas à garantia dos elevadores da obra da reforma do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça – os 

problemas apontados foram sanados pela empresa;

 z Realização de reunião com a equipe do DMP e da Dial para alinhamento quanto às falhas processuais 

ocorridas e comunicação das orientações exaradas pela Secretária-Geral;

 z Atualização das informações do projeto de segurança armada;

 z Contato com o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) para verificar informações sobre o sistema 

de compra e gerenciamento de passagens utilizado por aquela unidade ministerial, com o intuito de 

trazer boas práticas para o termo de referência de novo contrato em elaboração;

 z Início do trabalho de apoio ao DMP e à Dial, com o intuito de implementar boas práticas de organização, 

planejamento e controle;
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 z Realização de reunião com a empresa H2L para alinhamento das dúvidas remanescentes, relativas a 

termo aditivo;

 z Solicitação de documentação ao proprietário do imóvel utilizado pelo MPMS na cidade de Nova Alvorada 

do Sul;

 z Participação em reunião de alinhamento, por meio telefônico, com a Secretária-Geral e a empresa forne-

cedora dos ares-condicionados NV Franco;

 z Reunião com a equipe técnica de fiscalização do contrato de outsourcing para alinhamento das etapas 

em implantação;

 z Realização de visita técnica à Unidade Ricardo Brandão, juntamente com servidores do DMP, da SEG e 

da STI;

 z Participação em audiências com o Ministério do Trabalho;

 z Readequação de leiaute da Sead;

 z Emissão de ordem de serviço de processo do leilão de veículos;

 z Solicitação à SEG de apoio para início da campanha de envio dos documentos dos processos estimativos 

para 2019.

Novembro

 z Realização de treinamento de estagiário para acompanhamento, controle e orientações dos chamados 

relativos aos processos estimativos que se iniciaram no dia 1º de novembro, conforme a Resolução nº 

024/2017-PGJ, de 16.10.2017.

 z Realização de diversas visitas ao DMP e à Dial com o intuito de sugerir a implementação de novas práticas 

de gestão às chefias respectivas;

 z Participação em reunião inicial com a empresa Orbenk, sob a condução da Secretária-Geral, relativa aos 

alinhamentos do novo contrato;

 z Realização de reunião com servidora da SGP visando readequar o quadro de estagiários sob supervisão 

da Sead;

 z Encaminhamento do Ofício nº 140/2018-SEAD/PGJ-MPMS aos proprietários dos imóveis utilizados pelo 

MPMS nas cidades de Batayporã, Campo Grande, Iguatemi, Itaporã e Rio Verde de Mato Grosso infor-

mando aos mesmos a necessidade de adequação dos contratos vigentes, sendo necessária a inclusão de 

cláusula regulamentadora da responsabilidade de providenciar e/ou manter atualizado o auto de vistoria 

do Corpo de Bombeiros, por parte do locador;

 z Ampliação e liberação dos perfis de acesso ao ComprasNet para servidores da Sead;

 z Contato com o Banco do Brasil e encaminhamento de documentação com o objetivo de providenciar os 

trâmites para abertura de conta vinculada;

 z Participação em reunião de alinhamento inicial com a empresa Comercial S.B.S EIRELI – EPP, vencedora 

de contrato de manutenção;

 z Participação na inauguração da reforma da Unidade Ricardo Brandão;
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 z Andamento ao processo de locação do prédio da Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul conforme 

orientações da SEG;

 z Acompanhamento, orientação e providências acerca da documentação pertinente ao processo de 

aquisição de água mineral para fins de análise, conforme solicitado pela SEG;

 z Apresentação à Secretária-Geral da 1ª parcial das entregas documentais das comarcas de interior, relativas 

aos processos estimativos conforme solicitado.

Dezembro

 z Participação em reunião estratégica do Comitê de Modernização Administrativa para agendamento da 

reunião inicial do projeto de implantação dos sistemas e-Jade e e-Turmalina;

 z Participação na 3ª Reunião Ordinária do FNG, bem como do Planejamento Estratégico Nacional no 

período de 10 a 12.12.2018, em Brasília (DF);

 z Atualização do controle de envio de documentos relativo aos processos estimativos para 2019;

 z Emissão de ordem de serviço relativa ao novo contrato de terceirização;

 z Realização de reunião com toda a equipe da Sead para apresentação dos resultados de 2018;

 z Realização, a pedido da SEG, de análise prévia e proposta de contribuições à ordem de serviço de gestão 

e fiscalização;

 z Envio dos documentos de controle dos departamentos, divisões e setores da Sead para a Seplange, para 

validação junto à empresa Ábaco, que fará a implantação dos sistemas integrados de gestão.

A seguir é possível observar o volume de processos e documentos tratados pela Sead durante o ano de 

2018.

Tabela 47. Tramitação de processos e documentos pela SEAD – 2018

Em relação ao ano de 2017, houve um acréscimo de 9,09% em relação à quantidade de processos e 
documentos recebidos (3.324 em 2017). Quanto aos processos e documentos em trâmite, que deman-
daram análise e despachos, ocorreu um aumento de 15,11% em relação ao ano de 2017 (de 2.905 itens).

Processos e 
documentos

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

Recebidos 247 220 330 312 253 301 357 357 241 357 385 266 3.626

Em trâmite para 
análise e despacho

213 198 304 307 232 280 343 349 227 293 335 263 3.344

Arquivados/
juntados a outros 
processos

34 22 26 5 21 21 14 8 14 64 50 3 282
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6.1.4.1 Departamento de Material e Patrimônio

À chefia do DMP compete o planejamento, a supervisão, a coordenação e a orientação quanto à execução 

das atividades de recepção, conferência e aceitação dos materiais entregues, a armazenagem em condições 

adequadas e seguras dos materiais e seu levantamento estatístico, com vistas à programação das compras, 

colocação e redistribuição do material armazenado e manutenção de registro dos valores das entradas e 

saídas.

Foram realizadas as seguintes atividades:

 z Recolhimento e armazenamento dos materiais da recepção da Procuradoria-Geral de Justiça, do DPGA 

e da Assessoria Militar, para o início das obras de reforma; ambientação da nova recepção, com entrega 

de móveis para o foyer e a copa;

 z Mudança do DPGA para novas instalações;

 z Realocação das mesas do Colégio de Procuradores nas novas instalações;

 z Ambientação e montagem do prédio da Unidade Chácara Cachoeira, com 32 gabinetes e salas de apoio 

e demais ambientes do prédio (recepção, protocolo, copas, salas de reunião etc.);

 z Retirada de todos os móveis do prédio da Unidade Ricardo Brandão, num total de 23 gabinetes e salas 

de apoio e demais ambientes do prédio; organização e conferência dos ares-condicionados e dos móveis; 

bem como ambientação;

 z Instalações das Promotorias de Justiça que foram realocadas da Unidade Ricardo Brandão para as 

Unidades da Rua da Paz e Chácara Cachoeira;

 z Troca dos aparelhos celulares dos membros e servidores da capital e do interior;

 z Troca dos notebooks dos membros da capital e do interior; 

 z Mudança de leiaute (movimentação, inclusão e exclusão de móveis) das seguintes salas: Sead, 20ª e 33ª 

Promotorias de Justiça de Campo Grande, Nugeo, CI, GED, Gaeco e Seplange;

 z Mudanças nas Promotorias de Justiça das comarcas de Angélica, Brasilândia e Campo Grande (27ª, 29ª, 

30ª, 31ª e 50ª) e transferência dos materiais da 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande do prédio da 

Rua da Paz para a Unidade Chácara Cachoeira;

 z Mudanças nos seguintes espaços: Núcleo Criminal; Consultoria Administrativa; ESMP-MS; Assessoria 

de Revisão; salas na Unidade Chácara Cachoeira; sala das psicólogas e assistentes sociais do prédio da 

Unidade Ricardo Brandão para o prédio do DMP; Assessoria Militar; Departamento dos Órgãos Auxiliares 

do Colégio dos Procuradores; bancada da STI; gabinete da Procuradora de Justiça Sara Francisco Silva; 

arquivo do DPGA; CAO das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial; 

Gacep; Sead; Seaco;

 z Movimentação na sala de manutenção da STI;

 z Montagem da sala de Assessoria de Cerimonial;

 z Ambientação para eventos na Unidade Rua da Paz;

 z Ambientação da Corregedoria-Geral (movimentação de móveis, inclusão e exclusão);
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 z Recolhimento de móveis na ESMP-MS;

 z  Movimentação e recolhimento de móveis no Departamento de 

Auditoria Interna;

 z Organização dos depósitos do almoxarifado e do galpão do DMP; 

movimentação de móveis para instalação de novas estantes no 

galpão;

 z Recolhimento de móveis que se encontravam na UCDB;

 z Substituição de impressoras em decorrência do contrato de out-

sourcing.

Com o objetivo de definir o planejamento, a estruturação e as ações 

do departamento, foram realizadas quatro reuniões com a participação 

de seus servidores e estagiários, bem como de alguns integrantes da 

Sead.

O DMP também manteve a rotina mensal de cobrança e recebimento 

de requisições, o atendimento diário de solicitações por meio do @

serviços, o encaminhamento das solicitações deferidas de materiais 

permanentes para o interior, a cobrança e recebimento de requisições 

dos meses anteriores devidamente assinadas, a disponibilização de 

móveis para baixa e as viagens para o interior do Estado para entrega 

de materiais, recarga de extintores e recolhimento de móveis.

Tabela 48. Atividades desenvolvidas pelo DMP

28
VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO

Atendimentos de solicitações de materiais permanentes - 
capital e interior

1.151

Atendimentos relacionados a alterações nos arrolamentos 413

Atendimento de conserto de móveis e/ou serviço em geral 51

Atendimento de solicitações de movimentações de móveis nas 
salas

229

Recolhimento de material 103

Conferências patrimoniais 48

Termos de transferência de responsabilidade emitidos 10.624

Requisições emitidas 532

Atestado de recebimento de material 220

Itens patrimoniados 3.813

Viagens para entrega de material permanente 24

Tabela 49. OTRS atendidas 
pelo DMP

Chamados fechados 973

Chamados em aberto 606

Total 1.579
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Divisão de Almoxarifado

À equipe integrante da Dial compete o recebimento de materiais de consumo e permanentes, o armaze-

namento destes e a correta distribuição daqueles, o lançamento de todos os materiais recebidos, além de 

outros serviços que lhe são imputados.

Foram realizadas novas adaptações na Dial, com divisórias e a instalação de ar-condicionado, para realiza-

ção do trabalho em melhores condições. Além disso, foi executado o estudo e planejamento para a compra 

de novas estantes para uma melhor acomodação dos materiais de expediente. Subsequentemente, a Dial 

adquiriu e instalou novas estantes de aço, o que propiciou uma melhor acomodação dos materiais.

A título de experiência, foi feita a compra de um maior número de materiais, para que o abastecimento dure 

por mais tempo, empreendendo, desta forma, um planejamento mais efetivo. Os retornos das ordens de 

atendimento à divisão passaram a ser por e-mail, objetivando a economia das postagens via correio. Por 

meio da elaboração e preenchimento de planilhas eletrônicas, a Dial passou a realizar o controle na entrega 

dos materiais, com o objetivo de minimizar incorreções e monitorar as saídas com mais efetividade.

No segundo semestre, foi implementada, durante o recebimento de materiais pela Dial, uma nova metodo-

logia de conferência de materiais permanentes específicos, incluindo registros por meio de fotos, preenchi-

mento de planilha de entrega de etiquetas de patrimônio, confecção de ficha de prateleira digital, planilha 

de controle processual com as informações referentes ao processo e planilha de planejamento das atas de 

registro de preço.

Tabela 50. Atividades desenvolvidas pela Dial

Tabela 51. Volumes entregues 
pela Dial

Processos recebidos 1.636

Documentos recebidos 1.396

Notas fiscais - entrada/cadastro 1.080

Itens cadastrados - Sistema Jade 1.567

Ordens de atendimento - Sistema Jade 3.231

Recebimento de materiais de consumo 589

Requisição de carimbos 297

Requisições de materiais de consumo - PGJ 428

Requisições de materiais de consumo - Promotorias de Justiça da 
capital

1.706

Requisições de materiais de consumo - Promotorias de Justiça do 
interior

1.483

Atendimento a empresas (recepção) 318

Quantidade de volumes 
(caixas) enviadas às Promo-
torias de Justiça do interior

2.653

Quantidade de volumes 
(caixas) PGJ/Promotorias 
de Justiça da capital

2.862
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6.1.4.2 Departamento de Serviços Gerais

Ao DSG compete, entre outras atividades, o controle de todas as atividades relacionadas à prestação de 

serviços na capital e interior do estado. Cita-se a fiscalização dos 47 processos desenvolvidos no ano relativos 

a serviços, entre eles os de terceirização; prestação de serviços de telefonia fixa e móvel (manutenção e con-

servação); outsourcing de impressão; aquisição de passagens aéreas; além do gerenciamento das atividades 

prestadas pela Divisão de Transporte, pela DPGA e Núcleo de Gestão de Notas Fiscais e Faturas.

O Núcleo de Gestão de Notas Fiscais e Faturas, que está fisicamente ligado ao DSG, desempenha direta-

mente as atividades acima descritas e também, desenvolve exclusivamente as seguintes atividades: recebi-

mento e conferência dos recibos de pessoas físicas e notas fiscais de prestadores de serviços (pessoa física 

ou jurídica); atesto nas notas fiscais/recibos com posterior encaminhamento à Sefin; controle das despesas 

oriundas dos contratos e cartas-contratos; conferência da fatura de cobrança, com análise dos seguintes 

itens: a) obediência às condições contratuais; b) correspondência do valor cobrado àquele serviço que foi 

executado; c) validade da nota fiscal e preenchimento correto dos dados; d) presença das guias de quitação 

do FGTS/INSS sobre a mão de obra empregada (no caso de manutenção, serviço de engenharia, entre 

outros), conforme determina o contrato ou instrumento equivalente.

Execuções contratuais:

 z Contrato nº 03/PGJ/2014 – A2GB

 z Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva de ares-condicionados tipo janela e split, e 

remoção e instalação dos de tipo split (equipamentos de redistribuição), para atender a Procuradoria-

-Geral de Justiça e as Promotorias de Justiça da capital e do interior do Estado.

 z Contrato nº 026/PGJ/2013 – Artprint

 z Objeto: prestação de serviços de confecção de placas, banners, faixas e adesivos.

 z Contrato nº 23/PGJ/2018 – Campos Eventos

 z Objeto: fornecimento de alimentação para eventos.

 z Carta-Contrato nº 086/PGJ/2018 – Evanilde Lourenço Encadernadora Eireli-ME

 z 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.

 z Carta-Contrato nº 078/PGJ/2018 – Wash Lave

 z Objeto: serviço de lavanderia.

 z Contrato nº 02/PGJ/2014 – Llima Comércio e Serviços

 z Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva de ares-condicionados tipo janela e split, e 

remoção e instalação dos de tipo split (equipamentos de redistribuição), para atender as Promotorias de 

Justiça do interior do Estado.

 z Contrato nº 22/PGJ/2015 – Netware Telecomunicações e Informática

 z 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 e visita 
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técnica, com o fornecimento dos materiais necessários para a execução dos serviços (cabos, conectores, 

caixas e fios).

 z Carta-Contrato nº 035/PGJ/2018 – Pires e Albuquerque

 z Objeto: manutenção de persianas.

 z Contrato nº 18/PGJ/2016 – Pro-Info Energia Ininterrupta e Informática

 z 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 a Procuradoria-Geral de Justiça e as 

Promotorias de Justiça da capital e do interior do Estado

 z Carta-Contrato nº 47/PGJ/2018 – Ekipacar Acessórios, Peças e Serviços Ltda. – ME

 z Objeto: prestação de serviço de aplicação e remoção de película de proteção solar (insulfilme).

 z Contrato nº 38/PGJ/2013 – Sobral

 z Objeto: prestação de serviços de confecção de chaves, instalação e manutenção de fechaduras, abertura 

de armários e gavetas, entre outros.

 z Carta-Contrato nº 58/PGJ/2018 – A3 Ambiental Ltda. – ME

 z Objeto: serviço de descontaminação e descarte de lâmpadas fluorescentes, incluindo coleta e transporte.

 z Contrato nº 69/PGJ/2017 – Expresso Entulhos Ltda. – ME

 z Objeto: locação de caçambas.

 z Contrato nº 102/PGJ/2017 – D D Limpe Dedetizadora Ltda. – ME

 z Objeto: serviços de controle de pragas urbanas (desinsetização, desratização e descupinização) nos 

prédios do Ministério Público Estadual localizados na capital (PGJ; Promotorias de Justiça das Unidades 

Rua da Paz e Ricardo Brandão, Gaeco e DMP).

 z Carta-Contrato nº 48/PGJ/2018 – Fast Plot Impressões Eirelli – Me

 z Objeto: serviço de cópias, em tamanhos especiais.

 z Carta-Contrato nº 106/PGJ/2018 – OLIMAC COMERCIO & MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.-EPP

 z Objeto: serviço de manutenção em máquinas (fragmentadoras, calculadoras e plastificadoras).

 z Contrato nº 01/PGJ/2018 – Condor Turismo

 z 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.

 z Contrato nº 28/PGJ/2016 – Alpha Terceirização

 z Objeto: prestação de serviços de portaria, recepção, copeiragem, limpeza, asseio, serviços gerais e en-

carregado de equipe, incluindo máquinas, equipamentos e utensílios, bem como materiais de limpeza e 

higienização necessários, para atender o MPMS nos edifícios-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, das 

Promotorias de Justiça da capital e do interior do Estado.
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 z Contrato nº 95/PGJ/2018 – Sobral – chaves

 z Objeto: prestação de serviços de confecção de chaves, instalação e manutenção de fechaduras, abertura 

de armários e gavetas, entre outros.

 z Contrato nº 44/PGJ/2018 – Reforce Sistemas Eletrônicos e Tecnologia Ltda. – EPP

 z Objeto: prestação de serviços de monitoramento dos sistemas de alarmes e cercas elétricas, bem como 

serviços de visita técnica para manutenção corretiva, para atender os prédios do MPMS na capital e no 

interior do Estado.

Tabela 52. Atividades desenvolvidas pelo 
DSG

Atendimentos @serviços 2.157

Compra de passagens aéreas 298

Ordens de serviço 550

Notificações 36

Substituição de funcionários 64

Contratações temporárias 57

Contratações 44

Tabela 53. Serviços administrativos diversos – 
DSG

Memorandos expedidos 235

Ofícios expedidos 179

Notificações contratuais 37

Figura 99. OTRS atendidas pelo DSG
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Núcleo de Gestão de Notas Fiscais e Faturas

Durante o período, foram analisadas as notas fiscais, boletos e faturas de processos de execução de serviços 

contratados por meio de empenhos ordinários, bem como de empenhos estimativos, oriundos de contrata-

ções realizadas pelo MPMS.

Foi feito o controle de despesas de 277 processos estimativos/ordinários, visando averiguar as condições 

exigidas pelo contrato, as informações descritas nas notas fiscais e faturas encaminhadas para pagamento, 

bem como assegurar a manutenção dos saldos contratuais com a expedição de relatório de gastos.

Foram expedidos 393 memorandos, encaminhando notas fiscais para ateste, bem como informações e 

solicitações diversas, e 18 ofícios, realizando o encaminhamento de notas fiscais.

Divisão de Protocolo-Geral e Arquivo

A DPGA tem como função precípua receber, cadastrar e distribuir todos os documentos e correspondências 

encaminhados para a Procuradoria-Geral de Justiça, bem como encaminhar documentos e correspondên-

cias para outros órgãos e Promotorias de Justiça, por meio do serviço de motoboys, motoristas e correios.

No tocante ao arquivo, este tem a função de manter sob sua guarda todos os procedimentos administrativos 

instaurados no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça que já foram finalizados, de forma organizada, que 

possibilite a busca rápida sempre que solicitado por algum órgão da Instituição. A DPGA tem como público-

-alvo tanto os membros, servidores, estagiários e mirins da Instituição como a população em geral.

Tabela 54. Atividades desenvolvidas pela DPGA

Tipo de atividade Atividade realizada Quantidade

Documentos recebidos (no guichê, pelos correios e de motoristas das 
PJs da capital)

Recebimento e cadastro 49.100

Processos institucionais Recebimento e cadastro 816

Documentos

Encaminhados pelos motoboys 2.987

Encaminhados pelos motoristas 1.622

Encaminhados por malotes 1.051

Correspondências
Recebidas e cadastradas 18.099

Encaminhadas pelo correio 8.235

Processos
Desarquivados a pedido 170

Arquivados 866

Atendimentos No guichê e pelo telefone 20.356
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Divisão de Transporte

A Divisão de Transporte é responsável pelo gerenciamento da frota do 

Ministério Público, que conta com um total de 144 veículos, abrangen-

do o controle de consumo de combustíveis, lubrificantes e lavagens, 

bem como todos os cuidados atinentes às manutenções programadas 

e corretivas.

Além do gerenciamento da frota, a Divisão de Transporte é respon-

sável pela condução de membros, servidores e trabalhadores tercei-

rizados quando em prestação de serviços ao Ministério Público; pela 

condução de palestrantes e visitantes em eventos realizados pelo Mi-

nistério Público; pelo transporte de materiais, móveis, equipamentos 

de informática e afins; e pelo atendimento ao setor psicossocial da Ins-

tituição. A divisão também é responsável pela gestão dos servidores 

nela lotados.

No ano de 2018, foram incorporados à frota 19 novos veículos para 

atendimento ao DSG, à Assessoria Militar e a Promotorias de Justiça: 

cinco veículos Chevrolet modelo S10; nove veículos Fiat modelo Doblò; 

dois furgões Fiat modelo Ducato; um caminhão Ford Cargo e duas ca-

mionetes Mitsubishi modelo L200 Triton. Não foram realizados leilões 

para venda de veículos obsoletos, embora haja a previsão para eventual 

leilão de 26 itens.

O tempo de uso dos veículos oficiais próprios que compõem a frota do 

Ministério Público Estadual que estão em uso é assim distribuído:

Também é de responsabilidade da Divisão de Transporte o suporte aos 

auxiliares/motoristas lotados nas Promotorias de Justiça do interior, 

bem como os técnicos, assessores jurídicos e policiais militares respon-

sáveis pelos veículos oficiais nas comarcas em que não há motorista 

disponível.

Foram realizadas 374 viagens em atendimento a: Procuradoria-Geral 

de Justiça, SEG, Corregedoria-Geral, Casa da Mulher Brasileira, Sead, 

Daex, Deng, DMP, Dial, CAO das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente, STI e membros. Com relação aos chamados registrados via 

sistema (@serviços), foram realizados 4.330 atendimentos.

Tabela 57. OTRS atendidas pela Divisão de Transporte

Tabela 55. Quantidade de 
veículos da frota

Procuradoria-Geral de 
Justiça

49 
veículos

Promotorias de Justiça 
(Rua da Paz)

Promotorias de Justiça 
(Rua Ricardo Brandão)

Promotorias de Justiça 
(Chácara Cachoeira)

Casa da Mulher Bra-
sileira

Promotorias de Justiça 
do interior

60 
veículos

Gaeco 9 veículos

Leilões
26 
veículos

Veículos com até 5 anos 
de uso

57

Veículos entre 5 e 10 anos 
de uso

48

Veículos com mais de 10 
anos de uso

13

Total de veículos próprios 118

Tabela 56. Tempo de uso dos 
veículos próprios da frota

OTRS atendidos 
2018

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

Chamados 258 279 405 368 411 335 334 452 406 406 413 263
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6.1.4.3 Setor de Análise e Compras

O Seaco iniciou o primeiro semestre do ano de 2018 com o gerenciamento de 17 atas de registro de preços 

de 2017 com vigência até o final de 2018, referentes aos atendimentos das demandas da STI, do DMP, da 

Dial, da Assecom e do Deng. Além dessas, mais 13 atas de registros de preços passaram a ser gerenciadas 

pela Seaco em 2018, conforme a relação a seguir.

Tabela 58. Atas de registros de preços

Destaca-se a solicitação realizada à Superintendência de Gestão de Compras e Materiais da Secretaria de 

Administração e Desburocratização do Estado de Mato Grosso do Sul conforme termo de adesão firmado 

entre o MPMS e o Estado de Mato Grosso do Sul, de adesões a 21 atas de registro de preços, referentes 

a materiais elétricos, mobiliários, eletrônicos e eletrodomésticos, veículos, projetor multimídia, e ainda 41 
adesões ao registro de preços de outros órgãos, referentes à aquisição de mobiliários, certificados digitais, 

materiais elétricos, scanner de produção, ar-condicionado, rack e minipallets, licenças de software e veículos.

O Núcleo de Compras foi responsável pelo procedimento preparatório para as licitações de 21 atas de registro 

de preços, as quais se encontram concluídas e aptas para futuras ordens de compra: aquisição de material 

de limpeza, aquisição de materiais de gêneros alimentícios, aquisição de água mineral para Promotorias de 

Justiça da comarca de Dourados, aquisição de ar-condicionado e bombas incluindo serviço de instalação 

e remoção, aquisição de mobiliário (cadeira para pessoa obesa), aquisição de materiais de processamento 

de dados (discos rígidos, fontes de energia, memórias e adaptadores display portátil), aquisição de painéis 

de divisórias, portas e fechaduras, aquisição de materiais de copa e cozinha, aquisição de materiais elétricos 

e de processamento de dados (cartuchos e outros), aquisição de painel de vidro temperado, aquisição de 

materiais hidrossanitários e de expediente.

Atas de Registro de Preços Objeto

Nº 01.2018 Aquisição de materiais de limpeza

Nº 02.2018 Aquisição de materiais de gênero alimentício (açúcar, adoçante, café e chá)

Nº 03.2018 Aquisição de água mineral para Promotoria de Justiça de Dourados

Nº 04.2018 Aquisição de ar-condicionado e bombas para remoção de condensador, incluindo os serviços

Nº 05.2018 Aquisição de mobiliário (cadeira para pessoa obesa)

Nº 06.2018 Aquisição de processamento de dados

Nº 07.2018 Aquisição de painéis de divisórias, perfis, portas e fechaduras

Nº 08.2018 Aquisição de materiais de copa e cozinha

Nº 09.2018 Aquisição de materiais elétricos

Nº 10.2018 Aquisição de materiais de processamento de dados (cartuchos e outros)

Nº 11.2018 Aquisição de painel de vidro temperado

Nº 12.2018 Aquisição de materiais hidrossanitários

Nº 13.2018 Aquisição de material de expediente
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Destaca-se ainda o atendimento das solicitações de adesão para a Ata 

de Registro de Preços nº 16/2017 – cadastrador biométrico, catracas 

eletrônicas e licenças de software de gerenciamento – pela Secreta-

ria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, pela Secretaria da 

Cidadania do Governo do Estado de Tocantins e pela Secretaria de 

Educação de Recife.

Tabela 59. Atividades do Setor de Análise e Compras

Destaca-se, nos números dos gráficos apresentados a seguir, um 

aumento da demanda quanto às contratações de prestações de 

serviços pela Instituição. Em contratações diretas, houve um acréscimo 

de 31,52% em relação ao ano anterior, enquanto que, para contratações 

realizadas por meio de licitações, o percentual subiu para 50,91%. Con-

sequentemente, documentos acessórios e necessários para a abertura 

de um processo licitatório tiveram seu quantitativo aumentado, como 

os termos de referência, que tiveram um incremento de 45,68% em 

relação ao ano anterior.

Importante ressaltar que, em relação à aquisição de material de 

consumo, ocorreu uma redução, tanto em compras diretas quanto por 

meio de licitações (-15,01% e -5,36%, respectivamente).

Consulta de preço – compra direta 919

Consultas de preços – licitação 240

Adesão a atas de registro de preços (SAD) 21

Adesão a atas de registro de preços (outros órgãos) 42

Planilhas de compras – contratação de serviços 509

Planilhas de compras – material de consumo 385

Planilhas de compras – material permanente 91

Planilhas de preço médio - licitação – contratação de serviços 83

Planilhas de preço médio - licitação – material de consumo 106

Planilhas de preço médio - licitação – material permanente 58

Termos de referência 236

Aquisições de materiais – RP – atas PGJ 2017/2018 197

Memorandos de compras e serviços 1.449



211

Secretaria-Geral do MPMS e suas coordenações administrativas

Figura 100. Variação percentual nas contratações de prestadores de serviços e compras de materiais de consumo e 

permanentes – 2017-2018

Ressalta-se que o processo de compra (aquisição de material ou a contratação de um serviço) inicia-se por 

meio de chamado aberto no sistema @serviços (OTRS), ou por deliberação encaminhada ao setor pela SEG 

ou, ainda, de processos já autuados e em trâmite na Instituição. O Seaco atendeu 1.004 chamados e qua-
lificou 1.104 fornecedores.

Algumas compras ocorridas durante o exercício demandaram do setor análises mais criteriosas e estudos 

mais detalhados quanto aos tipos de objetos a serem contratados, levando a Seaco a participar de oito 

grupos de trabalhos (GTs): serviço de outsourcing; manutenção predial e reformas com mão de obra; tercei-

rizados (copeiragem e garçom); jardinagem; monitoramento e visita técnica na capital e interior do Estado; 

Sistema Integrado de Gestão (ERP) e manutenção da central telefônica e serviços de telefonia; terceirização 

da central de serviços do MPMS (service desk), aquisição do sistema de gravação e visualização de audiência 

do SAJMP; aquisição de mobiliários; contratação do sistema de comunicação (servidor, bastidor remoto, 

terminal IP, etc.) e aquisição de licenças de software de backup.

O Seaco realizou o levantamento de dados das contratações do MPMS solicitados pela Seplange a fim de 

subsidiar o trabalho referente ao Planejamento Estratégico da área-meio da Instituição.
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Processos de locações de imóveis também fizeram parte da rotina do setor, que tratou das seguintes contra-

tações: locação sob medida de imóvel para atendimento da nova sede do Gaeco na comarca de Dourados; 

locação de imóvel situado em Nova Alvorada do Sul para fins de instalação de órgãos de execução e auxilia-

res; consulta no mercado imobiliário quanto à locação de imóvel semelhante ao atualmente ocupado pelo 

DMP e pela Dial em Campo Grande.

6.1.4.4 Setor de Contratos

O Setor de Contratos é responsável por desempenhar a instrumentalização jurídica de todos os contratos 

do MPMS e realizar o acompanhamento e controle efetivo dos prazos de vigência dos mesmos por meio 

de planilhas. Realiza também a elaboração de minutas e formalização de contratos, termos aditivos, cartas-

-contrato, rescisões, apostilamentos e convênios. Entre outras atividades, o Setor de Contratos realiza, ainda, 

elaboração de extratos de publicação, envio de notas de empenho a fornecedores/prestadores, análise de 

termos de referência, remessas de processos ao Tribunal de Contas e formalização de gestores e fiscais nos 

processos.

Tabela 60. Instrumentos formalizados

Tabela 61. Atividades do Setor de Contratos

Contratos 119

Termo de encerramento de contrato 68

Convênios 24

Termos aditivos 133

Apostilamento 9

Cartas-contrato 130

Atas de registro de preços 18

Rescisões/denúncias 15

Elaboração de minutas 270

Publicações 843

Comprovantes de entrega de nota de empenho (Cene) 1.174

E-mails de contatos/solicitações 1.956

Notificações 104

Estudos/pareceres jurídicos 10

Formalização de gestor e fiscal 99

Processos enviados ao TCE 181
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6.1.4.5 Setor de Expediente das Promotorias de Justiça da Capital

O SEPJC tem como função coordenar e administrar atividades das recepções, guaritas, protocolos, arquivo 

permanente, reprografias, copas, auditórios, sala de reuniões, estacionamentos; de transportes, manuten-

ções, limpeza, monitoramento de câmeras de segurança, abastecimento de suprimentos para copa e escri-

tório, bem como outros assuntos correlatos.

O SEPJC atua diretamente no atendimento das demandas de toda a estrutura física e pessoal das Promoto-

rias de Justiça de Campo Grande.

Atividades desenvolvidas:

 z Curso de brigada de incêndio e primeiros socorros no edifício-sede das Promotorias de Justiça da Capital, 

oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar, contando com a presença de 48 servidores;

 z Adequação do portão de elevação do estacionamento dos Promotores de Justiça do edifício-sede das 

Promotorias de Justiça da Capital, com abertura oposta à calçada, devido ao grande fluxo de pessoas 

com deficiência visual nesta região;

 z Substituição dos bebedouros comuns por bebedouros de inox;

 z As demandas de atendimentos a membros, servidores e população foram realizadas de forma continua-

da pela equipe de trabalho (recepcionistas, guarita, copeiras, administrativos, serviços gerais e servidores) 

que vem se aprimorando constantemente.

 z Supervisionadas todas as atividades realizadas nas Promotorias de Justiça da Capital;

 z Com a inauguração da Unidade Chácara Cachoeira, esta também foi incorporada à supervisão do SEPJC.

Tabela 62. Atividades do SEPJC

Documentos recebidos e cadastrados 9.793

Processos institucionais recebidos e 
cadastrados

16.144

Documentos encaminhados pelos 
motoboys

6.437

Documentos encaminhados pelos 
motoristas

125

Documentos encaminhados pelo 
correio

758

Documentos arquivados 488

Manutenção em portão de elevação 16

Atendimentos diversos nas PJs (manu-
tenção e suporte)

269

Atendimentos ao público da recepção 
(PJCG)

9.529

Atendimentos ao público da recepção 
(Unidade Chácara Cachoeira)

0

Atendimentos via OTRS 691

Agendamento de veículos 876

Agendamento do auditório 109

Manutenção em elevadores 28

Recebimento de galões de água 
mineral

2.391
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6.1.5 Tecnologia da Informação

Em 2018, foram desenvolvidas inúmeras atividades no âmbito da Secretaria de Tecnologia da Informação 

(STI), entre as quais destacaram-se a visita ao Ministério Público de Rondônia (MPRO) e a participação na 

1ª (9 e 10.4) e 2ª (11 e 12.9) Reuniões Ordinárias do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público (FNG), 

realizadas na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília (DF), especialmente nos trabalhos do Comitê de 

Políticas de Tecnologia da Informação (CPTI), do qual a Diretora da Secretaria é integrante. Consta também 

a participação no 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, que aconteceu em 13 e 14.9, 

também em Brasília (DF).

Também houve a participação da Diretora na “Ação Nacional Estruturante - eSocial para o Ministério Público”, 

ocorrida no mês de junho, objetivando buscar, no cenário nacional, modelos de gestão eficientes e eficazes, 

que agreguem valores aos processos de trabalho da Instituição para cumprimento das normas governa-

mentais. A STI esteve presente, ainda, no evento People First, que aconteceu em agosto na cidade de Flo-

rianópolis (SC) e no mês de dezembro participou da capacitação de detecção e prevenção de fraudes em 

licitações na área de TI, realizado pela ESMP-MS.

É importante ressaltar que, durante o ano de 2018, foram realizados acordos de cooperação técnica e cele-

brados e renovados contratos cujos objetos impactam direta e positivamente na atuação da STI. A exemplo, 

menciona-se o acordo de cooperação técnica realizado entre o MPMS e o Ministério Público do Maranhão, 

a fim de estabelecer colaboração e troca de dados instrucionais referentes: ao combate aos crimes contra o 

patrimônio público; à prevenção e combate à corrupção; à lavagem de dinheiro e congêneres.

Também foi renovado o contrato com a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. visando manter o serviço de suporte 

ao banco de dados dos sistemas críticos do MPMS. Foram realizados o décimo termo aditivo do Contrato 

nº 04/2014, com a Softplan Planejamento e Sistemas Ltda, o terceiro termo aditivo do Contrato nº 71/2016, 

com a empresa Brasoftware Informática Ltda., o décimo primeiro termo aditivo do Contrato nº 01/2014, 

com a OI S.A. e o primeiro termo aditivo do Contrato nº 113/2017, com a empresa Oracle do Brasil Sistemas 

Ltda.

Ocorreu a celebração dos Contratos nº 60 e 61/2018, junto à empresa Ábaco Tecnologia de Informação 

Ltda.., com o objetivo de atualização dos Sistemas Jade e Turmalina na versão web, incluindo a prestação de 

serviços de implantação, migração de dados, treinamentos e manutenção preventiva, adaptativa, corretiva 

e evolutiva.

Renovações e novas aquisições de certificados digitais para membros e servidores

As aquisições de certificados digitais em 2018 se iniciaram durante 

o mês de março, por intermédio do Empenho nº 2018NE001008 

(Processo nº 820/2018), adquiridos por adesão à Ata de Registro de 

Preços nº 172/2017, decorrente do Pregão Eletrônico nº 13/2017, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

(IFMG), referentes a 150 certificados digitais E-CPF A3 e dispositivo do 

tipo token USB, para armazenamento de certificado digital, em favor da 

empresa Certisign Certificadora Digital S.A. Contabilizou-se a emissão 
de 100 certificados digitais aos membros e servidores do MPMS.

100
CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS
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6.1.5.1 Infraestrutura e tecnologia

 z Nobreaks eficientes e seguros

Foram instalados novos nobreaks, com gerenciamento inteligente, monitoramento, proteção contra 

picos de tensão de energia e desligamento seguro dos equipamentos conectados a eles.

 z Substituição dos switches de rede

Foram substituídos os equipamentos de interconexão (switches: equipamento que possibilita a conexão 

de computadores em redes) com o objetivo de garantir a estabilidade das redes internas, proporcionar 

maior velocidade de acesso em todas as comarcas.

 z Rede sem fio nas Promotorias de Justiça

Foi disponibilizado acesso sem fio à rede do MPMS em todas as Promotorias de Justiça alocadas em 
prédios do Judiciário, o que reduz o tempo de implantação de novos ativos de TI, permitindo acesso aos 

dispositivos móveis e garantindo a mobilidade dentro das unidades ministeriais, bem como provendo o 

acesso à rede sem fio aos visitantes.

 z Instalação de equipamentos para conexão segura

Como parte da estratégia de elevar o nível da segurança de TI, foram instalados equipamentos de 

segurança nas Promotorias de Justiça, para garantir a conexão legítima entre as redes de computado-

res da Instituição. Tais equipamentos também permitem meios para monitorar as transmissões de rede, 

analisar riscos e mitigar problemas relacionados à segurança.

 z Implantação de solução para gerenciamento de servidores de código aberto

As atualizações dos servidores de código aberto atualmente são gerenciadas de forma automática e cen-

tralizada, sem custo para a Instituição, uma vez que a ferramenta utilizada é construída a partir de com-

ponentes de software livre e código aberto.

 z Implantação de sistema de controle de acesso

Foi realizada, em conjunto com o Deng, a instalação física dos equipamentos para acesso aos prédios 

e setores restritos, gerenciado por meio do sistema de controle, registro e auditoria, o qual está em 

operação, resultando em mais segurança dentro do MPMS.

 z Implantação do Sistema de Votação Eletrônica

O sistema de votação eletrônica cedido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) foi custo-
mizado e implantado para as votações internas da Instituição.

 z Preparação da infraestrutura tecnológica do prédio da Ricardo Brandão
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Após a reforma do prédio da Unidade Ricardo Brandão, o CPD recebeu servidor de rede e demais equi-

pamentos de infraestrutura de TI para suprir as demandas da localidade.

 z Implantação dos firewalls

Um firewall é um dispositivo de segurança que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e decide 

permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de uma política 

de segurança. Realizada 98% da implantação dos firewalls nas Promotorias de Justiça da capital e do 

interior.

6.1.5.2 Sistemas de informação

 z Integração com o novo sistema de catracas

Com a aquisição e implantação do novo sistema de controle de acesso às unidades do MPMS, foi neces-

sário promover a integração entre o sistema terceirizado e a base de dados interna do sistema de gestão 

de pessoas.

 z Aplicação de validação da folha de pagamento

Com intuito de promover celeridade e confiabilidade, bem como evitar o retrabalho, foi desenvolvida 

aplicação na plataforma QlikView que efetua a leitura dos arquivos exportados pelo sistema de gestão de 

folha de pagamento, que são utilizados pela Sefin para a execução da folha de pagamento da Instituição, 

junto às instituições bancárias.

 z Aplicação do painel do material e patrimônio

Para proporcionar uma nova visão gerencial das informações registradas nos sistemas legados de gestão 

de material e patrimônio, foi desenvolvido painel com funcionalidades de busca diferenciadas. Por meio 

desta ferramenta, tornou-se possível disponibilizar aos gestores uma nova forma de consultar as informa-

ções e obter indicadores precisos da situação atual dos cadastros registrados na base de dados constante 

do Departamento de Material de Patrimônio.

 z Aplicação do painel do sistema gestor de pessoas

O painel de informações do sistema de gestão de pessoas conta com funcionalidades de buscas diferen-

ciadas, guias variadas contendo indicadores de informações de pessoas e setores de toda a Instituição.

 z Indicadores do painel do sistema gestor de pessoas:

Relação de pessoas;

Lotação por setor;

Lotação por servidores;

Cargos por setor;
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Organograma;

Servidores efetivos com cargo em comissão;

Servidores da capital.

 z Portal – cadastro de fornecedores

De forma a auxiliar a melhoria da gestão de fornecedores do Setor 

de Compras, foi desenvolvido, no Portal do MPMS, o cadastro de 

fornecedores, permitindo assim o registro de informações princi-

pais destes, assim como dados especializados dos materiais e suas 

classificações.

 z Webservice de notícias do portal

Foi desenvolvida aplicação para consulta no Portal do MPMS de 

notícias referentes à ESMP-MS, de modo a reproduzi-las no sítio 

desta, permitindo também o filtro por tags registradas.

 z Sistema de Eleição Eletrônica

Por meio do fornecimento da aplicação desenvolvida pelo MPRJ e 

após análises, foram efetuadas implementações internas para que 

o sistema contemplasse as necessidades dos processos de eleição 

do MPMS. O novo sistema de Eleição Eletrônica teve como utili-
zação inicial a eleição dos Conselheiros do CSMP para o biênio 
2019/2020.

 z Hotsite de inscrição do Prêmio Jorge Góes

De forma a possibilitar a inscrição on-line dos candidatos da 2ª 

edição do Prêmio Jorge Góes, foi criada aplicação contendo campo 

para preenchimento de dados gerais, envio de documentos com-

probatórios e do trabalho realizado pelo candidato.

 z Aplicação do painel de produtividade de servidores

Em atendimento à necessidade institucional de análises pontuais 

de produtividade de servidores pela Procuradoria-Geral Adjunta de 

Justiça Administrativa, foi desenvolvido o painel de produtividade 

de servidores, contendo informações do sistema de atividade-fim 

do MPMS.

Eleição
Eletrônica
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 z Relatórios de apoio para as Promotorias de Justiça

Com intuito de apoiar as unidades do MPMS, foi desenvolvido e dis-

ponibilizado, por meio do sistema SAJ-Relatórios, relatório contendo 

informações sintéticas e quantitativas registradas no sistema da 

área-fim do MPMS, permitindo assim que as unidades possam 

efetuar análise do cômputo dos registros realizados no sistema e 

avaliar a situação atual dos processos.

 z Aplicação do painel do almoxarifado

De forma a proporcionar uma nova visão gerencial das informa-

ções registradas no sistema legado de almoxarifado, foi desenvol-

vido painel com novas funcionalidades personalizadas de consultas 

e buscas para o setor. Assim, foi possível disponibilizar para os 

usuários uma nova forma de consultar as informações e obter indi-

cadores precisos da situação atual dos cadastros na base de dados 

do sistema.

 z Novo Portal da Transparência

Foi desenvolvida uma nova aplicação do Portal da Transparência, 

criada com a plataforma de BI QlikView, contendo as informações 

requeridas na versão 2016 do Manual da Transparência do CNMP. 

A inovação proporciona um acesso diferenciado ao usuário, pos-

sibilitando a visualização das informações e indicadores de todos 

os períodos, sem a necessidade de efetuar download individual 

dos arquivos. O desenvolvimento foi realizado em conjunto com a 

Seplange, devido à complexidade do gerenciamento das diversas 

áreas envolvidas.

 z Projeto Garimpo

Por meio da implantação do sistema SAJMP na área finalística da 

instituição e visando o fomento de publicações de matérias jornalís-

ticas com temas relevantes para a sociedade, foram desenvolvidos 

vários relatórios referentes aos procedimentos extrajudiciais ins-

taurados nas Promotorias de Justiça, os quais passaram a ser dis-

ponibilizados à Assessoria de Comunicação para produção de tais 

matérias.

 z Consulta de decisões colegiadas

Em atendimento à Resolução CNMP nº 173, de 4.7.2017, foi desen-

volvido, no Portal do MPMS, um sistema de consulta de decisões 
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colegiadas, garantindo a integração entre o sistema de consulta de procedimentos e o SAJMP, permitin-

do buscas textuais em todas as peças disponibilizadas no sistema da área-fim que estejam relacionadas 

às decisões dos órgãos colegiados, bem como possibilitando a visualização do inteiro teor do documento 

público registrado na base interna da Instituição.

 z Sistema de gestão de governança

De forma a possibilitar a publicação e o acesso dos usuários para os trabalhos setoriais desenvolvidos, foi 

criado o novo sistema de governança. O levantamento inicial dos requisitos e funcionalidades foi baseado 

na necessidade de publicar as informações de governança da STI, permitindo que todos os integrantes 

do Órgão possam consultar as informações estratégicas e de gestão.

 z Fornecimento do Sistema de Ponto Online (SPO) ao MPMT

Por meio do Projeto “MP sem Divisa”, foi efetuado o levantamento de necessidades e preparada a versão 

do Sistema de Ponto Online para os módulos web, desktop e serviços, desenvolvido pelo MPMS para 

disponibilização ao Ministério Público de Mato Grosso.

6.1.5.3 Governança de TI

 z Capacitação Simpes Unificado (SU)

Foram realizadas duas capacitações para os assessores dos Procuradores de Justiça, com o objetivo de 

apresentar as funcionalidades do sistema Simpes Unificado (SU), visando o registro dos lançamentos dos 

dados referente à produtividade dos membros na atuação junto aos Órgãos superiores.

 z Elaboração do PDTI 2018/2019

Foi elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), cuja abrangência são os anos de 
2018 e 2019, apresentando a situação atual da STI e elencando novos projetos e ações com o objetivo de 

alcançar os indicadores definidos no Planejamento Estratégico de TI (PETI) 2018-2021. Para esse PDTI, 

foi construída, juntamente com a Seplange, uma nova metodologia de priorização dos projetos que serão 

executados nos anos de 2018-2019.

 z Elaboração de estudos para terceirização do nível 1

Conjuntamente com outros departamentos de TI, foram realizados estudos para a terceirização do nível 

1 da Central de Atendimentos de TI, compilando experiências de outros órgãos quanto à contratação e 

execução de contratos desse tipo. Foram construídos artefatos para futura contratação, observando a 

Resolução CNMP nº 102, de 23.9.2013, que disciplina procedimentos relativos à contratação de soluções 

de TI no âmbito do Ministério Público brasileiro.
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 z Curso de Capacitação do SAJMP

Realizado curso de capacitação, promovido pela ESMP-MS e minis-

trado pelo Promotor de Justiça Paulo César Zeni, Assessor Especial 

do PGJ e Presidente do Comitê Gestor do SAJMP, nos dias 21 e 

22.6.2018. O curso teve participação de usuários de diversos setores 

do MPMS.

 z Café com TI

Realizado na sala do Colégio dos Procuradores no dia 18.12.2018, o 

evento “Café com TI” contou com a presença de todos os servidores 

da secretaria, do Promotor de Justiça e Assessor Especial do PGJ 

Paulo César Zeni e de servidores da Seplange. Foram apresentadas 

as entregas realizadas pelos departamentos da STI durante o ano 

de 2018, os processos já mapeados e os em execução, assim como 

a medição de seus indicadores e os objetivos do PETI. Foi apresen-

tado, ainda, um breve resumo a respeito do curso de transformação 

de processos com COBIT, realizado em Brasília (DF) nos meses de 

junho e novembro.

 z  Aprovação do Plano de Capacitação de TI

O Plano de Capacitação da STI foi aprovado pelo Ceti em reunião 

realizada no dia 8.11.2018 e destina-se a planejar o processo de de-

senvolvimento profissional dos servidores da secretaria, por meio 

da promoção de capacitação contínua. É um norteador de temas, 

critérios e metodologias a serem utilizadas para o desenvolvimento 

profissional dos colaboradores da TI, permitindo-lhes desempenhar 

com eficácia as competências em consonância com os princípios 

institucionais.

 z Aprovação da Política de Governança de TI

Conforme disposto na Política Nacional de Tecnologia da Informa

ção do Ministério Público (PNTI-MP - Resolução CNMP nº 171, de 

27.6.2017), foi instituída a Política de Governança e Gestão de TI 
(PGTI) do MPMS, tendo sido aprovada por unanimidade pelo 
Ceti em reunião realizada em 7.12.2018.

 z Mapeamento de processos

Dando continuidade às atividades de mapeamento dos macropro-

cessos constantes na PNTI-MP, já conclusos os processos referentes 

a gerenciamento de portfólio, de projetos e programas, de requisi-

Governança
MPMS
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tos, de incidentes e requisições, de problemas, foram mapeados em 2018 aqueles referentes a gerencia-

mento de ativos, de configuração e de continuidade.

 z Capacitação em Brasília (DF) – transformação de processos utilizando o COBIT 5

Tendo em vista o Programa Nacional de Governança de TI e a PNTI, que determinam para todas as 

unidades do Ministério Público a implantação de um programa de melhoria de processos como ferra-

menta para aumentar o grau de maturidade em governança de TI, a capacitação sobre a transformação 

de processos permitiu a mudança de patamar de desempenho de um processo, melhorando a capaci-

dade com que uma organização o executa e controla.

 z Apresentação do monitoramento dos indicadores do PETI 2018-2021

Foram apresentados os resultados dos indicadores previstos no PETI 2018-2021, referente às ações da 

secretaria. A apresentação ocorreu em reunião do Ceti, realizada em 8.11.2018.

Tabela 63. Resumo dos indicadores do PETI 2018-2021.

Sucesso Não Mensurado Não atendido

1.2.1 - Índice de cumprimento do PDTI
3.2.1 - Percentual de conformidade com 
as normas nas avaliações de segurança 
da informação

1.1.1 - Percentual de objetivos institucio-
nais suportados por objetivos de TI

2.1.1 - Percentual de usuários satisfeitos 
com a qualidade de entrega dos serviços 
de TI

3.3.1 - Proporção de aplicações ou infra-
estruturas críticas operando de forma 
isolada e não integrada

2.2.2 - Percentual de Membros/Servi-
dores capacitados para uso de soluções 
de TI

2.1.2 - Percentual de disponibilidade de 
serviços críticos de TI

3.3.2 - Proporção de processos 
mapeados e automatizados, definidos 
como críticos na PNTI

2.2.1 - Nível de satisfação dos usuários 
do MPMS com o treinamento e os 
manuais do usuário

3.1.1 - Percentual de projetos de TI 
dentro do prazo e orçamento planejados

3.2.2 - Percentual de cumprimento da 
SLA para conceder, alterar e remover pri-
vilégios de acesso em comparação com 
os níveis de serviço definidos

4.1.1 - Número de iniciativas aprovadas 
resultantes de ideias inovadoras de TI

4.1.2 - Número de iniciativas executadas 
resultantes de ideias inovadoras de TI

4.1.3 - Proporção de colaborares da TI 
capacitados
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 z Atualização nos serviços do catálogo de serviços de TI

A STI promoveu, após aprovação pelo Comitê Estratégico de TI (Ceti), em reunião realizada no dia 10.9, 

uma revisão do catálogo de serviços, com o objetivo de melhorar a definição dos mesmos e sua entrega. 

A reestruturação decorreu do fato de que em alguns deles constavam descrições e definições genéricas 

e desatualizadas, o que provocava um gap (lacuna) no levantamento de indicadores que monitoram o 

processo mapeado. O Ceti deliberou ainda pela inserção do detalhamento do catálogo de serviços no 

SIMP para a formalização de chamados na área de TI. 

6.1.5.4 Pesquisa e inovação em inteligência artificial (IA)

 z Sistema de classificação de documentos referentes à Lei Maria da Penha

A Comissão de Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial iniciou seus trabalhos tratando da proble-

mática de classificação de documentos que tramitam no SAJMP. O escopo do projeto foi definido de 

forma a abordar somente processos da classe “Maria da Penha” e documentos do tipo “denúncia”. A 

partir desses pré-requisitos, foram extraídas do banco de dados do sistema SAJMP todas as denúncias 

dessa classe e uma quantidade equivalente de denúncias de outras classes. Uma aplicação de IA foi 

treinada com esses dois conjuntos de forma que a mesma fosse capaz de distingui-los em um novo 

documento de denúncia. A assertividade da classificação nesse momento foi superior a 99%. O resultado 

desse primeiro caso de uso foi uma aplicação vinculada ao Sistema Integrado do Ministério Público, SIMP, 

ainda em fase de validação.

 z Convênio com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Em 16.8.2018 o MPMS, por meio da ESMP-MS, e a UFMS assinaram termo aditivo do Protocolo de 

Intenções que visa fomentar o intercâmbio acadêmico, cientifico, técnico e cultural para fins de contri-

buir na formação, aperfeiçoamento e especialização, discente, docente e técnica, assim como o desen-

volvimento institucional, por intermédio de cooperação e intercâmbio de ações. Por meio do Protocolo 

de Intenções serão desenvolvidas soluções de tecnologia da informação, utilizando inteligência artificial 

aplicada às demandas do MPMS.

 z Atualização da consulta que extrai dados para o Cadastro Nacional de Violência Doméstica (CNVD)

Uma nova versão da consulta que envia os dados referentes a violência doméstica ao CNVD via webser-

vice foi criada utilizando como base todos os processos classificados como “Maria da Penha” pelo sistema 

de IA. Tendo finalizado a etapa de classificação a aplicação, efetua-se a extração de todos os dados perti-

nentes de vítimas e agressores para posterior compilação e envio via serviço.

 z Apresentação do projeto na Uniderp

A convite da Uniderp, foi realizada uma apresentação da aplicação de classificação de documentos refe-

rentes à Lei Maria da Penha para alunos dos cursos de Computação, Redes e Análise de Sistema da Uni-

versidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp). O tema do projeto e as 

abordagens de IA utilizadas foram expostas de maneira didática aos alunos para facilitar a compreensão 
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do projeto e mostrar como técnicas e conhecimentos adquiridos no ensino superior podem ser aplicadas 

em problemas reais.

 z Exposição do Projeto Sinapses e Cranium – TJRO

Por intermédio do servidor do TJMS Roberto Aragy, aluno do programa de doutorado da UFMS e inte-

grante do convênio MPMS X UFMS, foi realizada uma conferência com a equipe do TJRO responsável 

pelo desenvolvimento dos sistemas de IA Sinapses e Cranium. Essa troca de informações com outros 

órgãos públicos resultou numa melhor compreensão de como os problemas da área jurídica estão sendo 

tratados nos demais locais, assim como as ideias por trás do desenvolvimento de suas soluções.

 z Cursos de IA

Em busca de maior aprimoramento dentro da área de IA, alguns cursos foram realizados, destacando-se 

o “Inteligência Artificial e Linguagem Natural”, oferecido pelas empresas RYD Engenharia, Data H e Yalla, 

e a matéria de “Deep Learning”, ministrada no programa de doutorado da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), em parceria com a UFMS. Vários congressos, seminários, palestras e laboratórios também fizeram 

parte da expansão do conhecimento de IA buscada em 2018 pelos integrantes da Comissão de Pesquisa 

e Inovação em Inteligência Artificial.

6.1.5.5 Projetos e serviços de TI

 z Central de serviços de TI (service desk)

Durante o ano de 2018, foram atendidos 16.587 chamados pela 
Central de Serviços de TI, representando uma média de 1.382 

chamados ao mês.

 z Processo de gerenciamento de mudanças

Processo implantado em outubro de 2017 com base na meto-

dologia COBIT 5. Foram aprovadas pelo Comitê de Liberação 45 

mudanças, realizadas pela STI durante o primeiro semestre de 2018 

– compreendendo atualizações tanto para manutenção corretiva e 

evolutiva de sistemas internos e do SAJMP, quanto de infraestrutu-

ra de rede e ativos de TI.

 z Instalação da Unidade Chácara Cachoeira

A nova unidade do MPMS em Campo Grande envolveu a equipe de 

manutenção de computadores que preparou e montou computa-

dores novos para atender 32 salas de Promotorias de Justiça, sendo 

que cada sala possui 6 estações de trabalho. Somando-se os equi-

pamentos das salas de apoio, cartório e outros ambientes, foram 

instaladas mais de 213 novas estações de trabalho.

jan. 1.635

fev. 1.643

mar. 1.490

abr. 1.676

mai. 1.490

jun. 1.215

jul. 1.284

ago. 1.568

set. 1.347

out. 1.291

nov. 1.091

dez. 857

Tabela 64. Atendimentos reali-
zados pelo @Serviços.
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 z Preparação e entrega de novos notebooks para os membros

Foram testados, homologados, preparados e entregues 260 novos notebooks para os membros do 
MPMS. Cada membro recebeu um notebook mais avançado que o equipamento anterior, podendo dessa 

forma executar suas atividades ministeriais com mais confiabilidade, mobilidade e velocidade.

 z Preparação e entrega de notebooks para redistribuição

Foram recolhidos, testados, homologados, preparados e entregues 30 notebooks de redistribuição para 

os usuários de TI do MPMS. Cada notebook foi revisado e teve um novo HD (SSD) instalado, proporcio-

nando aumento da vida útil do equipamento e garantindo robustez e mobilidade para execução das 

atividades ministeriais.

 z Apresentação do monitoramento dos projetos de TI (PDTI)

Foi apresentado ao Ceti o status dos projetos previstos no PDTI 2018-2019 em reunião realizada em 

8.11.2018.

Tabela 65. Status dos projetos de TI (PDTI).

Nome Área Situação %

Implantação da governança de TI em Conformidade com PNTI Governança Em andamento 63%

Revisar anexos da Política de Uso e Segurança de TI Governança Em andamento 71%

PNTI - Desenvolver e implantar estratégias de Planos de Sensibilização, 
Comunicação e Treinamento Contínuo

Governança Em andamento 57%

Capacitação em desenvolvimento de site no Sharepoint, Planner para 
gestão de tarefas e utilização da nuvem de dados

Governança Não iniciado 0%

Projeto de Implantação da área de Inovação e Conhecimento no MPMS Governança Não iniciado 0%

Monitoramento dos Indicadores do PETI Governança Em andamento 25%

Implementar nova metodologia para PDTI 2.020-2.021 Governança Não iniciado 0%

Gestão por processos com formalização e mapeamento dos processos 
de TI

Governança Não iniciado 0%

Investimentos para aprimoramento do SAJMP Aquisição Não iniciado 0%

Aquisição de Circuito de Dados Principal - OI (Internet e Intranet) Aquisição Concluído 100%

Aquisição de estações de trabalho e periféricos Aquisição Concluído 100%

Aquisição de Solução de Backup de Dados Aquisição Cancelado -

Aquisição e Implantação ERP Aquisição Não iniciado 0%

Aquisição de licenciamento Linux e Servidor de aplicação Java Aquisição Concluído 100%

Aquisição e Expansão da Central Telefônica IP para as Comarcas do 
Interior

Aquisição Concluído 100%
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Nome Área Situação %

Aquisição de Interface USB com duas entradas e duas saídas para 
computador

Aquisição Concluído 100%

Aquisição de Licenças de Software de BI Aquisição Não iniciado 0%

Aquisição de ferramenta de desenvolvimento Java (IDE) Aquisição Concluído 100%

Aquisição de ferramenta para desenvolvimento e administração de 
bancos de dados Oracle

Aquisição Concluído 100%

Aquisição de ferramenta para desenvolvimento e administração de 
bancos de dados PostgreSQL

Aquisição Concluído 100%

Aquisição de Serviço em Nuvem (recuperação de desastres e backup) Aquisição Concluído 100%

Aquisição de nova protocoladora com serviço de manutenção - Para 
assinatura DOMP

Aquisição Não iniciado 0%

Aquisição de software SIEM - SEGURANÇA Aquisição Cancelado -

Terceirização das atividades de atendimento ao usuário em 1o Nível Aquisição Cancelado -

Aquisição de software Acunetix Aquisição Cancelado -

Aquisição de solução para expansão da capacidade dos sistemas inves-
tigativos existentes

Aquisição Não iniciado 0%

Contratação dos serviços de impressão, cópia, digitalização e fragmen-
tação de documentos

Aquisição Em andamento 99%

Aquisição de Solução de Inteligência Artificial (Projetos de Inovação 
Tecnológica)

Aquisição Não iniciado 0%

Aquisição de Videowall para apresentação e monitoramento dos indica-
dores estratégicos

Aquisição Concluído 100%

Aquisição de 25 unidades de Access Point Aquisição Concluído 100%

Aquisição de ferramenta de Gerenciamento de Serviços de TI - ITSM Aquisição Não iniciado 0%

Adequação dos Notebooks institucionais para provimento de serviços 
remotos

Infraestrutura Em andamento 94%

Aquisição e Implantação do Data Center Modular da PGJ Infraestrutura Em andamento 74%

Apoio para aquisição de solução de controle de acesso - PSI (Política de 
Segurança Institucional)

Infraestrutura Em andamento 68%

Implantação de acesso à rede sem fio nas salas de audiência dos fóruns Infraestrutura Concluído 100%

Contratação da solução de gestão de disponibilidade Infraestrutura Cancelado -

Implantação de infraestrutura para atender projeto de - EAD Infraestrutura Concluído 100%

Renovação do Contrato de Serviço do Microsoft Office 365 Infraestrutura Concluído 100%

Implantação de acesso à rede sem fio nas salas do MPMS nas depen-
dências dos Fóruns

Infraestrutura Concluído 100%

Estudo do impacto na infraestrutura para evolução do sistema SAJMP 
quanto a implantação de sistema de oitivas

Infraestrutura Concluído 100%

Normatizar Plano de Contingência Infraestrutura Em andamento 71%

Estudo de implantação de solução de VDI (POC) Infraestrutura Não iniciado 0%
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Nome Área Situação %

Implantação de Software para gerenciamento de configuração dos 
novos switches

Infraestrutura Concluído 100%

Contrato de garantia dos equipamentos SUN (sem renovação) Infraestrutura Cancelado -

Contrato de Suporte da garantia dos equipamentos HP (Blade e 
Storages cedidos ao CI)

Infraestrutura Cancelado -

Renovação Contrato de Serviço de Suporte - Oracle Enterprise Infraestrutura Concluído 100%

Renovação da Licença do software de Streaming Infraestrutura Concluído 100%

Implantação de Sistema de Votação eletrônica Sistemas Concluído 100%

Desenvolvimento do Portal da Transparência QlikView Sistemas Concluído 100%

Projeto de Comunicação Automatizada em Atendimento à Resolução 
14-2017 CPJ

Sistemas Em andamento 80%

Integração da base de pessoas com o sistema de controle de Catracas Sistemas Concluído 100%

Desenvolvimento do cliente de Webservice para envio automatizado 
dos valores do Relatório da Resolução 74 do CNMP

Sistemas Não iniciado 0%

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - Desenvolvimento de Aplicação de 
Inserção de valores de Interceptações Telefônicas

Sistemas Não iniciado 0%

GOVERNANÇA STI - Aplicação para gerenciamento das informações de 
governança da STI – SIMP (ou site da STI no SharePoint)

Sistemas Em andamento 81%

Pesquisa Unificada - Base Notes e Base SAJ (CIC, CIP, SAP1, SAP2) Sistemas Em andamento 94%

Desenvolvimento da Painel para Gestão de Pedidos do @serviços Sistemas Não iniciado 0%

Desenvolvimento de Painel para Gestão da Governança de TI Sistemas Não iniciado 0%

PORTAL MPMS e GECON Sistemas Em andamento 80%

Implantação do E-social (RH e Estagiário) Sistemas Em andamento 60%

SIMPRO - Desenvolvimento de Aplicação de controle e gerenciamento 
de modelos de procedimentos

Sistemas Não iniciado 0%

DOMP - Automatizar a Geração do DOMP Sistemas Não iniciado 0%

Envio de relatório automatizado de informações criminais georeferencia-
das para os membros (via nprint)

Sistemas Não iniciado 0%

Sistema de Consulta de Decisões Colegiadas do MPMS Sistemas Concluído 100%

SGP - Desenvolvimento da nova tela de cadastro de pessoas e levanta-
mento de informações de migração para ERP

Sistemas Em andamento 97%

Implantação de aplicação de EAD para a Escola do MPE - Moodle Sistemas Concluído 100%

Integração da folha de pagamento com os sistema da Banco do Brasil Sistemas Concluído 100%

APP MÓVEL - MPPM - Desenvolvimento de consulta de notícias, diário, 
procedimentos e envio de denúncias

Sistemas Não iniciado 0%

Desenvolvimento de Painel para Gestão de projetos do Redmine Sistemas Em andamento 90%

Adaptação do Projeto Curupira Sistemas Não iniciado 0%

Projeto Garimpo - Consulta do SAJMP Sistemas Concluído 100%
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Nome Área Situação %

Elaboração de programa para extrair de forma automática o índice de 
atuação ambiental do MP

Sistemas Não iniciado 0%

Desenvolvimento do Painel de Informações Criminais do CAOCrim Sistemas Não iniciado 0%

Novo SGTU Integrado Sistemas Não iniciado 0%

Desenvolvimento de sistema para acompanhamento do suprimento de 
fundos

Sistemas Não iniciado 0%

Sistema de ponto para estagiários Sistemas Não iniciado 0%

Desenvolvimento do Painel do Sistema Gestor de Pessoas (SGP) Sistemas Concluído 100%

Desenvolvimento para adequação do Painel de Material e Patrimônio ao 
novo padrão de layout e usabilidade

Sistemas Concluído 100%

Desenvolvimento para adequação do Painel de Almoxarifado ao novo 
padrão de layout e usabilidade

Sistemas Concluído 100%

Levantamento de requisitos e geração da documentação necessária 
para contratação de desenvolvimento do site da ESMP e Criação de WS 
das notícias do portal MPMS

Sistemas Concluído 100%

Desenvolvimento de Webservice para consulta de partes pelo SIAPEN 
(Base Prisional)

Sistemas Não iniciado 0%

Criação de Painel de indicadores de produtividade dos servidores Sistemas Não iniciado 0%

Manutenção adaptativa do SD para distribuição automática de dilação 
de prazo aos conselheiros

Sistemas Não iniciado 0%

Ciração do Sistema de Cadastro de Fornecedores Sistemas Concluído 100%

Hotsite para inscrições do prêmio Jorge Góes Sistemas Concluído 100%

Criação do novo site do memorial MPMS Sistemas Não iniciado 0%

Adaptação do Sistema NUJURI Sistemas Não iniciado 0%

Gabinete Virtual Sistemas Não iniciado 0%

Adaptação e Manutenção do Portal DAEX Sistemas Não iniciado 0%

Painel BI Portal DAEX Sistemas Não iniciado 0%

Atualização e publicação do Catálogo de Serviços Suporte e Serviços Em andamento 90%

Disponibilização de dados e infraestrutura para o desenvolvimento e 
publicação de painel de BI pela SEPLANGE

Suporte e Serviços Concluído 100%

Capacitação para o desenvolvimento de site no Sharepoint, Project e 
Planner

Suporte e Serviços Não iniciado 0%

Revisão dos notebooks para substituição do HD por SSD e inclusão no 
domínio

Suporte e Serviços Em andamento 50%

Terceira fase de implantação do SAJMP (Área meio) Suporte e Serviços Não iniciado 0%

Implantação do @serviços em outros setores da PGJ (RH,SEPLANGE) Suporte e Serviços Cancelado -

Mapeamento de competências técnicas da Secretaria de Tecnologia da 
Informação

Recursos Humanos Não iniciado 0%

Implantação de Plano de capacitação de servidores Recursos Humanos Em andamento 50%
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 z Atendimento e suporte

A equipe realizou visitas técnicas para atendimento de chamados de caráter presencial, bem como 

prestou suporte na realização de vários projetos:

Substituição dos computadores na Promotoria de Justiça de Mundo Novo;

Mudança da Promotoria de Justiça de Brasilândia;

Montagem dos computadores no prédio da Unidade Chácara Cachoeira;

Manutenção dos computadores da Promotoria de Justiça de Rio Negro;

Substituição dos computadores dos Promotores de Justiça de Corumbá;

Montagem dos computadores no prédio da Unidade Ricardo Brandão;

Montagem dos computadores no novo gabinete da Procuradora de Justiça Sara Francisco Silva – 4ª Pro-

curadoria de Justiça Criminal;

Montagem da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia;

Substituição dos computadores do Setor de Análise e Compras (Sead).
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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 Ministério Público. Os demais componentes, Procuradores de Justiça, 

somam nove membros que são eleitos pela classe. A composição para o biênio 2017/2018 foi eleita em 

2016.

O CSMP se reúne semanalmente, conforme calendário de reuniões ordinárias previamente estabelecido e 

extraordinariamente, quando convocadas por seu Presidente. Sobre as atuações do Conselho relativas às 

atividades de finalidade executiva do MPMS, destacam-se a análise da homologação da promoção de arqui-

vamento de inquéritos civis e procedimentos, processos administrativos e, ainda, processos que tratam de 

movimentação na carreira.

7.1.5.1 Composição do Conselho Superior do Ministério 
Público no biênio 2017/2018

Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos

Corregedor-Geral do MP, Marcos Antonio Martins Sottoriva

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 (de 1º.1 a 14.5.2018)

Procurador de Justiça Adhemar Mombrum de Carvalho Neto (de 24.5 a 31.12.2018)

Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva

Tabela 66. Distribuição de inquéritos civis e procedimentos

Conselheiros Quantidade

Antonio Siufi Neto 212

Belmires Soles Ribeiro 195

João Albino Cardoso Filho 210

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 204

Edgar Roberto Lemos de Miranda 204

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 210

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 210

Helton Fonseca Bernardes / Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 174

Jaceguara Dantas da Silva 208
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Tabela 67. Distribuição de procedimentos administrativos

Tabela 68. Distribuição de processos de remoção e promoção

Conselheiros Quantidade

Antonio Siufi Neto 2

Belmires Soles Ribeiro 2

João Albino Cardoso Filho 

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 1

Edgar Roberto Lemos de Miranda 1

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 8

Helton Fonseca Bernardes / Adhemar Mombrum de Carvalho Neto

Jaceguara Dantas da Silva 4

Conselheiros Quantidade

Antonio Siufi Neto 

Belmires Soles Ribeiro 1

João Albino Cardoso Filho 

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 

Edgar Roberto Lemos de Miranda 

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 1

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 1

Helton Fonseca Bernardes / Adhemar Mombrum de Carvalho Neto

Jaceguara Dantas da Silva 1
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Tabela 69. Participações em sessões do CSMP

Tabela 70. Autos julgados

Conselheiros  Quantidade

Antonio Siufi Neto 39

Belmires Soles Ribeiro 39

João Albino Cardoso Filho 40

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 40

Edgar Roberto Lemos de Miranda 35

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto - início do mandato: 
24.5.2018

28

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 41

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 32

Helton Fonseca Bernardes - término do mandato: 14.5.2018 11

Jaceguara Dantas da Silva 32

Autos julgados - 2018 Quantidade

Arquivados

Inquérito civil 1.691

Procedimento preparatório 296

Procedimento administrativo 16

Notícia de fato - recurso 26

Pedido de providência 6

Diligências 

Inquérito civil 80

Procedimento preparatório 7

Não arquivados/remessa ao PGJ

Inquérito civil 13

Procedimento preparatório 1

Autos julgados - 2018 Quantidade

Remessa ao MPF / MPT

Inquérito civil 39

Procedimento preparatório 0

Notícia de fato 2

Prorrogação de prazo

Inquérito civil 3

Procedimento preparatório 0
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7.1.5.2 Atividades desenvolvidas pelo CSMP em 2018

 z Elegeu o secretário do CSMP e seu substituto para o mandato de um ano;

 z Referendou designações que agregaram membros do MP aos órgãos da Administração Superior;

 z Aprovou ad referendum a lista de antiguidade dos membros do MPMS, atualizada até 31.12.2017;

 z Apreciou relatórios circunstanciados das correições ordinárias realizadas pela Corregedoria-Geral do Mi-

nistério Público nas Promotorias de Justiça de primeira e segunda entrâncias e entrância especial;

 z Indicou Procurador de Justiça representante do CSMP para compor o Comitê de Gestão Estratégica;

 z Analisou prorrogações de prazo em inquéritos civis e procedimentos;

 z Conheceu de promoções de arquivamento de procedimentos administrativos;

 z Apreciou declarações de suspeição dos Promotores de Justiça para atuação em inquéritos civis e proce-

dimentos; 

 z Apreciou as atas de reuniões das Coordenadorias das Procuradorias de Justiça Criminais e de Interesses 

Difusos e Coletivos;

 z Indicou ao Procurador-Geral de Justiça nomes de Promotores de Justiça para remoções e promoções, 

pelo critério de antiguidade e merecimento, de entrância especial e de segunda entrância;

 z Autorizou Promotores de Justiça a frequentarem cursos – deferidas licenças para estudo com prejuízo de 

funções e para elaboração de trabalho final de mestrado;

 z Apreciou os relatórios da Ouvidoria do Ministério Público;

 z Aprovou enunciados, versando sobre as seguintes temáticas:

Enunciado nº 18, de 22.8.2018: promoção de arquivamento do procedimento mais recentes, na ocor-

rência de duplicidade de procedimentos com o mesmo objeto e as mesmas partes.

Enunciado nº 19, de 11.9.2018: prescindibilidade do cadastro individual de Companhia ou Batalhão da 

Polícia Militar Ambiental do Estado como entidade beneficiária de termo de ajustamento de conduta.

Enunciado nº 20, de 11.9.2018: continência na hipótese de tramitação simultânea de mais de um 

inquérito civil ou procedimento preparatório que tenham sido instaurados em face da mesma parte 

requerida e contenham identidade de causa de pedir, mas o objeto de um dos feitos, por ser mais amplo, 

abranja o dos demais. Identificada a continência, os procedimentos deverão ser reunidos para tramitação 

e resolução conjunta, tendo atribuição o Promotor de Justiça que presidir o procedimento cujo objeto é 

o mais amplo.

 z Autorizou Promotor de Justiça a residir em comarca diversa da que é titular;

 z Aprovou revisões do Regimento Interno do CSMP, uniformizando questões que geravam conflitos de 

entendimento e dúvidas quando do julgamento dos concursos de remoção e promoção por merecimen-

to, e instituindo a possibilidade da realização do julgamento virtual no âmbito do Órgão Colegiado, para 

casos expressamente elencados;
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 z Aprovou alteração da Resolução nº 002/2009-CSMP, por meio 

da Resolução nº 002/2018-CSMP, de 26.10.2018, que estabelece 

critérios, no âmbito do MPMS, para a avaliação do mérito funcional, 

por ocasião dos processos de remoção e de promoção por mereci-

mento;

 z Aprovou o calendário das reuniões ordinárias do CSMP do ano de 

2019;

 z Tomou ciência da proposta de alteração da redação do artigo 35 

da Resolução nº 014/2017-CPJ, de 18.12.2017, que regulamenta a 

tramitação dos procedimentos judiciais e extrajudiciais eletrônicos 

no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e dá outras 

providências;

 z Votou proposta de remoção por merecimento para a 3ª Promotoria 

de Justiça da comarca de Sidrolândia, segunda entrância;

 z Aprovou a regulamentação acerca da possibilidade legal de manu-

tenção ou suspensão do sigilo nos procedimentos após o seu arqui-

vamento;

 z Aprovou a alteração do § 2º do art. 8º do Regimento Interno do 

CSMP.

Destaca-se que em 7.12 ocorreu a eleição para escolha dos nove 

Conselheiros a comporem o Conselho Superior do Ministério Público, 

biênio 2019/2020. O pleito foi o primeiro a ser realizado por meio 
do Sistema de Eleição Eletrônica no MPMS e teve acesso disponível 

exclusivamente nos computadores instalados nos prédios da Institui-

ção em todo o Estado. A Comissão Eleitoral foi integrada pelos Pro-

curadores de Justiça Sergio Luiz Morelli (presidente), Hudson Shiguer 

Kinashi e Olavo Monteiro Mascarenhas, titulares, tendo com suplentes 

as Procuradoras de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui e Nilza 

Gomes da Silva.

Eleição
Eletrônica

Figura 101. Procuradores de Justiça 

Ariadne de Fátima Cantú da Silva, 

Edgar Roberto Lemos de Miranda, 

João Albino Cardoso Filho, Lenirce 

Aparecida Avellaneda Furuya, 

Antonio Siufi Neto, Olavo Monteiro 

Mascarenhas, Jaceguara Dantas 

da Silva, Belmires Soles Ribeiro e 

Adhemar Mombrum de Carvalho 

Neto, durante última reunião 

ordinária do CSMP, em 18.12.2018.
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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 Ministério Público e outras de interesse 

institucional, propor a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências 

relacionadas ao desempenho das funções institucionais. Também é atribuição do Colégio de Procuradores 

de Justiça dar posse, em sessão solene, ao Procurador-Geral de Justiça, aos membros do CSMP, ao Corre-

gedor-Geral do Ministério Público e seu substituto, aos Procuradores de Justiça e aos Promotores de Justiça 

Substitutos.

Destacaram-se as seguintes atividades durante as reuniões ordinárias 

e extraordinárias durante o ano de 2018:

 z Realização da sessão solene para dar posse ao Procurador-Geral de 

Justiça eleito para o biênio 2018/2020 e ao Corregedor-Geral do Mi-

nistério Público eleito para o biênio 2018/2020;

Figura 102. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

durante sessão solene de posse para 

o biênio 2018/2020, no Palácio da 

Justiça Des. Leão Neto do Carmo, no 

TJMS, em 3.5.2018.
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 z Aprovação da proposta de denominar o edifício-sede da Procurado-

ria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul de “Procura-

dor de Justiça Fadel Tajher Iunes”;

 z Indicação de um Procurador de Justiça, representante do Colégio 

de Procuradores de Justiça, para compor o Comitê de Gestão Es-

tratégica;

 z Referenda à concessão de diárias ao Procurador-Geral de Justiça;

 z Referenda à concessão de férias e de compensação pelo exercício 

da atividade ministerial em plantão ao Procurador-Geral de Justiça 

e ao Corregedor-Geral do Ministério Público;

 z Aprovação do projeto de lei para adequação da Lei Orgânica 

Estadual do MPMS à nova disposição inserida na Constituição 

Estadual pela Emenda Constitucional nº 79, de 20.2.2018, aprovada 

pelos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 

e que prevê a concorrência de todos os integrantes da carreira ao 

cargo de Procurador-Geral de Justiça da Instituição;

 z Eleição do Corregedor-Geral e do Corregedor-Geral Substituto do 

MPMS, para o biênio 2018/2020;

 z Aprovação da revisão geral anual da remuneração dos servidores 

do MPMS;

 z Conhecimento do relatório estatístico referente às manifestações 

registradas na Ouvidoria do MPMS;

 z Resoluções (minutas, alterações e alinhamentos):

Figura 103. Procuradores de Justiça 

Paulo Cezar dos Passos, Procurador-

-Geral de Justiça; Marcos Antonio 

Martins Sottoriva, Corregedor Geral; 

Antonio Siufi Neto, Corregedor-Geral 

Substituto; Edgar Roberto Lemos de 

Miranda, Sergio Luiz Morelli, Hudson 

Shiguer Kinashi e Irma Vieira de 

Santana e Anzoategui, durante 

reunião do Colégio de Procuradores, 

em 7.6.2018.
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 z Aprovação da resolução que fixa o quantitativo de membros agregados aos órgãos da Administração 

Superior e de apoio administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministé-

rio Público;

 z Aprovação da Resolução nº 002/2018-CPJ, de 30.8.2018, alterando a Resolução nº 018/2010-PGJ, de 

9.9.2010, que trata das atribuições da 4ª e 6ª Promotorias de Justiça da comarca de Corumbá (MS);

 z Aprovação da Resolução nº 003/2018-CPJ, de 30.8.2018, alterando a Resolução nº 002/2015-CPJ, de 

19.3.2015, que dispõe, no âmbito do MPMS, sobre o controle externo da atividade policial, de forma a 

alinhá-la à Resolução CNMP nº 20, de 28.5.2007, alterada pela Resolução CNMP nº 121, de 10.3.2015;

 z Aprovação da Resolução nº 004/2018-CPJ, de 18.9.2018, que regulamenta o recebimento das comuni-

cações a que se refere o art. 13 da Lei nº 13.431, de 4.4.2017, bem como seu atendimento pelas Promo-

torias de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul;

 z Aprovação da Resolução nº 005/2018-CPJ, de 4.10.2018, que dispõe sobre a eleição dos Conselheiros do 

CSMP para o biênio 2019/2020, com processo de votação por meio de sistema eletrônico;

 z Aprovação da Resolução nº 006/2018-CPJ, de 4.10.2018, alterando a Resolução nº 018/2010-PGJ, de 

9.9.2010, visando a readequação da divisão de atribuições na 27ª, 28ª, 33ª e 46ª Promotorias de Justiça 

da Infância e da Juventude da comarca de Campo Grande;

 z Aprovação da Resolução nº 007/2018-CPJ, de 9.11.2018, alterando a Resolução nº 018/2010-PGJ, de 

9.9.2010, que trata das atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Coxim;

 z Aprovação da Resolução nº 008/2018-CPJ, de 8.11.2018, alterando o art. 3º da Resolução nº 005/2012-

CPJ, de 13.9.2012, que dispõe sobre a instauração e o processamento do procedimento administrativo 

no âmbito do MPMS;

 z Aprovação da Resolução nº 009/2018-CPJ, de 8.11.2018, alterando a Resolução nº 018/2010-PGJ, de 

9.9.2010,  que fixa as atribuições das Promotorias de Justiça do MPMS, para instalação da 3ª Promotoria 

de Justiça da comarca de Sidrolândia;

 z Aprovação da Resolução nº 010/2018-CPJ, de 19.11.2018, que dispõe sobre o Sistema de Eleição Eletrô-

nica do MPMS;

Figura 104. Reunião do Colégio 

de Procuradores de Justiça, em 

24.5.2018.
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 z Aprovação da Resolução nº 011/2018-CPJ, que aprova o Planejamento Estratégico Setorial e o Plano 

Geral de Atuação 2019 do MPMS;

 z Aprovação da Resolução nº 30/2018-PGJ, de 7.12.2018. que regulamenta, no âmbito do MPMS, o 

pagamento ao corpo docente, por aula proferida em curso da ESMP-MS;

 z Aprovação da Resolução nº 31/2018-PGJ, de 7.12.2018, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do 

MPMS;

 z Aprovação da Resolução nº 32/2018-PGJ, de 10.12.2018, alterando a Resolução nº 005/2014-PGJ, de 

7.4.2014, para inclusão do Diretor-Geral da ESMP-MS na composição do Comitê de Gestão Estratégica;

 z Aprovação da cessão de uso do imóvel do Ministério Público para o município de Naviraí, pelo prazo de 

dez anos, para que seja instalada a Procuradoria-Geral do Município;

 z Aprovação da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2019;

 z Conhecimento do relatório das atividades da Corregedoria-Geral do Ministério Público durante a gestão 

2016/2018;

 z Designação dos Procuradores de Justiça Sergio Luiz Morelli (presidente), Hudson Shiguer Kinashi 

(membro), Olavo Monteiro Mascarenhas (secretário), Irma Vieira de Santana e Anzoategui e Nilza Gomes 

da Silva (suplentes) para comporem a Comissão Eleitoral para eleição de nove Conselheiros do CSMP, 

biênio 2019-2020;

 z Aprovação da implementação da recomposição do subsídio dos membros do MPMS a partir de 1º de 

dezembro de 2018;

 z Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do Colégio de Procuradores de Justiça do ano de 2019.
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8.1 Ouvidoria do MPMS

Ouvidor: Procurador de Justiça Silasneiton Gonçalves (Biênio 

2017/2019)

O período anual de 2018 obteve a soma de 4.716 atendimentos, repre-

sentando um incremento de 8,46% em relação ao ano de 2017 (4.348 

atendimentos). Este aumento de manifestações ocorreu, entre outros 

motivos, em razão de concurso público realizado pela Secretaria de 

Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS), em dezembro 

de 2018, que foi objeto de 386 reclamações na Ouvidoria.

Quanto às reclamações versando sobre improbidade administrativa, 

foram registrados 1.631 atendimentos, número inferior em relação ao 

do ano de 2017 em cerca de 23%; registre-se que o número superior 

de denúncias sobre o tema no ano de 2017 tem relação ao início do 

mandato dos gestores municipais eleitos em 2016, com fatos que 

incitaram o cidadão a buscar os serviços da Ouvidoria no ano subse-

quente.

Figura 105. Denúncias de Improbidade Administrativa (2011-2018)

Observa-se uma evolução numérica, com certa estabilidade até 2016, 

concernente aos trabalhos de divulgação e aceitação da Ouvidoria 

como canal de comunicação do MPMS.
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Figura 106. Quantidade de atendimentos da Ouvidoria (2011-2018)

A média mensal foi de 393 atendimentos, proporcional à tendência dos 

atendimentos mensais de 2017 (média de 363 atendimentos). Verifica-

-se que o mês de dezembro atingiu o maior número mensal de atendi-

mentos, em virtude das manifestações acerca do concurso da SED-MS.

Figura 107. Quantidade de atendimentos mensais da Ouvidoria
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8.1.1 Canais de Atendimento

A soma dos atendimentos (4.716) realizados em 2018 pela Ouvidoria 

deriva dos seguintes canais de atendimento: i) formulário eletrônico no 

portal do MPMS; ii) telefone; iii) e-mail; iv) atendimentos presenciais; e v) 

cartas/via postal.

O formulário eletrônico disponibilizado no portal da Instituição se 

mostrou como o meio de contato mais utilizado pelo cidadão (70,84%), 

seguido do contato telefônico (13,74%). Ambos os canais totalizam 

84,58% das manifestações recebidas, o que corrobora serem estas as 

ferramentas de maior eficiência disponibilizadas para o cidadão pelo 

MPMS.

TOTAL

4.716
atendimentos

Carta / via postalAtendimento presencial

Contato telefônico

Formulário eletrônico

E-mail

70,84%

11,05%
13,74%

3,84% 0,53%

E-mail 521

Formulário eletrônico 3.341

Contato telefônico 648

Atendimento presencial 181

Cartas/via postal 25

TOTAL 4.716

Figura 108. Canais de atendimento

8.1.2 Manifestações

8.1.2.1 Tipo de manifestação

Sobre os tipos de manifestação, o mais frequente foi a representação (denúncias), com 3.946 registros. Isso 

contabiliza 83,67% dos atendimentos feitos pela Ouvidoria ao longo do período.
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Tabela 71. Tipos de manifestação da Ouvidoria (outros: sugestões, 
elogios e críticas)

8.1.2.2 Matéria das manifestações

O assunto predominante das manifestações corresponde ao da im-

probidade administrativa (34,58%), seguido das categorias concurso 

público (18,11%), outros (6,98%), meio ambiente (5,98%), crimes (5,22%) 

e controle externo da atividade policial (4,79%). As manifestações re-

gistradas como “outros” correspondem a dúvidas, esclarecimentos e 

informações diversas. Em relação ao período de 2017, observou-se um 

aumento na diversidade temática das manifestações.

Tabela 72. Matéria das manifestações

Representações (denúncias) 3.946

Solicitações de providência e/ou informação 603

Reclamações 89

Solicitações de acesso à informação 56

Outros 22

Improbidade administra-
tiva

1.631

Concurso público 854

Outros 329

Meio ambiente 282

Crimes 246

Controle externo da 
atividade policial

226

Consultas e dúvidas 
jurídicas

204

Saúde 159

Consumidor 124

Serviços públicos 107

Demandas alheias à 
competência do Ministério 
Público

92

Eleitoral 70

Idoso 69

Execução penal 57

Infância e juventude 56

Educação 43

Violência doméstica 41

Administração e funcio-
namento do Ministério 
Público

36

Lei de Acesso à Informa-
ção

29

Sindical e questões 
análogas

20

Discriminação de gênero, 
etnia, condição física, 
social ou mental

20

Atuação de membros ou 
servidores

13

Acessibilidade 6

Residência na comarca e 
lotação de membros

2
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8.1.2.3 Manifestações por município

É importante para os trabalhos da Ouvidoria, e consequentemente para o MPMS, acompanhar a abran-

gência geográfica de atendimentos pelo Estado. Desse modo, para a avaliação gráfica, gerada conforme a 

localização de ocorrência da manifestação, tem-se:

Tabela 73. Manifestações da Ouvidoria (por município)

Campo Grande 2.060

Dourados 393

Rio Brilhante 132

Sidrolândia 115

Três Lagoas 114

Corumbá 92

Deodápolis 89

Anastácio 89

Bandeirantes 72

Camapuã 67

Naviraí 58

Tacuru 57

Fátima do Sul 53

Maracaju 53

Ribas do Rio Pardo 49

Nova Andradina 49

Bonito 47

Aquidauana 46

Ponta Porã 45

Selvíria 44

Bodoquena 43

Iguatemi 42

Nova Alvorada do Sul 41

Batayporã 41

Caarapó 40

Jateí 33

Coxim 32

Terenos 32

Aparecida do Taboado 32

Brasilândia 31

Sonora 30

Angélica 28

Guia Lopes da Laguna 24

Cassilândia 23

Bela Vista 23

Água Clara 22

Miranda 22

Amambai 22

Jaraguari 21

Ivinhema 21

Chapadão do Sul 20

Dois Irmãos do Buriti 19

Glória de Dourados 19

Paranaíba 18

Itaporã 18

Paraíso das Águas 18

Itaquiraí 17

Juti 16

Porto Murtinho 15

Inocência 15

São Gabriel do Oeste 14

Pedro Gomes 14

Rochedo 13

Bataguassu 12

Jardim 12

Mundo Novo 11

Ladário 11

Taquarussu 11

Rio Verde de Mato Grosso 11

Vicentina 10

Aral Moreira 8

Costa Rica 8

Caracol 8

Corguinho 7

Nioaque 7

Alcinópolis 7

Sete Quedas 7

Coronel Sapucaia 6

Anaurilândia 6

Eldorado 5

Antônio João 5

Novo Horizonte do Sul 4

Rio Negro 3

Laguna Carapã 3

Santa Rita do Pardo 3

Douradina 3

Paranhos 2

Figueirão 2

Japorã 1
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Foram abrangidos todos os 79 municípios do Estado.

8.1.3 Avaliação dos trabalhos desenvolvidos

Os resultados anuais consubstanciam-se não apenas nas estatísticas, mas também na avaliação qualitativa 

do que foi executado no cotidiano da Ouvidoria do MPMS. As abordagens utilizadas nos canais de atendi-

mento realçaram, no decorrer do ano, o zelo e esforço nos serviços prestados, com efeitos na confiança do 

cidadão em procurar os canais.

Os resultados anuais consubstanciam-se não apenas nas estatísticas, mas também na avaliação qualitativa 

do que foi executado no cotidiano da Ouvidoria do MPMS. As abordagens utilizadas nos canais de atendi-

mento realçaram, no decorrer do ano, o zelo e esforço nos serviços prestados, com efeitos na confiança do 

cidadão em procurar os canais.

As ações executadas ao longo do ano, a participação da Ouvidoria nas comunidades e o Projeto “Ouvidoria 

Transparente” impulsionaram ações de comunicação entre o MPMS e a sociedade, gerando resultados 

visíveis, com uma maior variedade de temas abrangidos.

8.1.4 Serviço de Informação ao Cidadão 
– Lei de Acesso à Informação

A Ouvidoria também responde pelo Serviço de Informação ao Cidadão 

(SIC/MPMS), no qual houve no decorrer do ano de 2018 aumento no 

número de solicitações.

No período de janeiro a dezembro de 2018, foram registradas 25 solici-

tações. Verificou-se um salto no número de solicitações em relação ao 

ano de 2017, que registrou dez solicitações.

Ressalta-se que a Ouvidoria recebeu um total de 56 solicitações de 

acesso à informação (conforme tabela “Tipos de manifestação da 

Ouvidoria”), porém 31 se referiram a solicitações que não se enquadra-

ram no disposto na LAI, mas sim em atribuições da Ouvidoria, razão 

pela qual a tabela acima aponta 25 solicitações de acesso à informa-

ção.

Tipo Quant.

Pessoa física 22

Pessoa jurídica 3

Gênero Quant.

Masculino 19

Feminino  3

Não se aplica  3

Tabela 74. Perfil dos solicitan-
tes e situação dos atendimen-
tos – LAI

Situação dos pedidos Quant.

Respondidos dentro do 
prazo

24

Respondidos fora do 
prazo

0

Em atendimento 1
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8.1.5 A Ouvidoria nas comunidades

A Ouvidoria tem conferido maior visibilidade aos seus trabalhos, in-

serindo-se em comunidades, com destaque para algumas ações em 

parceria com instituições públicas e privadas, entre elas:

Etapas da ação social denominada “Mutirão”, de iniciativa do grupo 

Correio do Estado, da Rádio FM94 e da Uniderp, realizadas em Campo 

Grande:

 z 24.3 – Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi, com aten-

dimento à região em torno do Jardim Noroeste.

 z 9.6 – Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli, com atendi-

mentos à região do Bairro Aero Rancho.

 z 22.9 – Escola Municipal Prof. Ana Lúcia de Oliveira Batista, voltada à 

região do Bairro Paulo Coelho Machado.

 z 20.10 – Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues, abran-

gendo regiões próximas ao Bairro Santa Emília.

 z 10.11 – Escola Municipal Nazira Anache, abrangendo regiões do 

Jardim Anache.

 z 8.12 – Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, situada na Rua 

Lúcia dos Santos, 460, Parque do Lageado.

Houve ainda a participação do então Ouvidor do MPMS junto ao Comitê 

da Rede de Ouvidorias de Mato Grosso do Sul, que busca implementar 

Figura 109. Procurador de Justiça 

e então Ouvidor do MPMS, Silasnei-

ton Gonçalves, Promotor de Justiça 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa e 

servidores do MPMS durante mutirão 

realizado na Escola Municipal 

Senador Rachid Saldanha Derzi, em 

24.3.2018.

Figura 110. Servidor da Ouvidoria 

do MPMS em atendimento durante 

mutirão realizado na Escola 

Municipal Professora Maria Lúcia 

Passarelli, em 9.6.2018.
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as ouvidorias junto aos municípios, visando melhorar o atendimento 

do cidadão em suas respectivas localidades.

8.1.5.1 Integração e estratégias

O fortalecimento da Ouvidoria como canal de comunicação está 

alinhado os objetivos gerais do MPMS. Nessa evolução institucional, a 

Ouvidoria tem presença junto às discussões de trabalho do Conselho 

Nacional dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), em que o 

então Ouvidor, Procurador de Justiça Silasneiton Gonçalves, atuou 

como Conselheiro e membro da Comissão de Planejamento Estratégi-

co do Colegiado. As reuniões do Conselho são trimestrais e deliberam 

sobre assuntos que importam ao fortalecimento das Ouvidorias dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União, além de cuidar de modi-

ficações e conquistas que atentem à qualidade dos serviços em todo 

o Brasil.

8.1.5.2 Projeções para 2019

Para 2019, pretende-se manter a qualidade dos trabalhos instituídos 

pela Resolução nº 015/2009-PGJ, de 16.7.2009, que criou a Ouvidoria 

do MPMS, dando continuidade às adaptações contidas na Resolução 

CNMP nº 95, de 22.5.2013, aliada institucionalmente ao Planejamento 

Estratégico para a área da Ouvidoria.

A Ouvidoria pretende ainda realizar campanhas em conjunto com a 

Assecom para viabilizar publicações em mídia eletrônica (contas de 

Facebook e Instagram do MPMS) sobre suas funções e importância, 

bem como divulgar amplamente o novo endereço físico, na Unidade 

Ricardo Brandão.
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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.

Às Coordenarias das Procuradorias de Justiça, entre outras atribuições, compete em especial a promoção 
da unificação de entendimentos jurídicos, orientação e apoio aos trabalhos desenvolvidos pelas Procura-
dorias de Justiça, além de dirimir dúvidas sobre regras de distribuição dos processos judiciais, coordenar a 
elaboração da escala de comparecimento às sessões de julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
do Sul (TJMS) e da escala de férias dos membros integrantes da Coordenadoria, acompanhar os plantões, 
promover reuniões ordinárias e extraordinárias e representar as Procuradorias de Justiça.

As Coordenadorias também acompanham as distribuições dos processos e os relatórios emitidos pela Secre-
taria 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.

Entre as atividades desenvolvidas no âmbito das Coordenadorias, destacaram-se as reuniões ordinárias 
dos Procuradores de Justiça das respectivas áreas, devidamente lavradas em atas e arquivadas. Durante 
as reuniões ordinárias, foram deliberados assuntos de interesse das respectivas áreas, além de assuntos de 
interesse institucional.

Durante o ano de 2018, foram recebidas e expedidas 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 2018 são demonstradas em planilhas próprias elaboradas pela Sedap.

9.1.1.1 Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis

Coordenação:    Procuradora de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui
Coordenação Substituta:  Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo

A Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis, no exercício de 2018, esteve a cargo da Procuradora 
de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui, tendo como sua substituta a Procuradora de Justiça Mara 
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Cristiane Crisóstomo Bravo, eleitas entre os Procuradores de Justiça da área cível, conforme o disposto no 
art. 6º da Resolução nº 002/2012-CPJ e a Ata de Reunião Ordinária nº 005/2017, de 22.11.2017.

Registrou, conforme relatórios elaborados pela Sedap junto ao SAJMP, entre 1º.1 e 31.12.2018, a distribui-
ção de 5.219 novos processos judiciais para manifestações das Procuradorias Residuais Cíveis. Elaborou 
a escala para comparecimento de Procuradores de Justiça a 175 sessões de julgamento do TJMS. Para o 
ano de 2019, a Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis pretende manter suas reuniões ordinárias 
e buscar a unificação de entendimentos jurídicos, bem como desenvolver atividades necessárias à orienta-
ção dos trabalhos e atribuições das Procuradorias de Justiça Cíveis.

9.1.1.2 Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais

Coordenação:    Procuradora de Justiça Sara Francisco Silva
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Rodrigo Jacobina Stephanini

As Procuradorias de Justiça Criminais, no exercício de 2018, estiveram sob a coordenação da Procuradora de 
Justiça Sara Francisco Silva, tendo como Coordenador Substituto o Procurador de Justiça Rodrigo Jacobina 
Stephanini, eleitos entre os Procuradores de Justiça da área, conforme o disposto no art. 6º da Resolução nº 
002/2012-CPJ e a Ata nº 008/2017, de 11.11.2017.

Manteve constante atuação para propor a implementação de sugestões no SAJMP e desenvolvimento de 
novas ferramentas de aprimoramento dos trabalhos jurídicos dos gabinetes.

Registrou, junto à Sedap, entre 1º.1 e 31.12.2018, a distribuição de 15.720 novos cadastros de processos 
judiciais, para manifestações das Procuradorias de Justiça Criminais. Os Procuradores de Justiça Criminais 
compareceram a 165 sessões de julgamento do TJMS, distribuídas entre a Câmara e as Seções Criminais.

A Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais pretende, para o ano seguinte, realizar reuniões or-
dinárias a fim de manter a interação entre os Procuradores de Justiça Criminais, unificando entendimentos 
jurídicos, bem como sugerir atividades de orientação dos trabalhos e atribuições dos gabinetes e membros 
com atribuições na área criminal. Também pretende incentivar a realização de cursos e treinamentos de 
assessores e servidores dos gabinetes para a atualização e aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos nas 
áreas jurídicas e criminais.

9.1.1.3 Coordenadoria das Procuradorias de Interesses Difusos e Coletivos 
e Recursos Especializados de Interesses Difusos e Coletivos

Coordenação:    Procurador de Justiça Sergio Luiz Morelli
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

A Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, que acumula atribuições 
de recursos especializados da área, no período de 1º.1 a 31.12.2018, esteve sob a coordenação do Procura-
dor de Justiça Sergio Luiz Morelli, tendo como substituto o Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de 
Miranda, eleitos entre os Procuradores de Justiça da área, conforme o disposto no art. 6º da Resolução nº 
002/2012-CPJ e a Ata nº 002/2017, de 16.11.2017.
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A Coordenadoria manteve a orientação e o acompanhamento dos serviços de distribuição processual 
primando pela equidade e a produtividade das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, 
com registro total de 3.209 novos cadastros de processos judiciais distribuídos (incluindo área residual e 
recursal), conforme relatórios emitidos pela Sedap junto ao SAJMP.

Os Procuradores de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos compareceram a 102 sessões de julgamento 
do TJMS.

A Coordenadoria planeja, para o ano de 2019, promover reuniões ordinárias visando unificar entendimentos 
jurídicos, desenvolver atividades necessárias à orientação dos trabalhos e atribuições na área de Interesses 
Difusos e Coletivos, bem como manter atuação junto aos Tribunais Superiores.

9.1.2 Coordenadorias de Recursos Especializados

9.1.2.1 Coordenadoria de Recursos Especializados Cíveis

Coordenação:   Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Mauri Valentim Riciotti

De acordo com o relatório estatístico por especialidade emitido 
pela Sedap, no período de 1º.1 a 31.12.2018, foram distribuídos 232 
recursos especializados cíveis para o Procurador de Justiça Belmires 
Soles Ribeiro, 232 recursos especializados cíveis para a Procuradora de 
Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo e 233 recursos especializados 
cíveis para o Procurador de Justiça Mauri Valentim Riciotti, totalizando 
697 distribuições.

O ano de 2018 apresentou um significativo aumento na quantidade 
de recursos especializados cíveis distribuídos em relação ao ano de 
2017 (366 recursos), o que representa um incremento de 90,44%.

Nesse mesmo período, foram interpostos quatro recursos especiais, 
dois recursos extraordinários, um agravo em recurso especial e um 
agravo interno em agravo em recurso especial.

Em vista das atribuições previstas na Resolução nº 002/2012-CPJ, a 
Coordenadoria também atuou no sentido de supervisionar a distri-
buição dos processos relativos à área de atuação da Coordenadoria 
dos Recursos Especializados Cíveis, coordenar as reuniões realizadas 
e acompanhar a orientação dos Tribunais Superiores no que se refere 
aos requisitos de admissibilidade dos recursos extremos e das teses 
firmadas, a fim de aprimorar a atuação do MPMS nos recursos espe-
cializados cíveis.

Para o ano de 2019, a Coordenadoria de Recursos Especializados Cíveis 
pretende dar continuidade à publicação de periódicos, apresentando 
matérias recursais pertinentes, bem como súmulas recursais vigentes 

Figura 111. Procurador de Justiça 
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e posicionamento dominante aplicável à admissibilidade dos recursos nos Tribunais Superiores. Também 
planeja ampliar o número de interposição de recursos, observando-se o interesse institucional na matéria 
recorrida.

9.1.2.2 Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais

Coordenação:    Procurador de Justiça Gilberto Robalinho da Silva
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan

No intuito de aperfeiçoar o trabalho recursal criminal do MPMS, a 
Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais (Crecrim), por 
intermédio das Procuradorias de Justiça Criminais integrantes, tem 
buscado aumentar o número de recursos interpostos perante o TJMS 
e os Tribunais Superiores, com o aprimoramento das técnicas recursais 
e a melhoria da qualidade dos recursos.

Em cumprimento ao Plano Geral de Atuação de 2018, foram realiza-
das reuniões com os Promotores de Justiça Criminais das comarcas 
de Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, 
Costa Rica, Coxim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, 
Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Sidrolân-
dia, de segunda entrância, e, ainda, com os Promotores de Justiça das 
comarcas de Bandeirantes, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro e Sonora, 
de primeira entrância, acerca de assuntos relacionados a recursos 
especiais e extraordinários no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
Supremo Tribunal Federal (STF).

No decorrer do exercício a Crecrim também realizou as reuniões ordi-
nárias mensais dos Procuradores de Justiça Criminais.

No dia 15.8.2018, foi realizada reunião de trabalho que contou com a 
presença dos Procuradores de Justiça integrantes da Crecrim, dos Pro-
curadores de Justiça Criminais e seus respectivos assessores jurídicos, 
para tratar do tema “Interposição de Embargos de Declaração”. Adicio-
nalmente também ocorreram debate e deliberação sobre a necessida-
de e conveniência de interposição de recurso de embargos de declara-
ção pelas Procuradorias de Justiça Criminais perante o TJMS.

A Crecrim publicou periodicamente boletins informativos contendo 
os julgamentos do STJ e do STF em matérias de maior relevân-
cia e interesse para o Ministério Público, como também divulgou os 
recursos providos nos Tribunais Superiores, de modo a contribuir para 
a eficiente atuação da Instituição. No total, foram publicados cinco 
boletins informativos, nos meses de março, maio, agosto, outubro e 
dezembro de 2018.

A Crecrim, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, 
assumiu uma posição de destaque no cenário nacional, com a 

Figura 112. Procurador de Justiça 

Gilberto Robalinho da Silva
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afetação do Recurso Especial nº 1.643.051/MS, pela 3ª Seção Criminal 
(Tema 983), mediante proposta do Ministro Rogerio Schietti Cruz, e, 
posteriormente, obteve êxito com o provimento do recurso. Em face 
da provocação do MPMS, em sede de recursos especiais repetitivos, o 
STJ firmou entendimento no sentido de que, “Nos casos de violência 
contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível 
a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde 
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda 
que não especificada a quantia, e independentemente de instrução 
probatória”.

Por sugestões da Coordenadoria, foi implantada pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) funcionalidade no SAJMP que permite 
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, melhorando, sobremaneira, a interação entre os 
órgãos de execução de primeira e segunda instâncias, além da efetiva-
ção da transparência no desempenho das atribuições das Procurado-
rias de Justiça Criminais.

As estatísticas extraídas do SAJMP pela Sedap demonstram que as 
Procuradorias de Justiça Criminais integrantes da Crecrim (3ª, 9ª, 10ª, 
11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 17ª, 19ª, 21ª e 22ª) têm atuado com eficiência na in-
terposição de recursos: durante o ano de 2018, foram interpostos 367 
recursos (recursos especiais, recursos extraordinários, agravos internos 
e outras medidas processuais), providos 215 recursos e, ainda, apre-
sentadas 2.528 contrarrazões.

A Crecrim continua se empenhando no sentido de efetivar a imple-
mentação da intimação/ciência dos acórdãos do STJ e do STF, direta-
mente pelos Procuradores de Justiça da Coordenadoria, notadamente 
em razão de resolução conjunta do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que dispõe 
sobre a interoperabilidade dos sistemas (Manual de Interoperabilida-
de).

O Coordenador e os Procuradores de Justiça integrantes da Crecrim 
realizaram, no decorrer do ano, visitas a gabinetes de Ministros do STJ, 
para tratar de assuntos de interesses do Ministério Público, na área 
recursal criminal.

O Coordenador da Crecrim participou da reunião ocorrida no ano de 
2018 do Grupo Nacional de Acompanhamento Legislativo e Processu-
al (GNPL), anteriormente denominado Grupo de Acompanhamento de 
Processos de Interesses do Ministério Público nos Tribunais Superiores 
(GAP/CNPG), na cidade de Brasília (DF), ocasião em que foram delibe-
rados assuntos de relevância para o Ministério Público brasileiro.

367
RECURSOS INTERPOSTOS

215
RECURSOS PROVIDOS

2.528
CONTRARRAZÕES
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A Crecrim tem como meta para o ano de 2019 fomentar a interposição 
de recursos excepcionais, agravos internos e outras medidas processu-
ais cabíveis, perante os Tribunais Superiores.

Será dada continuidade às reuniões com os Promotores e Procura-
dores de Justiça, na busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos. O es-
treitamento dos laços de comunicação entre os órgãos de execução 
se afigura ferramenta pertinente, a fim de promover um trabalho 
conjunto e direcionado à interposição de recursos excepcionais a partir 
da instância singela.

Também são metas para o ano de 2019:

 z Interagir entre as Procuradorias e as Promotorias de Justiça;

 z Participaçar das reuniões do GNPL-CNPG;

 z Divulgar no site oficial do MPMS, os julgamentos dos recursos inter-
postos pelos Procuradores de Justiça integrantes da Crecrim;

 z Divulgar os resultados dos recursos interpostos pela Crecrim à 
população das comarcas de origem, por meio da Assessoria de Co-
municação (Assecom);

 z Fomentar o desenvolvimento de funcionalidades no SAJMP, de 
modo a permitir a maior integração entre as instâncias;

 z Criar base de dados de recursos, votos, decisões e outras manifesta-
ções dos órgãos do Ministério Público em matéria recursal criminal;

 z Publicar os boletins informativos;

 z Manter atuações junto aos Tribunais Superiores para acompanha-
mento de processos de interesse do MPMS.
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9.1.2.3 Coordenadoria de Recursos Especializados 
de Interesses Difusos e Coletivos

Coordenação:    Procurador de Justiça Sergio Luiz Morelli
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

A Coordenadoria de Recursos Especializados de Interesses Difusos e 
Coletivos acumula atribuições com a Coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça da área. Em seu âmbito, atuou nos processos judiciais distri-
buídos nos Tribunais Superiores, bem como viabilizou o compartilha-
mento 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.

A Coordenadoria manteve constante acompanhamento dos processos 
oriundos de operações especiais que geraram diversas ações no 
combate a improbidade administrativa e manifestou-se em prol da 
sociedade nos diversos processos que versavam sobre patrimônio 
público, cidadania, consumidor, infância e juventude e outros.

Os relatórios anuais de distribuição de processos judiciais elaborado 
pela Sedap para o ano de 2017 e 2018 apontam um aumento de 
98,84% na quantidade de recursos especializados de interesses difusos 
e coletivos, passando de 344 em 2017 para 684 em 2018.

Para o ano de 2019, a Coordenadoria de Recursos Especializados de 
Interesses Difusos e Coletivos pretende promover reuniões ordinárias 
visando a unificação de entendimentos jurídicos, desenvolver ativida-
des necessárias à orientação dos trabalhos e atribuições na área de 
interesses difusos e coletivos, bem como manter a atuação junto aos 
Tribunais Superiores.

9.1.3 Secretaria de Distribuição e 
Acompanhamento Processual

A Secretaria de Distribuição e Acompanhamento Processual (Sedap) 
encontra previsão organizacional nos arts. 33, 34 e 35 da Resolução 
nº 033/2018-PGJ, de 14 de dezembro de 2018 (Regimento Interno do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).

A partir da edição do Provimento nº 270, de 19 de julho de 2012, do 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), a 
Sedap passou a efetuar a distribuição automática e acompanhamento 
dos processos virtuais, assim como continua realizando a distribuição 
de processos físicos ainda em trâmite perante o Tribunal, para mani-
festação do Procurador-Geral de Justiça e dos Procuradores de Justiça.

Figura 113. Procurador de Justiça 
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Os servidores lotados no Núcleo de Apoio Administrativo da Sedap e no Departamento de Cadastro e Dis-
tribuição Processual, Decad, bem como nos núcleos especializados desta (de Controle e Autuação e de 
Controle Judicial), são qualificados para as atividades de distribuição e encaminhamento dos processos 
judiciais, movimentação de processos administrativos e de atribuição originária do Procurador-Geral de 
Justiça, confecção de escala de comparecimento dos Procuradores de Justiça às sessões de julgamento do 
TJMS, registro de informações nos sistema de controle processual, atividades administrativas pertinentes a 
movimentação processual (judicial e administrativo), encaminhamento das intimações dos tribunais supe-
riores, entre outras.

A Sedap ainda auxilia as Coordenadorias das Procuradorias de Justiça Cíveis, Criminais e de Interesses 
Difusos e Coletivos em suas atividades administrativas, como a elaboração das escalas de comparecimento 
às sessões de julgamento do TJMS, reuniões e encaminhamento de expedientes.

9.1.3.1 Das atividades desenvolvidas

Entre as atividades desenvolvidas pela Sedap, encontram-se registradas pelo Sistema de Automação Judicial 
do Ministério Público (SAJMP) a distribuição de 28.315 processos judiciais (físicos e virtuais) no ano de 
2018, direcionados respectivamente às áreas de atuação (criminais, cíveis, de interesses difusos e coletivos, 
recursais e de atribuição originária do PGJ). A tabela abaixo apresenta, em números anuais crescentes, o 
volume de distribuição para os anos de 2016, 2017 e 2018.

Tabela 75. Relatório anual de distribuições de processos judiciais

Área 2016 2017 2018

Residual cível 4.570 5.279 5.219

Residual criminal 15.714 15.463 15.720

Interesses difusos e coletivos 2.216 2.101 2.525

Recursos especializados criminais 1.931 2.791 3.127

Recursos especializados cíveis 431 366 697

Recursos especializados de interesses difusos e coletivos 317 344 684

PGJ 175 148 147

PGAJJ 171 197 170

Declaração de perda de posto e patente (DPPP) 12 12 28

Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Estado de 
Mato Grosso do Sul (Cejai)

4 2 1

TOTAL 25.541 26.703 28.318
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O SAJMP registra, ainda, toda a produtividade dos gabinetes dos Procuradores de Justiça, informação esta 
que é mensalmente encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral Adjunto de Justiça 
Jurídico, à Corregedoria-Geral do Ministério Público e aos respectivos Procuradores de Justiça Coordenado-
res.

Tabela 76. Competência originária do Procurador-Geral de Justiça

Classes Total

Ação civil pública 2

Ação penal - procedimento ordinário 24

Ação penal - procedimento sumário 5

Ação penal - procedimento sumaríssimo 1

Ação rescisória 9

Agravo 12

Agravo de instrumento em recurso extra-
ordinário 

2

Agravo de instrumento em recurso 
especial

4

Agravo regimental 5

Apelação 2

Apelação/remessa necessária 2

Auto de prisão em flagrante 9

Cautelar inominada criminal 4

Conflito de competência 1

Crimes de calúnia, injúria e difamação de 
competência do juiz singular

4

Crimes de responsabilidade dos funcioná-
rios públicos

5

Direta de inconstitucionalidade 104

Embargos de declaração 21

Exceção de impedimento 1

Habeas corpus 4

Habeas data 2

Homologação de transação extrajudicial 1

Incidente de arguição de inconstituciona-
lidade 

23

Inquérito civil 11

Classes Total

Inquérito policial 42

Liberdade provisória com ou sem fiança 16

Mandado de segurança 6

Notícia de fato 208

Pedido de busca e apreensão criminal 1

Pedido de uniformização de interpretação 
de lei

1

Petição 3

Precatório 9

Procedimento comum 5

Procedimento investigatório criminal 
(PIC-MP) 

20

Procedimento preparatório 4

Reclamação 4

Recurso especial 9

Recurso extraordinário 8

Recurso ordinário 1

Representação criminal 1

Representação criminal/notícia de crime 18

Representação p/ perda da graduação 8

Revisão criminal 1

Suspensão de liminar ou antecipação de 
tutela

20

Termo circunstanciado 36
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Tabela 77. Manifestações/produtividade da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica

Classes Quantidade

Ação rescisória 1

Agravo 15

Agravo regimental 3

Embargos de declaração 33

Mandado de segurança 253

Mandado de segurança coletivo 14

Total 319
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Tabela 78. Manifestações/produtividade – Residual Cível

Classes processuais

1ª Procuradoria 
de Justiça - Irma 
Vieira de Santana 

e Anzoategui 

2ª Procuradoria 
de Justiça - 

Mauri Valentim 
Riciotti (*)

3ª Procuradoria 
de Justiça - 

Marigô Regina 
Bittar Bezerra

4ª Procuradoria 
de Justiça - 

Olavo Monteiro 
Mascarenhas

Ação rescisória 9 7 19 8

Agravo de instrumento 411 389 381 365

Agravo em recurso extraordinário 2

Agravo em recurso especial 1

Agravo regimental 4 3 5 1

Apelação 447 406 408 402

Apelação / remessa necessária 110 112 88 101

Conflito de competência 22 24 36 18

Cumprimento de sentença 1 2

Embargos de declaração 117 109 91 89

Incidente de resolução de demandas 
repetitivas

22

Incidente de suspeição 2

Mandado de segurança 84 76 90 114

Petição 1 1 3

Produção antecipada de provas 2

Reclamação 25

Recurso especial 171

Recurso extraordinário 58

Recurso ordinário

Remessa necessária 108 127 170 118



261

Segunda instância

Classes processuais
6ª Procuradoria de 

Justiça - Silvio Cesar 
Maluf

7ª Procuradoria de 
Justiça - Belmires Soles 

Ribeiro (*)

8ª Procuradoria de 
Justiça - Mara Cristiane 

Crisóstomo Bravo (*)

Ação rescisória 8 12 9

Agravo de instrumento 382 398 395

Agravo em rec. extraordinário 6 5

Agravo em recurso especial 15 15

Agravo regimental 5 3 5

Apelação 386 447 375

Apelação / remessa necessária 112 126 115

Cautelar inominada

Conflito de competência 42 28 29

Cumprimento de sentença 1

Embargos de declaração 131 100 127

Habeas data 2

Incidente de resolução de demandas 
repetitivas

15

Incidente de suspeição 4

Mandado de segurança 106 89 66

Petição 1 1

Reclamação 33

Recurso especial 172 179

Recurso extraordinário 65 61

Recurso ordinário 5 2

Remessa necessária 126 86 127

( * ) Procuradores que acumulam atri-
buições na Coordenadoria de Recursos 
Especializados Cíveis
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Tabela 79. Manifestações/produtividade – Residual Criminal

Classes processuais

1ª Procuradoria 
de Justiça 

- Jaceguara 
Dantas da Silva

2ª Procuradoria 
de Justiça 
- Hudson 
Shiguer 
Kinashi

3ª Procuradoria 
de Justiça 
- Gilberto 

Robalinho da 
Silva (*)

4ª Procuradoria 
de Justiça - 

Sara Francisco 
Silva

5ª Procuradoria 
de Justiça - 

Nilza Gomes da 
Silva

Agravo 9 3 13 9 11

Agravo de execução penal 158 147 117 154 147

Agravo de instrumento 2

Agravo de instrumento em 
recurso especial

69

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

21

Agravo de recurso especial 63

Agravo regimental 4

Apelação 890 812 851 828 860

Carta testemunhável 1

Conflito de competência 2 1

Conflito de jurisdição 14 9 5 8 9

Desaforamento de julgamento 1

Embargos de declaração 73 71 165 67 99

Embargos infringentes e de 
nulidade

91 103 84 91 73

Exceção de suspeição 2

Habeas corpus 297 298 311 296 298

Habilitação para adoção 5

Incidente de resolução de 
demandas repetitivas

6

Mandado de segurança 12 9 2 6 8

Petição 4 3 1 2 2

Recurso em sentido estrito 69 53 43 63 47

Recurso especial 283

Recurso extraordinário 63

Recurso ordinário 93

Remessa necessária 1 2 2

Restituição de coisa apreen-
dida

1

Revisão criminal 9 29 28 24 24
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Classes processuais

6ª Procuradoria 
de Justiça - 

Antonio Siufi 
Neto

7ª Procuradoria 
de Justiça - 

Evaldo Borges 
Rodrigues da 

Costa

9ª Procuradoria 
de Justiça - 

Miguel Vieira 
da Silva

10ª 
Procuradoria 
de Justiça - 
João Albino 

Cardoso Filho 
(*)

11ª 
Procuradoria 

de Justiça 
- Rodrigo 
Jacobina 

Stephanini

Agravo 11 5 3 12 10

Agravo de execução penal 147 137 151 154 166

Agravo de instrumento 1 2

Agravo de instrumento em 
recurso especial

1 57 1

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

13

Agravo de recurso especial 60 1

Agravo regimental 1 1 1

Apelação 843 882 838 856 852

Carta testemunhável 1 3

Cautelar inominada criminal 1

Conflito de competência 1

Conflito de jurisdição 6 13 5 8 8

Correição parcial

Desaforamento de julgamento 1 8 3

Embargos de declaração 72 99 81 86 63

Embargos infringentes e de 
nulidade

87 80 86 103 86

Exceção de suspeição

Habeas corpus 307 326 303 288 298

Indulto 1

Mandado de segurança 8 10 6 5 6

Petição 2 2 3 1

Recurso em sentido estrito 50 64 71 77 64

Remessa necessária 4 2

Recurso especial 24 350 15

Recurso extraordinário 53 2

Recurso inominado 2

Recurso ordinário 6 88 5

Remessa necessária 5

Revisão criminal 35 47 17 23 26
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Classes processuais

12ª 
Procuradoria 
de Justiça - 

Lucienne Reis 
D’Avila

13ª 
Procuradoria 

de Justiça 
- Francisco 

Neves Junior

14ª 
Procuradoria 

de Justiça 
- Lenirce 

Aparecida 
Avellaneda 
Furuya (*)

15ª 
Procuradoria 
de Justiça - 

Esther Sousa 
de Oliveira (*)

16ª 
Procuradoria 
de Justiça - 

Helton Fonseca 
Bernardes

Agravo 12 6 16 7 5

Agravo de execução penal 113 116 141 148 131

Agravo de instrumento 1 5

Agravo de instrumento em 
recurso especial

58 51 61

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

14 7 14

Agravo em recurso especial 67 84 64

Agravo regimental 4 2

Apelação 817 854 860 841 889

Carta testemunhável

Cautelar inominada criminal 2

Conflito de competência 1

Conflito de jurisdição 9 6 6 7

Correição parcial 1

Desaforamento de julgamento 2 2 2

Embargos de declaração 86 86 108 97 83

Embargos infringentes e de 
nulidade

70 92 88 83 95

Exceção de suspeição 2

Habeas corpus 299 307 293 296 294

Insanidade mental do acusado 3

Mandado de segurança 5 11 5 3 7

Petição 8 2 1 7

Reclamação criminal 1

Recurso em sentido estrito 53 68 63 53 54

Recurso especial 292 325 307

Recurso extraordinário 38 35 43

Recurso ordinário 120 102 62

Remessa necessária 2

Revisão criminal 47 37 27 24 30
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Classes processuais

17ª Procuradoria 
de Justiça 
- Adhemar 

Mombrum de 
Carvalho Neto

18ª Procuradoria 
de Justiça - 

Gerardo Eriberto 
de Morais 

19ª 
Procuradoria 
de Justiça - 
Luis Alberto 
Safraider  (*)

20ª 
Procuradoria 
de Justiça - 
Paulo Cezar 
dos Passos

21ª 
Procuradoria 
de Justiça - 
Silasneiton 

Gonçalves  (*)

Ação penal - procedimento 
ordinário

1

Agravo 7 6 9 10

Agravo de execução penal 117 129 117 21 179

Agravo de instrumento 1

Agravo de instrumento em 
recurso especial

1 2 52 36

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

3 11 8

Agravo em recurso especial 1 2 73 80

Agravo regimental 2 1

Apelação 839 869 852 59 862

Conflito de competência 1

Conflito de jurisdição 6 5 1 6

Desaforamento de julgamento 2 3

Embargos de declaração 108 101 83 1 85

Embargos infringentes e de 
nulidade

90 81 96 2 73

Exceção de suspeição 2 2

Habeas corpus 296 301 286 37 309

Mandado de segurança 8 11 6 1 4

Petição 4 11 1 2

Recurso em sentido estrito 51 67 55 8 64

Recurso especial 20 5 316 317

Recurso extraordinário 4 6 56 40

Recurso ordinário 6 102 101

Remessa necessária 2

Representação criminal / 
notícia-crime

21

Representação por perda da 
graduação

6

Restituição de coisa apreen-
dida

2

Revisão criminal 32 38 48 1 16

Transferência entre estabeleci-
mentos penais

2
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Classes processuais
22ª Procuradoria de Justiça - 

Alexandre Lima Raslan (*)
23ª Procuradoria de Justiça - Sergio 

Fernando Raimundo Harfouche

Agravo 12 6

Agravo de execução penal 145 151

Agravo de instrumento em recurso especial 54

Agravo de instrumento em recurso extraordinário 18

Agravo em recurso especial 55

Apelação 765 804

Conflito de competência 1

Conflito de jurisdição 9 3

Desaforamento de julgamento 3 2

Embargos de declaração 82 73

Embargos infringentes e de nulidade 77 85

Habeas corpus 309 307

Incidente de resolução de demandas repetitivas 1

Mandado de segurança 5 13

Notícia de fato

Petição 1 7

Procedimento preparatório

Reclamação criminal 5

Recurso em sentido estrito 74 63

Recurso especial 295

Recurso extraordinário 46

Recurso ordinário 90

Remessa necessária 6

Revisão criminal 13 21

(*) Procuradores que acumulam atribuições na Co-
ordenadoria de Recursos Especializados Criminais
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Tabela 80. Manifestações/produtividade – Interesses Difusos e Coletivos

Classes processuais

1ª Procuradoria 
de Justiça - 
Sergio 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

Ação rescisória 3 7 2 4

Agravo 35 31 34 16

Agravo de execução penal 2

Agravo de instrumento 390 378 287 344

Agravo de instrumento em recurso especial 3 1 5 2

Agravo de instrumento em recurso extra-
ordinário

13 13 5 7

Agravo em recurso especial 38 34 40 34

Agravo regimental 2 1 5 1

Apelação 362 353 374 349

Apelação / remessa necessária 120 121 110 111

Cautelar inominada 1

Conflito de competência 88 92 72 68

Conflito de jurisdição 2

Cumprimento provisório de decisão 2

Embargos de declaração 108 139 88 84

Embargos infringentes e de nulidade 7 13 8 2

Exceção de suspeição 1 1 1 2

Habeas corpus 13 15 11 18

Incidente de assunção de competência 3

Incidente de resolução de demandas repe-
titivas

1

Incidente de suspeição 1

Mandado de segurança 3 8 8 2

Mandado de segurança coletivo 5 3 7 5

Petição 2 2

Reclamação 2

Recurso especial 114 152 142 124

Recurso extraordinário 32 53 37 33

Recurso ordinário 1 2 2

Remessa necessária 74 83 75 107
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A secretaria atuou, ainda, na preparação da escala (sob apreciação e orientação dos respectivos Coordena-
dores/Procuradores de Justiça) e pautas para comparecimento dos Procuradores de Justiça às 474 sessões 
de julgamento realizadas pelo Tribunal de Justiça.

Tabela 81. Comparecimento às sessões de julgamento do Tribunal de Justiça

Câmaras e Seções Cíveis
Quantidade de 

sessões
Total

1ª Procuradoria de Justiça Cível - Irma Vieira de Santana e 
Anzoategui

31

277

2ª Procuradoria de Justiça Cível - Mauri Valentim Riciotti 21

3ª Procuradoria de Justiça Cível - Marigô Regina Bittar Bezerra 25

4ª Procuradoria de Justiça Cível - Olavo Monteiro Mascarenhas 24

6ª Procuradoria de Justiça Cível - Silvio Cesar Maluf 25

7ª Procuradoria de Justiça Cível - Belmires Soles Ribeiro 26

8ª Procuradoria de Justiça Cível - Mara Cristiane Crisóstomo 
Bravo

23

1ª Procuradoria de Justiça Interesses Difusos e Coletivos - 
Sergio Luiz Morelli

25

2ª Procuradoria de Justiça Interesses Difusos e Coletivos - 
Aroldo José de Lima

26

3ª Procuradoria de Justiça Interesses Difusos e Coletivos - 
Ariadne de Fátima Cantú da Silva

26

4ª Procuradoria de Justiça Interesses Difusos e Coletivos - 
Edgar Roberto Lemos de Miranda

25
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Câmaras e Seções Criminais
Quantidade de 

sessões
Total

1ª Procuradoria de Justiça Criminal - Jaceguara Dantas da 
Silva

8

165

2ª Procuradoria de Justiça Criminal - Hudson Shiguer Kinashi 8

3ª Procuradoria de Justiça Criminal - Gilberto Robalinho da 
Silva

8

5ª Procuradoria de Justiça Criminal - Nilza Gomes da Silva 8

6ª Procuradoria de Justiça Criminal - Antonio Siufi Neto 8

7ª Procuradoria de Justiça Criminal - Evaldo Borges Rodrigues 
da Costa

9

9ª Procuradoria de Justiça Criminal - Miguel Vieira da Silva 9

10ª Procuradoria de Justiça Criminal - João Albino Cardoso 
Filho

8

11ª Procuradoria de Justiça Criminal - Rodrigo Jacobina Ste-
phanini

9

12ª Procuradoria de Justiça Criminal - Lucienne Reis D’Avila 9

13ª Procuradoria de Justiça Criminal - Francisco Neves Junior 9

14ª Procuradoria de Justiça Criminal - Lenirce Aparecida 
Avellaneda Furuya

9

15ª Procuradoria de Justiça Criminal - Esther Sousa de Oliveira 9

16ª Procuradoria de Justiça Criminal - Helton Fonseca 
Bernardes 

8

17ª Procuradoria de Justiça Criminal - Adhemar Mombrum de 
Carvalho Neto

9

18ª Procuradoria de Justiça Criminal - Gerardo Eriberto de 
Morais

9

19ª Procuradoria de Justiça Criminal - Luis Alberto Safraider 9

21ª Procuradoria de Justiça Criminal - Silasneiton Gonçalves 8

22ª Procuradoria de Justiça Criminal - Alexandre Lima Raslan 9

23ª Procuradoria de Justiça Criminal - Sergio Fernando 
Raimundo Harfouche

2
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De relevante importância o registro das atividades de recebimen-
to, triagem e encaminhamento de 4.681 intimações eletrônicas 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal 
(STF), bem como o registro e autuação para acompanhamento de 
24 cartas de ordem oriundas do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (SP e MS), onde há atuação e interesse do Ministério Público 
Estadual.

Tabela 82. Intimações mensais - STJ e STF em 2017 e 2018

Mês 2017 2018

Janeiro 2 0

Fevereiro 284 404

Março 299 487

Abril 286 475

Maio 323 516

Junho 335 470

Julho 9 8

Agosto 542 708

Setembro 366 351

Outubro 388 497

Novembro 415 413

Dezembro 234 352

Total 3.483 4.681

Órgão Especial
Quantidade de 

sessões
Total

Procurador-Geral de Justiça - Paulo Cezar dos Passos 32 32

TOTAL 474
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Tabela 83. Distribuição das intimações mensais

Criminais Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Adhemar Mombrum de 
Carvalho Neto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5

Alexandre Lima Raslan 39 44 43 30 35 0 60 33 46 41 28 399

Esther Sousa de Oliveira 41 52 46 40 34 0 66 32 45 37 35 428

Gilberto Robalinho da Silva 45 63 51 47 48 0 72 35 48 42 36 487

João Albino Cardoso Filho 37 49 42 50 52 0 67 32 48 38 33 448

Lenirce Aparecida Avellaneda 
Furuya

40 60 59 54 45 0 62 31 45 32 33 461

Lucienne Reis D'Avila 36 50 41 63 49 0 82 32 46 38 37 474

Luis Alberto Safraider 38 52 46 53 46 0 66 42 47 33 35 458

Miguel Vieira da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6

Rodrigo Jacobina Stephanini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8

Silasneiton Gonçalves 30 47 45 26 41 0 64 37 36 32 28 386

Cíveis

Belmires Soles Ribeiro 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 2 10

Mara Cristiane Crisóstomo 
Bravo

0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 5

Mauri Valentim Ricciotti 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Interesses Difusos e 
Coletivos

Ariadne de Fátima Cantú da 
Silva

20 11 16 59 39 8 62 19 51 41 19 345

Aroldo José de Lima 15 16 32 35 24 0 32 25 24 19 11 233

Edgar Roberto Lemos de 
Miranda

33 22 32 28 29 0 23 14 21 17 12 231

Sergio Luiz Morelli 26 15 15 24 15 0 41 12 34 27 20 229

Diversos

PGJ 0 1 3 0 2 0 4 1 2 2 2 17

Gerardo Eriberto de Moraes 
- DPPP

1 1 2 1 2 0 2 2 1 4 3 19

Promotorias de Justiça 1 2 1 3 5 0 4 1 1 1 5 24

Encaminhamentos indevidos 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6

Total 4.861
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Tabela 84. Distribuição das cartas de ordens oriundas do TRF 3ª Região (SP e MS)

Por fim, cumpre registrar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas Coordenadorias das Pro-
curadorias de Justiça Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e Coletivos, em especial os procedimentos 
necessários à realização das reuniões ordinárias e extraordinárias, preparo das atas e encaminhamento dos 
expedientes correlatos, bem como acompanhamento do plantão permanente e do feriado forense nas Pro-
curadorias de Justiça.

Para o ano de 2019, a equipe da Sedap pretende se manter constante atualização dos sistemas e programas, 
proporcionar adequações eventualmente necessárias do espaço físico da secretaria, zelar pela equânime 
divisão das atividades desenvolvidas, primar pelo treinamento e capacitação dos servidores e proporcionar 
condições adequadas de trabalho, para alcance da eficiência dos procedimentos de distribuição e controle 
na tramitação de processos judiciais e demais atividades correlatas, no atendimento do serviço público, da 
Administração Superior, dos Procuradores de Justiça e seus respectivos gabinetes.

Interesses Difusos e 
Coletivos

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Ariadne de Fátima Cantú da 
Silva

0

Aroldo José de Lima 4 2 2 3 1 1 13

Edgar Roberto Lemos de 
Miranda

1 1 1 3

Sergio Luiz Morelli 1 4 1 1 7

Diversos

PGJ 1 1

Total 24
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BIÊNIO: 2018-2020

Corregedor-Geral:  Procurador de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva

Corregedor-Geral Substituto:  Procurador de Justiça Aroldo José de Lima (1º.1 a 13.7.2018)

    Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto (14.7 a 31.12.2018)

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 atribui-

ção orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta de seus membros (art. 17 da Lei nº 8.625, de 

12.2.1993, e art. 16 da Lei Complementar nº 72, de 18.1.1994), bem como avaliar o resultado das atividades 

de execução das Promotorias e das Procuradorias de Justiça (art. 16 da Lei Complementar nº 72/1994).

O Corregedor-Geral do Ministério Público é assessorado por Promotores de Justiça designados pelo Pro-

curador-Geral de Justiça. Foram agregados para exercer atribuições de assessoramento à Corregedoria os 

Promotores de Justiça de entrância especial Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, a partir de 8.4.2013, 

sem prejuízo de suas atribuições (Portaria nº 433/2013, de 1º.4.2013, com alteração dada pela Portaria nº 

3683/2016-PGJ, de 16.12.2016); Reynaldo Hilst Mattar, a partir de 18.7.2016 (Portaria nº 2187/2016-PGJ, de 

20.7.2016); e Jiskia Sandri Trentin, a partir de 9.1.2017 (Portaria nº 3684/2016-PGJ, de 16.12.2016), ambos 

com prejuízo de suas funções.

Entre as inúmeras atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral no ano de 2018, destacaram-se:

 z Aperfeiçoamento dos critérios para análise nas correições ordinárias, em atendimento aos parâmetros 

estabelecidos pelo Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados 

e da União e pela Carta de Brasília, visando a intensificação da análise dos trabalhos dos Promotores 

de Justiça, especialmente na esfera extrajudicial, buscando uma atuação cada vez mais resolutiva dos 

membros do Ministério Público. A Carta de Brasília é um acordo de resultados firmado entre a Correge-

doria Nacional do Ministério Público e as Corregedorias das unidades do Ministério Público, durante o 7º 

Congresso Brasileiro de Gestão, em 22 de setembro de 2016, visando a concretização dos compromissos 

institucionais de gestão voltados à atuação, em busca de resultados de transformação social, prevendo 

diretrizes estruturantes do MP, de atuação funcional de membros e relativas às atividades de avaliação, 

orientação e fiscalização dos órgãos correcionais.

 z Conclusão dos procedimentos disciplinares, sindicâncias e reclamações de maneira célere;

 z Resolução das consultas formuladas à Corregedoria-Geral de forma célere, com consequente expedição 

de recomendações quanto a assuntos de interesse geral dos membros do MPMS;

 z Expedição de recomendações em parceria com os Centros de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça (CAOs), visando orientar a atuação dos órgãos de execução em matéria judicial e extrajudicial;

 z Implantação e gerenciamento de grupos de tutela coletiva nas 29ª e 31ª Promotorias de Justiça da 

Capital, para normalização do acervo de procedimentos extrajudiciais das Promotorias de Justiça com 

atribuição na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, contando 



275

Corregedoria-Geral

com a participação voluntária de Promotores de Justiça colaboradores, com fundamento na Resolução 

Conjunta nº 1/2017-PGJ/CGMP, de 19.1.2017;

 z Atualização e publicação do Manual de Atuação Funcional dos Membros do MPMS.

Figura 114. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passo, 

e Procurador de Justiça Marcos 

Antonio Martins Sottoriva durante a 

solenidade de posse do Corregedor-

-Geral do Ministério Público e do 

Corregedor-Geral Substituto, em 

13.7.2018

Figura 115. Procuradores de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva e 

Antonio Siufi Neto durante a solenidade de posse do Corregedor-Geral do 

Ministério Público e do Corregedor-Geral Substituto para o biênio 2018/2020, 

na Sala do Colégio de Procuradores, em 13.7.2018.
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10.1 Atribuições do Corregedor-Geral

10.1.1 Atuação na área disciplinar

No cumprimento das atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, art. 18 da Lei Orgânica do 

MPMS, foram autuados os procedimentos administrativos e notícias de fato, conforme a tabela abaixo:

Tabela 85. Procedimentos instaurados

10.1.1.1 Procedimentos administrativos

 z Autuação e instrução em 25 procedimentos administrativos, para fins de acompanhamento, análise e 

orientação das atividades dos membros e órgãos de execução afetos a matéria de competência da Cor-

regedoria-Geral.

 z Manifestação em procedimentos de licença-prêmio por assiduidade de membros, autorização para fre-

quentar curso de pós-graduação, licença para elaboração de dissertação de mestrado e solicitações de 

autorização para residir em comarca diversa, totalizando 70 (setenta) procedimentos recebidos no ano 

de 2018.

10.1.1.2 Procedimentos de caráter disciplinar

Foram autuados 22 procedimentos de caráter disciplinar, mencionados no Capítulo IV, arts. 185 e seguintes, 

da Lei Complementar nº 72/1994.

Tipo de procedimento Quantidade

Notícia de fato 110

Consulta 25

Procedimento administrativo 24

Reclamação 19

Sindicância 3

Inspeção eletrônica 7

Inspeção permanente 1

Visita de inspeção 2
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Tabela 86. Procedimentos de caráter disciplinar instaurados

10.1.2 Atuação correcional

Foram realizadas 110 correições ordinárias em Promotorias e Procuradorias de Justiça. Foram instauradas, 

ainda, 8 correições ordinárias que serão realizadas no ano de 2019.

Tipo de cadastro Instaurado Arquivado Em andamento

Reclamação 19 14 5

Sindicância 3 0 3

FEVEREIRO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

25ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Fabricio Proença de Azambuja

43ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Luiz Eduardo Lemos de Almeida

44ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah

49ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Gevair Ferreira Lima Junior

67ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Eduardo Franco Cândia

1ª Promotoria de Justiça de Caarapó Fernanda Rottili Dias

2ª Promotoria de Justiça de Caarapó Arthur Dias Junior

1ª Promotoria de Justiça de Naviraí
Paulo da Graça Riquelme 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

Promotoria de Justiça de Iguatemi Thiago Barbosa da Silva

1ª Promotoria de Justiça de Amambai Nara Mendes dos Santos Fernandes

2ª Promotoria de Justiça de Amambai
Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna 
Pinheiro

Promotoria de Justiça de Sete Quedas Gilberto Carlos Altheman Júnior
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MARÇO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

32ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Filomena Aparecida Depolito Fluminhan

Promotoria de Justiça de Terenos Eduardo de Araujo Portes Guedes

Promotoria de Justiça de Bandeirantes Victor Leonardo de Miranda Taveira

ABRIL
Promotoria de Justiça Promotor(a)

1ª Promotoria de Justiça de Corumbá Viviane Zuffo Vargas Amaro

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

3ª Promotoria de Justiça de Corumbá Rodrigo Correa Amaro

4ª Promotoria de Justiça de Corumbá Anthony Allison Brandão Santos

5ª Promotoria de Justiça de Corumbá Luciano Bordignon Conte

6ª Promotoria de Justiça de Corumbá Marcos Martins de Brito

7ª Promotoria de Justiça de Corumbá Ludmila de Paula Castro Silva

1ª Promotoria de Justiça de Miranda Talita Zoccolaro Papa Muritiba

2ª Promotoria de Justiça de Miranda Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca

1ª Promotoria de Justiça de Ivinhema Daniel do Nascimento Britto

2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema Juliana Martins Zaupa

1ª Promotoria de Justiça de Nova 
Andradina

Alexandre Rosa Luz

2ª Promotoria de Justiça de Nova 
Andradina

Paulo Leonardo de Faria

1ª Promotoria de Justiça de Bataguassu Wilson Canci Junior

2ª Promotoria de Justiça de Bataguassu Edival Goulart Quirino

3ª Promotoria de Justiça de Nova 
Andradina

Fabricio Secafen Mingati

MAIO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

Promotoria de Justiça de Ribas do Rio 
Pardo

George Zarour Cezar

1ª Promotoria de Justiça de São Gabriel Daniel Higa de Oliveira

2ª Promotoria de Justiça de São Gabriel Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo

Promotoria de Justiça de Água Clara Felipe Almeida Marques

Promotoria de Justiça de Nova Alvorada 
do Sul

Maurício Mecelis Cabral
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JUNHO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

1ª Promotoria de Justiça de Dourados José Antonio de Alencar

2ª Promotoria de Justiça de Dourados José Aparecido Rigato (subst.)

3ª Promotoria de Justiça de Dourados José Aparecido Rigato

4ª Promotoria de Justiça de Dourados João Linhares Júnior

5ª Promotoria de Justiça de Dourados Claudio Rogerio Ferreira Gomes

6ª Promotoria de Justiça de Dourados Fernando Jamusse

7ª Promotoria de Justiça de Dourados Eduardo Fonticielha De Rose

8ª Promotoria de Justiça de Dourados Juliano Albuquerque

9ª Promotoria de Justiça de Dourados Fabrícia Barbosa Lima

10ª Promotoria de Justiça de Dourados Eteocles Brito Mendonça Dias Junior

11ª Promotoria de Justiça de Dourados Amilcar Araujo Carneiro Junior

13ª Promotoria de Justiça de Dourados Izonildo Gonçalves de Assunção Junior

14ª Promotoria de Justiça de Dourados Elcio Felix D'Angelo

15ª Promotoria de Justiça de Dourados Elcio Felix D'Angelo

16ª Promotoria de Justiça de Dourados Ricardo Rotunno

17ª Promotoria de Justiça de Dourados Luiz Gustavo Camacho Terçariol

1ª Promotoria de Justiça de Rio 
Brilhante

Jorge Ferreira Neto Júnior

2ª Promotoria de Justiça de Rio 
Brilhante

Rosalina Cruz Cavagnolli

Promotoria de Justiça de Itaporã Radamés de Almeida Domingos

1ª Promotoria de Justiça de Jardim Allan Carlos Cobacho do Prado

2ª Promotoria de Justiça de Jardim Lia Paim Lima

JULHO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

Promotoria de Justiça de Inocência Ronaldo Vieira Francisco

1ª Promotoria de Justiça de Maracaju Simone Almada Goes

2ª Promotoria de Justiça de Maracaju Estéfano Rocha Rodrigues da Silva

1ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira

2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia Janeli Basso
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AGOSTO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

22ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Paula da Silva Volpe

23ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Regina Dornte Broch

24ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Tathiana Correa Pereira da Silva 
Façanha

47ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Alexandre Pinto Capiberibe 
Saldanha

48ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Camila Augusta Calarge Doreto

50ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Renata Ruth Fernandes Goya 
Marinho

61ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Silvio Amaral Nogueira de Lima

62ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Candy Hiroki Cruz Marques Moreira

63ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Ricardo Benito Crepaldi

64ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristiane Amaral Cavalcante

65ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Fernando Jorge Manvailer Esgaib

66ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Helen Neves Dutra da Silva

68ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Celso Antonio Botelho de Carvalho

69ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Henrique Franco Cândia

72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luciana do Amaral Rabelo

73ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Julio Bilemjian Ribeiro

SETEMBRO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

Promotoria de Justiça de Dois Irmãos do 
Buriti

Mateus Sleiman Castriani Quirino 
(subst.)

Promotoria de Justiça de Rio Negro Thiago Bonfatti Martins

1ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul Matheus Macedo Cartapatti

2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul Fernanda Proença de Azambuja

Promotoria de Justiça de Sonora Adriano Barrozo da Silva

Promotoria de Justiça de Pedro Gomes Adriano Barrozo da Silva (subst.)

Promotoria de Justiça de Nioaque Mariana Sleiman Gomes

1ª Promotoria de Justiça de Cassilândia Pedro de Oliveira Magalhães

2ª Promotoria de Justiça de Cassilândia
Ana Carolina Lopes de Mendonça 
Castro
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OUTUBRO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

Promotoria de Justiça de Porto Murtinho Juliana Pellegrino Vieira

Promotoria de Justiça de Bela Vista William Marra Silva Junior

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

2ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Magno Oliveira João (subst.)

3ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Gisleine Dal Bó

4ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Clarissa Carlotto Torres

5ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Magno Oliveira João 

Promotoria de Justiça de Brasilândia Paulo Henrique Mendonca de Freitas

NOVEMBRO
Promotoria de Justiça Promotor(a)

Promotoria de Justiça de Deodápolis Anthony Allison Brandão Santos

DEZEMBRO
Promotoria de Justiça Promotor(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 Camargo Lorenzoni

4ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Renzo Siufi

5ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Plinio Alessi Junior

6ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristina Beraldo de Andrade

7ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Marjorie Oliveira Zanchetta de 
Azambuja

8ª Promotoria de Justiça de Campo Grande José Luiz Rodrigues

9ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Emy Louise Souza de Almeida 
Albertini

35ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Christiane de Alencar

45ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Érica Rocha Espindola

75ª Promotoria de Justiça de Campo 
Grande

Marcos Fernandes Sisti
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EM ANDAMENTO 
Promotoria de Justiça Promotor(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 Promotoria de Justiça de Três Lagoas Daniela Araujo Lima 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

10.1.3 Inspeções

10.1.3.1 Inspeção permanente

Instaurada e arquivada uma inspeção permanente, nos termos do art. 165 da Lei Complementar nº 72/1994.

10.1.3.2 Inspeção eletrônica

Foram autuadas sete inspeções eletrônicas com a finalidade de verificar a regularidade dos serviços de Pro-

motores de Justiça inscritos em concursos de remoção e promoção de membros do Ministério Público, nos 

termos do art. 16, inc. II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral.

10.1.4 Visitas de inspeção

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 2018, foram instaurados dois procedimen-

tos de visita de inspeção.
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10.2 Promotores de Justiça

10.2.1 Acompanhamento de estágio probatório

Foram examinados pelos Assessores Especiais da Corregedoria-Geral do Ministério Público os trabalhos dos 

Promotores de Justiça em estágio probatório, sendo observadas a forma gráfica e a qualidade redacional, a 

adequação técnica e o conteúdo jurídico, a sistematização lógica e o nível de persuasão, a atuação extraju-

dicial e também aspectos como dedicação ao trabalho, disciplina e eficiência no desempenho das funções, 

conforme estipula a Resolução nº 001/2017-CSMP, de 4.4.2017.

No dia 14.8.2017, iniciou-se o período de estágio probatório dos 13 candidatos aprovados no XXVII Concurso 

Público, nomeados em 10.8.2017, havendo ocorrido uma exoneração a pedido. Desta forma, encontram-se 

em acompanhamento de estágio probatório 12 Promotores de Justiça.

Tabela 87. Promotores de Justiça Substitutos em acompanhamento de estágio probatório

Foram feitos os encaminhamentos para a realização de exames médicos periciais junto ao setor de Perícia 

Médica Oficial do Poder Executivo Estadual, em conjunto com o pessoal técnico do Quadro de Servidores do 

MPMS, em cumprimento ao art. 2º, § 7º, da Resolução nº 001/2017-CSMP.

Foram realizadas reuniões por teleconferência com os Promotores de Justiça em estágio probatório, com 

participação do Corregedor-Geral e Assessores Especiais, para fins de orientação institucional e enfrenta-

mento das dificuldades locais, visando a atuação resolutiva dos membros.

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 Sleiman Gomes

Mateus Sleiman Castriani Quirino

Michel Maesano Mancuelho

Paulo Henrique Mendonca de Freitas
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Objetivando cumprir o disposto no art. 18, XV, da Lei Complementar nº 72/1994, com a redação dada pela 

Lei Complementar nº 145, de 22.4.2010, c.c. o art. 15 da Resolução nº 001/2017-CSMP, foi encaminhado o 

Relatório Circunstanciado Anual do estágio probatório ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), 

referente ao período de agosto de 2017 a junho de 2018.

10.2.2 Docência

A Corregedoria-Geral comunicou o exercício do magistério por membros do Ministério Público ao CNMP, 

por meio do Sistema de Cadastro de Membros, em cumprimento à Resolução CNMP nº 73/2011, de 

15.6.2011, que dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções ministeriais com o exercício do magistério 

por membros do Ministério Público da União e dos Estados.

10.2.3 Residência fora da comarca

A Corregedoria-Geral se manifestou em um procedimento de solicitação de membro para residir em 

comarca diversa da localidade onde exerce a titularidade do seu cargo, em trâmite no CSMP, conforme re-

gulamentação dada pela Resolução Conjunta nº 1/2008-PGJ/CGMP, de 8.5.2008.

10.2.4 Anotações em ficha funcional

Foram realizados o controle e a atualização dos assentamentos funcionais dos membros, com a inserção 

de registros de participação em eventos culturais e de aperfeiçoamento, iniciativa e desenvolvimento de 

projetos multidisciplinares no órgão de execução em prol da comunidade, consecução de metas anuais 

do planejamento estratégico e dos planos definidos pela Administração Superior, informações constantes 

de correições e inspeções e outras fontes oficiais. A Corregedoria-Geral também alimenta o Sistema de 

Cadastro de Membros do CNMP, em cumprimento à Resolução CNMP nº 78/2011, de 9.8.2011

10.2.5 Movimentação na carreira: promoções e remoções

No ano de 2018, foram confeccionadas 54 Fichas de Avaliação para Promoção e Remoção, para análise do 

mérito funcional dos membros inscritos por ocasião de sete concursos de promoção/remoção para mo-

vimentação dos membros na carreira, abertos pelo CSMP, nos termos da Resolução nº 2/2009-CSMP, de 

22.4.2009.

10.2.6 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) permitiram a elaboração de 

relatório mensal das atividades funcionais dos Promotores e Procuradores de Justiça, por meio da compila-

ção de suas movimentações, classificadas por área (cível, criminal e direitos difusos e coletivos). A elaboração 

estatística abaixo foi gerada por meio da ferramenta QlikView.
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Tabela 88. Detalhamento da atuação funcional dos Promotores de Justiça

Promotor(a) de Justiça Cível Criminal Interesses Difusos e Coletivos Total de movimentos

Adriano Barrozo da Silva 1.816 4.862 1.035 7.713

Alexandre Estuqui Junior 2.159 4.656 1.673 8.488

Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha 24 12.957 0 12.981

Alexandre Rosa Luz 3.585 2.635 1.166 7.386

Aline Mendes Franco Lopes 54 3.379 2 3.435

Allan Carlos Cobacho do Prado 2.164 7.380 797 10.341

Allan Thiago Barbosa Arakaki 1.073 3.494 439 5.006

Amilcar Araujo Carneiro Junior 1.739 2.322 1.797 5.858

Ana Carolina Lopes de Mendonça 
Castro

2.070 4.575 525 7.170

Ana Cristina Carneiro Dias 5.949 1.486 1.860 9.295

Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 1.205 889 651 2.745

André Antônio Camargo Lorenzoni 5.259 0 45 5.304

Andréa de Souza Resende 1.485 3.391 1.297 6.173

Andréia Cristina Peres da Silva 920 220 384 1.524

Angelica de Andrade Arruda 1.679 4.066 472 6.217

Antenor Ferreira de Rezende Neto 233 9.386 23 9.642

Anthony Allison Brandão Santos 4.082 9.684 2.254 16.020

Antonio Carlos Garcia de Oliveira 1.805 3 172 1.980

Arthur Dias Junior 1.945 4.156 180 6.281

Bianka Machado Arruda Mendes 2.054 4.571 404 7.029

Bolivar Luis da Costa Vieira 768 3.822 221 4.811

Camila Augusta Calarge Doreto 92 9.689 0 9.781

Candy Hiroki Cruz Marques Moreira 60 4.687 0 4.747

Celso Antonio Botelho de Carvalho 268 6.386 2 6.659

Christiane de Alencar 4.583 73 0 4.656

Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca 2.188 3.349 1.008 6.545

Clarissa Carlotto Torres 418 9.316 49 9.783

Claudio Rogerio Ferreira Gomes 98 7.062 8 7.168

Clovis Amauri Smaniotto 74 6.079 0 6.153

Cristiane Amaral Cavalcante 64 5.263 0 5.327
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Promotor(a) de Justiça Cível Criminal Interesses Difusos e Coletivos Total de movimentos

Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah 1.092 169 1.342 2.603

Cristina Beraldo de Andrade 2.136 0 0 2.136

Daniel do Nascimento Britto 2.120 9.978 667 12.765

Daniel Higa de Oliveira 1.520 2.564 216 4.300

Daniel Pivaro Stadniky 3.043 2.744 969 6.756

Daniela Araujo Lima da Silva 114 5.306 0 5.420

Daniela Cristina Guiotti 1.234 1.492 1.200 3.926

Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira 1.109 4.705 154 5.968

Daniella Costa da Silva 2.100 3.462 1.301 6.863

Douglas Silva Teixeira 2.267 3.256 557 6.080

Edival Goulart Quirino 1.910 6.264 280 8.454

Eduardo de Araujo Portes Guedes 2.481 4.822 263 7.566

Eduardo Fonticielha De Rose 378 3.757 1 4.136

Eduardo Franco Cândia 7.283 1.501 1.744 10.528

Eduardo Jose Rizkallah 115 1.701 66 1.882

Elcio Felix D’Angelo 166 1.505 6 1.677

Emy Louise Souza de Almeida Albertini 4.634 263 7 4.904

Érica Rocha Espindola 2.267 1.924 0 4.191

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva 1.915 5.454 819 8.188

Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 1.868 1.125 3.267 6.260

Fabio Adalberto Cardoso de Morais 322 9.751 55 10.128

Fabrícia Barbosa Lima 1.559 5.319 406 7.284

Fabricio Proença de Azambuja 691 116 501 1.308

Fabricio Secafen Mingati 694 9.357 61 10.112

Felipe Almeida Marques 2.575 6.364 429 9.368

Fernanda Proença de Azambuja 1.483 3.762 1.385 6.630

Fernanda Rottili Dias 1.548 4.209 299 6.056

Fernando Jamusse 529 5.910 0 6.439

Fernando Jorge Manvailer Esgaib 2.536 10.203 0 12.739

Fernando Marcelo Peixoto Lanza 1.932 2.002 3.502 7.436

Filomena Aparecida Depolito 
Fluminhan

532 447 1.023 2.002

Gabriel da Costa Rodrigues Alves 1.278 3.145 2.770 7.193
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Promotor(a) de Justiça Cível Criminal Interesses Difusos e Coletivos Total de movimentos

George Cassio Tiosso Abbud 21 0 0 21

George Zarour Cezar 2.087 4.734 1.037 7.858

Gevair Ferreira Lima Junior 874 862 1.583 3.319

Gilberto Carlos Altheman Júnior 2.148 4.742 1.708 8.598

Gisleine Dal Bó 976 9.115 32 10.123

Grazia Strobel da Silva Gaifatto 53 5.229 0 5.282

Gustavo Henrique Bertocco de Souza 1.871 8.623 280 10.774

Helen Neves Dutra da Silva 16 7.666 0 7.682

Henrique Franco Cândia 631 5.013 0 5.644

Humberto Lapa Ferri 982 1.825 1.382 4.189

Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo 2.497 2.371 305 5.173

Izonildo Gonçalves de Assunção Junior 1.073 14.913 45 16.031

Janeli Basso 3.315 3.122 607 7.044

Jerusa Araujo Junqueira Quirino 1.341 5.237 158 6.736

João Linhares Júnior 446 5.987 0 6.433

João Meneghini Girelli 1.616 3.939 654 6.209

Jorge Ferreira Neto Júnior 2.462 6.159 110 8.731

José Antonio Alencar 3.605 98 41 3.744

José Aparecido Rigato 5.306 101 0 5.407

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia 331 2.203 0 2.534

José Luiz Rodrigues 4.474 1.062 0 5.536

José Maurício de Albuquerque 2.020 990 353 3.363

José Roberto Tavares de Souza 3.301 35 130 3.466

Jui Bueno Nogueira 93 7.013 0 7.106

Juliana Martins Zaupa 2.274 9.236 641 12.151

Juliana Nonato 2.612 5.091 267 7.970

Juliana Pellegrino Vieira 2.116 4.455 1.284 7.855

Juliane Cristina Gomes 6.167 185 0 6.352

Juliano Albuquerque 648 16.484 35 17.167

Julio Bilemjian Ribeiro 25 22.581 0 22.606

Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto 1.160 3.000 335 4.495

Kristiam Gomes Simões 3.563 2.184 0 5.747

Lenize Martins Lunardi Pedreira 1.178 5.520 429 7.127
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Promotor(a) de Justiça Cível Criminal Interesses Difusos e Coletivos Total de movimentos

Leonardo Dumont Palmerston 344 9.031 12 9.387

Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto 
de Almada

451 9.041 164 9.656

Lia Paim Lima 2.912 7.379 544 10.835

Lívia Carla Guadanhim Bariani 12 3.218 3 3.233

Luciana do Amaral Rabelo 770 22.241 9 23.020

Luciano Anechini Lara Leite 409 5.374 21 5.804

Luciano Bordignon Conte 2.675 2.055 1.580 6.310

Ludmila de Paula Castro Silva 3.839 3.331 647 7.817

Luiz Antônio Freitas de Almeida 2.037 173 1.166 3.376

Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna 
Pinheiro

2.143 4.332 218 6.693

Luiz Eduardo Lemos de Almeida 986 225 339 1.550

Luiz Gustavo Camacho Terçariol 3.909 1.802 844 6.555

Luz Marina Borges Maciel Pinheiro 1.071 2.435 1.117 4.623

Magno Oliveira João 3.173 6.669 514 10.356

Marcelo Ely 49 2.902 0 2.951

Marcos Alex Vera de Oliveira 1.293 89 925 2.307

Marcos André Sant’Ana Cardoso 2.359 3.850 943 7.152

Marcos Fernandes Sisti 1.918 1.263 0 3.181

Marcos Martins de Brito 243 12.457 7 12.707

Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues 92 7.353 0 7.445

Mariana Sleiman Gomes 1.904 5.909 1.702 9.515

Marjorie Oliveira Zanchetta de 
Azambuja

4.300 2.324 0 6.624

Mateus Sleiman Castriani Quirino 2.480 5.623 361 8.464

Matheus Carim Bucker 2.243 5.147 312 7.702

Matheus Macedo Cartapatti 987 4.680 645 6.312

Maurício Mecelis Cabral 1.670 5.389 389 7.448

Michel Maesano Mancuelho 4.001 4.463 1.105 9.569

Moisés Casarotto 154 4.741 66 4.961

Nara Mendes dos Santos Fernandes 2.406 5.756 118 8.280

Nicolau Bacarji Junior 6.669 144 1.720 8.533

Oscar de Almeida Bessa Filho 926 3.564 168 4.658
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Promotor(a) de Justiça Cível Criminal Interesses Difusos e Coletivos Total de movimentos

Patrícia Almirão Padovan 390 214 108 712

Paula da Silva Volpe 94 18.979 11 19.084

Paulo da Graça Riquelme de Macedo 
Junior

3.171 2.111 2.307 7.589

Paulo Henrique Camargo Iunes 702 1.527 306 2.535

Paulo Henrique Mendonca de Freitas 2.107 5.922 574 8.603

Paulo Leonardo de Faria 2.333 3.209 640 6.182

Pedro Arthur de Figueiredo 187 3.453 0 3.640

Pedro de Oliveira Magalhães 1.578 3.933 323 5.834

Plinio Alessi Junior 2.992 1.181 0 4.173

Radamés de Almeida Domingos 2.497 5.356 604 8.457

Regina Dornte Broch 174 20.680 0 20.854

Renata Ruth Fernandes Goya Marinho 1.128 6.696 1.245 9.069

Renzo Siufi 4.950 16 0 4.966

Ricardo Benito Crepaldi 102 6.054 0 6.156

Ricardo Rotunno 2.568 1.776 2.253 6.597

Rodrigo Cintra Franco 997 4.744 132 5.873

Rodrigo Correa Amaro 75 5.484 66 5.625

Rodrigo Yshida Brandão 39 5.333 9 5.381

Rogerio Augusto Calabria de Araujo 62 3.438 0 3.500

Romão Avila Milhan Junior 1.922 4.929 584 7.435

Ronaldo Vieira Francisco 2.167 7.654 802 10.623

Rosalina Cruz Cavagnolli 1.600 3.616 646 5.862

Rosana Suemi Fuzita Irikura 298 6.306 2 6.606

Silvio Amaral Nogueira de Lima 1.627 5.046 35 6.708

Simone Almada Goes 1.421 4.285 230 5.936

Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo 1.276 4.372 190 5.838

Talita Zoccolaro Papa Muritiba 2.125 3.797 465 6.387

Tathiana Correa Pereira da Silva 
Façanha

836 3.519 23 4.378

Thiago Barbosa da Silva 2.191 4.936 570 7.697

Thiago Bonfatti Martins 1.497 4.703 1.084 7.284

Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost 
Vieira

224 12.568 58 12.850
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Promotor(a) de Justiça Cível Criminal Interesses Difusos e Coletivos Total de movimentos

Victor Leonardo de Miranda Taveira 2.270 4.960 952 8.182

Viviane Zuffo Vargas Amaro 6.510 102 22 6.634

William Marra Silva Junior 2.873 3.710 1.479 8.062

Wilson Canci Junior 1.650 8.081 85 9.816

Tabela 89. Atividades desenvolvidas pelos Promotores de Justiça designados para o exercício de 
atividades de Assessoramento Superior, Coordenações, Grupos de Atuação Especializada, entre 
outras

Promotor(a) de Justiça Cível Criminal Difusos e Coletivos Total de movimentos

Adriano Lobo Viana de Resende 1.331 157 1.534 3.022

Alexandre Magno Benites de Lacerda 5 0 0 5

Ana Lara Camargo de Castro 402 205 15 622

Antonio André David Medeiros 4 0 2.629 2.633

Bianka Karina Barros da Costa 2 0 97 99

Claudia Loureiro Ocariz Almirão 231 333 0 564

Cristiane Mourão Leal Santos 250 1.969 107 2.326

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos 
Santos

31 1.606 9 1.646

Fabio Ianni Goldfinger 17 820 215 1.052

Fernando Martins Zaupa 466 2.604 54 3.124

Gerson Eduardo de Araújo 1.475 395 227 2.097

Jiskia Sandri Trentin 18 0 2 20

Luciana Moreira Schenk 2.569 15 608 3.192

Luciano Furtado Loubet 1.084 40 5.867 6.991

Manoel Veridiano Fukuara Rebello 
Pinho

0 39 0 39

Marcos Roberto Dietz 113 752 0 865

Paulo César Zeni 99 15 421 535

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 538 19 184 741

Reynaldo Hilst Mattar 37 0 3 40

Ricardo de Melo Alves 195 12 561 768

Thalys Franklyn de Souza 201 227 8 436

Tiago Di Giulio Freire 148 1.600 5 1.753
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Tabela 90. Detalhamento da atuação funcional dos Promotores de Justiça designados para o 
exercício de atividades de Assessoramento Superior, Coordenações, Grupos de Atuação Especializa-
da, entre outras

Promotor(a) de Justiça Agregados para exercer função de

Adriano Lobo Viana de Resende Membro do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc)

Alexandre Magno Benites de Lacerda Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

Ana Lara Camargo de Castro Assessora Especial do Procurador-Geral de Justiça

Antonio André David Medeiros Coordenador do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Infor-
mação (CI)

Bianka Karina Barros da Costa Secretária-Geral do Ministério Público

Claudia Loureiro Ocariz Almirão Membro do Gaeco

Cristiane Mourão Leal Santos Coordenadora do Gaeco

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos Assessor Especial da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Fabio Ianni Goldfinger Responsável pelo Núcleo Criminal, vinculado ao CAO das Promotorias de 
Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial

Fernando Martins Zaupa Membro do Gaeco

Gerson Eduardo de Araújo Membro do Gaeco

Jiskia Sandri Trentin Assessora Especial da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Luciana Moreira Schenk Membro do Gacep

Luciano Furtado Loubet Responsável pelo Núcleo Ambiental, vinculado ao CAO das Promotorias 
de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio 
Histórico e Cultural

Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho Membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Marcos Roberto Dietz Membro do Gaeco

Paulo César Zeni Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça e integrante do Comitê 
Estratégico de Tecnologia da Informação (Ceti)

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça e Supervisor de Planeja-
mento e Gestão Estratégica

Reynaldo Hilst Mattar Assessor Especial da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Ricardo de Melo Alves Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Ceti

Thalys Franklyn de Souza Membro do Gaeco

Tiago Di Giulio Freire Membro do Gaecp
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10.3 Outras atividades

Foram elaborados os seguintes atos pela Corregedoria-Geral:

 z Avisos nº 1 a 27/2018-CGMP, versando sobre comunicação de realização de correições ordinárias.

 z Recomendação Conjunta nº 1/2018-CGMP/CAOCrim, de 3.5.2018, que dispõe sobre a atuação dos 

órgãos de execução na seara criminal quanto à necessidade de maior controle sobre a realização de 

prova pericial nos crimes de furto praticados com destruição, rompimento de obstáculos ou escalada, 

conforme o art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

 z Recomendação Conjunta nº 2/2018-CGMP/CAOPJC, de 14.5.2018, que dispõe sobre a atuação dos 

membros do Ministério Público como órgão interveniente nos mandados de segurança.

 z Instrução Normativa nº 1/2018-CGMP, de 9.1.2018, que dispõe sobre dispensa das inspeções nos serviços 

de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar.

 z Recomendação Conjunta nº 3/2018-CGMP/CAOCrim, de 26.11.2018, que dispõe sobre a importância de 

o Promotor de Justiça Criminal, em sede de alegações finais, discorrer sobre as circunstâncias judiciais 

objetivas e subjetivas da infração penal praticada, posicionando-se a respeito da dosimetria da pena e do 

regime prisional a ser estabelecido, no caso de eventual condenação.

10.3.1 Gerenciamento de relatórios encaminhados ao CNMP

A Corregedoria-Geral gerenciou o recebimento dos seguintes relatórios, efetuando sua validação e envio ao 

CNMP:

 z Relatório da Resolução CNMP nº 20, de 28.5.2007, referente às Delegacias de Polícia do Estado, preen-

chido no Sistema de Resoluções do CNMP, com periodicidade semestral e inspeção de 128 Delegacias 

Estaduais, 11 Unidades de Medicina Legal Estadual e 15 Unidades de Perícia Criminal Estadual, além de 34 

Estabelecimentos Militares Estaduais.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 36, de 6.4.2009, referente aos pedidos e à utilização das interceptações 

telefônicas no âmbito do MPMS, com periodicidade mensal, preenchido pessoalmente pelo Promotor de 

Justiça.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 56, de 22.6.2010, referente aos estabelecimentos penais do Estado, pre-

enchido no Sistema de Inspeção do Ministério Público (SIP-MP), do CNMP, com periodicidade trimestral 

e inspeção de 41 estabelecimentos.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 67, de 16.3.2011, referente às unidades de internação de menores, preen-

chido no Sistema de Resoluções do Conselho Nacional, com periodicidade semestral e inspeção de oito 

unidades de internação e duas de semiliberdade.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 71, de 15.6.2011, referente às instituições de acolhimento institucional 

e familiar de crianças e adolescentes no Estado, preenchido no Sistema de Resoluções do CNMP, com 

periodicidade trimestral e inspeção de 83 entidades de acolhimento institucional e quatro entidades de 

acolhimento familiar.
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 z Relatório da Resolução CNMP nº 74, de 19.7.2011, que dispõe sobre a atuação administrativa e funcional 

dos membros do Ministério Público. 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, 

conforme os padrões e filtros indicados pelo CNMP.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 154, de 13.12.2016, que dispõe sobre a atuação dos membros do Mi-

nistério Público na defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas residentes em instituições de 

longa permanência, estabelecendo a necessidade de inspeções pessoais às mesmas em periodicidade 

mínima anual, ressalvada a necessidade de comparecimento em período inferior, e encaminhamento à 

Corregedoria-Geral (art. 4º).

10.3.2 Outros relatórios

 z Relatório Eleitoral: relatório expedido e encaminhado mensalmente à Procuradoria Regional Eleitoral.

 z Relatório de Inspeção nas Delegacias de Polícia e Cadeias Públicas onde houver adolescentes em conflito 

com a lei (Res. nº 6/2009-PGJ): encaminhados, quando houver adolescentes, à Corregedoria-Geral até o 

dia 10 de cada mês.

 z Livro de Registro e Atendimento do Plantão da Comarca (Resoluções nºs 19/2012-PGJ e 20/2012-PGJ, 

ambas de 5.6.2012): encaminhado à Corregedoria-Geral até o dia 10 do mês subsequente.

 z Escala de audiências de custódia: regulamentada pela Resolução nº 33/2015-PGJ, de 16.10.2015, 

remetida pelas Promotorias de Justiça à Corregedoria-Geral.

 z Relatório Mensal de Produtividade: contém as atividades funcionais dos membros do MPMS, extraído dos 

sistemas de cadastramento e controle colocados à disposição dos Promotores e Procuradores de Justiça 

no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral.

10.3.3 Participação em eventos e reuniões

10.3.3.1 Reuniões do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais 
do Ministério Público dos Estados e da União (CNCG)

 z 111ª Reunião, no período de 13 a 19.3.2018, na cidade de Maceió (AL).

 z 112ª Reunião, no período de 23 a 27.5.2018, na cidade de Aracaju (SE). Durante referida reunião, o 

Assessor Especial Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos participou da criação do Grupo Nacional 

dos Assessores Especiais das Corregedorias-Gerais, tendo redigido o ato constitutivo e sido eleito pelos 

Assessores Especiais presentes como primeiro presidente do grupo.

 z 113ª Reunião, no período de 1º a 3.8.2018, na cidade de Gramado (RS).

 z 114ª Reunião, no período de 21 a 23.11.2018, na cidade de Manaus (AM).
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10.3.3.2 Outras reuniões e participações

 z Reuniões com o Comitê Gestor de acompanhamento das atividades necessárias para a implantação do 

SAJMP: ocorridas nos dias 12.1, 14.2 e 16.5.2018.

 z Reuniões com o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) realizadas em 8.2; 7.3; 5, 19 e 

26.4; 15.5 e 26.6.2018.

 z Reunião com o Supervisor das Promotorias de Justiça Cíveis de Campo Grande, no dia 23.2.2018.

 z Participação do Corregedor-Geral em reunião com o Corregedor Nacional do Ministério Público, na sede 

do CNMP, no dia 25.4.2018, em Brasília (DF).

 z 13ª Reunião de Trabalho do GAEP, no dia 27.4.2018, no Auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, na sede 

das Promotorias de Justiça da Rua da Paz, em Campo Grande (MS).

 z Reunião com a Assecom para tratar da impressão do Manual de Orientação Funcional do MPMS, nos dias 

4 e 15.5.2018.

 z Reunião com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplange), no dia 12.6.2018.

 z Reunião com os Promotores de Justiça da comarca de Dourados, no dia 19.6.2018.

 z Reunião de trabalho sobre aprimoramento dos parâmetros e mecanismos correcionais de aferição de 

resolubilidade e qualidade da atividade-fim de membro do Ministério Público, organizada pela Correge-

doria Nacional, no período de 19 a 21.6.2018, em Brasília (DF).

 z Participação do Corregedor-Geral em reunião para tratar de ação conjunta referente às questões indígenas 

na região de Dourados (MS) com a Coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso do Sul, Juíza Katy Braun do Prado, representantes da Defensoria Pública e da Coordenadoria do 

Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (NUDECA), além das seguintes autoridades da comarca 

de Dourados, por meio de videoconferência: Zaloar Murat Martins de Souza, Juiz de Direito da Vara da 

Infância e Adolescência; Fabrícia Barbosa Lima, Promotora de Justiça; Samuel Sebastião Magalhães, 

Defensor Público; e a assistente social Ana Liege Charão Dias Borges. Realizada na sala de reuniões da 

Coordenadoria da Infância, no dia 30.8.2018, em Campo Grande (MS).

 z 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público: “Ministério Público e Integridade: Governança 

Ética, Persecução Penal e Direitos Humanos”, nos dias 11 e 12.9.2018, em Brasília (DF).

 z Participação do Corregedor-Geral em reunião com o Conselho Nacional dos Direitos da criança e do 

Adolescente (CONANDA), para tratar do assunto “Acolhimento e Adoção das Crianças e Adolescentes 

Indígenas”, realizada no Plenarinho da OAB, no dia 6.12.2018, em Campo Grande (MS).

 z Participação do Corregedor-Geral na 1ª Reunião do Comitê de Gestão Estratégica do MPMS, no dia 

13.12.2018, no Plenário do Colégio de Procuradores do Ministério Público, em Campo Grande (MS).
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10.3.3.3 Produtividade da Corregedoria-Geral do MPMS

Tabela 91. Movimentos agrupados por classe

10.3.3.4 Atividades não procedimentais, atendimentos e outras

Tabela 92. Atividades não procedimentais, atendimentos e outras

10.3.3.5 Atuação administrativa

Tabela 93. Expedientes emitidos pela Corregedoria-Geral em 2018

Classe Total de movimentos

1680 - Consulta 72

910025 - Correição ordinária 573

910028 - Estágio probatório 3

910027 - Inspeção 35

910002 - Notícia de fato 564

910005 - Procedimento administrativo 174

910022 - Reclamação disciplinar (RD) 131

910023 - Sindicância / inquérito administrativo 39

Total 1.591

Reunião para tratar de assuntos institucionais 138

Reuniões relacionadas com procedimentos da Corregedoria 30

Participação em grupo de trabalho/comissões 3

Participações como palestrante/debatedor 1

Atendimento ao público 6

Participação em órgão colegiado 40

Outras atividades 24

Expedientes Quantidade

Avisos 27

Certidões 75

Memorandos 32

Expedientes Quantidade

Ofícios 1.240

Ofícios circulares 38

Portarias 14
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11 Considerações finais
Durante o ano de 2018, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul muito avançou em sua tra-

jetória rumo ao cumprimento de sua missão constitucional, à democratização institucional interna e à mo-

dernização administrativa. A busca pelo aumento da eficiência e fluidez do trabalho representaram mais 

um passo no sentido de fortalecer a atuação conjunta e articulada, que comprovadamente se mostra mais 

eficaz na obtenção de resultados em prol da sociedade, grande destinatário das ações do MPMS.

Aliando investimentos no aumento da eficiência da gestão, em capacitação de seus membros e servido-

res, em instrumentos de modernização administrativa e desenvolvimento de ferramentas interativas para 

análise e tomada de decisões, o órgão ministerial aperfeiçoou seus processos de trabalho, resultando em 

aumento de produtividade nas suas diversas áreas de atuação.

Com a regulamentação e o funcionamento da Escola Superior do Ministério Público em 2018, foram ofere-

cidos cursos de capacitação aos integrantes do MPMS com o objetivo de promover a integração, motivação 

e aperfeiçoamento do quadro funcional.

A elaboração e aprovação do Plano Estratégico Setorial (PES) nas áreas de Tecnologia da Informação, Admi-

nistração, Comunicação e Pessoas, como desdobramento do Plano Estratégico Institucional (PEI), conferiu a 

essas áreas planos individualizados, alinhados à estratégia institucional.

No tocante à infraestrutura física e tecnológica, a implantação do processo eletrônico nos Centros de Apoio 

Operacional, a melhoria da estrutura física da Procuradoria-Geral de Justiça e das Promotorias de Justiça, a 

implantação do Sistema de Eleição Eletrônica e o desenvolvimento de pesquisa e inovação em inteligência 

artificial ilustram seu aprimoramento.

No que diz respeito à transparência pública, houve o relevante desenvolvimento de uma nova aplicação do 

Portal da Transparência, criada com plataforma de Business Intelligence, proporcionando um acesso diferen-

ciado ao usuário e possibilitando a visualização das informações e indicadores dos períodos corresponden-

tes, sem a necessidade de efetuar download individual dos arquivos.

Os planos e ações previstos para o ano de 2019, marco dos 40 anos de criação do MPMS, retratarão habil-

mente os avanços e as possibilidades de aperfeiçoamento que ainda estão por vir. Atenção especial será 

dada à modernização das rotinas administrativas, por meio da execução do Projeto Paiaguá, que trará uni-

formidade nos procedimentos, eficiência nos processos, economia de tempo e níveis de segurança mais 

elevados. Esse ano também contemplará a revisão do PEI, com a atualização dos objetivos estratégicos, 

projetos, iniciativas, metas e indicadores.

Finalmente, é imprescindível parabenizar o empenho das Procuradoras e dos Procuradores, das Promotoras 

e dos Promotores de Justiça, das servidoras e dos servidores do MPMS, que estiveram direta ou indireta-

mente envolvidos nos resultados apresentados neste relatório. O entusiasmo e comprometimento com a 

missão, visão e valores institucionais são os reais porta-vozes do crescimento do Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso do Sul!

Paulo Cezar dos Passos 

Procurador-Geral de Justiça
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