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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 2018/2020)

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).



 Ĉ Janeiro

 ̺ Ministério Público de Mato Grosso do Sul comemora 40 anos de 

criação.

 z Gaeco deflagra a Operação “Themis”.

 z ESMP-MS realiza 1º workshop de 2019 para membros.

 z Instalação da comarca de Coronel Sapucaia e da 3ª Vara na 

comarca de Amambai.

 Ĉ Fevereiro

 ̺ Correição Geral do CNMP e Encontro Regional e Diálogo da Corre-

gedoria Nacional com Membros e Servidores do MPMS.

 z Lançamento do Projeto Paiaguá.

 z Gaeco deflagra as Operações “Yin-Yang” e “Terra Branca II”.

 z Novos membros do Conselho Superior são empossados para o 

biênio 2019/2020.

 z Novas instalações, adaptadas às normas de acessibilidade, são 

inauguradas na Procuradoria-Geral de Justiça.

 z Membros prestigiam workshop “Questões Institucionais”, 

promovido pela ESMP-MS.

 Ĉ Março

 z Gaeco deflagra a Operação “Hacker de Papel”.

 z Encontro Regional 2019 – Região Norte, promovido pelo MPMS, 

pela ESMP-MS e pela ASMMP.

 ̺ Corregedor-Geral do MPMS toma posse no Conselho Nacional dos 

Corregedores-Gerais do Ministério Público como 1º Vice-Presiden-

te.

 z VII Encontro Estadual na Lei da Maria da Pena, promovido pela 

ESMP-MS, em parceria com o CAODH e o Nevid.

2019



 Ĉ Abril

 z Membros e servidores do MPMS participam da 1ª Reunião 

Ordinária de 2019 do Fórum Nacional de Gestão do MP.

 z Novas instalações da unidade do Gaeco em Dourados são inau-

guradas.

 z Workshop “Acordo de não persecução penal - A busca da eficiên-

cia na justiça criminal”, realizado pela ESMP-MS.

 ̺ Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, toma posse 

no cargo de Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Ge-

rais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).

 Ĉ Maio

 z CETI dá início à Gestão de Riscos no MPMS.

 z Relatório Anual de Atividade 2018 é apresentado ao Colégio de 

Procuradores.

 z ESMP-MS completa um ano de criação.

 z Workshop “Encontro do Ministério Público na área Cível”, 

promovido pela ESMP-MS em parceria com o CAOCCI.

 ̺ Criação do Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial, 

vinculado ao CAODH.

 z Reunião de trabalho do Gacep e do Gaep, promovido pela 

ESMP-MS, em Dourados.

 Ĉ Junho

 z Três projetos do MPMS são selecionados no Prêmio CNMP 2019.

 z “Ação Econsciência” é lançada pelo MPMS.

 z II Encontro Regional 2019 – Região do Bolsão, promovido pelo 

MPMS e pela ASMMP e organizado pela ESMP-MS.

 ̺ Membros e servidores participam do evento “Revisão do Planeja-

mento Estratégico Institucional”.



 Ĉ Julho

 z Realização do XXII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS.

 z Gaeco deflagra a Operação “Balcão de Negócios”.

 z ESMP-MS assina acordo de cooperação com o SESI/MS.

 Ĉ Agosto

 z APAE e Asilo São João Bosco recebem mantas arrecadadas na 

“Campanha do Agasalho”, promovida pelo CAODH.

 z III Encontro Regional 2019 – Região Cone Sul, promovido pelo 

MPMS e pela ASMMP e organizado pela ESMP-MS.

 ̺ Membros do MPMS protestam contra a nova Lei de Abuso de Auto-

ridade.

 z Projeto “Vozes: O Protagonismo das Mulheres Indígenas”, do 

MPMS, conquista 3º lugar no Prêmio CNMP 2019, categoria 

“Defesa dos Direitos Fundamentais”.

 z MPMS participa do 10º Congresso de Gestão do Ministério 

Público.

 Ĉ Setembro

 ̺ Procuradoras e Promotoras de Justiça participam do I Fórum de 

Igualdade de Gênero nas Instituições, realizado pelo Comitê de 

Gênero, Raça e Diversidade do TJMS.

 z IV Encontro Regional 2019, promovido pelo MPMS e pela ASMMP 

e organizado pela ESMP-MS.

 z Gaeco deflagra a Operação “Breaking Bad”.

 z Realização do 2º Prêmio MPMS de Jornalismo Jorge Góes.

 Ĉ Outubro

 z Gaeco deflagra a Operação “Espada da Justiça”.

 z MPMS firma termo de cooperação com o Conselho Regional de 

Contabilidade de MS.



 ̺ Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, recebe da 

OAB-MS a Comenda Grã-Colar, em alusão aos 40 anos do MPMS.

 z Lançamento da 5ª edição da Campanha Compartilhe o Natal.

 ̺ Solenidade de posse do Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mas-

carenhas como Ouvidor do MPMS para o biênio 2019-2021.

 z Comemoração ao Dia do Servidor Público.

 Ĉ Novembro

 z Fórum de Combate à Corrupção, promovido pela ESMP-MS.

 z Lançamento do Projeto “Sessão das 12”.

 z Gaeco realiza a Operação “Comando Fechado” em 5 estados.

 ̺ Lançamento do Prêmio Roberto Lira 2019, iniciativa da ASMMP em 

parceria com o MPMS.

 Ĉ Dezembro

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

realizado pelo MPMS, pela ESMP-MS e pela ASMMP.

 z Projetos são contemplados com o Prêmio Roberto Lira 2019.

 z ESMP-MS apresenta balanço das atividades em reunião ordinária 

do Colégio de Procuradores.

 z Novo Planejamento Estratégico do MPMS é aprovado pelo 

Colégio de Procuradores.

 z Lançamento do livro “40 anos”, com histórias que permeiam a 

trajetória do Parquet sul-mato-grossense.

 ̺ MP 40 anos: solenidade homenageia membros e servidores que 

marcaram a história da Instituição.

 z Encerramento da Campanha Compartilhe o Natal 2019 com 

doações de brinquedos para crianças com deficiência.
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2 Órgãos de apoio direto ao 
Procurador-Geral de Justiça



8

Relatório Anual de Atividades  |  2019

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 (CPJ), do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e da 

Comissão de Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público.

Possui também como atribuições 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 2019

Atividades Quantidade

Ofícios expedidos pelo Procurador-Geral 
de Justiça

 1.420 

Ofícios circulares expedidos pelo Procura-
dor-Geral de Justiça

 54 

Ofícios expedidos pelo Chefe de Gabinete 
do PGJ

 2.002 

Ofícios circulares expedidos pelo Chefe de 
Gabinete do PGJ

 6 

Memorandos expedidos pelo Procurador-
-Geral de Justiça

 52 

Memorandos expedidos pelo Chefe de 
Gabinete do PGJ

 273 

Atividades Quantidade

Decisões proferidas pelo Procurador-Geral 
de Justiça

 1.912 

Despachos proferidos pelo Chefe de 
Gabinete do PGJ

 4.490 

Editais das Promotorias de Justiça publi-
cados

 1.968 

Resoluções publicadas  22 

Processos administrativos recebidos pelo 
sistema Notes

 1.524 

Documentos recebidos pelo sistema Notes  9.375 
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Tabela 2. Principais movimentações do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça em 2019

2.1.1 Assessoria de Comunicação

Supervisão:  Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda (1º.1 a 20.5.2019) 

   Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa (21.5 a 31.12.2019)

Com o propósito de posicionar o MPMS como uma instituição próxima ao cidadão, a Assessoria de Comuni-

cação (Assecom) mantém sua rotina no sentido de acompanhar as ações institucionais para disseminar tudo 

aquilo que se refere ao papel e às atribuições do Ministério Público e seu impacto na sociedade.

A Assecom realizou, no ano de 2019, coberturas nas reuniões do Conselho Superior do Ministério Público e 

do Colégio de Procuradores de Justiça, assessoramento junto ao Procurador-Geral de Justiça e membros em 

entrevistas, registro da participação dos integrantes do MPMS em suas atividades-fim, comunicação interna, 

produção de materiais publicitários e campanhas em meios de massa, práticas de extrema importância, 

uma vez que transformam toda essa cadeia de processos e procedimentos que se originam no âmbito 

interno em informação acessível à população.

Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça Tipo de Processo

Protocolo  3.427 

Processo judicial  101 

Procedimento de gestão administrativa  46 

Notícia de fato (NF)  39 

Inquérito civil (IC)  18 

Solicitação  14 

Solicitação de acesso à informação  14 

Procedimento administrativo  13 

Atividade não procedimental  5 

Promoção  5 

Atendimento  4 

Procedimento investigatório criminal (PIC)  3 

Carta precatória  1 

Procedimento preparatório (PP)  1 

Procedimento administrativo de acompanhamento de instituições  1 

Reclamação  1 
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Os servidores da Assecom participaram dos cursos promovidos pela 

ESMP-MS para aprimoramento em técnicas de redação, media 

training, mapeamento de riscos, entre outros, o que fez a diferença nas 

práticas diárias durante o ano de 2019. A PGJ também realizou investi-

mentos em equipamentos e softwares para a área de comunicação ao 

final do ano, o que propiciou mais segurança e agilidade no trabalho, 

assim como o atendimento às metas previstas.

Figura 1. Integrantes da Assecom 

durante o curso de Língua Portugue-

sa, realizado pela ESMP-MS, de 1º a 

5.7.2019.

Em meio às suas atividades específicas ligadas a jornalismo, marketing 

e produção digital e multimídia, destacou-se a atuação da Assecom 

conjuntamente com a Assessoria de Cerimonial (Acerim) e a ESMP-MS, 

na realização de solenidades, cursos, palestras, entre outros eventos.

O Memorial da Instituição, cujas atribuições são afeta à Assecom, 

continua a ser alimentado por meio das informações obtidas durantes 

as visitas às Promotorias de Justiça do interior do Estado, nas quais são 

realizados coleta de materiais e bens antigos para acervo, entrevistas 

com os membros, pesquisa histórica, digitação dos dados levantados, 

arquivamento dos documentos obtidos, entre outras atividades.

Foram coletadas histórias que permeiam a trajetória do Parquet sul-

-mato-grossense, contadas pelas pessoas que fizeram e que fazem 

parte da Instituição, que culminaram no livro denominado “40 Anos”, 

lançado durante evento no qual foram homenageados pela Procura-

doria-Geral de Justiça membros e servidores com quarenta anos ou 

mais de serviços prestados ao MPMS. Na oportunidade foi também 

lançado selo dos Correios em homenagem aos 40 anos do Ministério 

Público. A Assecom, com integração de membros e servidores da Ins-

tituição, expôs durante o evento acervo de fotos e imagens, bem como 

de objetos pessoais de integrantes do Ministério Público de modo a 

prestigiar a história do órgão ao longo de seus quatro decênios de exis-

tência.

2.1.1.1 Jornalismo

Com a função de apresentar à sociedade os trabalhos desenvolvidos 

por membros e servidores, a equipe do jornalismo faz a interlocução 

entre o MPMS, a imprensa externa e a comunidade. Foram realizadas 

12 coletivas de imprensa e 79 matérias em nível nacional (G1, Fan-

tástico, Jornal da Record, Jornal Nacional, Bandeirantes, Rádio CBN) 

nas quais a Instituição demonstrou à sociedade suas ações.

O programa de televisão “MP na TV” está no ar há 11 anos, veiculado 

na TV Educativa e na TV Assembleia em dias fixos, com reprises, e 

busca, com uma linguagem simples e direta, aproximar o cidadão sul-
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-mato-grossense do trabalho da Instituição. Este programa de televisão 

é uma ferramenta para o público externo e também fonte de pauta à 

imprensa do Estado.

O Prêmio MPMS de Jornalismo Jorge Góes, na sua 2ª edição, teve a 

função valorizar o trabalho de jornalistas que se empenham em levar 

informação de forma responsável, com qualidade e transparência para 

a sociedade. No ano de 2019, representantes de vários veículos de co-

municação de todo o Estado e autoridades locais estiveram presentes 

na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, prestigiando o evento e 

recebendo a premiação e homenagens pela parceria e/ou pelos rele-

vantes serviços prestados à sociedade.

Figura 2. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

Procuradora de Justiça Ariadne de 

Fátima Cantú da Silva, Procurador 

de Justiça Olavo Monteiro Mas-

carenhas, Promotora de Justiça e 

Secretária-Geral do MPMS, Bianka 

Karina Barros da Costa, Promotor de 

Justiça e Presidente da Associação 

Sul-Mato-Grossense dos Membros 

do Ministério Público, Romão Avila 

Milhan Junior, e o Promotor de 

Justiça Luciano Furtado Loubet, 

durante evento do 2º Prêmio MPMS 

de Jornalismo Jorge Góes, em 

30.9.2019.

Soma-se a isso a cobertura em todos os eventos realizado pela PGJ e 

naqueles em que membros do MPMS compareceram a outras institui-

ções. A equipe responsável pela área de jornalismo também realizou 

viagens para o interior do Estado, com o objetivo de criar uma rede de 

informações com as empresas de comunicação distantes da Capital.

A equipe realizou cobertura jornalística nos Encontros Regionais de 

Dourados, Coxim, Três Lagoas e Nova Andradina, bem como na inau-

guração do Gaeco em Dourados. Essa aproximação com o interior do 

Estado gerou matérias e subsídios para auxiliar na criação e exposição 

do Memorial do MPMS, que foi criado em 2008 e apresentado durante 

a comemoração dos 40 anos da Instituição, com novos itens no acervo, 

adquiridos em um trabalho realizado de forma sistemática com o 

objetivo de preservar a memória do Ministério Público.

Assecom em números

723
NOTÍCIAS NO PORTAL DO MPMS

26
PROGRAMAS INÉDITOS NO MP NA TV 

12
COLETIVAS

79
MATÉRIAS EM NÍVEL NACIONAL
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Em relação à mídia externa, ressalta-se que o ano de 2019 apresen-

tou uma quantidade de matérias 166% superior ao ano de 2018. As 

matérias veiculadas na mídia externa são cadastradas no SuperClip-

ping.

3.373

8.971

2018 2019

+166%

no total de 
matérias 
publicadas em 
mídias externas 
em relação a 
2018

Figura 3. Matérias publicadas na 

mídia externa – 2018-2019.

Tabela 3. Comunicação externa – matérias veiculadas pela 
Assecom

Tabela 4. Comunicação interna

Clipping

O clipping é um processo de seleção de notícias em jornais, revistas, 

sites e outros meios de comunicação, que resulta num apanhado 

de recortes sobre assuntos de interesse dos membros. Diariamen-

te a equipe de jornalismo lista as notícias veiculadas na mídia no dia 

anterior. Esta coleta de informações é possível com o “SuperClipping”, 

uma ferramenta desenvolvida de forma a possibilitar o cruzamento de 

dados e datas sobre assuntos de interesse institucional. Em 2019 as 

pesquisas resultaram no cadastro de 214 relatos sobre o MPMS por 

meio de clipagem

Impresso 588

Online 7.683

Rádio mais de 300

TV 368

Blog 493

Posts no Instagram 515

Posts no Facebook 864

Atendimento à imprensa 620

Atendimento aos membros 464
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2.1.1.2 Marketing

A área de marketing criou e produziu durante o ano campanhas institucionais com temáticas diversas para 

comunicar conteúdos, serviços, datas e informações relevantes e de interesse público. Os profissionais de 

marketing auxiliam Procuradores e Promotores de Justiça em seus projetos e atribuições do dia a dia, pro-

duzindo materiais para eventos institucionais.

Além de criar, fotografar e capturar imagens, finalizar as artes, editar comerciais de rádio e de vídeo, a equipe 

da Assecom também realiza orçamentos e acompanha a produção de peças gráficas e audiovisuais produ-

zidas por terceirizados.

Ações internas também são sugeridas, tais como peças referentes ao Dia da Mulher, à campanha Outubro 
Rosa e ao Dia do Servidor, bem como o Projeto “Sessão das 12”, que transmite filmes entre as 12h e as 

13h, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, para os colaboradores que permanecem nas dependências 

do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça nesse horário.

Mais de 850 peças publicitárias foram produzidas para atender a demanda institucional, entre elas os 

eventos da ESMP-MS, além de sinalizações, visitas e cerimônias diversas.

Vídeos e peças gráficas alusivos aos 40 anos do MPMS foram divulgados durante todo o ano de 2019, o que 

culminou na criação do livro contendo histórias vivenciadas pelos membros da Instituição, dados históricos 

e fatos marcantes. O livro foi uma ação integrante do projeto “MPMS 40 anos”, e foi lançado durante sessão 

solene do Colégio de Procuradores de Justiça, em 13.12.2019.

Cartilhas como as do Estatuto do Idoso ou Preservação da Água, além de cards para publicação nas redes 

sociais abordando temas como racismo, engajamento social na reciclagem, abuso sexual infantil, entre 

outros, foram criadas para o despertar de uma nova cultura interna e conscientização.

A área de marketing segue ainda uma extensa lista de datas comemorativas referenciadas na sociedade ou 

para o público interno. Assim, diariamente é possível visualizar artes criadas em mídia interna ou rede social.

Os eventos da ESMP-MS, materiais para o Congresso Estadual do MPMS e a comemoração dos 40 anos da 

Instituição foram produzidos pela Assecom, que planejou e elaborou cada detalhe para dar visibilidade às 

ações dos setores do MPMS.

As redes sociais fomentaram cards que retrataram a missão do MPMS, o trabalho dos seus membros, infor-

mações de utilidade pública e divulgação dos projetos originários dos Núcleos, Centros de Apoio Operacio-

nal, Procuradorias e Promotorias de Justiça.
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Figura 4. Outdoor que fez parte da campanha de combate ao abuso sexual, 

abordando como identificar os sinais de que uma criança ou adolescente 

pode estar sendo vítima dessa prática.

Figura 5. Campanha Setembro 

Amarelo, que culminou com 

audiência pública no âmbito da 

Procuradoria-Geral de Justiça, com 

especialistas sobre o tema “suicídio”, 

sensibilizando a sociedade para a 

questão.

Figura 6. Capa do livro que conta a 

história da Instituição e traz relatos 

dos membros de casos marcantes 

em suas trajetórias.

Figura 7. Selo comemorativo dos 

40 anos do MPMS, elaborado em 

parceria com a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Figura 8. Campanha alusiva a um ano de criação da ESMP-MS.

Figura 9. Identidade visual para o IX 

Congresso Estadual do MPMS.
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Redes sociais

Ainda que as contas no Facebook e Instagram institucionais tenham 

sido criados há algum tempo, os índices de seguidores das referidas 

redes sociais são crescentes a cada ano. As peças criadas para divulga-

ção por meio do WhatsApp também tiveram aumento expressivo de 

disparos (envios/compartilhamentos).

Com temáticas diversas, como corrupção, prevenção ao suicídio, 

combate à violência doméstica e ao abuso sexual de crianças e ado-

lescentes, proteção ao consumidor e ao meio ambiente, Brasil ético, 

educação inclusiva, a equipe de marketing continua a alimentar as 

redes sociais, de modo a contemplar todos as áreas abrangidas pelos 

CAOs e os eventos de capacitação da ESMP-MS. No Facebook, além 

das campanhas desenvolvidas pela área de marketing, são publicadas 

diariamente as principais matérias pela área de jornalismo da Assecom.

Em relação ao número de seguidores no Facebook e Instagram, em 

2019 observou-se um incremento de 10% e 14%, respectivamente, em 

relação ao ano anterior.

instagramFACEBOOK-SQUARE

Tabela 5. MPMS nas redes 
sociais

Posts no Instagram 515

Posts no Facebook 864

Seguidores no Facebook 10.329

Seguidores no Instagram 6.689

2.1.1.3 Rádio, TV e Multimídia

Empenhados em angariar espaços em meios de comunicação para di-

vulgação das ações do MPMS, foram renovados os acordos de coope-

ração técnica firmados em anos anteriores com os veículos de comuni-

cação, bem como firmadas novas parcerias, com o compromisso de 

divulgar o material produzido pela Assecom.

2.1.1.4 Projeto Sessão das 12h

Em 2019 a Assecom criou um projeto com o objetivo de oferecer uma 

alternativa de entretenimento cultural para o público interno por meio 

da exibição de filmes, documentários, animações e outras produções 

audiovisuais.

� � �
COMERCIAIS PARA RÁDIO:

14
spots

MP NOTÍCIAS:

177 

programas de rádio

VIDEOS:

27
produções audiovisuais 
e animações

Figura 10. Artes criadas para pu-

blicação nas redes sociais, relativas 

ao Dia Nacional das Florestas e ao 

projeto “Por dentro da lei”. As publi-

cações destacam datas marcantes 

e que dizem respeito ao papel insti-

tucional, bem como abordam novas 

legislações e esclarecem direitos.
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O setor, ciente de que vários integrantes da Instituição – membros, servidores, estagiários, menores aprendi-

zes e terceirizados – permanecem no prédio da PGJ durante o intervalo destinado ao almoço, e que muitas 

vezes, por falta de opção, não saem de seus espaços de trabalho, o projeto “Sessão das 12h” propõe a 

exibição de obras com no máximo 60 minutos, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques; o tempo foi limitado tendo como base o horário padrão de intervalo.

Inicialmente foram exibidas as produções disponíveis de forma gratuita na plataforma Videocamp, na 

intenção de gerar relexão, discussão e ações transformadoras a partir de pautas socialmente relevantes.

Na estreia, em 30 de outubro, obteve-se boa participação do público interno, o que incentivou a 
Assecom a buscar parceria junto ao SESC Cultura para ampliar o acervo. Assim, o ano se encerrou com 
a exibição de filmes em decorrência desta. Pretende-se que o projeto siga seu curso em 2020.

2.1.1.5 Memorial

Em 2019, houve progresso significativo nas questões que envolvem o acervo que integra o Memorial do 

MPMS. A partir do planejamento estratégico elaborado conjuntamente com a Seplange e a equipe da 

Assecom responsável pelo memorial, tornou-se mais fácil pontuar as ações e dar corpo aos objetivos.

As estratégias abordadas pela Assecom consistiram nas seguintes ações:

 z Reuniões periódicas da Comissão do Memorial;

 z Levantamento de materiais e informações para elaboração do livro em comemoração dos 40 anos do 

MPMS;

 z Pesquisas nos álbuns e nos arquivos de rede para localizar fotografias da posse dos Promotores de Justiça 

Substitutos de todos os concursos públicos de provas e títulos realizados entre os anos de 1979 e 2017, 

além de fotografias das inaugurações das sedes das Promotorias de Justiça do Estado de MS;

 z Participação da Assecom no X Encontro Nacional de Memoriais do Ministério Público, em Macapá/AP, 

organizado pelo Comitê de Políticas de Gestão de Documento e Memória do Ministério Público do CNMP 

e pelo Ministério Público do Amapá (MPAP) – o encontro possibilitou a troca de experiências entre os MPs 

de todo o país, em especial com aqueles mais antigos e cujo trabalho de coleta de dados e composição 

de acervo se encontram mais avançados;

 z Deslocamento realizado para as comarcas de Paranaíba e Três Lagoas, para o fim de recolher materiais 

doados para o acervo do Memorial – em Paranaíba foram coletados objetos pessoais e funcionais dos 

membros Élio Robalinho Pereira e Cláudia Menezes Pereira; e em Três Lagoas, do Promotor de Justiça 

Manoel de Oliveira Gomes;

 z Organização de 923 CDs e DVDs referentes ao registro em mídia digital de reuniões, decisões, solenida-

des e congêneres ; 237 minifitas dos anos de 2003 a 2015; 53 álbuns fotográficos dos anos de 1990 a 

2015; 13 livros do relatório anual de 1979 a 1998; 13 álbuns de notícias veiculadas de 1992 a 1999; 1 

livro de resoluções de 1990 a 1991; dois livros de termos de convênio de 1988 a 1998; 27 livros de atos 

processuais de 1979 a 1994;
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 z Pesquisa e registro digital de cadernos e livros históricos junto à 

SGP: cinco livros de certidões dos anos de 1979 a 1992; um livro 

de atas do Colégio de Procuradores do ano de 1984; um livro de 

eleições para Procurador-Geral de Justiça do ano de 1990; um 

livro de posse de estagiários do ano de 1979; um livro de atas do 

Conselho Superior do Ministério Público do ano de 1979;

 z Coleta de materiais junto ao Promotor de Justiça Izonildo Gonçalves 

de Assunção Junior, que ofertou duas pastas com notícias veicula-

das para serem escaneadas para o acervo do Memorial;

 z Pesquisas nos jornais e sites de notícias sobre o incêndio criminoso 

dos veículos do Gaeco;

 z Levantamento de dados em jornais e sites de notícias sobre os 

membros Manoel de Oliveira Gomes, Élio Robalinho Pereira, Cláudia 

Menezes Pereira e Milton Keniti Kogawa;

 z Coleta de alguns itens pessoais e funcionais do Procurador de 

Justiça Aroldo José de Lima para inclusão no acervo no Memorial;

 z Planejamento e seleção de itens, registros, identidade visual para 

apresentação de parte do acervo no final do ano, com reuniões, or-

ganização dos materiais e montagem do espaço;

 z Exposição do acervo no evento de 40 anos, no dia 13 de dezembro 

2019.

Figura 11. Memorial do MPMS, 

exposto durante a comemoração 

dos 40 anos da Instituição, no prédio 

da Procuradoria-Geral de Justiça, em 

13.12.2019.
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2.1.2 Assessoria de Revisão

À Assessoria de Revisão (Asserev) compete a revisão ortográfica de 

textos institucionais determinados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

A correção é efetuada por dois servidores, de modo a assegurar pelo 

menos duas leituras de cada demanda.

Os envios à Asserev são registrados pelos servidores, para fins de 

controle interno, em arquivo específico, onde são registradas as 

seguintes informações: i) data da entrada; ii) unidade de origem do(s) 

item(ns); iii) nome do integrante da Instituição que realizou o enca-

minhamento; iv) tipo de documento; v) data da correção; vi) data da 

devolução.

Referentemente aos registros quantitativos do setor, o ano de 2019 

totalizou 3.504 encaminhamentos ao setor, representando 8.919 itens 

unitários para fins de revisão. A média de documentos revisados pela 

Asserev durante o exercício foi de 37 por dia de expediente. Registre-

-se que, durante o ano de 2018, a Asserev realizou a revisão de 6.246 

itens contra 8.919 no ano de 2019, resultando num incremento de 
cerca de 42% no volume de material revisado.

6.246

8.919

2018 2019

+42%

no volume total 
de material 
revisado. em 
relação a 2018

Figura 12. Evolução da quantidade 

de documentos enviados à ASSEREV 

(2018-2019)

Tabela 6. Quantitativo de documentos revisados por tipo de 
documento

Tipo de documento Total

 Portarias  4.730 

 Posts  667 

 Prismas  505 

 Cartões de aniversário  391 

 Certificados  304 

 Ofícios  194 

 Cartões  167 

 Diplomas  136 

 Pareceres  126 

 Placas  112 

 Matérias jornalísticas  98 

 Programações  98 

 Minutas de resolução  84 

Outros  1.307 

Total  8.919 
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Tabela 7. Quantitativo de documentos revisados por órgão

Figura 13. Evolução mensal do quantitativo de documentos revisado

Órgão Quantidade de documentos

Acerim  184 

Acerim/CNPG  15 

Apoio do PGA  7 

Assecom  2.654 

Assecom/CNPG  241 

Assep  351 

Audint  24 

Caoma  26 

CGMP  12 

CNPG  5 

CPAD  3 

Daos  22 

Órgão Quantidade de documentos

Deng  5 

ESMP  151 

Gabinete  35 

Gabinete/CNPG  109 

GED  6 

Nuij  1 

Sefin  64 

SEG  103 

Seplange  48 

SGP  4.848 

STI  5 

Total  8.919 

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

534
590

457

672

791

546

884

812
872 860

895

1.006

Total:  8.919
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2.1.3 Assessoria Militar

Responsável pela segurança na Procuradoria-Geral de Justiça e nas 

Promotorias de Justiça da capital e do interior, a Assessoria Militar 

(Asmil) foi integrada durante 2019 por um corpo de 119 policiais 

militares, composto pelo Corpo Voluntário de Militares da Reserva Re-

munerada da Polícia Militar bem como por assistentes militares lotados 

diretamente na Instituição.

As atividades administrativas da Asmil no decorrer do ano de 2019 

compreenderam a elaboração das escalas para os serviços de 

segurança, desempenhados por servidores e pessoal terceirizado, 

além da expedição de memorandos, ofícios, relatórios de missão e re-

latórios diversos, totalizando 884 documentos expedidos, represen-

tando 24,86% documentos a mais em relação ao ano anterior (708 

documentos em 2018).

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

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

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).

Foram efetivadas as medidas necessárias à segurança dos prédios da 

Procuradoria-Geral de Justiça, do Gaeco, da Casa da Mulher Brasilei-

ra, das Promotorias de Justiça da capital (Unidades Ricardo Brandão e 

Chácara Cachoeira), além de 39 Promotorias de Justiça do interior do 

Estado.

A assistência e a recepção ao público externo totalizaram 17.742 aten-
dimentos.

Em relação à segurança dos membros da Instituição, esta foi operacio-

nalizada diariamente ao Procurador-Geral de Justiça, inclusive durante 

viagens oficiais e com a adoção de medidas necessárias à segurança 

dos membros da Instituição em virtude de ameaças, durante os 

períodos eleitorais, nas visitas aos estabelecimentos penais e aos ae-

roportos. A segurança dos membros também foi efetivada durante 

eventos, reuniões e vistorias técnicas em Promotorias de Justiça. A 

Asmil também foi responsável pela segurança de membros do MP de 

outros Estados, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e 

ainda do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, quando de 

sua participação no IX Congresso Estadual do Ministério Público de 

Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Futuro: os novos desafios”, 

no período de 4 a 6.12.2019.

17.742
ATENDIMENTOS EM 2019

708
884

2018 2019

+24%

no número de 
documentos 
expedidos em 
relação a 2018
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Durante o ano de 2019, os integrantes da Asmil participaram dos seguintes cursos de capacitação:

 z “Curso de Gerenciamento de Crise no âmbito do MPE”, realizado pela Escola Superior do Ministério 

Público (ESMP-MS).

 z “Curso de Escolta Armada”, realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, em Porto Velho/RO.

2.1.4 Gestão de Pessoas

À Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), subordinada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, compete 

a direção, a coordenação, a organização, a orientação, a supervisão, a execução e o controle das atividades 

de administração de Gestão de Pessoas do Quadro do Ministério Público Estadual. A estrutura da SGP é 

composta por 21 servidores efetivos e comissionados, dois estagiários de pós-graduação e dois menores 

aprendizes do Instituto Mirim de Campo Grande.

2.1.4.1 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 à estagi-

ários e às carreiras de membros e servidores passam por esses setores.

Em 2019 verificaram-se as seguintes movimentações no Quadro de Membros e Servidores do Ministério 

Público:

Tabela 8. Movimentações no Quadro de Membros e Servidores do Ministério Público

Nomeações Quantidade

Servidores comissionados  52 

Exonerações Quantidade

Servidores efetivos 3

Servidores comissionados 46

Aposentadoria Quantidade

Membro 1

Servidor 2
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No tocante às 52 nomeações, foram adotadas as providências administrativas de conferência das documen-

tações 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. Com relação à Política de Segurança Institucional, os Termos de Compromisso de Manutenção 

de Sigilo e Termos de Informações Pessoais foram assinados no momento da posse dos servidores.

Também foram adotadas todas as providências necessárias quanto aos 49 servidores exonerados, tais como 

controle de devolução de identidades funcionais, crachás, verificação de regularidade de registros de frequ-

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

Durante o ano de 2019, houve dois registros de movimentação de servidores, com a efetivação remoção 

por permuta entre servidores das comarcas de Três Lagoas e Aparecida do Taboado, e de Campo Grande e 

Jardim.

Foram atualizados os cadastros de 62 policiais militares e cinco servidores da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, provenientes de convênios firmados com o Ministério Público Estadual.

No ano de 2019, foram publicadas 13 concessões de teletrabalho. Após a publicação do ato de concessão, 

foi cadastrada uma nova jornada de trabalho, em conformidade com a decisão, bem como realizado o 

controle do registro de frequência para fins de pagamento do auxílio-transporte.

2.1.4.2 Pagamento de pessoal

O Departamento de Pagamento de Pessoal (Depag) executa rotinas inerentes à área de Recursos Humanos, 

referentes à gestão das folhas de pagamento de membros e servidores desta Instituição. Além da elaboração 

das folhas de pagamentos regulares, de benefícios, 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 informações obrigatórias aos órgãos governamentais e emitidos 

relatórios referentes às inclusões em folha de pagamento e às consignações facultativas e obrigatórias.

Tabela 9. Atividades no Depag

O Depag também efetuou o levantamento e a prestação de informações em processos administrativos 

relativos à concessão de vantagens e outros benefícios financeiros a membros e servidores, tais como: gra-

tificações por encargos especiais, de diligência, adicional de qualificação, adicional de plantão, diárias, in-

Atividades Quantidade

Elaboração de folhas de pagamento  489 

Elaboração de folhas de diárias de membros e servidores  3.549 

Emissão de relatórios de inclusões em folha de pagamento  8.321 
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denização de substituição, indenização de função, pagamentos de auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar, 

benefício médico-social, auxílio-transporte, diárias, licenças-prêmios, entre outros.

Também foram realizadas as instruções e cálculos em processos para concessão de aposentadorias e de 

pensões, emissão de declarações, comprovantes de pagamentos, carta-margem, planilhas referentes às in-

formações financeiras dos membros e servidores e, ainda, a geração de informações relativas aos compro-

vantes 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).

Destaca-se que as planilhas que alimentam o Portal da Transparência do Ministério Público Estadual, a cargo 

da Secretaria de Gestão de Pessoas, de acordo com a regulamentação pertinente são realizadas também 

pelo Depag.

2.1.4.3 Serviço social

O atendimento e orientações aos membros e servidores do MPMS quanto a benefícios, previdência, plano 

de saúde, licenças médicas ocorrem no âmbito da SGP por meio da área de Serviço Social.

Em 2019 foram emitidos 290 Boletins de Inspeção Médica (BIMs). Com relação ao acompanhamento 

realizado na concessão de afastamentos de membros e servidores, foram verificadas 154 licenças para tra-

tamento de saúde de servidor, 23 licenças-maternidade e 19 licenças por motivo de doença em pessoa da 

família. Houve, ainda, a concessão de uma readaptação de servidor do quadro da Instituição.

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 fins 

de concessão de auxílios previdenciários. O setor manteve também as visitas domiciliares e hospitalares aos 

membros e servidores, quando necessárias. Durante o exercício de 2019, ocorreram duas concessões de 

auxílios-doença previdenciários.

Os contratos dos planos de saúde da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (CASSEMS) 

e da UNIMED Campo Grande oferecidos aos membros e servidores são acompanhados diretamente pela 

área de Serviço Social para agilizar atendimentos e demais informações. 

Pela UNIMED, foram realizadas 72 inclusões e 66 exclusões de titulares e seus dependentes; foram realiza-

dos contatos para agilizar atendimentos cirúrgicos e exames, auxílio-funeral, plano de continuidade assisten-

cial, relatório de participação em consultas médicas, reembolsos de mensalidades; e também foram execu-

tados 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 
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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.

2.1.4.4 Estagiários na área administrativa

No início de 2019, o quadro de estagiários da área administrativa, excetuando-se os estagiários da área de 

Direito, possuía 87 estagiários, sendo 34 de nível médio, 42 de graduação e 11 de pós-graduação.

No decorrer do ano foram realizadas 139 contratações e 131 rescisões. As rescisões ocorreram nas seguintes 

situações: término da vigência do Termo de Compromisso de Estágio; a pedido do interessado; pela razão 

da conveniência e necessidade de serviço; pelo desempenho insatisfatório ou por conclusão do curso na 

instituição de ensino.

Os Termo de Compromissos de Estágio são ordinariamente elaborados com vigência de um ano podendo 

ser prorrogados por mais um ano conforme cada caso. As prorrogações. realizadas por meio de Termos 

Aditivos, totalizaram 49 em 2019.

Ao término do ano, o quadro de estagiários apresentou 95 estagiários ativos, sendo:

 z 32 de nível médio

 z 37 de nível superior de graduação

 z 26 de nível superior de pós-graduação

A SGP recebeu, no decorrer do ano, 2.474 documentos do Protocolo-Geral referentes a pedidos de recesso 

remunerado de estagiários, bem como folhas de frequência, avaliações mensais de desempenho, encami-

nhamento de documentos de estagiários e Termos de Compromisso de Estágio.

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

procedimentos 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, orien-

tações sobre folha de frequência e avaliações mensais de desempenho, solicitação de cartões de acesso às 

catracas, entre outros.

Ainda, foram firmados 32 convênios entre o Ministério Público Estadual e instituições de ensino.
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2.1.4.5 Modernização Administrativa

Em janeiro de 2019, foi dado início ao projeto “Paiaguá”, que tem por 

objeto a implantação dos Sistemas e-Turmalina e e-Jade, na versão 

web, e é voltado a viabilizar a racionalização e a simplificação dos atos 

e procedimentos administrativos no âmbito do Ministério Público 

Estadual.

O Comitê de Modernização Administrativa que coordena o projeto 

é integrado pelos Promotores de Justiça Paulo Roberto Gonçalves 

Ishikawa, Bianka Karina Barros da Costa, Paulo César Zeni e Ricardo 

de Melo Alves, e pelos servidores Elisa Mari Kihara Zaha, Fabiano Alves 

Davy, Murilo Rolim Neto, Myrian Raquel Rodrigues da Silva e Valdemil-

son Massayoshi Thaada.

Os trabalhos de implantação do referido sistema iniciaram-se em 

janeiro de 2019, com reuniões de trabalho entre membros, servidores 

dos setores envolvidos e funcionários da empresa Ábaco Tecnologia da 

Informação Ltda, responsável pela implantação do sistema. Durante as 

reuniões, foram realizados levantamentos de requisitos, elaboração de 

cronogramas de implantação e demais assuntos relacionados.

No mês de outubro de 2019, servidores da SGP participaram de treina-

mento para implementação dos sistemas e- Turmalina e Quartzo. O 

curso foi realizado na ESMP-MS e no CPJ, na Procuradoria-Geral de 

Justiça, no período de 14.10 a 1º.11.2019.

Figura 14. Treinamento dos 

sistemas e-Turmalina e Quartzo para 

os integrantes da SGP, nas depen-

dências da ESMP-MS, ocorrido entre 

14.10 e 1º.11.2019.

No conteúdo programático ministrado pela Ábaco Tecnologia da In-

formação Ltda., foram abordados vários módulos como: previdência, 
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estagiários, cadastro básico, folha de pagamento, relatórios de sistema, prestação de contas, cadastro de 

rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e cadastro único.

A etapa de implantação do Sistema e-Turmalina, versão web, encerrou-se em dezembro de 2019, iniciando-

-se então a migração dos dados para sua entrada em produção no ano de 2020.

2.1.4.6 Atuação administrativa

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

MPMS, bem como expedientes a órgãos externos.

Tabela 10. Atuação administrativa

Verificou-se que, no ano de 2019, conforme consulta ao Sistema de Protocolo da Procuradoria-Geral de 

Justiça, NOTES, tramitaram na SGP 5.024 documentos referentes aos membros e servidores do Parquet.

Houve, ainda, inserções de informações nos assentamentos funcionais, expedições de certidões, reorgani-

zação das pastas funcionais, gerenciamento das informações disponibilizadas na home page por meio do 

sistema GECON, recebimento e acompanhamento das declarações de bens e rendas de todos os servido-

res 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 a 

imprensa oficial, para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público (DOMP), controle de material 

utilizado pela SGP e 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 de referidos documentos para as Comissões de Desempenho e de 

Estágio Probatório.

Atividades Quantidade

Elaboração de folhas de pagamento  489 

Elaboração de folhas de diárias de membros e servidores  3.549 

Emissão de relatórios de inclusões em folha de pagamento  8.321 
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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.

2.1.4.7 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 agosto, respectivamente.

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 relacio-

nados ao eSocial e ao tema qualidade de vida no trabalho.
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A Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça é composta atu-

almente pelos Promotores de Justiça Ana Lara Camargo de Castro, 

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

Alves.

Os Assessores Especiais Ricardo de Melo Alves e Paulo César Zeni 

mantiveram-se, no decorrer de 2019, como membros do Comitê Es-

tratégico de Tecnologia da Informação (CETI), incumbido da coorde-

nação de todas as medidas e ações empreendidas na área de tecnolo-

gia da informação no âmbito da Instituição. Permaneceram, 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.

2.2 Assessoria Especial do 
Procurador-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

À Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça (Assep) compete assessorar o PGJ na tomada de 

decisões e na elaboração de pareceres sobre matérias que lhe sejam submetidas por força de suas atribui-

ções institucionais e para atuação nos processos de sua competência privativa; promover a instrução dos 

autos processuais de competência privativa do Procurador-Geral de Justiça, promovendo pesquisas legisla-

tivas, na doutrina e na jurisprudência; minutar as decisões em processos de atribuição do CSMP e do CPJ; e 

realizar as tarefas de apoio às atribuições do Procurador-Geral de Justiça no exercício das funções de Presi-

dente dos referidos órgãos colegiados.

Figura 15. Promotor de Justiça 

Ricardo de Melo Alves, Assessor 

Especial do PGJ, durante o “Encontro 

Regional 2019 – Região do Bolsão”, 

que ocorreu nos dias 27 e 28.6.2019, 

em Três Lagoas/MS.
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Entre os trabalhos elaborados pela Assep, importa destacar que 

o Promotor de Justiça e Assessor Especial Ricardo de Melo Alves 

continuou supervisionando os trabalhos de atualização do Portal da 

Transparência, bem como deu continuidade aos trabalhos desenvolvi-

dos na área da Política de Segurança Institucional.

Em decorrência da Portaria nº 1205/2019-PGJ, de 8.4.2019, o Assessor 

Especial Ricardo de Melo Alves auxiliou o Procurador-Geral de Justiça 

em procedimentos de sua atribuição originária, na análise dos procedi-

mentos encaminhados pelos membros do MPMS, bem como na 

expedição de 213 portarias entre os meses de abril e dezembro de 

2019.

Figura 16. Promotor de Justiça 

Paulo César Zeni, Assessor Especial 

do PGJ, durante üo Encontro 

Regional 2019   Bonito, que ocorreu 

nos dias 19 e 20.9.2019, em Bonito/

MS.

Figura 17. Promotor de Justiça 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, 

Assessor Especial do PGJ, durante 

audiência pública, que ocorreu no 

dia 29.10.2019, na Assembleia Le-

gislativa do Estado de Mato Grosso 

do Sul.
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O Assessor Especial Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa continuou in-

tegrando 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 presiden-

te da Comissão responsável pelo Projeto Gestão por Competências no 

âmbito do Ministério Público Estadual; integrou o Conselho Adminis-

trativo-Consultivo da ESMP-MS e o Comitê de Segurança Institucional. 

Manteve-se na presidência do Comitê de Modernização Administrati-

va. Por fim, também atuou 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, Desenvolvi-

mento e Gestão, por meio da Secretaria de Gestão da Escola Nacional 

da Administração Pública, e o CNMP.

A Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro assessora o Pro-

curador-Geral de Justiça nas ações penais de competência originária 

do Tribunal de Justiça, nas investigações afetas às autoridades deten-

toras 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. Realizar 

assessoria também em processos de precatórios, recursos adminis-

trativos em suscitação de dúvida, e, ainda, nas decisões proferidas 

pelo Procurador-Geral de Justiça decorrentes do art. 28 do Código de 

Processo Penal. No ano de 2019, manteve-se atuando como membro 

auxiliar junto à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do CNMP.

Figura 18. Promotora de Justiça 

Ana Lara Camargo de Castro, 

Assessora Especial do PGJ.
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A Assep atuou, durante o ano de 2019, auxiliando o Procurador-Geral de Justiça na elaboração de decisões 

dirimindo diversos conflitos de atribuições entre os membros do MPMS. Os Assessores Especiais ainda 

fizeram o assessoramento presencial em todas as sessões do CSMP e do CPJ, analisaram e elaboraram 

minutas de resoluções.

No tocante à elaboração de pareceres e minutas de resolução, constam:

 z Alteração dos dispositivos do Anexo I da resolução que instituiu o Regimento Interno do MPMS.

 z Minutas de resolução para adequação do regramento das investigações ministeriais às inovações legis-

lativas.

 z Resolução que disciplina o compromisso de ajustamento de conduta nos atos de improbidade adminis-

trativa, o acordo de leniência no âmbito do MPMS.

 z Instalação da comarca de Coronel Sapucaia e elevação da comarca de Terenos para segunda entrância, 

redefinição das atribuições das Promotorias de Justiça de Dourados.

 z Criação e instalação da 3ª Promotoria de Justiça de Amambai.

 z Criação da 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Alteração do Regimento Interno da Ouvidoria do MPMS para autorizar o Ouvidor a arquivar de plano 

reclamações e outros pedidos que se revelem aparentemente inconsistentes, sem indícios de verossimi-

lhança ou que reclamem providência incompatíveis.

 z Alteração da resolução que instituiu o Colar do Mérito Manuel Ferraz de Campos Salles.

 z Resolução que trata do plantão semanal dos membros do MPMS das comarcas de entrância especial e 

das Procuradorias de Justiça.

 z Resolução regulamentando a eleição do Procurador-Geral de Justiça do biênio 2020-2022.

 z Alteração do regimento Interno do CSMP para regulamentação das sessões de julgamento em ambiente 

eletrônico.

 z Uma ADI proposta em face de lei municipal que instituiu meia entrada em estabelecimentos que propor-

cionam lazer e entretenimento aos servidores de um dos municípios do Estado.

Por intermédio da Assep, foi firmado acordo de cooperação entre o MPMS e a Secretaria de Estado de 

Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Sejusp, com o objetivo de promover a troca eletrônica 

de informações, permitindo a integração eletrônica de sistemas e o acesso às informações constantes do 

banco de dados do SAJMP e do Sistema SIGO.

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

-Geral de Justiça perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em procedimentos de 

sua atribuição originária. 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 temas que ganharam 

destaque estão a ADI em face de dispositivos de lei do Município de São Gabriel do Oeste que possibilitou 

reajuste dos subsídios dos vereadores, bem como o pagamento por sessões extraordinárias.



32

Relatório Anual de Atividades  |  2019

Destaca-se o auxílio ao Procurador-Geral de Justiça em manifestações em procedimentos administrativos 

disciplinares (PAD) em face de magistrados, que tramitam perante a Secretaria da Magistratura do TJMS 

(Resolução nº 35/2011 do CNJ).

Atuou a Assep em investigações criminais envolvendo Prefeitos e outras autoridades com prerrogativa de 

foro, com o apoio de outros órgãos do MPMS, como o Gaeco, o Daex e o CI, reforçando a importância e 

necessidade dessa integração no âmbito da Instituição, a fim de viabilizar maior efetividade nas investiga-

ções e intensificar o combate à corrupção. Ressalta-se também a formalização de acordos de colaboração 

premiada, os quais conferem efetividade à persecução criminal e permitem aprofundar as investigações em 

torno de crimes contra o patrimônio público, entre outros, auxiliando na elucidação de fatos.

Tabela 11. Principais movimentações da ASSEP - 2019

Movimentos Número de movimentações

Juntada de documentos 1.359

Encaminhamento a órgão interno 1.255

Registro de protocolo 865

Finalizado por evolução 353

Procedimentos concluídos/arquivados 495

Encaminhamento a membro 333

Outras providências 423

Cadastrado 559

Documentos peticionados eletronicamente 237

Manifestação 371

Entrada de carga 443

Decisões monocráticas 292

Ofícios 151

Portarias 149

Análise para distribuição 290

Manifestações em segundo grau 116

Registro de notícia de fato 118

Instauração de procedimento administrativo (PA) 108

Expedição de documentos diversos 99

Desarquivamentos 75
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Movimentos Número de movimentações

Decisões e despachos administrativos 172

Ciências 81

Resoluções 21

Votos 17

Notificações 12

Senha gerada para acesso via internet 8

Declínio de atribuição 8

Agravos internos (art. 1.021 do CPC) 14

Outras causas 10

Homologação de arquivamento 5

Petição inicial 15

Termos de declaração 4

Oferecimento de denúncia 4

Recomendação 4

Instauração de procedimentos investigatórios criminais (PIC) 13

Impugnação aos embargos 3

Convênios/termos de cooperação 3

Instauração de inquéritos civis (IC) 7

Instauração de procedimentos preparatórios (PP) 2

Agravos regimentais 2

Embargos de declaração 2

Recursos ordinários 2

Conflito negativo de atribuição 5

Trabalho técnico 2

Não homologação de arquivamento 2

Dilação de prazo com/sem diligência 4

Conflitos de competência 1

Pedido de homologação de acordo 1

Recursos especiais 4

Agravos de instrumento 1
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Movimentos Número de movimentações

Recursos extraordinários 2

Ciência em recurso especial 1

Termo de acordo de não persecução penal 1

Portaria de delegação do art. 30, X, da LC nº 79/1994 1
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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 do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS) é órgão de aperfeiço-

amento cultural e profissional dos membros da Instituição e seus servidores, nos termos do art. 41, inciso 

VII, da Lei Complementar Estadual nº 72/1994, alterada pela Lei Complementar nº 207, de 21.10.2015, e 

regulamentada pela edição da Resolução nº 15/2017-PGJ, de 5.7.2017.

Com a publicação da Resolução nº 15/2017-PGJ, foi disciplinada a organização, o funcionamento e demais 

atribuições da ESMP-MS. Na resolução são apresentadas determinações sobre as finalidades, competências 

e atribuições de toda sua estrutura organizacional, sendo instituída como o órgão destinado ao aperfeiçoa-

mento cultural e profissional dos membros da Instituição e de seus servidores. No mesmo ano, a Portaria nº 

4232/2017-PGJ, de 7.12, designou a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva para exercer a função 

de Diretora-Geral da ESMP-MS, dando-se o início efetivo das atividades em março de 2018.

Desde o início das atividades da ESMP-MS, foram assinados 11 termos de cooperação, visando estabelecer 

parcerias com instituições e outros órgãos públicos de modo a consolidar linhas de pesquisa, publicações 

e eventos educacionais conjuntos de interesse mútuo, além de convênios que trouxeram benefícios aos 

membros, servidores e seus dependentes, com facilidades econômicas para ingresso em escolas e cursos 

de qualificação profissional.

Além da programação das ações educacionais, a ESMP-MS investiu em projetos de inovação tecnológi-

ca, com a entrega do Portal da ESMP-MS (www.escola.mpms.mp.br), por meio do qual é possível acessar 

toda as ações ocorridas e as programadas, bem como informações diversas, inscrições, detalhes sobre as 

parcerias e convênios, acervo com a biblioteca digital, vídeos e conteúdos, notícias relacionadas à atuação da 

Escola e o direcionamento para o ambiente virtual de aprendizagem. Também como inovação tecnológica, 

foram entregues a plataforma de aprendizagem www.ead.mpms.mp.br e o aplicativo ESMP-MS, disponível 

no Google Play e na App Store, facilitando assim o acesso aos cursos e a gestão dos mesmos.

Registre-se a valiosa conquista da ESMP-MS no ano de 2019, no que se refere à implantação da Biblioteca 
Digital Dr. Manoel de Oliveira Gomes, a qual disponibiliza para membros e servidores duas plataformas 

de pesquisa on-line aos usuários: Revista dos Tribunais e Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico. A 

aquisição da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico permitiu reestruturar o acervo bibliográfico da 

Instituição, dado que contém vasto conteúdo de pesquisas, revistas, livros, vídeos, códigos, informativos, per-

mitindo compartilhamento de publicações, recursos de leitura/marcação, campo para “minhas anotações”, 

sendo possível o acesso via intranet e internet, visando transformar a informação em conhecimento aplicado, 

contribuindo para o desenvolvimento dos trabalhos inerentes à Instituição.
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Em 2019, foi publicada a Resolução nº 1/2019-CAC, de 20.11, que aprovou o Regimento Interno do Conselho 

Administrativo-Consultivo da Escola Superior, instituindo as competências, a composição, o funcionamento 

e as atribuições dos integrantes e a ordem dos trabalhos do referido Conselho.

Ocorreu também a expansão das atividades da ESMP-MS em cursos e eventos, num total de 37 ações 
para o desenvolvimento dos membros e servidores do MPMS: 13 cursos e 18 eventos produzidos pela 
ESMP-MS, além de 3 cursos em parceria com outras instituições e 3 cursos disponibilizados na moda-
lidade EaD. O relatório anexo ao final deste expediente relata a evolução da Escola Superior nos seus dois 

anos de atuação.

A ESMP-MS, por meio da atuação de sua Diretora-Geral, realizou diversas tratativas para estabelecer parcerias 

a fim de firmar acordos e termos de cooperação com escolas superiores de outras unidades do Ministé-

rio Público, bem como com outros órgãos, entre eles: Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), Serviço Social da Indústria (Sesi), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Universida-

de Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Ministério 

Público do Trabalho (MPT) – Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região.

Além das reuniões ordinárias e extraordinárias da ESMP-MS, a Diretora-Geral participou dos seguintes 

eventos:

 z 21.2 – Reunião com a então representante da Diretoria de Comunicação e Marketing do Sistema FIEMS 

– SENAI/SESI, Karla Karoline Assumpção Cavalcante Nery, a fim de iniciar as tratativas referente ao acordo 

de cooperação a ser firmado entre a ESMP-MS e o SESI/MS;

 z 1º.3 – Reunião com a equipe do Telessaúde, a fim de discutir a retomada do curso “Entendendo o SUS: 

Ministério Público no fortalecimento e efetivação do direito à saúde”, modalidade EaD, via plataforma do 

Telessaúde;

 z 26.3 – Sessão solene no Senado Federal, na qual recebeu o “Diploma Bertha Lutz”, homenagem a quem 

se destaca na luta pelo protagonismo feminino no Brasil – o prêmio foi uma indicação feita pela Senadora 

Simone Tebet, que reconheceu a atuação e a dedicação da Procuradora de Justiça no trabalho pelos 

Direitos Humanos, com enfoque na questão da violência contra a mulher, do racismo e da atenção às 

pessoas com deficiência;

Figura 19. Procuradora de Justiça 

e Diretora-Geral da ESMP-MS, 

Jaceguara Dantas da Silva, e 

Senadora Simone Tebet, durante 

entrega do Diploma Bertha Lutz, no 

Senado Federal, em 26.3.2019.
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 z 9.4 – Reunião com o Superintendente da Controladoria-Geral da União - Regional Mato Grosso do Sul 

(CGU-R/MS), Daniel Silveira, para tratativas acerca do curso “Mapeamento e Gestão de Riscos”, realizado 

mediante parceria Institucional;

 z 7.5 – Reunião com o Superintendente Estadual da Abin, Anderson Carvalho, a fim de firmar parcerias no 

que se refere a cursos de capacitação de interesse mútuo;

 z 22.5 – Reunião com o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e 

Diretor-Geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), Waldir Neves Barbosa, visando pleitear 

parceria institucional para realização dos cursos “Licitações públicas, legislação pertinente e controle 

externo – pontos centrais do planejamento à homologação” e “Orientações sobre a legislação pertinente 

e procedimentos aferidos pelo TCE-MS no âmbito das contratações administrativas e convênios”, com 

abordagem prática para servidores do MPMS que possuam atuação direta na temática;

 z 27.5 – Reunião com o Presidente do TCE-MS, Iran Coelho das Neves, a fim de firmar futuras parcerias no 

que se refere a cursos de capacitação de interesse mútuo;

 z 4.6 – Reunião com a equipe do Telessaúde, referente às providências administrativas necessárias para a 

efetiva realização do evento presencial “Entendendo o SUS: Ministério Público no fortalecimento e efeti-

vação do direito à saúde”, agendado para o mês de setembro;

 z 7.6 – Participação como debatedora no “12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção e Governança”, 

em Brasília (DF);

 z 21 a 23.8 – Participação no “1º Congresso Nacional de Direito Consensual no âmbito do Ministério 

Público” e na “1ª Reunião do Fórum dos Coordenadores de Núcleos de Autocomposição dos Ministérios 

Públicos”, em Recife (PE);

 z 30.8 – Participação como debatedora no “I Fórum de Igualdade de Gênero nas Instituições”, a convite da 

Associação dos Magistrados de MS e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul;

 z 4 a 6.9 – Participação no 23º Congresso Nacional do Ministério Público em Goiânia (GO);

 z 12.12 – Apresentação do relatório de dois anos de criação/atuação da ESMP-MS ao Colégio de Procura-

dores;

 z Reuniões ordinárias do Colégio de Diretores de Escola e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 

dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP):

 z 1ª Reunião Ordinária de 2019, dia 22.3.2019, em Recife (PE);

 z 3ª Reunião Ordinária de 2019, realizada no dia 4.9.2019, em Goiânia (GO).

2.3.4.1 Acordos e Termos de Cooperação

 z 29.3 –Acordo de cooperação firmado entre a ESMP-MS e a PGE, por meio da Escola Superior de 

Advocacia Pública, com o objetivo de promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, 

técnico e cultural, visando a formação, o aperfeiçoamento e a especialização discente, docente e técnica, 

bem como o desenvolvimento institucional;

 z 24.6 – Acordo de cooperação técnica com a Abin, visando o intercâmbio de informações, a capacitação e 

o aperfeiçoamento dos membros e servidores do MPMS;
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 z 11.7 – Termo de cooperação entre a ESMP-MS e o Sesi, visando a concessão de 20% (vinte por cento) de 

desconto para membros e servidores (ativos e aposentados), colaboradores do MPMS e seus respectivos 

dependentes, nas matrículas e mensalidades das vagas ofertadas nas Escolas do Sesi/MS;

 z 2.9 – Acordo de cooperação firmado entre a ESMP-MS e a UFMS, visando estimular a promoção de cursos 

em diferentes modalidades (extensão, aperfeiçoamento, pós-graduação lato sensu e stricto sensu), pre-

sencial ou a distância, para capacitação de servidores da UFMS, Procuradores e Promotores de Justiça 

e servidores do MPMS; assessoria técnica em perícias nas diferentes áreas de conhecimento em que a 

UFMS tem competência; estudo de demandas e projetos institucionais envolvendo data warehouse e 

inteligência artificial; segurança da informação; apoio científico e tecnológico para auxiliar na tutela de 

direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos em relação a ouvidoria dos partícipes envolvidos;

 z 13.9 – Acordo de cooperação técnica com a UFGD, firmado durante a abertura do curso “Entendendo 

o SUS: o Ministério Público no fortalecimento e efetivação do direito à saúde”, visando regulamentar a 

cooperação acadêmica, científica e cultural no desenvolvimento de ações voltadas à formação socioan-

tropológica de agentes públicos, bem como estabelecer mecanismos para a sua realização;

 z 12.11 – Assinatura do acordo de cooperação firmado entre a ESMP-MS e o MPT – Procuradoria Regional 

do Trabalho da 24ª Região, visando promover a cooperação técnica entre as duas instituições, de modo a 

consolidar linhas de pesquisa, publicações, eventos, cursos e treinamentos conjuntos de interesse mútuo.

2.3.4.2 Cursos realizados pela ESMP-MS

 ȁ JANEIRO

 z Curso “Treinamento básico do sistema SAJMP”, no dia 31.1.2019, no 

prédio-sede da ESMP-MS.

 z Curso Capacitação de Conselheiros Tutelares, disponível na platafor-

ma EaD Moodle da ESMP-MS, realizado em parceria com o Ministério 

Público do Estado de Goiás (MPGO).

 z Curso Hermenêutica de equilíbrio das franquias constitucionais, dispo-

nível na plataforma EaD Moodle da ESMP-MS, realizado em parceria 

com o MPGO.

 Ĉ FEVEREIRO

 z Workshop “Questões Institucionais”, no dia 15.2.2019, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques, na sede da PGJ.

 z Curso “Licitação e Fiscalização de Contratos Administrativos”, nos dias 

18 e 19.2.2019, no prédio-sede da ESMP-MS.

 z Workshop “Media Training”, nos dias 21 e 22.2.2019, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques, na sede da PGJ.
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 z Curso Improbidade Administrativa, disponível na plataforma EaD 

Moodle da ESMP-MS, realizado em parceria com o MPGO.

 Ĉ MARÇO

 z Curso “Mapeamento e Gestão de Riscos”, no período de 13 a 15.3.2019, 

no prédio-sede da ESMP-MS.

 z Encontro Regional 2019   Região Norte, nos dias 14 e 15.3.2019, no 

auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), na comarca de Coxim/MS, em parceria com a Associação Sul-

-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) e a PGJ.

 z Curso Métodos de Detecção da Verdade, no período de 20 a 22.3.2019, 

no prédio-sede da ESMP-MS.

 z Curso Fundamentos da ITIL V3 2011 - Information Technology Infras-

tructure Library”, no período de 25 a 27.3.2019, no prédio-sede da 

ESMP-MS.

 z VII Encontro Estadual na Lei Maria da Penha, no dia 29.3.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da PGJ, em parceria 

com o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (Nevid) e o Centro de Apoio Operacional dos Promo-

torias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão e dos Direitos 

Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAODH).

 z Série de Webinars do SAJMP, em parceria com a Softplan (modalidade 

EaD).

 Ĉ ABRIL

 z Workshop “Acordo de Não Persecução Penal – A busca da eficiência 

na justiça criminal”, nos dias 11 e 12.4.2019, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, na sede da PGJ, em parceria com o Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle 

Externo da Atividade Policial (Caocrim).

 z Workshop “Qualidade de vida no trabalho: Problemas e Desafios”, nos 

dias 25 e 26.4.2019, Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da 

PGJ.

 Ĉ MAIO

 z Workshop “Encontro do Ministério Público na Área Cível”, nos dias 9 e 

10.5.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da PGJ 

– no dia 9, período vespertino, o evento ocorreu no prédio-sede da 
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ESMP-MS –, em parceria com o Centro de Apoio Operacional das Pro-

motorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso (CAOCCI).

 z “Reunião de Trabalho Gacep e Gaep”, nos dias 23 e 24.5.2019, no 

auditório do MPMS na comarca de Dourados/MS, em parceria com o 

Caocrim.

 z Curso Técnicas Avançadas de Investigação: CADE no enfrentamento 

de cartéis, nos dias 30 e 31.5.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, na sede da PGJ, em parceria com o Centro de Apoio Opera-

cional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das 

Fundações e Eleitorais (CAOPPSFE).

 Ĉ JUNHO

 z Curso “Mapeamento e Gestão de Riscos”, no período de 3 a 5.6.2019, 

no prédio-sede da ESMP-MS, em parceria com a CGU.

 z Curso Atenção Plena, no dia 12.6.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, na sede da PGJ.

 z Curso Métodos de Detecção da Verdade, nos dias 24 a 26.6.2019, no 

prédio-sede da ESMP-MS.

 z “Encontro Regional 2019 – Região do Bolsão”, nos dias 27 e 28.6.2019, 

no Auditório do Hotel OT, na comarca de Três Lagoas/MS, em parceria 

com a ASMMP e a PGJ.

 Ĉ JULHO

 z Curso “Detecção de Fraudes em Contratações da Administração 

Pública”, nos dias 25 e 26.7.2019, no prédio-sede da ESMP-MS.

 z üCurso Libras   Nível 1   EaD, realizado em parceria com a Secretaria 

de Estado de Educação e com o Centro de Capacitação de Profissio-

nais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), no 

período de 31.7 a 15.12.2019.

 Ĉ AGOSTO 

 z Curso de “Entrevista Perfilativa”, nos dias 12 e 13.8.2019, no prédio-

-sede da ESMP-MS.

 z Workshop “Improbidade Administrativa”, nos dias 8 e 9.8.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ, em 

parceria com o CAOPPSFE.
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 z “Encontro Regional 2019 – Região do Cone Sul”, nos dias 15 e 

16.8.2019, no Auditório do Hotel Dois Irmãos, na comarca de Naviraí/

MS, em parceria com a ASMMP e a PGJ.

 z Curso O Formulário FRIDA: Avaliação de risco em Casos de Violência 

Doméstica Contra Mulheres, no dia 30.8.2019, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ, em parceria com o CNMP.

 Ĉ SETEMBRO

 z Curso “Entendendo o SUS: Ministério Público no fortalecimento e efe-

tivação do direito à saúde”, no dia 13.9.2019, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ, em parceria com o CAODH.

 z Encontro Regional 2019   Bonito, nos dias 19 e 20.9.2019, no auditório 

do Wetiga Hotel, na comarca de Bonito/MS, em parceria com a ASMMP 

e a PGJ.

 Ĉ OUTUBRO

 z Curso “Lei de Licitações e controle interno aplicado à Administração 

Pública”, realizado nos dias 18 e 21.10.2019 em parceria com a Escoex, 

em sua sede.

 z Curso Orientações sobre a legislação pertinente e procedimentos 

aferidos pelo TCE-MS no âmbito das contratações administrativas 

e convênios, realizado nos dias 22 e 23.10.2019 em parceria com a 

Escoex, em sua sede.

 z Fórum de Combate à Corrupção, nos dias 31.10 e 1º.11.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ, em 

parceria com o CAOPPSFE.

 z Comemoração do Dia do Servidor, no dia 28.10.2019, no edifício-sede 

da PGJ, em parceria com a PGJ.

 Ĉ NOVEMBRO

 z “XV Reunião Ordinária do Grupo de Atuação Especial da Execução 

Penal”, realizado pelo Gaep, com apoio da ESMP-MS, no dia 8.11.2019, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ.

 z Workshop “Dialogando sobre a defesa das mulheres”, no dia 22.11.2019, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ, em 

parceria com o CAODH.

 z Curso Atuação do Ministério Público contra o Desmatamento Ilegal, 

realizado em parceria com o Centro de Apoio Operacional das Pro-
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motorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo 

e do Patrimônio Histórico e Cultural (CAOMA), no dia 29.11.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ.

 Ĉ DEZEMBRO

 z “IX Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul 

- Ministério Público do Futuro: os novos desafios”, no período de 4 a 

6.12.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do edifício-sede 

da PGJ, em parceria com a ASMMP e a PGJ.

Figura 20. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, Pro-

curadora de Justiça e Diretora-Geral 

da ESMP-MS, Jaceguara Dantas da 

Silva, e Ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Luiz Fux, durante o 

IX Congresso Estadual do Ministé-

rio Público, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, em 6.12.2019.

Tabela 12. Registro das atividades da ESMP-MS

Procedimentos administrativos instaurados 37

Procedimentos de gestão administrativa instaurados 29

Ofícios expedidos 454

Despachos 511

Eventos de entidades parceiras divulgados no Portal da ESMP-MS 40

Participação em reuniões 17

Cursos presenciais realizados 37

Cursos disponibilizados por meio de ambiente EAD 4

Assinatura de termos de acordo de cooperação com outras instituições 8

Cursos de entidades parceiras divulgados no portal da ESMP-MS 7
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Para o ano de 2020, a ESMP-MS pretende implementar de forma decisiva os cursos por EaD, objetivando a 

economia de tempo e recursos, tanto para membros como para servidores, em conformidade com o levan-

tamento realizado pela Escola junto a todos os setores da PGJ, além de realizar uma atividade presencial por 

mês, em parceria com os CAOs e a PGJ, bem como dar continuidade aos Encontros Regionais, em parceria 

com a ASMMP e a PGJ, priorizando as regiões ainda não contempladas, culminando as atividades do ano 

com o Congresso Estadual dos Membros do Ministério Público.

Constitui objetivo ainda a implementação de uma revista eletrônica, composta de conselho editorial, tendo 

como articulistas membros do MPMS.
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2.4 Gestão de Estagiários de Direito

Coordenador:  Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

A Gestão de Estagiários de Direito (GED) é o setor destinado à gestão de pessoas que realizam estágio na 

área jurídica nos níveis de graduação e pós-graduação. É responsável, também, pela realização de processos 

seletivos de estagiários de níveis de ensino médio, nível superior graduação e pós-graduação nas áreas 

jurídica e administrativa.

Atualmente a GED é integrada por uma equipe de quatro servidores (dois técnicos, um analista administrati-

vo e um assessor jurídico), uma estagiária de nível superior de graduação do curso de Administração e uma 

menor aprendiz.

Entre as atividades desenvolvidas pelo Setor, tem-se: credenciamento, lotação, transferência, avaliação, 

controle de frequência, folha de pagamento, concessão de recesso remunerado, licenças, desligamento, 

cálculos de pagamento de indenizações, emissão de certidões, confecção de carteiras de identidades fun-

cionais, crachás e controles de cartão de acesso.

Mensalmente foram emitidas e conferidas as folhas de pagamento (sejam elas regulares, retroativas ou refe-

rentes a desligamentos de cada mês) dos estagiários da área jurídica de graduação e pós-graduação

 No início de cada mês, foram fornecidos à SGP os dados pessoais e acadêmicos de cada estagiário da área 

jurídica para a contratação do seguro de acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788, de 25.9.2008 (Lei 

do Estágio), e da Resolução nº 15/2010-PGJ, de 27.7.2010, com atualização periódica dos segurados cons-

tantes da apólice.

Até o mês de abril de 2019, a GED foi a responsável pela celebração de convênios; a partir de então, tal atri-

buição foi delegada ao Setor de Contratos, sob a supervisão da Secretaria-Geral do Ministério Público.

A GED realizou o acompanhamento e encerramento do XXI Processo Seletivo de Estagiários em todo o 

Estado e, durante o primeiro semestre de 2019, foi dado prosseguimento aos trabalhos em conjunto com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) para a realização do XXII Processo de Seleção 

de Estagiários do MPMS, certame que trouxe, além das vagas para áreas que já vinham sendo oferecidas nos 

processos de seleção anteriores, novas opções para os níveis de graduação e pós-graduação.

As provas do XXII Processo de Seleção de Estagiários de nível médio, graduação e pós-graduação ocorreu no 

dia 7.7.2019, e contou com 3.739 inscritos em todo o Estado.



45

Órgãos de apoio direto ao Procurador-Geral de Justiça

Figura 21. Procurador de Justiça e 

Coordenador da GED, Edgar Roberto 

Lemos de Miranda, durante a realiza-

ção das provas do XXII Processo de 

Seleção de Estagiários do MPMS, em 

7.7.2019.

Para o nível de pós-gradução, o certame contemplou as áreas de co-

nhecimento de Administração; Análise, Projeto e Gerência de Sistemas; 

Engenharia Ambiental; Arquitetura e Urbanismo; Ciências de Dados e 

Big Data Analytics; Compliance e Gestão de Risco; Comunicação e 

Jornalismo; Desenvolvimento de Sistemas; Desenvolvimento de Tecno-

logias Digitais; Desenvolvimento Mobile; Desenvolvimento Orientado 

a Objetos com Java; Design Instrucional; Ciências Econômicas; Enge-

nharia Civil; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Gestão em 

Tecnologia da Informação; História; Inteligência de Negócios - Business 

Intelligence; MBA em Projetos de Aplicações Digitais; Pedagogia; 

Segurança de Informação; Serviço Social; Tecnologias para Aplicação 

Web; e wWeb Design.

Para o nível de graduação, o processo contemplou as áreas de: Admi-

nistração; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Ciências Eco-

nômicas; Comunicação e Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental 

ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; 

Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Segurança do 

Trabalho; Serviço Social; e Tecnologia em Produção Multimídia.

Figura 22. Procurador de Justiça e 

Coordenador da GED, Edgar Roberto 

Lemos de Miranda, durante posse 

dos candidatos aprovados no XXII 

Processo de Seleção de Estagiários 

do MPMS, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques em 6.9.2019.

A estrutura da GED vem realizando o acompanhamento das convo-

cações e contratações dos estagiários da área jurídica aprovados no 

XXII Processo Seletivo de Estagiários em âmbito estadual. No mês de 

setembro, houve a designação de uma nova comissão montada para 

preparar as estruturas do novo processo seletivo, o XXIII, a realizar-se em 

2020, também em todo o estado. Em meados do mês de setembro, a 

GED passou a emitir e recolher cartões de acesso aos prédios do MPMS 

que possuem catracas de segurança ativas nas entradas.
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A equipe integrante da GED também participou das reuniões e treinamento com a empresa Ábaco Tecno-

logia da Informação Ltda, responsável pela implantação do sistema e-Turmalina.

Tabela 13. Atividades realizadas pela GED – 2019

Documentos e identificações funcionais emitidos 9.443

Correspondências 7.920

Crachás 458

Carteiras 443

Cartões de acesso aos prédios 141

Certidões de tempo de estágio 366

Declarações para faculdade 53

Certificados de prestadores de serviço voluntário 62

Documentos recebidos 10.317

Outras atividades 2.624

Estágio não obrigatório – contratação 258

Descredenciamento a pedido ou encerramento do contrato 391

Transferências e permutas 18

Pagamentos de indenizações 331

Publicações no GECON 130

Declaração de Imposto de Renda 85

Termo de adesão – prestador de serviço voluntário 67

Termo aditivo e certidões de serviço voluntário 6

Celebração de convênios 3

Prontuários digitalizados 1.335
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3.1 Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Administrativa

Procurador-Geral Adjunto de Justiça:   Helton Fonseca Bernardes (1º.1. a 29.5.2019) 

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça:  Nilza Gomes da Silva (30.5 a 31.12.2019) 

As atividades desempenhadas pela Procuradoria-Geral Adjunta de 

Justiça Administrativa (PGA-ADM) estão previstas na Resolução nº 

7/2014-PGJ, de 7.4.2014, entre as quais destacam-se: substituir o 

Procurador-Geral de Justiça na falta do Procurador-Geral Adjunto de 

Justiça Jurídico; assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho 

de suas funções administrativas; executar a política administrativa da 

Instituição; supervisionar as atividades administrativas que envolvam 

membros do Ministério Público; aprovar a indicação ou designação de 

servidores para responderem pelo expediente das unidades subordi-

nadas, em caráter permanente ou em substituição; conceder férias, 

licenças, benefícios ou vantagens previstas em lei, bem como decidir 

questões relativas ao registro de frequência, no tocante aos servido-

res do MPMS; e exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 

delegadas.

Os trabalhos executados pela PGA-ADM estão relacionados à apre-

ciação de inúmeros expedientes e processos administrativos referen-

tes à concessão de férias, licenças, benefícios ou vantagens previstas 

em lei, e, ainda, à decisão de questões relativas ao registro e controle 

de frequência no tocante aos servidores do MPMS, de acordo com 

a delegação constante na Portaria nº 1835/2019-PGJ, de 27.5.2019; 

além de deliberar sobre jornadas especiais de trabalho para os servi-

dores amparados pela Lei Estadual nº 1.134, de 26.3.1991; averbação 

de tempo de serviço; dentre outros assuntos administrativos. Ressalta-

-se que a PGA-ADM autorizou a realização de teletrabalho àqueles ser-

vidores que atenderam os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 

31/2018-PGJ, de 7.12.2018.

Figura 23. Então Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça Administrativo, 

Helton Fonseca Bernardes.

No decorrer do ano de 2019, foram registrados os seguintes dados: 

tramitação de 8.736 documentos, sendo 4.528 recebidos e 4.208 

expedidos; proferimento de 1.266 decisões e 259 despachos; 

expedição de dez ofícios, dez ofícios circulares e 25 memorandos, além 

de 93 ofícios e 302 memorandos expedidos pela Divisão de Apoio da 

Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça.

Tabela 14. Tramitação de 
documentos pela PGA-ADM

Recebidos 4.528

Expedidos 4.208

Total 8.736

Tabela 15. Atividades adminis-
trativas da PGA-ADM

Decisões proferidas 1.266

Despachos 259

Ofícios 10

Ofícios circulares 10

Memorandos 25
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Destaca-se a apreciação de expedientes referentes aos estagiários da Instituição, tanto de nível médio 

quanto de nível superior (graduação e pós-graduação), provenientes da Secretaria de Gestão de Pessoas 

(SGP), bem como a prestação de auxílio ao setor de Gestão de Estagiários de Direito (GED).

Salienta-se ainda que, ao assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho de suas funções adminis-

trativas, a Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa exerceu atividades diretamente relaciona-

das ao Setor de Contratos, analisando, revendo, assinando e acompanhando a tramitação dos contratos 

firmados pela Instituição com particulares e/ou demais entidades.

A gestão do Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes frente à Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 

Administrativa ocorreu no período de 1º.1 a 29.5.2019; a partir de 30.5.2019, as atividades passaram a ser de-

sempenhadas pela Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva, conforme nomeação constante na Portaria 

nº 1831/2019-PGJ, de 27.5.2019.

Por proposição do então Procurador-Geral Adjunto Administrativo, Helton Fonseca Bernardes, foi encami-

nhada ao Procurador-Geral de Justiça minuta de resolução para alteração do Regimento Interno do Órgão 

Ministerial, no tocante à SGP, instituindo junto ao Departamento de Gestão de Pessoas o Apoio Digital, com 

a finalidade de prestar auxílio técnico-administrativo remoto à Administração Superior, às Procuradorias e 

Promotorias de Justiça, o que resultou na publicação da Resolução nº 14/2019-PGJ, de 12.8.2019. Sugeriu, 

ainda, a alteração de dispositivo da Resolução nº 9/2012-PGJ, de 4.4.2019, a qual dispõe sobre a concessão 

de diárias aos servidores do MPMS, visando a adequação do art. 13 da referida resolução, o que foi acolhido 

pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme a Resolução nº 8/2019-PGJ, de 20.5.2019.

O então Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo participou da abertura oficial da Correição 

Geral, realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, no dia 4.2.2019, na Procuradoria-Geral de 

Justiça, bem como do Encontro Regional e Diálogo da Corregedoria Nacional com Membros e Servidores do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Participou, também, no dia 7.2.2019, da sessão solene do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça em 

que foram realizadas as posses dos Procuradores de Justiça, Antonio Siufi Neto, Silvio Cesar Maluf, Francisco 

Neves Junior, Jaceguara Dantas da Silva, Edgar Roberto Lemos de Miranda, Alexandre Lima Raslan, Belmires 

Soles Ribeiro, Silasneiton Gonçalves e João Albino Cardoso Filho, como representantes perante o Egrégio 

Conselho Superior do Ministério Público para o biênio 2019/2020.

Em 18.3.2019, o Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes esteve em reunião na Assembleia Legis-

lativa, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, o Procurador-Geral Adjunto 

de Justiça Jurídico, Humberto de Matos Brittes, e o Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 

Alexandre Magno Benites de Lacerda, para tratar de assuntos institucionais.

O referido Procurador esteve presente na cerimônia de posse do Procurador-Geral de Justiça do MPMS, 

Paulo Cezar dos Passos, no cargo de Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério 

Público dos Estados e da União (CNPG), realizada no dia 24.4.2019.

Por fim, o então Procurador-Geral Adjunto Administrativo, Helton Fonseca Bernardes, compareceu ao 

Seminário “Interações do Ministério Público na Era da Informação”, promovido pelo Conselho Nacional do 
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Ministério Público, por meio da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público (CPAMP), nos 

dias 7 e 8.5.2019, em Brasília-DF.

Nos dias 6 e 7.6.2019, a Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa, Nilza Gomes da Silva, esteve 

presente, compondo a mesa de autoridades, no evento “Revisão do Planejamento Estratégico Institucional 

(PEI)”, promovido pela Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional. Parti-

cipou, juntamente com os servidores, das dinâmicas em grupo que discutiram questões institucionais rela-

cionadas à gestão de pessoas, visando analisar e revisar as iniciativas estratégicas, os indicadores e as metas 

dos planos estratégicos.

Figura 24. Procuradora-Geral 

Adjunta de Justiça Administrativa, 

Nilza Gomes da Silva, e servidores da 

Instituição durante o evento “Revisão 

do Planejamento Estratégico Institu-

cional (PEI)”, no Hotel Deville Prime, 

em 6.7.2019.

A Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa integrou a mesa 

de autoridades do curso “Atenção Plena”, realizado no dia 12.6.2019 

pela ESMP-MS e ministrado pelo Agente Federal de Execução Penal 

Antonio Henrique Santos Resende, com as palestras “Introdução do 

Conceito de Atenção, Obstáculos ao Desenvolvimento” e “Apresenta-

ção das Contaminações e Filtros que Implicam na Atenção e Guia para 

Melhorar a Atenção”.

Em 18.6.2019, também integrou a mesa de autoridades no lançamen-

to da “Campanha Econsciência”, cujo objetivo é conscientizar membros 

e servidores quanto à metodologia de segregação e coleta de resíduos 

sólidos gerados nas dependências do Ministério Público, bem como 

sobre o uso racional de recursos. Na sequência, prestigiou a palestra 

do Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet.

Em reunião extraordinária do Colendo Colégio de Procuradores de 

Justiça realizada no dia 12.9.2019, participou da eleição para a escolha 

do novo Ouvidor do MPMS, sendo eleito pela maioria dos votos o Pro-

curador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas, oportunidade em que 

o Procurador-Geral de Justiça o nomeou para o biênio 2019/2020.
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A Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa integrou a 

mesa de autoridades, representando o Procurador-Geral de Justiça, 

Paulo Cezar dos Passos, no evento presencial do curso “Entendendo o 

SUS; o Ministério Público no fortalecimento e efetivação do direito à 

saúde”, promovido pela ESMP-MS, no dia 13.9.2019.

Figura 25. Procuradora-Geral 

Adjunta de Justiça Administrativa, 

Nilza Gomes da Silva, representan-

do o Procurador-Geral de Justiça, 

Paulo Cezar dos Passos; Procura-

dora de Justiça e Diretora-Geral da 

ESMP-MS, Jaceguara Dantas da 

Silva; Corregedor-Geral do Ministé-

rio Público, Marcos Antonio Martins 

Sottoriva; Procuradora-Geral do 

Estado, Fabíola Marquetti Sanches 

Rahim; Reitora Pro Tempore da 

Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados, Mirlene Ferreira 

Macedo Damázio; e Promotor de 

Justiça e Presidente da Associação 

Sul-Mato-Grossense dos Membros 

do Ministério Público, Romão Avila 

Milhan Junior, durante o curso “En-

tendendo o SUS; o Ministério Público 

no fortalecimento e efetivação do 

direito à saúde”, em 13.9.2019.

A Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Administrativa esteve em 

diversas reuniões com o Diretor da SGP e demais servidores para 

discussão e análise de assuntos relacionados ao teletrabalho e, ainda, 

sobre a concessão de benefícios e vantagens aos servidores do Quadro 

do MPMS. Participou também de reuniões com os representantes do 

Sindicato dos Servidores do Quadro do Ministério Público (Sinsemp-

-MS) para tratar de assuntos de interesse da classe. Esteve reunida, 

ainda, com os integrantes da comissão responsável pela regulamen-

tação do Estatuto dos Servidores do Ministério Público Estadual, bem 

como pela revisão do Plano de Cargos e Carreiras, previsto na Lei 

nº4.134, de 6.12.2011. Em outras oportunidades, reuniu-se com o Pro-

curador-Geral de Justiça, juntamente com a Administração Superior, 

para tratar de assuntos institucionais.

Ademais, expediu ofícios circulares orientando membros e servidores 

quanto a: encaminhamento de escalas de plantão das Procuradorias 

de Justiça; requerimento, alteração e conversão de férias; instrução 

para o encaminharem antecipado dos pedidos referentes a concessão 

de gratificação a servidores por encargos especiais e diligências, devido 

à implantação do Projeto Paiaguá.

Além das atividades de cunho administrativo, a PGA-ADM também 

participou de reuniões do CPJ, presidiu reuniões do CSMP durante 
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ausência do PGJ, participou em sessões do Órgão Especial e das Câmaras Criminais do TJMS e de reuniões 

da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais.”

Para o ano de 2020, a Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa pretende dar continuidade aos 

trabalhos da comissão responsável pela regulamentação do Estatuto dos Servidores do Ministério Público 

Estadual, bem como pela revisão do Plano de Cargos e Carreiras, previsto na Lei nº 4.134/2011.
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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 7/2014-PGJ, de 7.4.2014, quais sejam: substituir o Procurador-Geral de Justiça em suas 

ausências e afastamentos, como férias e viagens; supervisionar o recebimento dos processos oriundos dos 

Tribunais de competência originária do Procurador-Geral de Justiça e a sua distribuição entre os Procurado-

res 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 processual e o dos trabalhos realizados pela Assessoria Especial e remetê-los ao Procu-

rador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público; acompanhar a tramitação de anteproje-

tos de lei sobre matéria de interesse do Ministério Público; exercer outras atribuições que lhe sejam conferi-

das ou delegadas, exercendo, ainda, as atribuições delegadas pela Portaria nº 1284/2016-PGJ, de 6.5.2016, 

que designou o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico, Humberto de Matos Brittes, como ordenador 

de despesas no âmbito deste Ministério Público Estadual, razão pela qual este autorizou despesas, movi-

mentações de contas e transferências financeiras junto à Secretaria de Finanças.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico Integrou a mesa de autoridades durante a abertura oficial da 

Correição Geral, realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, no dia 4.2.2019, na Procuradoria-

-Geral de Justiça. Na sequência, participou do Encontro Regional e Diálogo da Corregedoria Nacional com 

Membros e Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em 5.2.2019, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, o Chefe de Gabinete 

do Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, o Promotor de Justiça e então Presi-

dente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, Lindomar Tiago Rodrigues, e 

o Promotor de Justiça Romão Avila Milhan Junior, acompanhou o então Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, e o Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional do MP à época, Rinaldo 

Reis Lima, em visitas institucionais nas sedes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), do Governo do 

Estado de Mato Grosso do Sul e da Assembleia Legislativa.

Participou também, no dia 7.2.2019, da sessão solene do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça em 

que foram realizadas as posses dos Procuradores de Justiça, Antonio Siufi Neto, Silvio Cesar Maluf, Francisco 

Neves Junior, Jaceguara Dantas da Silva, Edgar Roberto Lemos de Miranda, Alexandre Lima Raslan, Belmires 

Soles Ribeiro, Silasneiton Gonçalves e João Albino Cardoso Filho, como representantes perante o Egrégio 

CSMP para o biênio 2019/2020.

Nos dias 14 e 15.3.2019, acompanhou o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, juntamente 

com o Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, Alexandre Magno Benites de Lacerda, no Encontro 

Regional do MPMS – Região Norte, realizado na comarca de Coxim pela ASMMP, ESMP-MS e Procuradoria-

-Geral de Justiça.
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Em 18.3.2019, esteve em reunião na Assembleia Legislativa, junta-

mente com o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

o então Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo, Helton 

Fonseca Bernardes, e o Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de 

Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, para tratar de assuntos 

institucionais.

Em Dourados, compareceu à inauguração da Unidade do Grupo de 

Atuação Especial de Repressão do Crime Organizado (Gaeco) na 

comarca nos dias 4 e 5.5.2019, bem como integrou a mesa de autori-

dades nas reuniões de trabalho do Grupo de Atuação Especial de 

Controle Externo da Atividade Policial (Gacep) e do Grupo de Atuação 

Especial da Execução Penal do Estado de Mato Grosso do Sul (Gaep), 

nos dias 23 e 24.5.2019.

Figura 26. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

e Procurador-Geral Adjunto de 

Justiça Jurídico, Humberto de Matos 

Brittes, durante reunião de trabalho 

do Gacep e Gaep, promovida pela 

ESMP-MS, no auditório do MPMS, 

em Dourados, em 23.5.2019.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico prestigiou o Procura-

dor-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, em sua posse no cargo 

de Presidente do CNPG, realizada no dia 24.4.2019.

Em duas oportunidades, deslocou-se a Brasília/DF para acompanhar 

o Procurador-Geral de Justiça em reuniões Ordinárias do CNPG, nos 

períodos de 28 a 30.5.2019 e 24 a 26.6.2019.

Esteve presente, acompanhando o Procurador-Geral de Justiça, no II 

Encontro Regional do MPMS, realizado na comarca de Três Lagoas, nos 

dias 27 e 28.6.2019, organizado pela ASMMP, ESMP-MS e Procurado-

ria-Geral de Justiça.
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Nos dias 15 e 16.8.2019, acompanhou o Procurador-Geral de Justiça, 

Paulo Cezar dos Passos, juntamente com o Promotor de Justiça e 

Chefe de Gabinete do PGJ, Alexandre Magno Benites de Lacerda, no 3º 

Encontro Regional do MPMS, realizado na comarca de Naviraí pela 

ASMMP, ESMP-MS e Procuradoria-Geral de Justiça.

Acompanhou o Procurador-Geral de Justiça em reunião extraordinária 

do CNPG e no 23º Congresso Nacional do Ministério Público, realizados 

no período de 4 a 6.09.2019, na cidade de Goiânia/GO.

Participou do 4º Encontro Regional do MPMS, promovido pela ASMMP, 

ESMP-MS e Procuradoria-Geral de Justiça, em Bonito/MS, nos dias 19 

e 20.9.2019.

Em 5.11.2019, prestigiou a sessão solene realizada pela Assembleia 

Legislativa, oportunidade em que o Chefe de Gabinete do Procurador-

-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, recebeu a 

Comenda de Mérito Legislativo.

Participou, também, da sessão solene em comemoração aos 40 anos 

do parlamento sul-mato-grossense, promovida pela Assembleia Le-

gislativa, oportunidade em que 60 membros do Ministério Público, 

incluindo o PGA-JUR, foram homenageados com a outorga do Diploma 

de Honra ao Mérito Legislativo, em 19.11.2019.

Como Procurador-Geral de Justiça em exercício e acompanhado do 

Promotor de Justiça e Assessor Especial Ricardo de Melo Alves, partici-

pou da solenidade de inauguração da Penitenciária Estadual Masculina 

de Regime Fechado da Gameleira, em 26.11.2019.

Reuniu-se com os representantes do Sinsemp-MS para tratar de 

assuntos de interesse da categoria.

Figura 27. Procurador-Geral Adjunto 

de Justiça Jurídico, Humberto de 

Matos Brittes, durante o II Encontro 

Regional do MPMS, em Três 

Lagoas/MS, realizado nos dias 27 e 

28.6.2019.

Ação rescisória 2

Agravo interno cível 27

Embargos de declaração 59

Mandado de segurança 220

Mandado de segurança 
coletivo

18

Recurso especial 1

Tabela 16. Manifestações por 
classe processual da PGA-JUR

Ressalta-se ainda que, no decorrer do ano de 2019, foram desenvol-

vidas as seguintes atividades: participação de seis reuniões do CPJ e 

presidência de três reuniões do CSMP.

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico substituiu o Procu-

rador-Geral de Justiça em suas atribuições, por motivo de férias e 

viagens. Substituiu, também, a Procuradora-Geral Adjunta de Justiça 

Administrativa, apreciando expedientes e processos administrativos 

referentes aos servidores do MPMS – a respeito de férias, licenças, afas-

tamentos, benefícios e vantagens –, e, ainda, deliberou em expedientes 

referentes aos estagiários da Instituição, bem como exerceu atividades 

diretamente relacionadas ao setor de contratos, analisando, revendo, 

assinando e acompanhando a tramitação dos contratos firmados por 

esta Instituição com particulares e/ou demais entidades.
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3.3 Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 
de Gestão e Planejamento Institucional

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Olavo Monteiro Mascarenhas (1º.1 a 17.10.2019) 

Hudson Shiguer Kinashi (18.10 a 31.12.2019)

Na estrutura orgânica do MPMS, estão previstas três Procuradorias-Gerais Adjuntas de Justiça, cujas atri-

buições estão consignadas na Resolução nº 7/2014-PGJ, de 7.4.2014. Neste sentido, incumbe à Procura-

doria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional (PGAGI), entre outras funções, a de 

promover a articulação e a integração das unidades administrativas e de execução do MPMS, com o escopo 

de otimizar o seu desempenho, o alcance dos seus resultados e o desenvolvimento institucional, formulando 

e revisando periodicamente o planejamento estratégico da Instituição.

No decorrer do ano de 2019, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional 

empenhou-se em coordenar o processo de revisão do Plano Estratégico Institucional (PEI), conduzir reuniões 

de trabalho, participar de eventos e representar o MPMS junto ao CNMP.

3.3.4.1 Revisão do Plano Estratégico Institucional (PEI)

É importante consignar que PEI é o mais elevado instrumento de planejamento do MPMS, que contém a 

missão, a visão de futuro e os valores da Instituição, estabelecendo objetivos de longo prazo e, por meio de 

suas iniciativas, as melhores formas para alcançá-los. Ademais, o PEI constitui o referencial que fundamenta 

o desdobramento da estratégia institucional nos níveis estratégico, tático e operacional, respectivamente: os 

Planos Estratégicos Setoriais (PES), os Planos Diretores e os Planos Gerais de Atuação (PGAs).

O processo de construção do novo PEI/MPMS foi iniciado no segundo semestre de 2018 pelo então Procu-

rador-Geral Adjunto de Gestão e Planejamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas, conforme delibe-

ração do Comitê de Gestão Estratégica, e concluído na gestão do atual Procurador-Geral Adjunto de Gestão 

e Planejamento Institucional, Hudson Shiguer Kinashi. A elaboração técnica dos trabalhos ficou a cargo do 

Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica, o Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, 

juntamente com a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplange)

No ano de 2019 o escopo da revisão do PEI compreendeu ampla pesquisa junto à sociedade e demais 

partes interessadas, reuniões de alinhamento, participação de membros e servidores, bem como a realiza-

ção de um evento denominado “Revisando a Estratégia”. Ademais, todas as atividades desenvolvidas foram 

executadas pela própria Instituição, preponderantemente pela equipe da Seplange, dispensando a contrata-

ção de consultoria externa privada.

Consulta à sociedade e demais partes interessadas

Com o propósito de subsidiar a revisão do PEI, observando as diretrizes oriundas do CNMP, especialmente 

as contidas em sua Resolução nº 147, de 21.6.2016, foi realizada pesquisa junto à sociedade, às universida-

des, à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e aos principais órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, nas esferas estadual e municipal, buscando identificar as expectativas de tais setores em relação 
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à atuação do MPMS. Para tanto foram empreendidas as seguintes ati-

vidades:

 z Elaboração de questionário eletrônico para realização de consulta 

pública, disponibilizado no site do MPMS no período de 9.4 a 

28.5.2019, abrangendo a sociedade, a sociedade civil organizada, 

integrantes do Ministério Público e os Poderes Executivo, Legislati-

vo e Judiciário;

 z Distribuição de 2.000 fôlderes em universidades, faculdades e 

pontos de grande aglomeração social, visando divulgar e fomentar 

o preenchimento do questionário eletrônico de consulta pública; e

 z Expedição de 179 ofícios endereçados aos principais órgãos dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário em âmbito estadual e 

municipal, às universidades e à OAB, solicitando adesão ao questio-

nário eletrônico de consulta pública e sua divulgação.

A consulta à sociedade, por meio do questionário, resultou num 
total de 644 respondentes, contribuindo para o direcionamento dos 

trabalhos a serem desenvolvidos pelos servidores, Promotores e Procu-

radores de Justiça do MPMS.

Reuniões de alinhamento

No primeiro semestre de 2019, exclusivamente para promover a 

revisão do PEI, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Pla-

nejamento Institucional conduziu as reuniões relacionadas a seguir.

Tabela 17. Reuniões de alinhamento para a revisão do PEI

644
RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE 
CONSULTA À SOCIEDADE

Data Objetivo

8.4.2019
Comunicar sobre a revisão do PEI e apresentar a metodologia para os representantes 
das áreas de Administração, Comunicação, Pessoas e Tecnologia da Informação

9.4.2019
Comunicar sobre a revisão do PEI e apresentar a metodologia para os representan-
tes dos Centros de Apoio Operacional (CAOs) e do Grupo Especial de Atuação do 
Controle Externo da Atividade Policial (Gacep)

23.4.2019
Comunicar sobre a revisão do PEI e apresentar a metodologia para os representantes 
do CAO da Infância e Juventude

21.5.2019
Capacitar representantes dos CAOs para as dinâmicas de trabalho que seriam 
aplicadas no evento de revisão do PEI

27 a 30.5.2019
Capacitar representantes das áreas de Administração, Pessoas, Tecnologia da In-
formação e Comunicação para as dinâmicas de trabalho que seriam aplicadas no 
evento de revisão do PEI
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Evento “Revisando a Estratégia” - participação de membros e ser-
vidores

A Resolução CNMP nº 147/2016, de 21.6.2016, estabelece que o pro-

cedimento de revisão do PEI deve conter, além de consulta pública, a 

participação de membros e servidores. Com esse propósito, nos dias 

6 e 7.6.2019, o então Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e 

Planejamento Institucional, Olavo Monteiro Mascarenhas, juntamente 

com o Promotor de Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Es-

tratégica, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, e a equipe da Seplange, 

coordenou o evento intitulado “Revisando a Estratégia”, que reuniu 

membros e servidores para reexaminar os objetivos, as iniciativas, os 

indicadores e as metas do PEI, tornando-o moderno, exequível e apto 

a atender as novas demandas da sociedade.

O encontro foi realizado no Hotel Deville Prime, nos dias 6 e 7.6.2019 

em Campo Grande, e contou com a presença de aproximadamen-

te 140 participantes, que, conforme previsão metodológica, foram 

divididos em dez equipes de trabalho, detalhadas a seguir.

 z Equipe Esmeralda - Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo e Pa-

trimônio Histórico e Cultural;

 z Equipe Rubi - Área Criminal, Controle Externo da Atividade Policial 

e Fiscalização da Pena;

 z Equipe Albita - Direitos Constitucionais do Cidadão e Direitos 

Humanos e das Pessoas com Deficiência;

 z Equipe Topázio - Infância e Juventude;

 z Equipe Azurita - Patrimônio Público e Social, Fundações e Eleitoral;

Figura 28. Então Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça de Gestão e 

Planejamento Institucional, Olavo 

Monteiro Mascarenhas, durante 

reunião de alinhamento prévio para 

o Evento “Revisando a Estratégia”, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, em 8.4.2019.

Figura 29. Evento “Revisando a Es-

tratégia”, no Hotel Deville Prime, em 

Campo Grande/MS, em 6.6.2019.
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 z Equipe Citrino - Cível, Consumidor e Idoso;

 z Equipe Safira - Administração;

 z Equipe Ametista - Comunicação;

 z Equipe Turquesa - Pessoas; e

 z Equipe Ônix - Tecnologia da Informação.

Construção da estratégia

A construção da estratégia abrangeu as seguintes etapas: i) consolidação do conteúdo produzido para a 

área finalística durante o evento “ Revisando a Estratégia”; ii) exame do conteúdo desenvolvido para fins de 

elaboração da redação dos objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas; iii) pesquisa de critérios, medidas 

e parâmetros, bem como de bases de dados, para definição de indicadores mensuráveis; iv) definição dos 

indicadores detalhados e suas metas para o período de vigência do plano (2020-2025); v) reuniões entre os 

integrantes da Seplange e dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAOs) para fins de 

alinhamento acerca dos resultados produzidos.

Todo material produzido durante o evento “Revisando a Estratégia” pelos grupos da área finalística foi fo-

tografado para fins de registro e arquivamento. Posteriormente, o conteúdo foi consolidado em sua totali-

dade em planilhas eletrônicas (Excel) e passou por análise técnica para fins de elaboração da redação dos 

objetivos estratégicos e das iniciativas estratégicas.

Subsequentemente foi realizado um trabalho de pesquisa de critérios, medidas e parâmetros, bem como 

de bases de dados institucionais e externas, para definição de indicadores de esforço e desempenho que 

fossem capazes de mensurar os resultados de cada uma das iniciativas estratégicas definidas pelos grupos 

durante o evento.

Com a análise, redação e definição de métricas e indicadores, a equipe da Seplange juntamente com inte-

grantes dos CAOs realizaram reuniões de alinhamento acerca dos resultados produzidos, oportunidade em 

que foram validados todos os artefatos que integram o plano estratégico da área finalística, quais sejam: 

objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas, indicadores e suas respectivas metas para a vigência do plano 

(2020-2025).

As reuniões ocorreram nos dias 22, 23 e 25.10 e 1º, 8 e 11.11 e contaram com a participação da Supervisão 

de Planejamento e Gestão Estratégica, dos Procuradores de Justiça Coordenadores dos CAOs e de servido-

res de todas as áreas envolvidas.

3.3.4.2 Revisão dos Planos Estratégicos Setoriais (PES)

O processo de Revisão do PEI no tocante às atividades da área-meio foi consubstanciado por meio da revisão 

dos PES, construídos no ano de 2017 para as áreas de administração, comunicação, pessoas e tecnologia 

da informação.
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Portanto, paralelamente à revisão do PEI em 2019, também foram 

revisados os PES, visando manter o alinhamento das estratégias 

setoriais à estratégia institucional, promovendo a sinergia de recursos, 

conhecimentos e competências.

3.3.4.3 Elaboração dos Planos Diretores

Além do desdobramento do PEI em PES, em 2019 a Seplange concluiu 

o ciclo de desdobramento da estratégia institucional para os níveis 

tático e operacional, por meio da formulação de Planos Diretores para 

o nível tático (médio prazo) e do Plano Geral de Atuação para o nível 

operacional (curto prazo).

Portanto, em 2019 a Seplange elaborou 12 Planos Diretores, conforme 

relação de áreas a seguir:

 z Meio ambiente, habitação e urbanismo e patrimônio histórico e 

cultural;

 z Combate à criminalidade, controle externo da atividade policial e 

fiscalização da pena;

 z Patrimônio público e social, fundações e eleitoral;

 z Infância e juventude;

 z Direitos constitucionais do cidadão, direitos humanos e pessoas 

com deficiência;

 z Causas cíveis, consumidor e idoso;

 z Administração;

 z Comunicação;

 z Pessoas;

 z Tecnologia da informação;

 z Gestão estratégica;

 z Gestão orçamentária.

3.3.4.4 Elaboração do Plano Geral de 
Atuação (PGA) 2020

Para fechar o ciclo de desdobramento da estratégia institucional, a 

Seplange também elaborou em 2019 o PGA 2020, que corresponde 

ao planejamento de curto prazo da Instituição e representa a execução 

anual do PEI (nível estratégico), alinhado aos Planos Diretores (nível 

12
PLANOS DIRETORES ELABORADOS
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tático), evidenciando as prioridades de atuação no nível operacional tanto da área administrativa, quanto da 

área finalística.

Destaca-se que o PGA já vem sendo elaborado pela Seplange desde 2016, em atendimento ao art. 7º, inciso 

X, da Resolução nº 5/2014-PGJ, que incumbe à referida Secretaria a elaboração do documento e seu enca-

minhamento ao Procurador-Geral de Justiça, promovendo também seu acompanhamento, monitoramento 

e avaliação.

3.3.4.5 Aprovação do novo Plano Estratégico Institucional, 
dos Planos Estratégicos Setoriais, dos Planos 
Diretores e do Plano Geral de Atuação 2020

A resolução que versa sobre o novo Planejamento Estratégico do MPMS foi aprovada por unanimidade 

durante a última reunião ordinária de 2019 do Colégio de Procuradores de Justiça, ocorrida em 12.12.2019 

(Resolução nº 16/2019-CPJ, de 12.12.2019).

Além de dispor sobre o novo PEI, a resolução também aprovou os PES revisados para o período de 2020 a 

2025, os Planos Diretores elaborados para o período de 2020 a 2022 e o PGA 2020.

Figura 30. Procurador-Geral 

Adjunto de Gestão e Planejamen-

to Institucional, Hudson Shiguer 

Kinashi, Procurador de Justiça Olavo 

Monteiro Mascarenhas e equipe da 

Seplange, durante reunião ordinária 

do Colégio de Procuradores de 

Justiça, em 12.12.2019.

3.3.4.6 Reuniões de trabalho

O então Procurador-Geral Adjunto de Gestão e Planejamento Institu-

cional, Olavo Monteiro Mascarenhas, realizou reuniões de trabalho com 

a equipe da Seplange nos dias 30.1 e 18.2.2019 para discutir a metodo-

logia utilizada no evento de Revisão do Plano Estratégico Institucional, 

entre outras questões. Em 24.7, foi realizada reunião de trabalho para 

fins de avaliação dos resultados obtidos durante o evento “Revisando 

a Estratégia”, bem como para definição da metodologia a ser utilizada 

para a continuidade das atividades junto aos CAOs.



62

Relatório Anual de Atividades  |  2019

3.3.4.7 Participação em eventos

O então Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento institucional, Olavo Monteiro Masca-

renhas, participou, em Brasília/DF, do “Encontro Nacional do Planejamento Estratégico do Ministério Público”, 

último projeto de elaboração do Planejamento Estratégico Nacional (PEN – 2020-2029). Este evento reuniu 

autoridades dos ramos e unidades do Ministério Público de todo o país, com o intuito de realizar uma escuta 

democrática para ensejar uma construção coletiva de visão, valores e objetivos estratégicos.

Ademais, também representou o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, durante a 1ª Reunião 

Ordinária de 2019 o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do MP – CNPG, ocorrida no dia 15.2.

3.3.4.8 Atuação junto ao CNMP

Durante o ano de 2019, o então Procurador-Geral Adjunto de Gestão e Planejamento Institucional, Olavo 

Monteiro Mascarenhas, manteve-se designado para representar a Administração Superior do MPMS, junto 

ao Fórum Nacional de Gestão (FNG), do CNMP.

3.3.1 Planejamento e gestão estratégica

Supervisão: Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

A Seplange foi criada pela Resolução nº 5/2014-PGJ, de 7.4.2014, assumindo, entre outros compromissos, 

o de disseminar a importância do planejamento, por meio de ações voltadas à implantação e ao aperfeiço-

amento do planejamento estratégico institucional, com vistas a propiciar a alocação dos recursos públicos 

conforme as necessidades e prioridades do MPMS.

No decurso do ano de 2019, a equipe da Seplange, além de ter promovido a Revisão do Plano Estratégico 

Institucional, a elaboração dos Planos Diretores e do PGA 2020, dedicou-se paralelamente a outros trabalhos, 

entre os quais merecem destaque a supervisão, coordenação e execução do Projeto Paiaguá, a gestão por 

processos, o monitoramento de metas e indicadores estratégicos, a gestão de projetos, o desenvolvimento 

de aplicações de business intelligence (BI) e a atuação junto ao CNMP.

3.3.1.1 Projeto Paiaguá

Visando sua modernização administrativa, o MPMS idealizou o Projeto Paiaguá, com foco na atualização e 

integração de sistemas, de bancos de dados e de informações, de forma a viabilizar a automação e virtuali-

zação de seus processos organizacionais administrativos, tornando-os mais ágeis, transparentes, eficientes 

e eficazes.

Assim como o Projeto Guaicuru, que modernizou os processos organizacionais da área-fim, em especial 

nas Promotorias e Procuradorias de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o novo projeto do MPMS 

visa melhorar os mecanismos de governança da área-meio (administrativa), de forma a simplificar e agilizar 

processos e serviços administrativos da Instituição.
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Como parte preponderante do Projeto Paiaguá, houve a contratação de 

uma empresa de tecnologia da informação, que ficou responsável por 

promover a evolução do atual sistema utilizado pela SGP, conhecido 

como “Turmalina desktop”, bem como do sistema destinado à Secre-

taria de Administração da Instituição, conhecido como “Jade desktop”.

As novas versões de referidos sistemas serão web, razão pela qual 

passarão a ser denominadas “e-Turmalina” e “e-Jade” e, além de 

manter todas as funcionalidades dos sistemas anteriores, trarão muitas 

inovações, com uma estrutura mais moderna, acessível e amigável, 

viabilizando a automatização de processos e procedimentos adminis-

trativos, a integração com outros sistemas, além de possuir um banco 

de dados integrado que permite melhor gestão e segurança das infor-

mações.

Conforme programação, os novos sistemas passarão a ser utilizados a 

partir do início de 2020, com a expectativa de redução da burocracia 

e aumento da eficiência no atendimento aos pedidos de membros, 

servidores e estagiários. O projeto também prevê a disponibilização de 

um novo portal de serviços para o registro de pedidos online.

A origem do nome “Paiaguá”

A origem do nome do projeto vem da fama de bravura dos índios 

Paiaguás. Os Paiaguás eram índios numerosos, exímios canoeiros e 

valentes lutadores. Frequentemente aliados aos índios Guaicurus – os 

índios cavaleiros –, compunham exércitos que, por terra e por água, 

opunham-se à passagem de expedições e monções. Portanto, aliado 

ao nome do Projeto Guaicuru, que modernizou os processos organiza-

cionais da área-fim, idealizou-se o Projeto Paiaguá para modernizar os 

processos organizacionais da área-meio.

Comitê de Modernização Administrativa 

O Comitê de Modernização Administrativa do MPMS, responsável pela 

supervisão, coordenação e execução do Projeto Paiaguá, está sendo 

conduzido por seu Presidente, Promotor de Justiça Paulo Roberto 

Gonçalves Ishikawa, juntamente com os membros que o compõem: 

Bianka Karina Barros da Costa, Paulo César Zeni e Ricardo de Melo 

Alves. Também integram o Comitê de Modernização Administrativa 

os Diretores de Secretaria Elisa Mari Kihara Zaha, Fabiano Alves Davy, 

Murilo Rolim Neto, Myrian Raquel Rodrigues da Silva e Valdemilson 

Massayoshi Thaada, todos corresponsáveis pela execução do Projeto 

Paiaguá.
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Mapeamento, Análise e Redesenho de Processos

Nesta etapa do projeto, a Seplange reuniu todos os envolvidos e responsáveis por cada processo organi-

zacional e promoveu o mapeamento, a análise e proposições de melhorias para cada um dos processos 

mapeados, os quais foram encaminhados aos analistas da empresa responsável pelo desenvolvimento dos 

sistemas destinados a automatizá-los, para discussão, sempre com o foco em reduzir o tempo despendido 

em cada processo, evitar o retrabalho e diminuir recursos envolvidos.

Levantamento de requisitos

A etapa de levantamento de requisitos é uma das partes mais importantes do projeto, haja vista que é 

nesta fase que os usuários expõem detalhadamente as regras de negócio envolvidas em seus respecti-

vos processos de trabalho, bem como suas expectativas e sugestões de melhoria. Essa etapa é realizada 

em conjunto com os analistas de negócio da empresa contratada para desenvolver os sistemas e é neste 

momento que eles definem o que será efetivamente desenvolvido, em termos de sistema, para atender as 

necessidades do MPMS.

Homologação

Após o mapeamento, a análise e o redesenho dos processos, e o levantamento dos requisitos, a empresa 

contratada desenvolve as funcionalidades dos sistemas para atender o MPMS. Ocorre que é preciso verificar 

se foram entendidas as demandas dos usuários e desenvolvidos corretamente os sistemas, assim, nesta 

etapa de homologação, a empresa instala os sistemas em uma base de testes e apresenta as funcionalida-

des aos usuários, que verificam a qualidade do sistema e avaliam se as funcionalidades desenvolvidas estão 

de acordo com suas necessidades e se atendem as regras de negócio, em especial a legislação vigente. 

Portanto, é por meio da homologação que se comprova se o sistema atende a demanda especificada e que 

valida se as funcionalidades estão de acordo com o que foi levantado nos requisitos.

Cadastro do organograma institucional e definição da estrutura de centros de custos

Com a disponibilização do módulo denominado “Quartzo”, consistente num software integrado de gestão do 

cadastro único (que contempla informações sobre pessoas, fornecedores, materiais, entre outros), destinado 

a garantir uma base de dados exclusiva e consistente, centralizando em um só ambiente os dados comuns 

e que serão utilizados pelos demais softwares em seus processos, a Seplange ficou responsável por definir 

uma estrutura lógica de centros de custos, que permitisse não só a gestão de custos no futuro, mas também 

a correta destinação e controle de bens permanentes e de consumo e serviços.

Após definir a estrutura lógica de centros de custos, alinhada com o organograma institucional, a Seplange 

promoveu o cadastro de aproximadamente 2.500 unidades organizacionais no sistema “Quartzo”, as quais 

foram classificadas entre unidades físicas e unidades lógicas, de forma a atender as necessidades de dife-

rentes setores da organização. Destaca-se que o sistema “Quartzo” possui, entre outras, as seguintes funcio-

nalidades:

 z Integração com todas as ferramentas;

 z Gerenciamento de perfis de acesso e permissões;
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 z Gerenciamento de objetos e ações;

 z Gerenciamento de workflows;

 z Manutenção de toda a legislação;

 z Manutenção, controle e gerenciamento de cadastro de pessoas físicas e jurídicas;

 z Manutenção, controle e gerenciamento de endereços;

 z Parametrizações comuns;

 z Montagem de documentos comuns;

 z Gerenciamento de organogramas administrativos e orçamentários de forma simples e ágil;

 z Gerenciamento de bancos e agências.

Treinamento

Após a etapa de homologação das funcionalidades dos sistemas, fez-se necessário promover um treinamen-

to a fim de capacitar os usuários a operar os sistemas desenvolvidos. O primeiro treinamento foi realizado 

no período de 14.10 a 1º.11.2019, nas dependências da ESMP-MS e do Colégio de Procuradores de Justiça, 

destinado aos integrantes da SGP.

3.3.1.2 Gestão por Processos

A Gestão por Processos contribui para o atingimento dos objetivos estratégicos da instituição e, conse-

quentemente, no cumprimento de sua missão e visão de futuro, na medida em que otimiza a alocação dos 

recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, necessários à execução dos processos de trabalho, 

para atender o cidadão (cliente externo), bem como os membros, servidores, estagiários e terceirizados 

(clientes internos).

No ano 2019, a Seplange desenvolveu diversas atividades de relevância institucional, entre elas o mapea-

mento, a análise e o redesenho de processos organizacionais, a atualização e a manutenção do Regimento 

Interno dos Órgãos Auxiliares e do organograma do MPMS.

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, para fins de conhecimento das atividades engloba-

das pelo processo, possibilitando a visualização de gargalos, retrabalho, definição de indicadores, responsá-

veis, entre outros.

Em 2019 a Seplange deu sequência ao mapeamento dos processos organizacionais do MPMS. Os novos 

processos constam na versão As Is (atual), conforme tabela a seguir:
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Entre os dez processos finalísticos mapeados, destacam-se os de 

inquérito civil, inquérito policial, procedimento administrativo e ação 

civil. Foram contempladas as seguintes Promotorias de Justiça: 5ª Pro-

motoria de Justiça (área cível), 12ª Promotoria de Justiça (área criminal), 

26ª Promotoria de Justiça (área ambiental) e 33ª Promotoria de Justiça 

(área da infância e juventude), todas da comarca de Campo Grande; 1ª 

e 2ª Promotorias de Justiça de São Gabriel do Oeste e Promotoria de 

Justiça de Bandeirantes.

Além disso, foram realizadas melhorias em alguns processos admi-

nistrativos (versão To Be), os quais serão automatizados por meio dos 

sistemas “e-Jade” e “e-Turmalina”, conforme tabela a seguir.

Tabela 18. Processos 
mapeados na versão As Is no 
ano de 2019

Processos finalísticos 
(Promotorias de Justiça)

10

Governança de TI 3

Total 13

Tabela 19. Processos 
mapeados na versão To Be no 
ano de 2019

Gestão de suprimentos 
(e-Jade)

13

Processo licitatório 
(e-Jade)

7

Processos de engenharia 
(e-Jade)

5

Gestão de pessoas (e-
-Turmalina)

11

Total 36

As melhorias dos processos acima mencionados foram realizadas 

visando reduzir o retrabalho, o tempo de atendimento e aprimorar o 

controle da informação, eliminando controles paralelos em planilhas de 

Excel e documentos em Word. Por exemplo, o processo de férias de 
membros, que antes continha 33 atividades, passou a ter apenas 
14 e o processo de férias de servidores, que antes continha 28 ati-
vidades, passou a ter apenas 12, e ambos tramitarão eletronica-
mente, eliminando-se também o uso de papel.

Regimento interno e organograma do MPMS

Com a publicação do Regimento Interno e do organograma do 

MPMS, por meio da Resolução nº 33/2018-PGJ, de 14.12.2018, foi 

autuado no SAJMP o Procedimento de Gestão Administrativo nº 

09.2019.00000402-6, para acompanhar e atualizar suas alterações.

No ano de 2019, foram promovidas alterações no Regimento Interno 

do MPMS, bem como no organograma institucional. As alterações do 

Regimento Interno ou do organograma sempre são derivadas de re-

soluções do Colégio de Procuradores de Justiça ou da Procuradoria-

-Geral de Justiça, que alteram a estrutura organizacional, conforme se 

observa dos atos a seguir exemplificados:

 z Resolução nº 1/2019-CPJ, de 26.2.2019, que instalou a 4ª Promoto-

ria de Justiça de Naviraí;

 z Resolução nº 3/2019-CPJ, de 26.2.2019, que instalou a Promotoria 

de Justiça de Coronel Sapucaia e elevou a Promotoria de Justiça de 

Terenos para segunda entrância;

 z Resolução nº 6/2019-PGJ, de 10.5.2019, que criou, no âmbito 

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos 

Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das 
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Pessoas com Deficiência, o Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e estabeleceu suas normas 

de atuação;

 z Resolução nº 13/2019-PGJ, de 8.8.2019 que alterou subordinação da Assessoria de Cerimonial;

 z Resolução nº 14/2019-PGJ, de 12.8.2019, que incluiu o Comitê de Gestão de Pessoas no Regimento 

Interno do MPMS e alterou a subordinação do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar;

 z Resolução nº 9/2019-CPJ, de 4.11.2019, que instalou a 3ª Promotoria de Justiça de Amambai;

 z Resolução nº 11/2019-CPJ, de 22.11.2019, que instalou a 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

3.3.1.3 Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos

O monitoramento de metas e indicadores estratégicos visa propiciar o acompanhamento contínuo do de-

sempenho da atuação institucional, por meio da comparação de seus resultados com as metas estabele-

cidas em seu Planejamento Estratégico. Assim, com base nas análises de monitoramento, é possível aos 

gestores a tomada de decisões para a eventual correção de rumos, visando o cumprimento dos objetivos 

estratégicos nos prazos estabelecidos.

No ano de 2019, foi dada continuidade à captação dos resultados institucionais por meio dos dados dispo-

níveis nos sistemas internos, em especial a base de dados proveniente do SAJMP, da ESMP-MS, do Sistema 

de Ponto Online e da Assessoria de Comunicação.

A aplicação em QlikView desenvolvida para monitoramento dos indicadores estratégicos institucionais foi a 

principal fonte de consulta utilizada tanto para geração de relatórios estatísticos e demonstrações gráficas, 

quanto para alimentação dos dados do Portal da Transparência da Instituição. Da aplicação foi possível 

mensurar precisamente 27 indicadores estratégicos, relacionados às áreas de cidadania, consumidor, infância 

e juventude, combate ao crime, patrimônio público, eficiência e eficácia, gestão de pessoas e orçamentária.

Concomitante, foram utilizadas fontes de dados de origem externa à Instituição, tais como estatísticas do 

Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça e do Relatório da Situação Carcerária do 

Estado de Mato Grosso do Sul oriundo da Coordenadoria das Políticas Penitenciárias (CPP).

Os resultados dos indicadores estratégicos institucionais auferidos por meio do painel de Gestão de Indica-

dores Estratégicos constaram do relatório final do Plano Geral de Atuação 2020, para fins de acompanha-

mento institucional.

Para o ano de 2020, a Seplange pretende desenvolver um painel para fins de monitoramento dos resulta-

dos dos indicadores que integram o novo PEI, com vigência para o período 2020-2025. O painel também 

integrará os resultados dos PES e Planos Diretores, aprovados durante o ano de 2019 pelo Colégio de Pro-

curadores de Justiça.
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3.3.1.4 Gestão de Projetos e Captação de Recursos

A gestão de projetos e captação de recursos visa estimular a inovação 

no âmbito do MPMS, servindo também como ferramenta para registro, 

controle e premiação dos projetos desenvolvidos no âmbito institucio-

nal. Além disso, todos os projetos desenvolvidos na Instituição são es-

truturados e catalogados em um portfólio online de projetos, visando a 

divulgação e a manutenção do histórico do projeto, que pode ser con-

sultado por qualquer membro ou servidor da Instituição.

Durante o ano de 2019, novos projetos institucionais foram estrutura-

dos e catalogados no portfólio online da Instituição, que foi construído 

por meio da integração da ferramenta MS Sharepoint com o MS 

Project, permitindo que cada projeto desenvolvido seja catalogado e 

possua um sítio individual na internet, visando sua divulgação, bem 

como o acompanhamento da evolução de suas etapas, a consulta ao 

seu histórico e o monitoramento de suas atividades. O ano de 2019 se 
encerrou com um total de 103 projetos catalogados.

Prêmio Roberto Lira – premiação dos melhores projetos desenvol-
vidos pelos membros do MPMS

O MPMS, por meio da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão 

e Planejamento Institucional, instituiu, em parceria com a ASMMP, o 

Prêmio Roberto Lira, com a finalidade de reconhecer e valorizar 

membros do MPMS associados à ASMMP que tiveram a iniciativa de 

idealizar e executar projetos que contribuíram para o aperfeiçoamento 

da atuação do Ministério Público Estadual.

A primeira edição do “Prêmio Roberto Lira” ocorreu no dia 5.12.2019, 

durante o “IX Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso 

do Sul”. No total foram avaliados pela Comissão Julgadora 29 projetos 
inscritos no certame, com base nos seguintes critérios: criatividade e 

inovação, alcance social/resultado, eficiência, facilidade de implemen-

tação e exportabilidade.

Entre os projetos apresentados, cinco obtiveram maior pontuação: 

Compartilhe o Natal; Família Acolhedora; Implementação do Núcleo 

de Prática Ambiental; Paralelas - Traçando Novos Caminhos; e Proceve. 

Ao final foram vencedores da edição 2019 do Prêmio Roberto Lira os 

seguintes projetos:

 z 1º Lugar - “Projeto Paralelas – Traçando Novos Caminhos”;

 z 2º Lugar - “Projeto Proceve – Programa de Conciliação para Prevenir 

a Evasão e a Violência Escolar”;

 z 3º Lugar – “Projeto Família Acolhedora”.

103
PROJETOS CATALOGADOS 
NO ANO DE 2019
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3.3.1.5 Desenvolvimento de painéis estratégicos de business intelligence (BI)

Business intelligence (ou inteligência de negócio) é uma ferramenta tecnológica que transforma um grande 

volume de dados que não significam muito quando isolados em informações úteis para uma gestão organi-

zacional, ou seja, oferece suporte assertivo à tomada de decisões e monitoramento de resultados por parte 

dos gestores. Sua função é agrupar e explorar dados distintos para análises estruturadas, auxiliando na inter-

pretação e compreensão de dados e informações, de forma a possibilitar a identificação de oportunidades 

ou riscos.

Na prática os painéis de BI são utilizados para coleta, organização, tratamento, monitoramento e análise 

de dados estatísticos para diversas áreas da Instituição, servindo para o monitoramento e controle de seu 

desempenho, auxiliando, assim, a tomada de decisões por parte dos gestores e da Administração Superior 

do MPMS. A seguir, relação de alguns painéis de BI desenvolvidos em Power BI (ferramenta de análise de 

negócios da Microsoft), cujo conclusão se deu ao longo do ano de 2019.

 z “Não Morra Tão Cedo”: desenvolvido por solicitação do Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cava-

lheiro dos Santos, para compilar dados coletados pela 20ª Promotoria de Justiça de Campo Grande sobre 

homicídios na cidade de Campo Grande, para o projeto “Não Morra Tão Cedo”;

 z “Paralelas”: desenvolvido por solicitação da Promotora de Justiça Fernanda Proença de Azambuja, para 

compilar dados coletados pela 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul sobre as entrevistas realiza-

das no projeto “Paralelas – Traçando Novos Caminhos”;

 z “SuperClipping”: desenvolvido por solicitação da Promotora de Justiça e Secretária-Geral do MPMS, 

Bianka Karina Barros da Costa, para que a Assessoria de Comunicação possa realizar a análise estatística 

de dados referentes a notícias relacionadas à Instituição e seus membros, publicadas em diversas mídias 

e compiladas no sistema SuperClipping;

 z “Custodiados”: desenvolvido por solicitação da Promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo, para 

compilar dados coletados pela 72ª PJ de Campo Grande, Casa da Mulher Brasileira, sobre as entrevistas 

realizadas no projeto “Custodiados”.

Além dos painéis acima relacionados, a Seplange promove a manutenção daqueles desenvolvidos em anos 

anteriores, bem como vem se preparando para trabalhos futuros, com o uso de BI. No ano de 2019, teve 

início o trabalho de preparação de uma extração do banco de dados do SAJMP para utilização em painéis 

de BI futuros, por meio de reuniões com a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). Também 

em 2019 teve início o processo de análise e estudo dos bancos de dados das aplicações do Projeto Paiaguá, 

ainda em fase de implantação, para que painéis gerenciais possam ser desenvolvidos para utilização em 

conjunto com as aplicações.

3.3.1.6 Capacitação

Durante o ano de 2019, visando a capacitação da equipe interna, os integrantes da Seplange participaram 

dos seguintes cursos e eventos:
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 z Curso de “Mapeamento e Gestão de Riscos” realizado pela ESMP-MS, no período de 13 a 15.3.2019, 

ocasião em que foi apresentada a conceituação acerca de gestão de riscos e controles internos e a 

evolução histórica de riscos e controles.

 z Workshop “Qualidade de Vida no Trabalho: Problemas e Desafios”, realizado pela ESMP-MS, nos dias 25 

e 26.4.2019.

 z  “I Curso Gestão de Instrumentos de Repasse”, ocorrido nas dependências do Departamento Penitenciá-

rio (DEPEN), em Brasília/DF, no período de 20 a 24.5.2019, oportunidade em que foram apresentadas as 

melhores práticas para captação de recursos.

 z Palestra “Encontro com a Gestão – Desmitificando o Design Thinking, o Scrum e o Lean”, realizada pelo 

Instituto MS Competitivo no Sebrae-MS, no dia 12.8.2019.

 z Palestra “Encontro com Gestão: Sistema de Indicadores”, realizada pelo Instituto MS Competitivo no 

Sebrae-MS, no dia 9.9.2019.

 z Treinamento do módulo sistêmico “Quartzo”, realizado na ESMP-MS no dia 31.10.2019, ocasião em que 

todos os trâmites para manuseio do módulo que está sendo implantado neste órgão ministerial foram 

repassados pela empresa Ábaco Tecnologia da Informação.

 z Curso de Aplicação da metodologia Design Thinking, realizado pela ESMP-MS, no dia 3.11.2019.

 z Curso de “Treinamento Intensivo de QlikSense”, realizado pela empresa BIX Tecnologia, em Florianópolis/

SC, entre os dias 11 e 14.11.2019.

3.3.1.7 Atuação junto ao CNMP

Durante o ano de 2019, os integrantes da Seplange deram continuidade aos trabalhos que constituem parte 

da atuação do MPMS junto ao CNMP, valendo destacar as seguintes atividades:

 z Atendimento à Resolução CNMP nº147/2016, por meio da elaboração do Relatório anual de Desempe-

nho do Planejamento Estratégico, bem como por meio do preenchimento do formulário denominado 

Radar Estratégico, ambos encaminhados anualmente à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do 

CNMP.

 z Atendimento à Resolução CNMP nº 74/2011, por meio da apuração dos indicadores relativos à atuação 

administrativa da Instituição, correspondente ao exercício de 2018. Os indicadores monitorados abrange-

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

financeira, planejamento estratégico e comunicação.

 z Participação na 1ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestão (FNG), realizada pelo CNMP, em 

Brasília/DF, nos dias 2 e 3.4.2019.

 z Participação na Ação Nacional Estruturante “Fomentando a Captação de Recursos Externos para o Minis-

tério Público”, ocorrida em Recife/PE, nos dias 6 e 7.6.2019, oportunidade em foi discutida a questão da 

captação de recursos em nível nacional.

 z Participação na 2ª Reunião Ordinária do FNG, realizada pelo CNMP, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21.8.2019.
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 z Participação no 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério 

Público – “Ministério Público e Agenda 2030”, realizado pelo CNMP, 

em Brasília/DF, nos dias 22 e 23.8.2019.

 z Cadastramento de 71 projetos estratégicos de autoria dos Promo-

tores de Justiça do MPMS no Banco Nacional de Projetos do CNMP. 

Os projetos em questão concorreram ao prêmio anual destinado às 

melhores ideias e iniciativas alavancadas pelos seus autores dentro 

de suas respectivas áreas. O projeto “Vozes – O Protagonismo das 

Mulheres Indígenas”, de autoria da Promotora de Justiça Luciana do 

Amaral Rabelo, foi premiado como um dos três melhores projetos 

do Brasil na categoria “Defesa dos Direitos Fundamentais”.

3.3.1.8 Atuação em Ações Sociais

No ano de 2019, visando aproximar o Ministério Público da comunida-

de e da realidade social, a equipe da Seplange organizou a participação 

do MPMS na ação denominada “Mutirão da Cidadania”, que foi realizada 

no dia 21.9.2019, na Escola Estadual José Mamede de Aquino, localiza-

da no Jardim Aeroporto, abrangendo a região composta pelos 

seguintes bairros da Capital: Nova Campo Grande, Jardim Panamá, 

Popular, Santo Amaro, Santo Antônio, Vila Sobrinho, Zé Pereira, Vila 

Alba, Vila Espanha e Petrópolis. Na ocasião foram realizados 168 aten-
dimentos pelo MPMS.

Também participaram da ação social membros e servidores do Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumi-

dor e do Idoso e da Ouvidoria do MPMS. Na oportunidade alunos do 

ensino médio participaram de uma gincana e de uma roda de conversa 

com o Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa e sua 

equipe sobre a importância do jovem na sociedade, o papel do Minis-

tério Público, a prática de bullying nas escolas e o combate ao suicídio, 

que fez parte da campanha Setembro Amarelo.

71
PROJETOS DO MPMS CADASTRADOS 
NO BANCO NACIONAL DE PROJETOS 
DO CNMP

168
ATENDIMENTOS REALIZADOS 
PELO MPMS

Figura 31. Promotor de Justiça 

e Supervisor de Planejamento e 

Gestão Estratégica, Paulo Roberto 

Gonçalves Ishikawa, com alunos do 

ensino médio da Escola Estadual 

José Mamede de Aquino, durante 

mutirão realizado em 21.9.2019.
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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 acompanham 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 (Nuij), 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 alteração dada ao art. 1º da Resolução nº 17/2012-PGJ, de 3.5.2012, por meio da Resolução nº 19/2018-
PGJ, organizou e instituiu seis CAOs. Seus coordenadores e respectivos suplentes estão dispostos a seguir:

 z CAO das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio 
Histórico e Cultural

 z Coordenação: Procuradora de Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra
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 z 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

 z Coordenação: Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (1º.1. a 29.5.2019)

 z Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (30.5 a 31.12.2019)

 z 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

 z Coordenação: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto

 z 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

 z Coordenação: Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi

 z 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

 z Coordenação: Procurador de Justiça Francisco Neves Junior

 z 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

 z Coordenação: Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

 z 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 na defesa do meio ambiente e dos valores urbanísticos, culturais e humanos, que 

garantam um ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, contribuindo 

no processo de transformação social, em conformidade com os preceitos da Resolução nº 17/2012-PGJ. 

O Caoma coordena os Núcleos Ambiental e o de Geotecnologias (Nugeo), que prestam assessoramento e 

apoio operacional no desempenho das funções das Promotorias de Justiça.

Atualmente, para o cumprimento de sua missão institucional, encontram-se em execução no Caoma os 

seguintes programas:

4.1.1.1 Projeto Vinhaça

O Projeto de Avaliação de Eventuais Danos Ambientais Causados pela 

Aplicação da Vinhaça nas Usinas de Açúcar e Álcool do Estado de Mato 

Grosso do Sul tem como objetivo apurar possíveis impactos negativos 

da vinhaça como fertirrigação. A aplicação da vinhaça, ao longo dos 

anos, pode acarretar acúmulo de íons, principalmente potássio, e, de-

pendendo do tipo de solo e da profundidade do lençol freático, podem 

ocorrer problemas de lixiviação de íons, com efeito potencialmente 

poluidor ao meio ambiente. O Projeto Vinhaça finalizou os trabalhos 

relativos a cinco usinas de álcool e açúcar, com elaboração de relató-

rios de vistoria e remessa às Promotorias de Justiça do local de insta-

lação da usina, para fins de regularização jurídico-ambiental. Os danos 

ambientais constatados foram referentes à fertirrigação inadequada 

da vinhaça, processos erosivos, irregularidades na área de preserva-

ção permanente (APP) e na área de reserva legal (RL) e supressão de 

vegetação nativa irregular.

Foram finalizados os trabalhos relativos à Energética Santa Helena 

S. A., Fátima do Sul Agroenergética S. A., Usina Adecoagro Vale do 

Ivinhema – Unidades Angélica e Ivinhema – e Usina Monteverde Agro-

-Energética. O Nugeo entregou ao Departamento Especial de Apoio 

às Atividades de Execução (Daex), Corpo Técnico de Meio Ambiente 

(Cortec-MA), 20 pareceres técnicos referentes à análise das áreas de 

aplicação de vinhaça de usina, localizada em Aparecida do Taboado/

MS, como subsídio para vistorias in loco.

Figura 32. Vista do pátio industrial 

– Usina Fátima do Sul Agroenergéti-

ca S. A.
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4.1.1.2 Projeto Quapivara

O Projeto Quapivara visa minimizar os riscos de acidentes aos moto-

ristas e o impacto ambiental negativo ocasionado pelo atropelamento 

de animais no trânsito.

Desde a criação do projeto, foi disponibilizado à sociedade um contato 

via WhatsApp, conhecido por Quapizap – (67) 98478-2014 –, que 

permite o envio da localização e fotos dos animais em vias de trânsito. 

As informações são repassadas à Polícia Militar Ambiental (PMA), à 

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e à Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), parceiros do projeto.

O Nugeo constatou, via Quapizap, denúncias de 176 ocorrências com 

840 animais vivos nas vias urbanas de Campo Grande, sendo a maioria 

capivaras e quatis. Ademais, foram registradas 45 ocorrências que 

identificaram 65 animais mortos por atropelamento; a Avenida 

Vereador Thyrson de Almeida foi o local com maior índice de atropela-

mentos.

As vias urbanas de travessia dos animais silvestres são indicadas pelo 

Nugeo, por meio da elaboração de mapas, com a localização dos 

animais vivos e mortos, para que assim os parceiros possam sinalizar 

os locais e atuar na educação ambiental da população.

Figura 33. Placa informativa do 

Projeto Quapivara instalada no 

Parque dos Poderes.

4.1.1.3 Programa de Detecção de Desmatamento 
Ilegal de Vegetação Nativa – DNA Ambiental

Programa DNA Ambiental 2016-2017

O Programa DNA Ambiental consiste em detectar desmatamentos 

possivelmente ilegais de vegetação nativa nos biomas Cerrado, Mata 

Atlântica e Pantanal do Estado do Mato Grosso do Sul. O Nugeo, por 

meio de análise multitemporal via imagem de satélite, consegue iden-

tificar as áreas desmatadas de vegetação nativa em Mato Grosso do 

Sul, cruzar os dados de desmatamento com as licenças emitidas pelo 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), aferindo 

quais possuem autorização ambiental para supressão vegetal e quais 

não possuem, procurando verificar nesta última hipótese as razões 

pelas quais a autorização não foi obtida, objetivando, desta forma, 

identificar os desmatamentos ilegais.

Os pareceres emitidos são encaminhados aos órgãos técnicos compe-

tentes.
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Programa DNA Ambiental 2013-2015 (Operação Cachorro-Vinagre)

A Operação Cachorro-Vinagre resultou em 2019 na elaboração de 

142 pareceres técnicos encaminhados à PMA, ao Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao 

Imasul, que lavraram 103, 11 e seis autos de infração ambiental, res-

pectivamente, gerando um total de multas administrativas no importe 

de R$ 2.892.226,00.

Tabela 20. Autos de infração e valor das multas administrativas 
decorrentes da Operação Cachorro-Vinagre no ano de 2019

Consequentemente, foram instaurados pelas Promotorias de Justiça 

142 procedimentos, dos quais 61 foram arquivados – com 47 termos 

de ajustamento de conduta (TACs) firmados –, 16 foram ajuizados e 65 

se encontram em andamento.

Programa DNA Ambiental 2013-2015 (Operação Cervo-do-Panta-
nal)

Órgão ambiental
Autos de infração 

aplicados
Valor das multas

PMA 103 R$499.466,00

Ibama 11 R$2.121.660,00

Imasul 6 R$271.100,00

Figura 34. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos; 

Corregedor-Geral do MP, Procu-

rador de Justiça Marcos Antonio 

Martins Sottoriva; Procuradora de 

Justiça e Coordenadora do Caoma, 

Marigô Regina Bittar Bezerra; 

Promotor de Justiça, Supervisor de 

Planejamento e Gestão e Conse-

lheiro Administrativo-Consultivo da 

ESMP-MS, Paulo Roberto Gonçalves 

Ishikawa; Secretário de Estado de 

Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Econômico, Produção e Agricultura 

Familiar, Jaime Elias Verruck; Subco-

mandante da PMA, Tenente-Coronel 

Eduardo Lane; e Chefe da Divisão 

Técnica do Ibama no Estado, Joanice 

Lube Battilani, em mesa solene do 

curso sobre a “Atuação do Ministé-

rio Público contra o desmatamento 

ilegal”, promovido pela ESMP-MS, 

em 29.11.2019.
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A Operação Cervo-do-Pantanal constatou 70.648 hectares de desma-

tamentos, sendo 13.259 hectares em bioma de Mata Atlântica. Foram 

elaborados 821 pareceres técnicos, sendo distribuídos ao Ibama 

(Pantanal e Mata Atlântica), à PMA (Cerrado) e ao Imasul, para verifi-

cação das inconsistências de dados, de modo que as autuações das 

infrações totalizaram em 2019 um montante de R$ 52.838.681,00 em 

multas administrativas. No ano de 2019, foram instaurados 372 proce-

dimentos, dos quais 150 encontram-se arquivados – com celebração 

de 41 TACs –, 14 foram ajuizados e 208 estão em andamento nas Pro-

motorias de Justiça.

Tabela 21. Autos de infração e valor das multas administrativas 
decorrentes da Operação Cervo do Pantanal – 2019

4.1.1.4 Nota Técnica de Valoração de 
Dano Ambiental – Vol. II

O 2º volume da Nota Técnica de Valoração de Dano Ambiental tem 

como finalidade coletar informações sobre os conceitos jurídicos e 

técnicos a respeito da valoração do dano ambiental, bem como sugerir 

aos integrantes do MPMS e entidades conveniadas e parceiras métodos 

já reconhecidos e aplicados para a valoração de danos mais comuns 

identificados no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul.

Os métodos de valoração utilizados têm como escopo oferecer valores 

econômicos para os recursos naturais, possibilitando, assim, uma 

avaliação monetária dos impactos ambientais.

Foram elaboradas metodologias de valoração de dano ambiental em 

relação a:

 z Produção irregular de carvão nativo: com o objetivo de apresentar 

uma ferramenta que permita valorar economicamente os danos 

ambientais decorrentes da produção ilegal de carvão, a partir de 

vegetação nativa sem documento de origem.

 z Lançamento de efluentes sem tratamento em cursos d’água: de-

corrente da necessidade de preservação e recuperação de recursos 

Órgão 
ambiental

Número de pareceres 
encaminhados

Vistorias 
realizadas

Autos de infração 
aplicados

Valor das multas

PMA 640 279 193 R$5.291.531,00

Ibama 181 99 89 R$47.547.150,00

TOTAL 821 378 282 R$52.838.681,00
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hídricos, uma vez que a poluição dos corpos de água é um problema 

mundial e o seu controle é considerado um dos grandes desafios da 

gestão dos recursos hídricos, impondo-se a necessidade de valorar 

tal prejuízo.

 z Transporte, comercialização ou armazenamento de madeira nativa, 

sem autorização do órgão ambiental competente.

 z Voçoroca: por ser, entre as formas de erosão hídrica, a que promove 

as mais graves consequências à população e ao meio ambiente, re-

sultando na perda de faixas de vegetação nativa e assoreamento 

dos rios.

Figura 35. Imagem gerada por 

meio de sobrevoo com drone para 

extração do volume de uma área 

de erosão no município de Campo 

Grande/MS, com o fim de valorar o 

carreamento do sedimento ao curso 

hídrico.

4.1.1.5 Programa SOS Rios

O Programa SOS Rios possui 13 projetos ambientais em andamento e 

visa a adequação das propriedades rurais ao regime jurídico-ambien-

tal, promovendo a recuperação das APPs e das RLs, a conservação 

e o manejo do solo e das águas e a destinação adequada de esgoto 

sanitário e dos resíduos sólidos, além de conscientizar sobre a con-

servação das bacias hidrográficas e a preservação da flora e fauna da 

região.

O Caoma, por intermédio do Núcleo Ambiental, atuou efetivamente na 

celebração do convênio de cooperação técnica e científica entre o 

MPMS e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), para a 

promoção de intercâmbio, interação e complementação entre as Insti-

tuições e suporte científico ao MPMS, para a defesa do meio ambiente, 

na proteção das Bacias Hidrográficas dos Rios Paraná e Paraguai, em 

especial na elaboração e execução de diagnóstico ambiental dos 

Córregos Curupaí e Engano - Programa SOS Rios - e implementação 

do Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental - Programa 

CEIPPAM-UEMS.

Figura 36. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

Promotor de Justiça do Núcleo 

Ambiental, Luciano Furtado Loubet, 

Reitor da UEMS, Fábio Edir dos 

Santos Costa, e representantes da 

UEMS, durante ato de celebração 

do convênio cooperação técnica e 

científica entre as instituições, na 

Procuradoria-Geral de Justiça, em 

11.3.2019.
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Tabela 22. Procedimentos instaurados pelas Promotorias de Justiça nas áreas de meio ambiente, 
habitação e urbanismo e patrimônio histórico e cultural

4.1.1.6 Núcleo Ambiental

Responsável: Promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet

O Núcleo Ambiental desempenha suas funções prestando assessoramento nas mais diversas atividades 

de atuação dos órgãos de execução, na defesa do meio ambiente, na efetividade das políticas públicas e 

na proteção do patrimônio histórico e cultural. Em 2019 o Núcleo Ambiental realizou 393 atendimentos e 
44 reuniões, com a participação de 187 pessoas, além da instauração de 41 procedimentos de gestão ad-

ministrativa, cujos objetos foram: assuntos administrativos, auxílio externo, comissão, conselhos, convênios, 

eventos, operações, projetos e vistorias.

Além disso, auxiliou as Promotorias de Justiça, por meio dos convênios firmados com as universidades 

parceiras, em 24 vistorias com elaboração de pareceres técnicos. Ademais, foi realizado o cadastro de 37 

TACs no banco de peças, sendo 78% firmados em decorrência de desmatamento, e destes, 35% se referem 

a APPs.

Tabela 23. Distribuição dos TACs firmados e cadastrados pelo Núcleo Ambiental por assunto

Tipo de procedimento Meio Ambiente
Habitação e Urbanismo e 

Patrimônio Histórico e Cultural

Procedimento administrativo 1.329 101

Inquérito civil 1.848 171

Procedimento preparatório 197 15

Notícia de fato 827 115

Ação civil pública 8 8

Execução de título extrajudicial 6 2

Desmatamento 78%

Queimada 5%

Extração de cascalho sem licença 3%

Urbanismo 3%

Má conservação do solo 3%

Resíduos sólidos 3%

Poluição sonora 3%

Poluição atmosférica 2%
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Fiscalização de crimes ambientais

O Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet, acompanhou a Promotora de Justiça 

Janeli Basso, da comarca de Sidrolândia/MS, na entrega de 30 aparelhos de GPS portáteis à PMA, parceira do 

MPMS, adquiridos com recursos do TAC firmado no Inquérito Civil nº 7/2013, pela 2ª Promotoria de Justiça 

de Sidrolândia, cujo objeto foi a regularização de desmatamento ilegal constatado pelo Nugeo. O objetivo 

deste feito foi equipar a PMA na fiscalização de crimes ambientais. Além disso, foram entregues, no mês de 

dezembro, à PMA três computadores completos, adquiridos com recursos oriundos de referido TAC.

Implementação de logística reversa, resíduos sólidos e transbordo

Foram realizadas reuniões de trabalho com o fito de tratar da questão da logística reversa de embalagens 

no Estado de Mato Grosso do Sul e de proposta de eventual termo de cooperação ambiental com a Associa-

ção Brasileira de Indústria de Água Mineral (ABINAM), Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil 

(AFREBRAS) e Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE).

O Caoma, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), apresentou aos Prefeitos alternativas para 

a disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, entre as quais a possibilidade de realizar o 

transbordo e transporte dos resíduos sólidos domiciliares para o aterro sanitário de outra cidade, alternativa 

esta mais econômica em comparação com a construção de aterro sanitário individualizado. Salienta-se que 

dos 79 municípios do Estado, 73% possuem disposição final adequada dos resíduos sólidos e 14 muni-

cípios já instituíram a taxa de lixo.

Informativo de jurisprudência

O informativo elaborado pelo Caoma e pelo Núcleo Ambiental colaciona 120 acórdãos relativos à temática 

ambiental e é disponibilizado aos órgãos de execução com jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Infrações ambientais autuadas pelos órgãos ambientais

Os autos de infração relativos a 776 infrações, oriundos do Ibama, da PMA, da Agência Estadual de Defesa 

Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foram 

recebidos pelo Caoma e pelo Núcleo Ambiental e distribuídos às Promotorias de Justiça para averiguação.

O desmatamento foi o dano ambiental com maior número de ocorrências, seguido da utilização/armaze-

namento de agrotóxicos, de depósito ilegal de madeira e de depósito irregular de produtos controlados/

perigosos.

Programa CEIPPAM

O Programa CEIPPAM foi selecionado em 2019 pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como 

uma das sete iniciativas bem-sucedidas desenvolvidas pelos Ministérios Públicos Estaduais.

O CEIPPAM, criado pelo MPMS, oriundo de uma ação civil pública, tem como parceiras a Universidade 

Católica Dom Bosco (UCDB), a UFMS e a UEMS, as quais têm auxiliado os órgãos de execução na tramita-

ção dos procedimentos ambientais, por meio do seu Núcleo Técnico, e também nos processos judiciais, por 
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meio do Núcleo de Prática de Direito Ambiental (Nupam). Este programa busca coletar subsídios doutriná-

rios, legislativos, jurisprudenciais, processuais e administrativos. Os trabalhos são executados por equipes 

técnicas e jurídicas implantadas nas universidades, que auxiliam no atendimento às demandas do MPMS e 

de outros órgãos públicos que tenham ligação com a proteção do meio ambiente.

O programa surgiu da necessidade de atenuar a demanda de serviços das Promotorias de Justiça do interior 

no âmbito ambiental, com a realização de perícias nessa temática. A relevância do projeto consiste na elabo-

ração de pareceres e vistorias em propriedades com danos ambientais de forma mais célere e com técnicos 

(professores e pós-graduandos) atuantes em áreas específicas, fornecendo um trabalho mais detalhado.

O êxito do programa se apresenta no quantitativo e qualitativo das peças, laudos e pareceres elaborados em 

cada procedimento remetido pelas comarcas.

 z UCDB: o Núcleo Técnico elaborou 92 pareceres técnicos de geoprocessamento, 1 relatório de vistoria 

técnica e 6 pareceres técnicos de análise de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA-RIMA); o Nupam realizou 157 atendimentos, com elaboração de minutas de portarias, 

TACs, ofícios e outros expedientes, com adesão de 39 Promotorias de Justiça;

 z UEMS: elaborou 1 relatório de vistoria técnica e 2 pareceres técnicos de análise de EIA-RIMA e laudo la-

boratorial; e

 z UFMS: elaborou 21 relatórios de vistoria técnica.

Combate aos Impactos de Agrotóxicos 

O Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental participou da Comissão de Combate aos Impactos de Agro-
tóxicos, com o objetivo reduzir o uso de agrotóxicos e combater os impactos ao meio ambiente, por meio 

da conscientização e mobilização da sociedade civil, averiguar possível contaminação da água potável por 

agrotóxicos, buscar parcerias para a realização de análise quantitativa e qualitativa do uso indiscriminado de 

defensivos agrícolas e discutir uma legislação mais restritiva à utilização de agrotóxicos. A comissão elaborou 

ainda a cartilha “Como denunciar os impactos dos agrotóxicos à saúde, ao meio ambiente e nas atividades 

produtivas”.

Visita do CNMP

O Membro Auxiliar da Comissão de Meio Ambiente do CNMP Erick Alves Pessoa realizou visita ao MPMS, 

com o objetivo de conhecer o funcionamento e os projetos voltados para a área de defesa do meio ambiente 

desenvolvidos pelo Caoma. O representante do CNMP foi recebido pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo 

Cezar dos Passos, e pelo Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet.

Na oportunidade foi apresentado ao Membro Auxiliar uma apresentação sobre a estrutura do Caoma, bem 

como os projetos em execução. Houve, ainda, visita ao Nupam, que funciona em parceria com a UCDB e 

auxilia na tramitação de inquéritos civis.
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Participação em eventos

Durante o ano de 2019, o Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental participou de diversos eventos como 

palestrante, moderador e coordenador de mesas temáticas, levando ao conhecimento de todos o trabalho 

executado pelo Caoma, assim como seus estudos, levantamentos e projetos, entre os quais:

 z Reunião temática “Logística Reversa das Embalagens e suas Implicações na Bolsa de Valores”, realizada 

no período de 31.1 a 3.2.2019, em São Paulo/SP;

 z Palestra no “Painel III: Acordo Setorial de Embalagens: Realidade ou Ficção?”, do “III Seminário: O Minis-

tério Público e a Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa”, realizado no dia 15.3.2019, em Floria-

nópolis/SC;

 z 1ª Reunião Ordinária de 2019 do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), realizada no período de 

27 a 29.3.2019, na sede do Ministério Público do Estado da Bahia, em Salvador/BA;

 z Ciclo de Debates: “Segurança de Barragens: Diagnóstico e Tecnologias de Controle”, realizado pela Escola 

Superior do Ministério Público de São Paulo (ESMP-SP), no dia 9.4.2019, em São Paulo/SP;

 z XIX Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente: “Direito Ambiental Brasileiro e a 

Proibição de Retrocesso”, realizado no período de 24 a 26.4.2019, em Curitiba/PR;

 z “Bonito em debate: Uma análise sobre o assoreamento dos rios de Bonito”, evento realizado pela Ordem 

dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul (OAB-MS), em 6.5.2019, em Campo Grande/MS;

 z “V Seminário – O Ministério Público e a Gestão de Resíduos Sólidos e Logística” – Edição Campo Grande, 

realizado em 24.5.2019 pela Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente 

(ABRAMPA) em parceria com o MPMS;

 z Solenidade de posse como 2º Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério 

Público de Meio Ambiente (Abrampa), para o triênio 2019/2022, no dia 24.5.2019;

 z Painel Casos de Éxito “Gestión de Residuos Ordinarios, Sustancias Peligrosas, Contaminación, Deforesta-

ción y Justicia Hídrica”, realizado nos dias 30 e 31.5.2019, na Costa Rica;

 z Palestra “Código Florestal após julgamento do STF: noções gerais, pontos controversos e desafios na im-

plantação”, no evento “O Código Florestal após o julgamento do STF e a Lei da Mata Atlântica: Interpreta-

ção e papel do Ministério Público na proteção do meio ambiente”, realizado no dia 28.6.2019, em Vitória/

ES;

 z Palestra sobre Resíduos Sólidos (Objetivos de desenvolvimento econômicos 11: Cidades e Comunidades 

Sustentáveis; 12: Consumo e Produção Responsáveis; e 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima), 

no III Seminário Sul-Mato-Grossense de Gestão Socioambiental no Poder Judiciário, em 20.1.2019, em 

Campo Grande/MS, realizado pela Escola Judicial do Estado do Mato Grosso Sul; e

 z Palestra no Evento “Atuação do Ministério Público contra o Desmatamento Ilegal”, que tratou dos dados 

relativos ao Programa DNA Ambiental, com distribuição de pareceres técnicos ao Imasul, à PMA e ao 

Ibama, e noções gerais sobre o Código Florestal destinados a membros e servidores das Promotorias 

de Justiça, com aproximadamente 80 participantes, realizado no dia 29.11.2019, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, na sede do MPMS, em Campo Grande/MS.
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4.1.1.7 Núcleo de Geotecnologias

O Núcleo de Geotecnologias (Nugeo) no ano de 2019 atuou nas questões relacionadas ao desmatamen-

to ilegal de vegetação nativa e na constatação de irregularidades ambientais em APPS, um dos principais 

problemas ambientais do Estado.

Realizou também a aquisição, o armazenamento, o processamento, a análise e a apresentação de informa-

ções ambientais georreferenciadas, por meio de sistemas de informações geográficas, cartográficas, de sen-

soriamento remoto e análise espacial, reunindo informações para auxiliar as Promotorias de Justiça. O Nugeo 

atua para atendimento da demanda externa, por solicitação das Promotorias de Justiça de Mato Grosso do 

Sul, e da demanda interna por meio de monitoramento contínuo realizado por imagens de satélite. 

Foram produzidos 797 pareceres técnicos, elaborados por meio de análise multitemporal de imagens de 

satélite, para detectar desmatamentos ilegais de vegetação nativa e verificar irregularidades ambientais 

quanto às APPs e RLs de propriedades rurais, abrangendo os municípios de Amambai, Angélica, Aquidaua-

na, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Coronel 

Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema, Laguna 

Caarapã, Miranda, Nioaque, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Sonora e Três Lagoas

Para o ano de 2020, o Caoma pretende, com o assessoramento do Núcleo Ambiental, dar continuidade 

ao apoio técnico e jurídico da atuação das Promotorias de Justiça, bem como aos Programas e Projetos, 

manutenção do informativo de jurisprudência e do informativo ambiental, ampliação e implementação de 

convênios com as universidades e órgãos públicos para a elaboração de laudos técnicos. Além disso, com 

o apoio do Nugeo, tem por objetivo identificar novas áreas de desmatamento nos Biomas Cerrado, Mata 

Atlântica e Pantanal do Estado de Mato Grosso do Sul, com previsão de entrega de pareceres técnicos a cada 

60 dias, com o objetivo de diminuir o lapso temporal e inibir o avanço do desmatamento ilegal no Estado.
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4.1.2 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial

Coordenação:  Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (1º.1 a 29.5.2019) 

  Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (30.5 a 31.12.2019)

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade 

Policial (Caocrim) 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 criminali-

dade de maior potencial lesivo, especialmente nas áreas relacionadas ao crime organizado.

O Procurador de Justiça Coordenador do Caocrim exerce, também, a função de Coordenador-Geral do Grupo 

de Atuação Especial da Execução Penal (Gaep) e 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 2019 foi expedida a Recomendação Conjunta nº 2/2019, de 18.2.2019, pela Corregedoria-Geral do 

MPMS e pelo Caocrim, que dispõe sobre o fomento da cientificação da (o) vítima/ofendido acerca do ofere-

cimento da denúncia e da sentença judicial como praxe processual, seja por meio dos recursos de comuni-

cação disponíveis na própria Promotoria de Justiça ou, se necessário, por meio de requerimento ao juízo, por 

ocasião do oferecimento da denúncia e da apresentação de memoriais.

Em 24.5.2019, o Caocrim, por meio da ESMP-MS, realizou uma reunião de trabalho na comarca de Dourados, 

com o Promotores de Justiça integrantes do Gaep e do Gacep, oportunidade em que foi proferida a palestra 

“Desafios do Sistema Prisional” pelo Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão 

do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública Dermeval Farias Gomes 

Filho. Além disso, foram debatidos temas como a uniformização da atuação do Gaep; a elaboração de infor-

mativos; a situação das cantinas nas unidades penais; o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU); a 

inauguração de unidades prisionais; e termos de cooperação.

Em 6 e 7.6.2019 o Caocrim, juntamente com o Gaep, o Nucrim, o Gacep e alguns Promotores de Justiça 

da área criminal, participou do evento “Revisando a Estratégia MPMS”, no Hotel Deville Prime. Na ocasião, 

foram revistos os objetivos estratégicos, iniciativas, indicadores, metas e projetos para a área, para o período 

de 2020-2025.

4.1.2.1 Estudos e pesquisas

Durante o ano de 2019, por meio do Procedimento de Gestão Administrativa nº 09.2019.00002373-4, 

elaborou-se a compilação e estruturação do conjunto de normas em matéria penal do Caocrim, a fim de 

subsidiar os projetos que integram o Planejamento Estratégico para os anos de 2019 e 2020.

Ademais, foi proposta ao Procurador-Geral de Justiça a alteração da Resolução nº 20/2010-PGJ, com o 

objetivo de alterar a forma de eleição do Vice-Coordenador Adjunto, modificar a data das reuniões ordiná-

rias, bem como incluir a 24ª Promotoria de Justiça da comarca de Campo Grande na lista de integrantes 
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do Gaep. Igualmente, encaminhou-se para aprovação da Procuradoria-

-Geral de Justiça minuta de resolução que cria, no âmbito do Caocrim, 

o Grupo de Apoio no Combate aos Crimes Cibernéticos (CiberMP).

Posteriormente, após aprofundado estudo da atuação de outros 

Parquets estaduais, formulou-se, nos autos do Procedimento de 

Gestão Administrativa nº 09.2018.00003242-3, manifestação sobre 

minuta de resolução que cria, no âmbito do Caocrim, o Grupo de Apoio 

aos Promotores de Justiça no Tribunal do Júri (Nojúri).

Por fim, instaurou-se procedimento de gestão administrativa com o 

objetivo de gerenciar, compilar coletar e manter atualizadas as infor-

mações divulgadas no Portal On-line do Caocrim, a fim de subsidiar 

as atividades dos órgãos de execução no âmbito criminal, do controle 

externo da atividade policial e da execução penal.

Em dezembro de 2019, foi elaborada proposta de recomendação 

conjunta ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de adotar, no âmbito 

do MPMS, os enunciados sobre a Lei de Abuso de Autoridade emitidos 

pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal 

(GNCCRIM), do CNPG.

Ainda, foram gerados relatórios e gráficos acerca das respostas e 

propostas oferecidas ao “Questionário de Atuação do Caocrim”, en-

caminhado aos Promotores de Justiça por meio do Ofício Circular nº 

10/2019/Caocrim, os quais serão utilizados como direcionamento de 

atuação deste Centro de Apoio no ano de 2020.

Tabela 24. Atividades adminis-
trativas do Caocrim

Protocolos arquivados 227

Protocolos finalizados 20

Ofícios expedidos 85

Ofícios circulares expedidos 19

4.1.2.2 Reuniões e eventos

 z Reunião de trabalho do Gacep e do Gaep, promovida pelo Caocrim 

por meio da ESMP-MS, no auditório do MPMS, em Dourados, em 

23 e 24.5.2019.

Figura 37. Procuradora de Justiça 

e então Coordenadora do Caocrim, 

Nilza Gomes da Silva, na reunião de 

trabalho do Gacep e do Gaep, em 

Dourados/MS, em 23.5.2019.

 z Apresentação do Programa Justiça Presente, no prédio das Promo-

torias de Justiça da Unidade Rua da Paz, em 11.7.2019.

 z 6ª Edição do Prêmio “Benjamin Padoa” para reeducandos e 

parceiros contratantes, realizado na Faculdade Estácio de Sá, em 

Campo Grande/MS, no dia 19.7.2019.
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 z X Encontro Nacional do Ministério Público no sistema prisional, em 

Brasília/DF, em 20 e 21.8.2019.

 z Apresentação de Mockup da nova página inicial dos CAOs e treina-

mento dos servidores, organizado pelo Comitê Estratégico de Tec-

nologia da Informação (Ceti), na Sala do Colégio de Procuradores de 

Justiça, em 27.9.2019.

 z Reunião do Gacep com os Promotores de Justiça da capital com 

atribuição criminal, na Procuradoria-Geral de Justiça, em 24.9.2019.

 z 1ª Reunião Ordinária de 2019 do GNCCRIM, no Escritório de Re-

presentação dos Ministérios Públicos do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná, em Brasília/DF, em 29.10.2019.

 z Reunião de Alinhamento do Plano Estratégico Institucional (PEI) 

2020-2025, juntamente com a Supervisão de Planejamento Estra-

tégico e servidores da Seplange, na sala de reuniões da Procurado-

ria-Geral de Justiça, em 23.10.2019.

 z Reunião com o Deputado Federal Fábio Trad para apresentação de 

relatório com as considerações do CNPG sobre a proposta legislati-

va do novo Código de Processo Penal (PL nº 8.045/10), no Gabinete 

do Deputado Federal Fábio Trad, em 30.10.2019.

 z XV Reunião Ordinária do Gaep, realizada com o apoio da ESMP-MS, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, em 8.11.2019.

 z Workshop sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade, no Auditório 

do CNMP, em Brasília/DF, em 25.11.2019.

 z Seminário regional “Diálogo Federal: Novo Código de Processo 

Penal”, no plenário TJMS, em 18.11.2019.

Figura 38. Procurador de Justiça 

e Coordenador do Caocrim, Helton 

Fonseca Bernardes; Comandante-

-Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar de MS, Coronel Joilson Alves 

do Amaral; e Secretário Executivo 

do Conselho da Comunidade, Nereu 

Alves Rios, durante a 6ª Edição 

do Prêmio Bejamim Padoa, em 

19.7.2019.
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 z Reunião de trabalho com nove Promotores de Justiça atuantes no Tribunal do Júri para criação, discussão 

e desenvolvimento do Sistema “Nojúri”, que será implementado com base no SisDrogas, realizada na sala 

de reuniões da Procuradoria-Geral de Justiça, em 6.12.2019.

Para o ano de 2020, a perspectiva de atuação do Caocrim estará voltada para as seguintes implantações: 

a) curso de capacitação juntamente com a ESMP-MS e o Gacep sobre “Inquérito Policial: perícia, provas, fi-

nalidade e objeto (homicídio, feminicídio, roubo, crimes que deixam vestígios)”; b) elaboração de termos de 

acordo de não persecução penal, conforme a Resolução CNMP nº 183/2018; c) elaboração de Manual de 

Atuação de Acordo de Não Persecução Penal, em razão da promulgação da Lei nº 13.964, de 24.12.2019; 

d) atualização constante da home page do Caocrim e elaboração de proposta de resolução conjunta com 

o Gaep, o Gacep e o Nucrim; e) desenvolvimento do Sistema MIDAS (Programa de Acompanhamento de 

Medidas Assecuratórias de Sequestro e Apreensão de Bens); f) desenvolvimento do sistema Nojúri, com 

base no SisDrogas.

4.1.2.3 Núcleo Criminal

Responsável: Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger

O Núcleo Criminal (Nucrim), vinculado ao Caocrim, atua como núcleo de apoio técnico para o cumprimento 

das finalidades do CAO, em especial a fixação de ações coordenadas e uniformes, 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.

Para tanto, o Nucrim atua marcadamente no encaminhamento de peças jurídicas e pareceres em consultas 

apresentadas pelos órgãos de execução, para apoio tanto na persecução investigativa, quanto na judicial, ao 

longo de todo o ano.

Em 2019 foram realizados 54 atendimentos aos membros, por meio de e-mail, telefone, sistema interno 

de comunicação (Skype) e celular via aplicativo WhatsApp, com envio de material de peças jurídicas e es-

clarecimento de dúvidas e posicionamentos da Instituição sobre variados temas. Pelo aplicativo WhatsApp, 

foram enviadas aos membros notícias, atualizações legislativas, julgados e cartilhas, sobre os temais mais 

relevantes e recentes na seara criminal, totalizando o envio de 76 mensagens.

Para questões de maior complexidade, foram elaborados os seguintes pareceres:

 z Protocolo SAJMP 02.2019.00000287-2

 z Consulente: Caocrim

 z Objeto: manifestação sobre expedição de recomendação conjunta do Caocrim e da Corregedoria-Geral 

do MPMS acerca da elaboração de laudos periciais usados no Tribunal do Júri.

 z Solicitação de apoio nº05.2019.00012452-0 

 z Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
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 z Objeto: capitulação do crime de posse irregular de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido, 

quando se tratar de munição estrangeira.

O Nucrim armazenou os dados eletrônicos recebidos diariamente pelo e-mail e realizou o envio de convites 

para participação em eventos, comunicações de informações na seara administrativa do núcleo, informa-

ções das atividades nos inquéritos civis, ações civis públicas, procedimentos administrativos e procedimen-

tos preparatórios, prorrogações de prazo, TACs, recomendações e arquivamentos, totalizando o envio de 66 

e-mails.

Foi realizada a troca de informações para o aprimoramento dos serviços próprios das Coordenadorias e das 

Promotorias de Justiça com atuação criminal com os Ministérios Públicos de outros Estados da Federação 

por meio de cinco solicitações de envio de modelos, peças jurídicas ou posicionamentos.

Durante o ano, foi acrescido um artigo jurídico na webpage do Nucrim, que integra o portal da Instituição e 

contém peças jurídicas na área criminal.

Também foram confeccionados e encaminhados aos Promotores de Justiça os Boletins Informativos do 
Nucrim nº 15, 16, 17 e 18, onde estão compilados os assuntos de relevância para a atuação na área criminal 

e jurisprudências afetas ao tema. Foi prestado auxílio ao Gacep na elaboração do seu 1º Boletim Informativo, 

bem como foi dada continuidade à disponibilização por e-mail aos Promotores e Procuradores de Justiça 

Criminais dos informativos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), num 

total de nove e-mails enviados.

Em 2019 o Nucrim passou a utilizar os quantitativos extraídos do SAJMP. O sistema gera demonstrações 

numéricas sobre números de protocolos, solicitações de apoio, procedimentos administrativos e procedi-

mentos de gestão administrativa.

O Promotor de Justiça responsável pelo Nucrim, Fabio Ianni Goldfinger, participou dos seguintes eventos e 

reuniões:

 z Reunião na ESMP-MS, com a Procuradora de Justiça e então Coordenadora do Caocrim, Nilza Gomes da 

Silva, a Procuradora de Justiça e Diretora-Geral da ESMP-MS Jaceguara Dantas da Silva, e as Promotoras 

de Justiça Luciana Moreira Schenk e Renata Ruth Goya Marinho, no dia 31.1.2019;

 z Reunião com os Conselheiros Nacionais do CNMP para tratar de assuntos institucionais, no dia 15.2.2019;

 z Participação em reuniões por videoconferência com o Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de 

Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública do MPRS, Luciano Vaccaro, nos dias 13.3 e 16.4.2019;

 z Encontro Regional 2019 - Região Norte, promovido pelo MPMS e a Associação Sul-Mato-Grossense 

dos Membros do Ministério Público (ASMMP) e organizado pela ESMP-MS, em Coxim/MS, nos dias 14 e 

15.3.2019;

 z Participação em oitiva do Gacep, juntamente com a Promotora de Justiça e Coordenadora do Gacep, 

Luciana Moreira Schenk, no dia 27.32019;

 z VII Encontro Estadual do MPMS na Lei Maria da Penha, realizado pelo MPMS, por meio da ESMP-MS, 

em parceria com o CAODH e com o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (Nevid), no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no dia 29.3.2019;
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 z Seminário “Acordos penais: aspectos técnicos e diretrizes. O MP 

se preparando para a mudança de paradigmas”, realizado pela 

Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público do CNMP, 

em Brasília/DF, nos dias 10 e 11.4.2019;

 z Workshop “Acordo de não persecução penal - A busca da eficiên-

cia na Justiça Criminal”, promovido pela ESMP-MS, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques, em 11 e 12.4.2019.

 z Reunião com o Secretário da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (Senad), Luiz Roberto Beggiora, no salão Pantanal do TJMS, 

em 8.5.2019;

 z Reunião com representantes do Departamento Estadual de 

Trânsito (Detran/MS) acerca do workshop sobre crimes de trânsito, 

em 9.5.2019;

 z Reunião de trabalho do Gacep e do Gaep, promovido pelo Caocrim 

por meio da ESMP-MS, no auditório do MPMS, em Dourados, em 

23 e 24.5.2019.

 z Participação como palestrante no evento “Workshop de Crimes de 

Trânsito”, durante o encerramento da campanha Maio Amarelo, 

promovido pelo Detran/MS, no auditório da sede da OAB/MS, no dia 

29.5.2019;

Figura 39. Promotor de Justiça 

do Nucrim, Fabio Ianni Goldfinger, 

durante palestra no auditório da 

sede da OAB/MS, no dia 29.5.2019.

 z Evento “Revisando a Estratégia MPMS”, no Hotel Deville Prime, em 

Campo Grande/MS, nos dias 6 e 7.6.2019;

 z III Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri, no 

auditório do CNMP, em Brasília/DF, nos dias 13 e 14.6.2019;

 z Reunião no Gacep, no dia 26.6.2019;
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 z Representação institucional em sessão no Conselho Penitenciário Estadual (CPE), no dia 26.7.2019;

 z Representação institucional no II Fórum Permanente de Segurança na Fronteira, no auditório da UEMS, 

no dia 22.8.2019;

 z Reunião de Alinhamento do PEI 2020-2025, na sala de reuniões da Procuradoria-Geral de Justiça, em 

23.10.2019.

 z Visitas do Gacep, nos dias 24 e 25.102019, às cidades de Corumbá e Três Lagoas, no período de 20 a 

22.11.2019;

 z Reunião na Procuradoria-Geral de Justiça para discussão sobre o novo leiaute do site do Nucrim e do 

Caocrim, no dia 25.11.2019;

 z Reunião na Corregedoria do MPMS, no dia 2.12.2020;

 z IX Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, realizado pelo MPMS, pela ESMP-MS 

e pela ASMMP, no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no período de 4 a 6.12.2019.

Para o ano de 2020, a perspectiva de atuação do Nucrim estará voltada para as seguintes atividades:

 z Encaminhamento aos Promotores de Justiça de julgamentos relevantes dos Tribunais Superiores (STF e 

STJ);

 z Acompanhar e encaminhar julgamentos do TJMS;

 z Acompanhamento de material sobre a legislação criminal atualizada e envio aos Promotores de Justiça;

 z Envio do Informativo Criminal (Infocrim) e do Informativo de Legislação (Infolegis);

 z Elaboração de orientações sobre os crimes de trânsito;

 z Elaboração de manual prático e técnico de apoio aos membros; 

 z Realização de reuniões ordinárias de integração interinstitucional, por exemplo, para discussão sobre in-

vestigação criminal e acordo de não persecução penal;

 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 Coordenador do Caocrim no desempenho de suas funções na área criminal;

 z Representações em conselhos por meio de indicação do Coordenador do CAO e do Procurador-Geral de 

Justiça, nas áreas afetas.
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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

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações 

e Eleitorais (CAOPPSFE) tem como prioridade garantir maior efetividade às atividades-fim dos órgãos 

de execução em suas diversas áreas de atuação, especialmente quanto à fixação de ações coordenadas 

e uniformes, mediante a disponibilização de soluções céleres para as questões de maior complexidade 

(Resolução nº 17/2012-PGJ, de 3.5.2012) objetivando realizar diversas atividades com esse intento.

No ano de 2019, o CAOPPSFE atuou na assistência oferecida aos órgãos de execução do MPMS, marcada-

mente no encaminhamento de peças jurídicas e pareceres em consultas apresentadas, para apoio tanto 

na persecução investigativa quanto na judicial, ao longo de todo o ano de 2019. Neste sentido, ressalta-se 

a manutenção do banco de dados atualizado referente às fundações privadas do Estado, para um efetivo 

controle do terceiro setor.

No âmbito do patrimônio público e social, realça-se a elaboração de notas de análise simplificada (NAS), 

que têm por premissa verificar aplicação prática das normas federais que tratam sobre transparência fiscal 

e acesso a informações públicas, por parte da Administração Direta e Indireta das três esferas de governo, 

como também a fiscalização de entidades privadas do terceiro setor, que recebam, para a realização de 

seus objetivos, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contratos de 

gestão, termos de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

No início do ano de 2019, foi concluída a implantação do sistema SAJ nos CAOs, que passaram a contar com 

a ferramenta como forma de acompanhar as movimentações dos assuntos afetos a sua atuação. A imple-

mentação desse sistema permitiu centralizar as movimentações das três áreas de atuação do CAOPPSFE, 

para um melhor gerenciamento das atividades desenvolvidas. O “Treinamento básico do sistema SAJMP” 

destinado aos servidores de todos os CAOs ocorreu em 31.1.2019 e foi promovido pela ESMP-MS.

Foi dado prosseguimento no projeto de alimentação da página do CAOPPSFE, com informações atualizadas, 

no Portal do MPMS pelo Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (Gecon). Referido projeto terá continuida-

de durante o ano de 2020. Também foi realizado um trabalho de atualização do banco de dados existente no 

Centro de Apoio, no que se refere aos registros das fundações ativas e extintas e/ou que estão em processo 

de extinção.

Na área das fundações, o CAOPPSFE registrou a emissão de 54 termos de regularidade e andamento.

Em 18.10.2019, o MPMS firmou termo de cooperação com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/

MS), objetivando a troca de informações e a realização de ações conjuntas entre os partícipes visando a 

investigação de irregularidades praticadas em relação ao exercício da profissão contábil e o fomento de 

uma cultura de cooperação e responsabilidade compartilhada entre as instituições, notadamente no que se 

refere à competência do velamento das fundações privadas. O termo de cooperação foi uma iniciativa do 

CAOPPSFE.
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Foi aprovada a Resolução nº 6/2019-CPJ, de 5.4.2019, que disciplina o 

compromisso de ajustamento de conduta nos atos de improbidade 

administrativa e o acordo de leniência, no âmbito do Ministério Público, 

cuja minuta foi resultado de trabalho conjunto entre o CAOPPSFE e o 

Nupatri.

Ao disciplinar tal matéria, em âmbito estadual, garante-se maior 

segurança aos Promotores de Justiça. Dessa forma, o compromisso 

de ajustamento de conduta serve de garantia dos direitos e interes-

ses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos com 

natureza de negócio jurídico de cuja defesa está incumbido o Ministé-

rio Público, e que tem por finalidade a adequação da conduta às exi-

gências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extra-

judicial a partir da celebração.

Em junho de 2019, foi instaurado o Procedimento de Gestão Adminis-

trativa nº 09.2019.000001961-9, em decorrência de expediente enca-

minhado pelo Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, com a finali-

dade de apurar os municípios de Mato Grosso do Sul que fazem jus à 

complementação de valores provenientes do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magis-

tério (Fundef), bem como a eventual destinação desses recursos para 

custeio de despesas com advogados.

Este procedimento de gestão administrativa resultou na expedição de 

54 ofícios, no retorno de 27 respostas advindas dos municípios em 
atendimento ao requerimento do MPMS e num total de nove entes 
municipais que identificaram valores a receber a título de comple-
mentação do Fundef.

4.1.3.1 Eventos e participações

 z “Seminário CNMP e MPRJ: perspectivas sobre o combate à 

corrupção”, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ), em 14 e 15.3.2019.

 z “Seminário Internacional Transparência e Combate à Corrupção”, 

realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o apoio da 

Fundação Konrad Adenauer, da Escola da Magistratura do Estado 

do Rio de Janeiro (Emerj) e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, na sede da Emerj, nos dias 25 e 26.3.2019.

 z Simpósio Nacional sobre o uso de data analytics no enfrentamento 

da corrupção, no auditório do CNMP, em Brasília/DF, nos dias 24 e 

25.4.2019.

54
Ofícios
Expedidos

27
Respostas
Advindas

9
Entes 
Municipais

Figura 40. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAOPPSFE, Antonio 

Siufi Neto, e o Vice-Presidente 

de Controle Interno do CRC/MS, 

contador Otacílio dos Santos Nunes, 

durante assinatura do termo de 

cooperação firmado entre o MPMS e 

o CRC/MS, em 18.10.2019.
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 z II Congresso Internacional de Direito Eleitoral (Conidel), com a 

presença do Ministro do STF Luís Roberto Barroso e do Ministro do 

STJ Reynaldo Soares da Fonseca, no Auditório do Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE/MS), em Campo Grande, em 24.5.2019.

Figura 41. Procurador de Justiça 

e Coordenador do CAOPPSFE, 

Antonio Siufi Neto, Ministro do STF 

Luís Roberto Barroso e o Diretor da 

Escola Judiciária Eleitoral do TRE/

MS, Daniel Castro Gomes da Costa, 

durante o II Congresso de Direito 

Eleitoral, em 24.5.2019.

 z Reunião com Promotores de Justiça do Patrimônio Público de 

Campo Grande/MS, no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, em 

maio de 2019.

 z Reunião com o Procurador de Justiça e Coordenador do CAOPJIJ, 

Hudson Shiguer Kinashi, no gabinete deste, para tratar sobre 

escolas financiadas pelo projeto Proinfância, em 4.6.2019.

 z Reunião de treinamento do Processo Judicial Eletrônico (PJe), opor-

tunidade em que os 27 Coordenadores dos Centros de Apoio das 

Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público brasileiro se 

reuniram para fins de capacitação no sistema de informática criado 

para substituir a tramitação dos autos físicos no Poder Judiciário. A 

reunião ocorreu no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília/DF, entre 

os dias 3 e 7.7.2019.

 z Workshop “Improbidade Administrativa”, promovido pela ESMP-MS, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do edifício-sede da PGJ, 

nos dias 8 e 9.8.2019.

 z Reunião do Coordenador do CAOPPSFE com o Promotor de Justiça 

Gevair Ferreira Lima Júnior, titular da 49ª Promotoria de Justiça da 

Capital, e com o então Coordenador do Daex, Promotor de Justiça 

Paulo Cézar Zeni, no dia 13.8.2019, para tratar das tarefas do Daex 

nas demandas de análise de prestação de contas das fundações.

 z Reunião realizada com os Procuradores de Justiça Coordenadores 

de CAO, servidores dos respectivos CAOs e servidores da STI para 

definição do novo Portal dos Centros de Apoio, na Sala do Colégio 

de Procuradores de Justiça, em 27.9.2019.

 z 33ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, no 

Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, em Campo 

Grande/MS, nos dias 16 a 18.10.2019.

 z Reunião de Alinhamento do PEI 2020-2025, juntamente com a Su-

pervisão de Planejamento Estratégico e servidores da Seplange, no 

prédio da PGJ, em 25.10.2019.

 z Reunião com o Procurador Regional Eleitoral Pedro Gabriel Siqueira 

Gonçalves para tratativas sobre a atuação nas Eleições Municipais 

de 2020, na sede do Ministério Público Federal (MPF), em 5.11.2019.

 z Reunião de trabalho em com a equipe da STI, focalizando na orien-

tação para alimentação do GECON e do novo Portal do CAOPPSFE 

e do Nupatri, em 25.11.2019.
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Destaca-se ainda a participação do CAOPPSFE na Revisão do Planejamento Estratégico Institucional, com a 

participação de membros e servidores da Instituição de todos os municípios do Estado, nos dias 6 e 7.6.2019, 

no Hotel Deville em Campo Grande/MS, onde foram definidos os objetivos e as iniciativas estratégicas das 

áreas do Patrimônio Público, das Fundações e Eleitoral para o período de 2020-2025.

Tabela 25. Movimentação das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social e da Tutela das 
Fundações Privadas e Entidades de Interesse Social

Para o ano de 2020, o CAOPPSFE pretende, em parceria com a Seplange, elaborar e desenvolver projetos 

específicos para as áreas do patrimônio público, fundações e eleitoral. Possui, ainda, como objetivos prioritá-

rios, conforme suas áreas:

Patrimônio Público: fomento à criação e ao funcionamento das controladorias internas nos municípios, bem 

como convênios com órgãos de fiscalização para compartilhamento de dados e informações, especialmente 

TCE, Tribunal de Contas da União (TCU), CGU, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e Iagro. As minutas dos 

projetos dos convênios com o TCE e o TCU já foram elaboradas e se encontram aguardando aprovação do 

Procurador-Geral de Justiça; realização de reunião anual dos Promotores de Justiça do Patrimônio Público, 

com intuito de colocar em prática a resolução que trata a respeito do TAC e do acordo de leniência;

Fundações: elaboração de proposta de uma nova resolução para disciplinar a atuação das Promotorias de 

Justiça das Fundações de acordo com o marco regulatório do terceiro setor, bem como com as inovações 

tecnológicas relativas às exigências no formato das prestações de contas dos entes fundacionais; atualização 

do Roteiro de Atuação para as Promotorias de Justiça das Fundações; participação nas reuniões ordinárias 

da Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça das Fundações e Entidades de Interesse 

Social (Aprofis), com sede em Fortaleza/CE;

Eleitoral: realização de campanhas educativas que reforcem a confiabilidade da votação eletrônica e do 

sigilo do voto; realização de congresso, em parceria com a ESMP-MS e com o CRC/MS, sobre as temáticas 

que envolvem as prestações de contas no processo eleitoral, tendo em conta o termo de cooperação recen-

temente firmado entre o MPMS (CAOPPSFE) e aquela instituição; implantação, nos termos da Portaria-TSE 

nº 344/2019, do PJe da Justiça Eleitoral.

Movimentações Patrimônio Público e Social Fundações

Arquivamentos 412 23

Instaurações 163 99

Ações civis públicas 21 0

Recomendações 17 0

TACs 1 0
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4.1.3.2 Núcleo do Patrimônio Público, das Fundações e Eleitoral

Responsável: Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger

Entre as principais funções do Nupatri, destaca-se a prestação de auxílio aos membros atuantes nas áreas de 

Patrimônio Público, das Fundações e Eleitoral. Em 2019 o Nupatri realizou 25 atendimentos aos membros, 

por meio de e-mail, telefone, sistema interno de comunicação (Skype) e celular via aplicativo WhatsApp, 

com envio de material de peças jurídicas e esclarecimento de dúvidas e posicionamentos da Instituição 

sobre variados temas. Pelo aplicativo WhatsApp foram enviadas aos membros notícias, atualizações legisla-

tivas, julgados e cartilhas, sobre os temas mais relevantes e recentes na seara criminal, totalizando o envio 

de 69 mensagens. 

Para questões de maior complexidade, foram elaborados os seguintes pareceres:

 z Protocolo nº 02.2019.00004216-4

 z Consulente: 1ª Promotoria de Justiça de Mundo Novo

 z Objeto: consulta acerca da contratação de empresas de consultoria pelo Município e pela Câmara de 

Vereadores.

 z Protocolo nº 02.2019.00057167-7

 z Consulente: Promotoria de Justiça de Pedro Gomes

 z Objeto: consulta acerca da possível prática de nepotismo.

O Nupatri realizou o armazenamento dos dados eletrônicos recebidos diariamente pelo e-mail , manteve um 

banco de dados atualizado e individualizado por Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, com 

informações de suas atividades nos inquéritos civis, ações civis públicas, procedimentos administrativos e 

procedimentos preparatórios, prorrogações de prazo, TACs, recomendações e arquivamentos, totalizando o 

envio de 86 e-mails.

Foi realizada a troca de informações para o aprimoramento dos serviços próprios das Coordenadorias e das 

Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social com os Ministérios Públicos de outros Estados da 

Federação por meio de quatro solicitações de envio de modelos, peças jurídicas ou posicionamentos.

O novo portal dos CAOs foi ao ar, integrante do portal do MPMS, tendo o Nupatri auxiliado na inserção de 16 

modelos. Também foi acrescido um artigo jurídico na webpage do Nupatri, que integra o portal da Institui-

ção e contém peças jurídicas na área afeta ao patrimônio público.

Também foram confeccionados e encaminhados aos Promotores de Justiça os Boletins Informativos do 
Nupatri nº 13, 14, 15 e 16, onde estão compilados os assuntos de relevância para a atuação na área criminal 

e jurisprudências afetas ao tema., bem como a disponibilização do Informativo do Tribunal Superior Eleitoral. 

Em 2019 o Nupatri passou a utilizar os quantitativos extraídos do SAJMP. O sistema gera demonstrações 

numéricas sobre números de protocolos, solicitações de apoio, procedimentos administrativos e procedi-

mentos de gestão administrativa.
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O Promotor de Justiça responsável pelo Nupatri, Fabio Ianni Goldfinger, participou dos seguintes eventos e 

reuniões:

 z Evento sobre Auditoria Operacional, representando o MPMS, na Escoex, do TCE/MS, no dia 7.2.2019;

 z Reunião na CGU sobre a Rede de Controle de Gestão Pública, no dia 13.2.2019;

 z Reunião com o Procurador Geral de Justiça Coordenador do CAOPPSFE e Promotores de Justiça do Pa-

trimônio Público, na Procuradoria-Geral de Justiça, no dia 18.3.2019;

 z Reunião com a Rede de Controle de Gestão Pública, na sede do Ministério da Saúde, em Campo Grande/

MS, no dia 20.3.2019;

 z Representação institucional na 1ª Conferência Sul- Mato-Grossense de Governança Pública e Combate à 

Corrupção, promovido pelo TCE-MS em parceria com o TCU e instituições de controle, como a CGU-MS, a 

Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS) e a Controladoria-Geral do Município de Campo Grande (CGM), 

e realizado no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, no dia 7.5.2019;

 z Curso “Técnicas Avançadas de Investigação: CADE no enfrentamento de cartéis”, promovido pela 

ESMP-MS, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede do PGJ, nos dias 30 e 31.5.2019;

 z Representação institucional no lançamento do livro “O conteúdo jurídico da eficiência administrativa”, na 

sede do TCE/MS, em 11.6.2019;

 z Reunião com o Procurador de Justiça e Coordenador do CAOPPSFE, Antonio Siufi Neto, e com o Promotor 

de Justiça e Supervisor de Planejamento Estratégico, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, para tratar 

sobre a revisão do PEI, bem como sobre a dinâmica abordada no Workshop Improbidade Administrativa, 

realizada no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, em 7.8.2019;

 z Workshop “Improbidade Administrativa”, promovido pela ESMP-MS, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, do edifício-sede da PGJ, nos dias 8 e 9.8.2019.

 z “Encontro Regional 2019 – Região do Cone Sul”, promovido pela ESMP-MS, no Auditório do Hotel Dois 

Irmãos, na comarca de Naviraí/MS, nos dias 15 e 16.8.2019.

 z üFórum de Combate à Corrupção, promovido pela ESMP-MS, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, 

do Edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, nos dias 31.10 e 1º.11.2019,

 z Reunião na Corregedoria do MPMS, no dia 13.11.2019.

 z Reunião de trabalho com a equipe da STI, focalizando na orientação para alimentação do GECON e do 

novo Portal do CAOPPFE e do Nupatri, em 25.11.2019.
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4.1.4 Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça da Infância e Juventude

Coordenação:  Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi

4.1.4.1 Núcleo da Infância e Juventude

Responsável: Promotora de Justiça Fabrícia Barbosa Lima

A atuação do CAOPJIJ, a qual tem por base a Resolução nº 17/2012-PGJ, de 3.5.2012, está voltada para a 

prestação de auxílio e orientação aos órgãos de execução, por meio de realização de pesquisas e levanta-

mentos, encaminhamento de materiais, modelos de peças jurídicas, atendimento de solicitações de apoio 

realizadas sobre assuntos complexos, contribuindo com atualizações legais aos Promotores de Justiça que 

atuam na área, entendimentos e orientações dos conselhos e órgãos superiores sobre matérias da área es-

pecializada.

Além disso, o CAOPJIJ mantém contato permanente com Centros de Apoio Operacional de outros Estados, 

entidades governamentais e não governamentais que atuam na área especializada, buscando a troca de 

experiências de sucesso, aprimorando e realizando ações uniformes, mediante debates e elaboração de 

soluções céleres quanto a questões de maior complexidade, sempre respeitando a independência funcional 

de cada órgão de execução na busca pela concretização da proteção das crianças e adolescentes do Estado 

de Mato Grosso do Sul.

4.1.4.2 Campanhas e reuniões realizadas

Em 7.2.2019, foi realizada uma reunião com o Comitê de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos 

Sexuais de Crianças e Adolescentes (COMCEX/MS) para dar início à elaboração da “Campanha de prevenção 

e combate ao consumo de bebida alcoólica por crianças e adolescentes durante o carnaval”, realizada em 

parceria com o referido Comitê e outros órgãos.

Para essa campanha, o MPMS, por meio da Assecom elaborou a arte dos cartazes, que foram fixados em 

pontos estratégicos durante as festividades de carnaval para conscientizar todos os envolvidos sobre o for-

necimento e consumo de bebidas alcoólicas e drogas por menores de idade (figura 1).

Em 2019 o Nuij, vinculado ao CAOPJIJ, passou a ser coordenado pela Promotora de Justiça Fabrícia Barbosa 

Lima, designada por meio da Portaria nº 831/2019-PGJ, de 11.3.2019, para desempenhar atribuições de 

assessoramento no referido Núcleo, sem prejuízo de suas atribuições, conforme previsto na Resolução nº 

19/2008-PGJ, de 9.10.2008.

O CAOPJIJ, com a colaboração do Nuij, realizou grandes avanços em questões relacionadas à proteção das 

crianças e adolescentes do Estado de Mato Grosso do Sul iniciadas em anos anteriores, a exemplo dos Planos 

Estadual e Municipais Decenais de Atendimento Socioeducativo.
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O Coordenador do CAOPJIJ, juntamente com os Promotores de Justiça 

e Diretores dos Núcleos Regionais da Infância e Juventude, formou em 

2017 uma equipe de trabalho para analisar e discutir todos os eixos 

do Plano Estadual proposto pela Sejusp, realizando diversas reuniões e 

debates para chegar a um plano que atendesse as necessidades mais 

urgentes das crianças e adolescentes do Estado, que culminou com a 

reunião realizada em 23.3.2019 com representantes da Sejusp, o Coor-

denador do CAOPJIJ, Hudson Shiguer Kinashi, a Promotora de Justiça 

do Nuij, Fabrícia Barbosa Lima, e a Promotora de Justiça titular da 

28ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, Vera Aparecida 

Cardoso Bogalho Frost Vieira. Na oportunidade foi finalizada a minuta 

do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, com a inclusão 

das alterações propostas pelos Diretores dos Núcleos Regionais da 

Infância e Juventude, sendo a mesma encaminhada para aprovação do 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).

Com relação aos planos em âmbito municipal, em levantamento 

realizado pelo CAOPJIJ no ano 2017, dos 79 municípios do Estado, 

apenas 47 estavam com seus Planos de Atendimento Socioeducati-

vos devidamente aprovados (cerca de 59%). Em março de 2019, foi 

realizado novo levantamento, quando foi constatado que 61 municí-

pios já estavam devidamente regularizados (77,2% dos municípios), 

sendo este número reflexo da atuação dos Promotores de Justiça da 

Infância e Juventude do Estado.

Em 26.3.2019, após a campanha realizada durante o carnaval, o 

CAOPJIJ e o Nuij reuniram-se com a Assecom e o COMCEX/MS para 

a preparação da campanha do “Dia 18 de Maio – Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, 

instituído pela Lei Federal nº 9.970, de 17.5.2000, data escolhida em 

memória do caso “Araceli”, um crime que chocou o país na época em 

que ocorreu e que segue impune até os dias atuais.

Entre os dias 27 e 29.3.2019, representando o CAOPJIJ e o Nuij, a 

Promotora de Justiça Fabrícia Barbosa Lima esteve presente na 1ª 

Reunião Ordinária do ano de 2019 do GNDH, ocorrida em Salvador/BA. 

Entre as finalidades do evento, pode-se destacar a discussão e delibe-

ração sobre matérias, metas e prazos que poderão integrar o Plano de 

Atuação Bienal do GNDH e o estímulo à cooperação entre as Promoto-

rias de Justiça e outros órgãos, especialmente, no que se refere à troca 

de informações e experiências.

Figura 42. Promotora de Justiça do 

Nuij, Fabrícia Barbosa Lima, durante 

a 1ª Reunião Ordinária de 2019 do 

GNDH, em Salvador/BA, realizada no 

período de 27 a 29.3.2019.
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Em razão da importância do dia 18 de maio para os órgãos envolvidos 

no enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças, no dia 

15.4.2019, em atendimento ao convite da Desembargadora de Mato 

Grosso do Sul Elizabete Anache, Coordenadora da Infância e Juventude 

do TJMS, o CAOPJIJ e o Nuij somaram esforços com o Tribunal de 

Justiça, a Defensoria Pública Estadual e outras instituições da Rede 

de Proteção para a elaboração de uma campanha, a qual foi realizada 

em todo o Estado de forma integrada por vários órgãos da Rede de 

Proteção.

Figura 43. Campanha “Dia 18 de 

Maio - Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes”.

No período de 2 a 4.5.2019, o CAOPJIJ, representado pela Promotora de 

Justiça do Nuij, participou do VI Congresso Nacional do Fórum Nacional 

dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência (Proin-

fância), realizado no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do 

MPRJ, oportunidade em que foram debatidos os seguintes assuntos: o 

papel do Ministério Público na indução de políticas públicas: articulação 

e protagonismo; a fiscalização do orçamento público como garantia da 

implementação das políticas públicas da infância e juventude; expe-

riências exitosas; orçamento público, atendimento socioeducativo e a 

prevenção da violência; atendimento do adolescente com transtorno 

mental e dependência química dentro e fora do sistema socioeducati-

vo, entre outros.

No dia 10.5.2019, o CAOPJIJ compareceu à 1ª Reunião Ordinária do 

Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil, de Aprendi-

zagem Profissional e Proteção ao Adolescente Trabalhador de Mato 

Grosso do Sul (FETIAPMS), ocorrida na Superintendência Regional 

do Trabalho (SRT), onde foi debatido o problema da exploração do 

trabalho infantil.

Além disso, no dia 16.5.2019, em alusão à Semana de Combate ao 

Abuso e a Exploração Sexual Infantil - Campanha do Dia 18 de Maio, 

o CAOPJIJ, por meio de seu coordenador, participou do 1º Seminário 

Municipal de Práticas e Desafios no Atendimento e Prevenção a Vítimas 

de Violência Sexual, evento promovido pela Secretaria Municipal de As-

sistência Social (SAS).

No dia 17.5.2019, a Promotora de Justiça do Nuij participou das au-

diências públicas realizadas na Assembleia Legislativa do Estado de 

MS (ALMS), no período matutino, e na Câmara Municipal de Campo 

Grande, no período vespertino, que tiveram como objetivo ressaltar 

a responsabilidade do Poder Público e da sociedade na implemen-

tação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes.
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Após a conclusão da Campanha de 18 de Maio, por iniciativa da 

Promotora de Justiça do Nuij, deu-se início à preparação da Campanha 

do dia 25 de Maio, Dia Nacional de Adoção. O MPMS, por meio da 

Assecom, produziu cartazes e posts digitais com o intuito de chamar 

a atenção da sociedade para um dos princípios mais importantes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): o direito da convivência 

familiar e comunitária com dignidade.

Figura 44. Campanha MPMS 25 de 

maio - Dia Nacional da Adoção.

No período de 21 a 24.5, a Comissão da Infância e Juventude (CIJ), 

do CNMP, realizou uma visita técnica às Unidades de Internação e Se-

miliberdade, bem como às Unidades de Acolhimento do município 

de Campo Grande. Ainda no dia 24.5.2019 solicitou uma reunião com 

o CAOPJIJ e o Nuij para juntos discutirem os resultados observados 

durante a citada visita.

No dia 1º.6.2019, o Coordenador do CAOPJIJ se fez presente no Festival 

Nossa Arte, evento promovido pela Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) do Estado de MS, realizado no município de Nova 

Andradina/MS.

Em 4.6.2019, o Coordenador do CAOPJIJ e a Promotora de Justiça do 

Nuij solicitaram uma reunião com o Coordenador do CAOPPSFE, Pro-

curador de Justiça Antonio Siufi Neto, acompanhado pelo Promotor 

de Justiça do Nupatri, Fabio Ianni Goldfinger, para tratarem sobre 

a situação das obras realizadas em escolas públicas do Estado, as 

quais foram contempladas pelo Programa Nacional de Reestrutu-

ração e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil e que estão paradas ou que ainda não foram conclu-

ídas, conforme destacado em nota técnica elaborada pelo Grupo de 

Trabalho Interinstitucional Proinfância, remetida ao CAOPJIJ pelo Pro-

curador-Geral de Justiça, a pedido da Procuradoria-Geral da República 

(PGR).

O Coordenador do CAOPJIJ, juntamente com a Promotora de Justiça 

do Nuij, participou do evento “Revisão do Planejamento Estratégico 

Institucional”, promovido pela Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 

de Gestão e Planejamento Institucional, por meio da Supervisão de 

Planejamento e Gestão Estratégica e da Seplange, ocorrido nos dias 6 

e 7.6.2019 no Hotel Deville Prime. O evento contou ainda com a parti-

cipação de oito Promotores de Justiça que atuam na área da Infância 

e Juventude, que decidiram, juntamente com o Coordenador do 

CAOPJIJ, quais os assuntos da área a serem priorizados pelos membros 

e pelo CAO nos próximos cinco anos, visando a efetiva garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes do Estado.
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Além disso, o CAOPJIJ esteve presente na 3ª Reunião de Trabalho da 

CGMP, realizada por videoconferência no dia 12.6.2019 com os Pro-

motores de Justiça em estágio probatório, oportunidade em que a 

Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva, titular da 7ª Pro-

motoria de Justiça da Infância e Juventude de Corumbá, expôs as 

práticas exitosas de sua comarca.

Nos dias 20, 21 e 22.6.2019, o CAOPJIJ, por meio da Promotora de 

Justiça do Nuij ,esteve presente no Encontro Nacional dos Grupos de 

Apoio à Adoção (Enapa), ocorrido na cidade de Blumenau/SC. Referido 

evento acontece anualmente, com o intuito de promover o diálogo 

entre diferentes profissionais e organizações não governamentais 

(ONGs) que atuam direta ou indiretamente no processo de adoção, 

oferecendo um ambiente para troca de experiências relacionadas à 

conscientização da sociedade com relação à adoção.

Em 1º.7.2019, o Coordenador do CAOPJIJ, acompanhado da Promotora 

de Justiça do Nuij e da Promotora de Justiça e Diretora do Núcleo 

Regional de Campo Grande, Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost 

Vieira, compareceu à reunião agendada com o Secretário de Segurança 

Pública, Antônio Carlos Videira, para tratar sobre a conclusão do Plano 

Estadual de Atendimento Socioeducativo, o qual foi encaminhado ao 

CEDCA. Em nova reunião realizada no dia 28.11.2019, com a presença 

da Promotora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, 

a qual fundamentou a necessidade de se dar celeridade à aprovação 

do plano, já amplamente analisado pelos Diretores dos Núcleos 

Regionais, o CEDCA realizou votação e o plano foi aprovado na mesma 

data.

Figura 45. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAOPJIJ, Hudson 

Shiguer Kinashi; Promotora de 

Justiça do Nuij, Fabrícia Barbosa 

Lima; Promotora de Justiça da 

Infância e da Juventude Vera 

Aparecida Cardoso Bogalho Frost 

Vieira; Secretário da Sejusp, Antonio 

Carlos Videira, e demais represen-

tantes da Secretaria, durante reunião 

realizada em 23.3.2019.
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Em 3.7.2019, a Desembargadora de Mato Grosso do Sul Elizabete Anache, Coordenadora da Infância e 

Juventude do TJMS, compareceu a uma reunião no gabinete do Coordenador do CAOPJIJ, juntamente com 

a Promotora de Justiça do Nuij, que tratou principalmente de aspectos das audiências de custódia.

No dia 4.7.2019, o Coordenador do CAOPJIJ compareceu em reunião agendada com a Secretária de Estado 

de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta, juntamente com sua equipe, acompanhado da Promotora 

de Justiça do Nuij, em atendimento ao convite do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

para tratarem de assuntos relacionados ao fechamento de Escolas Estaduais em algumas cidades de MS. 

Também esteve presente em referida reunião o Chefe do Gabinete do PGJ, Promotor de Justiça Alexandre 

Magno Benites de Lacerda.

Entre os dias 11 e 13.9.2019, a Promotora de Justiça do Nuij representou o CAOPJIJ na 2ª Reunião Ordinária 

de 2019 do GNDH, ocorrida na cidade de São Luiz/MA.

Ainda, no mês de setembro, o Coordenador do CAOPJIJ, acompanhado da Promotora de Justiça do Nuij, 

compareceu ao evento “Lançamento da Execução dos Programas Socioeducativos de Internação e Semili-

berdade nos Estados Brasileiros”, ocorrido no dia 23.9.2019, no Plenário do CNMP, em Brasília/DF.

No dia 27.9.2019, o Coordenador do CAOPJIJ participou da reunião de trabalho para apresentação da 

mockup da nova página inicial dos CAOs e treinamento dos servidores para alimentação das informações 

na nova plataforma. A referida reunião foi organizada pelo Ceti e ocorreu no Sala do CPJ.

Em 27.9.2019, a Promotora de Justiça do Nuij e a Promotora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho 

Frost Vieira participaram de visita técnica na Instituição Técnica Licenciada – ITL do Grupo Seta Inspeção 

Veicular Inspecentro, para verificação de como são realizadas as inspeções dos veículos de transporte escolar.

O mês de outubro foi marcado pelas Eleições Unificadas para o Cargo de Conselheiro Tutelar. Referida 

eleição ocorre em todo o território nacional no segundo domingo do mês de outubro, um ano após as 

eleições presidenciais; em 2019, ficou marcada para o dia 6.10. Em razão disso, o CAOPJIJ participou de uma 

reunião com o Procurador-Geral de Justiça, no dia 4.10.2019, para tratarem dos preparativos da convocação 

dos Promotores de Justiça com atuação na área da Infância e da Juventude para acompanharem e fiscaliza-

rem os locais de votação, bem como a contagem final dos votos.

No dia da eleição, o Coordenador do CAOPJIJ e a Promotora do Nuij realizaram visitas aos locais de votação 

em Campo Grande e em Dourados, bem como permaneceram em regime de plantão para atendimento 

dos Promotores de Justiça em caso de dúvidas ou dificuldades no momento da votação. No dia 7.10.2019, 

ambos compareceram ao local de apuração dos votos para o cargo de Conselheiro Tutelar de Campo Grande, 

para uma reunião com o Promotor de Justiça Paulo Henrique Camargo Iunes, responsável pelo acompanha-

mento e fiscalização das eleições do município de Campo Grande, para tratarem das dificuldades constata-

das no dia da votação e da apuração dos votos.

Em 8.10.2019 a Promotora de Justiça do Nuij, representando o CAOPJIJ, participou da Audiência Pública 

“Aprendizagem Profissional: Transformando Vidas”, ocorrida na ALMS.

Além disso, o Nuij concluiu, no mês de outubro, a elaboração do “Manual de Atuação: Conselho Tutelar”, 

enviando a minuta para análise da CGMP no dia 25.10.2019, para posterior reprodução e distribuição aos 
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futuros Conselheiros Tutelares, os quais tomarão posse em 10 janeiro de 2020. Em dezembro de 2019, 

ocorreu a finalização da minuta do manual e envio para as Assessorias de Comunicação e de Revisão, com 

previsão de publicação em janeiro de 2020.

Em 1º.11.2019, o CAOPJIJ e o Nuij participaram de reunião de Alinhamento do PEI 2020-2025, juntamente 

com a Supervisão de Planejamento Estratégico e servidores da Seplange, na sede da PGJ, em 23.10.2019.

Nos dias 7 e 8.11.2019, a Promotora de Justiça do Nuij representou o CAOPJIJ no “Seminário de Financia-

mento de Políticas Públicas para Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes”, promovido pela Comissão 

de Financiamento de Políticas Públicas do Proinfância, sediado pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais (MPMG), na cidade de Belo Horizonte/MG. O evento contou também com a presença dos Promoto-

res de Justiça e Diretores Regionais dos Núcleos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Paulo 

Leonardo de Faria, Lia Paim Lima e Daniella Costa da Silva.

No dia 19.11.2019, a Promotora de Justiça do Nuij se reuniu com a Promotora de Justiça do Núcleo da 

Cidadania, Ana Cristina Carneiro Dias, para tratar sobre o tema da educação de crianças surdas no Estado 

de MS.

O mês de dezembro teve início com a participação da Promotora de Justiça do Nuij no lançamento da 

Campanha “MS Unido, Paz nas Famílias - Lideranças Religiosas unidas pelo fim da violência doméstica 

contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência”. O evento ocorreu em 

4.12.2019, no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes, Bloco VIII.

O Coordenador do CAOPJIJ e a Promotora de Justiça do Nuij participaram do IX Congresso Estadual do 

MPMS: “Ministério Público do Futuro – os novos desafios”, realizado pelo MPMS, pela ASMMP e pela ESMP-MS, 

no edifício-sede da PGJ, nos dias 4 a 6.12.2019.

Participaram também da Sessão Solene do CPJ para homenagear membros e servidores que marcaram 

a história dos 40 anos da Instituição. A solenidade ocorreu na sala de reuniões do CPJ desta PGJ, em 

13.12.2019.

Em 16.12.2019, a Promotora de Justiça do Nuij reuniu-se com a Promotora de Justiça da Infância e da 

Juventude da Capital, Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, para tratarem sobre a atual situação 

do transporte escolar no Estado de MS. A referida reunião ocorreu na sede da 28ª Promotoria de Justiça de 

Campo Grande.

4.1.4.3 Reuniões Ordinárias do Diretores dos Núcleos 
Regionais Infância e da Juventude

1ª Reunião Ordinária, ocorrida em 26.4.2019, oportunidade em que foram discutidos o Plano Estadual 

Decenal de Atendimento Socioeducativo e a Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares, prevista, à época 

para ocorrer em outubro de 2019. Para facilitar os trabalhos no dia do pleito, o CAOPJIJ oficiou ao Procura-

dor-Geral de Justiça no sentido deste intervir junto ao TRE/MS para que fossem disponibilizadas urnas eletrô-

nicas, cadernos de votação e capacitação de mesários, visando subsidiar os trabalhos da Comissão Eleitoral 

no dia da Eleição Unificada. Em reunião realizada no dia 2.5.2019 entre o Procurador-Geral de Justiça, o 
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Coordenador do CAOPJIJ e o Presidente do TRE/MS, Desembargador João Maria Lós, o pleito do CAO foi 

parcialmente atendido, tendo em vista que alguns municípios se encontravam em processo de recadastra-

mento biométrico na data da eleição.

2ª Reunião Ordinária, ocorrida em 16.8.2019, oportunidade em que foram discutidos o Plano Estadual 

Decenal de Atendimento Socioeducativo, o Manual de Atuação para os novos Conselheiros Tutelares – à 

época ainda em desenvolvimento pelo Núcleo da Infância e da Juventude com a colaboração dos Diretores 

dos Núcleos Regionais –, trabalho infantil, eleição unificada para Conselheiros Tutelares, transporte escolar 

– inspeção veicular semestral -, Instituição Técnica Licenciada (ITL); turmas encerradas na rede estadual de 

ensino; planejamento estratégico; e aperfeiçoamento do espaço virtual do CAOPJIJ no Portal do MPMS.

3ª Reunião Ordinária , ocorrida em 22.11.2019, em que foram discutidos o Plano Estadual Decenal de 

Atendimento Socioeducativo, o Manual de Atuação dos Conselheiros Tutelares, trabalho infantil, o PEI-MPMS 

2020-2025; campanhas previstas para o ano de 2020; a página do CAOPJIJ no portal da Instituição; e 

eventos na ESMP-MS, todos específicos na área especializada da Infância e Juventude.

Além das presenças do Coordenador do CAOPJIJ, Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi, e da 

Promotora de Justiça do Nuij e Diretora do Núcleo Regional de Dourados, Fabrícia Barbosa Lima, parti-

ciparam também das reuniões: a Diretora do Núcleo Regional de Campo Grande, Promotora de Justiça 

Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, a Diretora do Núcleo Regional de Corumbá, Promotora de 

Justiça Ludmila de Paula Castro Silva, o Diretor do Núcleo Regional de Nova Andradina, Promotor de Justiça 

Paulo Leonardo de Faria, a Diretora do Núcleo Regional de Jardim, Promotora de Justiça Lia Paim Lima, e a 

Diretora do Núcleo Regional de Coxim, Promotora de Justiça Daniella Costa da Silva.

4.1.4.4 Acompanhamento dos procedimentos instaurados 
nas Promotorias de Justiça

O CAOPJIJ recebe e acompanha todos os procedimentos instaurados nas comarcas do Estado de Mato 

Grosso do Sul. Os procedimentos, antes recebidos por e-mail, passaram a ser recepcionados pelo SAJMP, 

em conformidade com a Resolução nº 14/2017-CPJ, de 18.12.2017, que regulamenta a tramitação dos pro-

cedimentos judiciais e extrajudiciais eletrônicos no âmbito do MPMS e, em seu art. 57, disciplina a forma de 

comunicação automática de atos aos CAOs e à CGMP.

No ano de 2019, foram acompanhados pelo CAOPJIJ um total de 4.358 procedimentos oriundos das Pro-

motorias de Justiça de todo o Estado, conforme a seguir.

Tabela 26. Acompanhamento de autos instaurados nas Promotorias de Justiça da Infância e 
Juventude

Tipo de procedimento Quantidade

Notícia de fato 1.127

Procedimento administrativo 1.838

Procedimento preparatório 28

Inquérito civil 83

Tipo de procedimento Quantidade

Ação civil pública 22

Medida de proteção 150

Outras ações ajuizadas 1.110

Total 4.358
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Foi realizado ainda um total de 276 atendimentos, dos quais 96 se 

deram pelo CAO e 180 pelo Nuij. Registrou-se um total de 116 so-
licitações de apoio demandadas pelas Promotorias de Justiça e 

atendidas com a realização de pesquisas e/ou envio de materiais de 

apoio, das quais 24 foram atendidas pelo CAOPJIJ e 92 pelo Nuij.

Ainda, no tocante às atividades desenvolvidas pelo CAOPJIJ, destaca-se 

o apoio permanente conferido aos membros da área especializada no 

desempenho de suas atribuições, por meio de realização de pesquisas 

técnico-jurídicas, 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 específicos, informações sobre eventos, bibliografia e notícias 

relevantes que são também inseridas na página do CAO, integrante do 

Portal do Ministério Público Estadual.

Importante destacar que foram instaurados quatro Procedimentos 
de Gestão Administrativa (PGAs), para acompanhamento de temas 

cruciais para a área da infância e juventude, a exemplo da realização 

de campanhas e o andamento do Plano Estadual de Atendimento So-

cioeducativo.

4.1.4.5 Disque 100

Além das atividades descritas, no decorrer do ano de 2019, o CAOPJIJ 

deu continuidade ao monitoramento 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 então chamada Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH), com a atualmente deno-

minação de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MDH), importante instrumento de captação e distribuição online de 

denúncias contra violação dos direitos de crianças e adolescentes de 

todo o país.

A partir do ano de 2017, o Ministério Público passou a atuar como res-

ponsável por apurar denúncias em que figurem como suspeitos au-

toridades, agentes públicos ou pessoas influentes, nos casos de falta 

ou inexistência de equipamento, programa ou serviço da política de 

atendimento da criança e do adolescentes e nos casos de omissão da 

autoridade responsável pela apuração da violação de direitos, tendo os 

demais casos sido encaminhados a outros órgãos de proteção, como 

Polícia, Conselho Tutelar, etc. O MPMS também acompanha essas 

denúncias, porém não as recebe diretamente via sistema Sondha. 

Em razão desses fatores, observou-se uma queda na quantidade de 

Tabela 27. Atividades adminis-
trativas do CAOPJIJ

Ofícios recebidos 221

Memorandos recebidos 24

Protocolos unificados 
recebidos

277

Ofícios expedidos 36

Ofícios circulares expedidos 17

Memorandos expedidos 56



108

Relatório Anual de Atividades  |  2019

denúncias encaminhadas pelo CAOPJIJ às Promotorias de Justiça; no ano de 2019, houve um total de 191 

denúncias encaminhadas.

4.1.4.6 Transporte Escolar

A fiscalização e o acompanhamento das vistorias semestrais do transporte escolar continuam sendo uma 

importante atuação dos Promotores de Justiça da Infância e da Juventude em todos os municípios do 

Estado. O MPMS é representado pela Promotora de Justiça titular da 28ª Promotoria de Justiça da Infância 

e Juventude da Capital, Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, na Comissão Técnica formada para 

conduzir os trabalhos, sob a coordenação e orientação do CAOPJIJ, em cumprimento ao Termo de Coope-

ração Mútua nº 1/2016 e conforme dispõe a Lei nº 9.503, de 23.9.1997, que instituiu o Código de Trânsito 

Brasileiro, bem como em cumprimento a outras leis dispostas no referido termo, que estabelecem as dire-

trizes e normas gerais sobre o transporte escolar de alunos, para que as crianças e adolescentes que dele 

necessitem tenham acesso a um meio de transporte seguro.

Destacou-se a grande preocupação com a situação em que se encontra a fiscalização dos veículos que 

realizam o transporte escolar no Estado de MS, em razão da forma como vêm sendo executadas as inspeções 

semestrais, conforme critérios e procedimentos estabelecidos na Portaria Detran-MS nº 44, de 31.5.2019, 

publicada no Diário Oficial de 3.6.2019, o que exigiu do CAOPJIJ, por meio do Nuij, juntamente com a 28ª 

Promotoria de Justiça desta Capital, diligências junto ao Diretor-Presidente do Detran/MS, Luiz Carlos da 

Rocha Lima, com vista à solução do problema.

Em 17.12.2019, a Promotora de Justiça do Nuij, acompanhada da Promotora de Justiça Vera Aparecida 

Cardoso Bogalho Frost Vieira, compareceu à sede do Detran/MS, onde se reuniram com o Diretor-Presidente 

do referido órgão, ocasião em que foram realizadas tratativas sobre a necessidade de alteração da Portaria 

Detran-MS nº 44, de 31.5.2019, encaminhando-se-lhe, após, o Ofício nº 32/2019/CAOPJIJ, de 18.12.2019, 

bem como vindicando-lhe informações sobre as providências adotadas.

4.1.4.7 Projetos, campanhas e atividades desenvolvidas pelas 
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude

Entre os projetos e programas desenvolvidos pelos Promotores de Justiça com atuação na área especializa-

da da Infância e da Juventude durante o ano de 2019, destacam-se:

 z Campanha “Declare seu Carinho”, realizada pela 9ª e 17ª Promotorias de Justiça da comarca de 

Dourados, visando conscientizar a população sobre a possibilidade de destinar parte do seu imposto de 

renda para as instituições que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

 z Projeto “Por um Conselho Tutelar sem Divisas”, desenvolvido com o objetivo de consolidar a Rede Inte-

restadual de Proteção à Infância e Juventude dos Estados de Mato Grosso (MT) e MS, este representado 

pelo Promotor de Justiça Adriano Barrozo da Silva, da Promotoria de Justiça da comarca de Sonora.

 z Lançamento do Programa de Conciliação para Prevenir Evasão e Violência Escolar (ProCEVE), pela 

Promotora de Justiça Juliana Nonato, da 1ª Promotoria de Justiça de Paranaíba.
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 z Acordo celebrado entre o Município de Dourados e a 10ª e 17ª Promotorias de Justiça de Campo Grande 

para a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – (CAPS i), com serviço aberto e 

de caráter comunitário, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais 

graves e persistentes e aos que fazem uso de substâncias entorpecentes.

 z Recomendação expedida pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da comarca de Bandei-

rantes, na qual o Promotor de Justiça Paulo Henrique Mendonca de Freitas solicitou ao Município que 

fornecesse a completa e adequada assistência alimentícia e de material para regularizar a situação das 

crianças e adolescentes acolhidos na Instituição de Acolhimento Laura Vicuña.

 z Palestra sobre bullying e cyberbulliying realizada pelo Promotor de Justiça Adriano Barrozo da Silva, nas 

escolas do Município de Sonora.

 z Palestra sobre violência e evasão escolar, realizada pela Promotora de Justiça do Nuij, Fabrícia Barbosa 

Lima, Promotora de Justiça titular da 9ª Promotoria de Justiça da comarca de Dourados.

 z Em 30.7.2019, o MPMS, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista, ingressou com ação civil 

pública em desfavor do Município de Bela Vista visando à interdição do abrigo institucional do município 

devido às irregularidades e falhas na estrutura do prédio, solicitando a construção de uma nova Casa-Lar 

para abrigar crianças e adolescentes.

 z Ainda na mesma data, mais uma iniciativa do projeto “Por um Conselho Tutelar sem Divisa – Agindo local-

mente, pensando globalmente” foi concretizada. Desta vez, o MPMS e os Conselhos Tutelares de quatro 

municípios, sendo dois do MS e dois do MT, realizaram ações educativas objetivando coibir o abuso e 

a exploração sexual de crianças e adolescentes na BR 163 no Posto de Fiscalização na divisa entre os 

referidos estados. Participaram da iniciativa, coordenada pelos Promotores de Justiça Adriano Barrozo 

da Silva (MPMS) e Ludmilla Evelin de Faria Sant’Ana Cardoso (MPMT), os representantes dos Municípios 

de Sonora e Pedro Gomes, ambos de Mato Grosso do Sul, e de Itiquira e Rondonópolis, de Mato Grosso.

 z Dando continuidade ao Projeto “Corrupção? Na minha escola, não!”, o Promotor de Justiça Daniel do Nas-

cimento Britto, da Promotoria de Justiça de Angélica, ministrou palestra no dia 22.10.2019 para alunos 

do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, período matutino, da Escola Estadual Senador Filinto Müller, no 

Município de Angélica (MS).

 z Devido à falta de manutenção da frota e documentação veicular irregular, o Promotor de Justiça Paulo 

Henrique Mendonca de Freitas, da Promotoria de Justiça de Bandeirantes, expediu recomendação à Pre-

feitura de Bandeirantes/MS para a regularização do transporte escolar no Município.

 z Em 28.10.2019, o MPMS, por meio da 17ª Promotoria de Justiça de Dourados, ajuizou ação civil pública 

combinada com tutela de urgência contra o Estado de MS e o Município de Dourados, para que fosse 

solucionada a falta de transporte escolar em Dourados.

 z Em seção solene de entrega de títulos de Empresa Amiga da Criança, Pessoa Jurídica Amiga da Criança, 

Pessoa Física Amiga da Criança e de Contabilista Amigo da Criança, realizada no dia 11.12.2019, pela 

Câmara Municipal da cidade de Dourados/MS, a Promotora de Justiça do Nuij e titular da 9ª Promoto-

ria de Justiça de Dourados, Fabrícia Barbosa Lima, foi uma das homenageadas em razão dos trabalhos 

desenvolvidos por sua Promotoria de Justiça na promoção de campanha para conscientizar a sociedade 

douradense sobre a possibilidade e importância da destinação de recursos por meio da Declaração Anual 

do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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 z Já no dia 18.12.2019, a Promotora de Justiça da 7ª Promotoria de Justiça da Infância, Juventude e Idoso 

de Corumbá, Ludmila de Paula Castro Silva, ministrou a palestra “Financiamento das Políticas Públicas da 

Criança e do Adolescente”, no Tribunal do Júri da comarca, em cumprimento a meta do Planejamento Es-

tratégico Institucional 2020-2025 do MPMS, objetivando informar e incentivar a população corumbaense 

e ladarense acerca da necessidade de fomentar projetos na seara da infância e juventude.

Para o ano de 2020, já se encontram definidas as datas para as reuniões ordinárias quadrimestrais com 

os Diretores dos Núcleos Regionais. Também estão definidas algumas das campanhas que ocorrerão 

no próximo ano: destinação do Imposto de Renda ao Fundo da Infância e Adolescência; carnaval; Dia de 

Combate à Exploração Sexual; Dia Nacional de Adoção – Entrega de Bebês e Adoção Legal; Dia Mundial de 

Combate ao Bullying; Prevenção de Consumo de Bebida Alcoólica para Menores de 18 anos.
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4.1.5 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, 
Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência

Coordenação:  Procurador de Justiça Francisco Neves Junior

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, Direitos 

Humanos e Pessoas com Deficiência (CAODH) tem sua atuação voltada para a prestação de auxílio e orien-

tação aos órgãos de execução, principalmente aqueles que oficiam na área de defesa das pessoas com defi-

ciência, dos direitos constitucionais do cidadão e dos direitos humanos, buscando sempre uma permanente 

troca de ideias e sugestões sobre fatos concretos e, também, sobre os trabalhos a serem elaborados, obje-

tivando o aprimoramento funcional e, fundamentalmente, a paz e a ordem social da sociedade-sul-mato-

-grossense.

Durante o ano de 2019, o CAOPJCCDH apresentou e iniciou o desenvolvimento dos seguintes projetos:

 z Projeto Vacinômetro: consiste no monitoramento das taxas de cobertura vacinal no Estado de Mato 

Grosso do Sul, por meio do CAODH e do Núcleo Cidadania, e o acionamento dos órgãos de execução 

visando adequação das coberturas vacinais, erradicação de doenças imunopreveníveis e imunização po-

pulacional em seus territórios.

 z Projeto Amparo: trata da formação de grupos de apoio às mulheres e no enfrentamento à violência 

em diversos espaços de convivência (escolas, universidades, igrejas, associações de bairros, etc.). Tem 

como meta o mapeamento de grupos de apoio nas redes de atendimento e/ou enfrentamento; zelar pelo 

atendimento grupal das mulheres vítimas de violência nos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); fomentar a escuta especializada e a 

exigência da reparação do dano, entre outras iniciativas que promovem a proteção e o empoderamento 

da mulher e de suas famílias.

 z Projeto Desperte Pró-Homem: visa o aprimoramento da prática profissional de integrantes da Insti-

tuição no enfrentamento à violência de gênero e raça, fortalecendo a atuação dos membros de forma 

vigilante e operante na defesa dos direitos de meninas e mulheres. Este projeto foi criado em 2019 e será 

desenvolvido em etapas que correspondem a: 1) formação para membros e servidores do MPMS; 2) de-

senvolvimento de campanhas preventivas e informativas; e 3) desenvolvimento de grupos reflexivos para 

homens autores de violência.

Além destas atividades, o CAODH realizou em 2019 a implementação e o acompanhamento dos seguintes 

acordos de cooperação técnica:

 z Educação em Direitos Humanos (SED-MS e MPMS), que objetiva a formação de educadores na área de 

Direitos Humanos;

 z Rompendo com o Racismo Institucional, acordo entre a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir) e o MPMS, que visa o rompimento com as formas de racismo institucional 

e violência policial contra jovens negros(as);

 z Proposta de Acompanhamento do TAC Acessibilidade/FEBRABAN, que objetiva a fiscalização da acessi-

bilidade nos bancos; e
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 z Acordo de cooperação técnica entre a UFMS e o MPMS, que 

preconiza a realização de formações e pesquisas em Direitos 

Humanos.

Em 2019 o CAODH continuou atualizando constantemente seu portal 

com notícias, publicações, doutrinas, legislações, jurisprudências, in-

formações de eventos, bibliografias, links, rede de atendimento, peças 

jurídicas, pareceres, portarias de instauração e despachos de prorro-

gação e arquivamento de inquéritos civis, procedimentos preparató-

rios, procedimentos administrativos, notícias de fato, recomendações, 

ações civis públicas, entre outras peças.

Tabela 28. Procedimentos 
registrados no SAJMPS pelo 
CAODH

Protocolos 28

Atendimentos 18

Procedimentos de 
gestão administrativa

26

Tabela 29. Expedientes do 
CAODH - 2019

Ofícios circulares 20

Ofícios 247

Memorandos 76

4.1.5.1 Reuniões, eventos e cursos

18.2: Reunião com equipe técnica do CAO para orientação quanto ao 

uso contínuo do SAJMPS e reorganização na dinâmica de trabalho do 

setor;

19.2: 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual para Refugiados, 

Migrantes e Apátridas no Estado de Mato Grosso do Sul (Cerma/MS), 

realizada no auditório da Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegia-

dos (Caorc);

19.2: Reunião ordinária do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas de Mato Grosso do Sul (Cetrap/MS);

22.2: Reunião do Nevid;

27.2: Reunião extraordinária do Comitê Estadual do Fórum do Judiciá-

rio para a Saúde;

11.3: Reunião ordinária do Cetrap/MS;

8.4: Reunião ordinária do Cetrap/MS;

22.4: Reunião do Coordenador do CAODH, Procurador de Justiça 

Francisco Neves Junior, da Coordenadora do Núcleo da Cidadania, 

Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias, e da Coordenadora 

do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas, Defensora Pública 

Eni Maria Sezerino Diniz, para tratar sobre reunião no dia 24.4 com os 

representantes dos movimentos sociais e associações dos bairros;

24.4: 3ª Reunião de trabalho - Políticas públicas voltadas à população 

em situação de rua de Campo Grande;

3.5: Reunião do Nevid;
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21.5: Reunião preparatória do evento “Revisando a estratégia” com a equipe do CAODH;

22.5: Reunião com o Deputado Estadual Eduardo Rocha e o Diretor da ASMMP, Promotor de Justiça Romão 

Avila Milhan Junior;

24.5: Reunião do Nevid;

24.5: Reunião da Defensora Pública Eni Maria Sezerino Dinz com a Promotora de Justiça Ana Cristina 

Carneiro Dias;

3 a 5.6: Curso “Mapeamento e Gestão de Risco”, promovido pela ESMP-MS;

6 e 7.6: Evento “Revisando a Estratégia”, de iniciativa da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão e Planeja-

mento Institucional, promovido pelo MPMS;

24.6: Reunião entre a Coordenadora do Núcleo da Cidadania e o Prof. Lourival dos Santos, Coordenador do 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da UFMS, com a pauta: cotas para negros, pardos e indígenas 

na UFMS;

8.7: Reunião ordinária do Cetrap/MS;

11.7: Reunião com membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para apresentação do Projeto Justiça 

Presente;

16.7: Reunião ordinária do Cerma/MS;

18.7: Reunião do Comitê Julgador do “Selo Prefeitura Amiga da Mulher”;

22.7: Reunião com Delegadas da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM);

22.7: Reunião com a Promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo para tratar do Projeto Amparo;

7.8: Entrega de mantas arrecadadas durante Campanha do Agasalho 2019, promovida pelo CAODH;

9.8: Reunião solicitada pela equipe dos Correios para tratar da população em situação de rua e dependentes 

de substâncias psicoativas;

2.9: Visita técnica ao prédio da antiga rodoviária de Campo Grande/MS;

9.9: Reunião ordinária do Cetrap/MS;

18.9: Reunião com equipe da Seppir para tratar do acordo de cooperação técnica com o MPMS (Rompendo 

com o Racismo Institucional);
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16 a 18.10: Curso “Atuação em Rede: Capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, na integração e na 

interiorização de refugiados e migrantes no Brasil”, promovido pela Escola Superior do Ministério Público da 

União;

14.10: Reunião ordinária do Cetrap/MS;

22.10: Reunião ordinária do Cerma/MS;

21.11: Reunião com a Coordenadora do Núcleo da Infância, visando tratar do Procedimento de Gestão Ad-

ministrativa nº 09.2019.00003822-7, tendo como objeto o projeto de Polo Linguístico de Libras em escolas 

de tempo integral na Rede Estadual de Ensino;

25.11: Reunião de alinhamento para tratar do PEI, entre as equipes da Seplange e do CAODH, tendo como 

escopo os objetivos e iniciativas estratégicas para a área da cidadania, bem como seus indicadores, metas e 

projetos, para o período compreendido entre 2020 e 2025;

26.11: Reunião com analistas da Casa da Mulher Brasileira, assistente social e psicóloga, para tratar do plano 

de trabalho do CAODH;

26.11: “Workshop Dialogando sobre a defesa das mulheres”, promovido pela ESMP-MS;

26.11: Reunião com o grupo de trabalho do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Plampir);

27.11: Reunião do Nevid.

4.1.5.2 Campanha Compartilhe o Natal

O mês de dezembro de 2019 foi marcado pela 5ª edição da Campanha “Compartilhe o Natal”, promovida 

pelo CAODH, realizada em parceria com a ASMMP e diversas instituições/empresas públicas e privadas. 

A campanha contemplou dez instituições em Campo Grande (listadas a seguir) e também contou com a 

adesão das Promotorias de Justiça de Bataguassu, Cassilândia, Corumbá, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova 

Alvorada do Sul e Água Clara, que arrecadaram e distribuíram brinquedos para centenas de crianças e ado-

lescentes vulneráveis e com deficiência, proporcionando-lhes um Natal mais fraterno e com esperança de 

uma sociedade mais igualitária e inclusiva.

Tabela 30. Entidades beneficiadas com a Campanha Compartilhe o Natal

Entidade beneficiada Quantidade de pessoas beneficiadas

Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Abrec) 57

Associação Renasce a Esperança 36

Sociedade Educacional Juliano F. Varela 275

Cotolengo Sul-Mato-Grossense 121
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O Nevid, que atua no âmbito do CAODH desde 2016, vem desenvol-

vendo os seguintes projetos:

 z Paralelas – Traçando Novos Caminhos: busca fomentar a implan-

tação em alguns municípios do Estado de um serviço de reflexão, 

reeducação e responsabilização direcionado aos homens autores 

de violência doméstica (agressores), ministrado por equipe técnica 

capacitada, com duração e formato definidos, em relação ao qual o 

comparecimento será obrigatório por determinação do Juízo, com 

fundamento no art. 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal 

Entidade beneficiada Quantidade de pessoas beneficiadas

Centro de Educação Especial Girassol/Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Cedeg/Apae)

354

Associação Pestalozzi de Campo Grande 368

Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) 87

Centro Estadual de Educação Especial e Inclusiva (CEESPI) 16

Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas 
(ISMAC)

135

Centro Especializado em Reabilitação (CER/Apae) 1.286

Casa Colorida 27

Comunidade em Ação 120

Liga do Bem 590

Total 3.472

Figura 46. Procurador de Justiça 

e Coordenador do CAODH, 

Francisco Neves Junior, e Procu-

radora de Justiça e Diretora-Geral 

da ESMP-MS, Jaceguara Dantas da 

Silva, durante evento de encerra-

mento da Campanha Compartilhe o 

Natal, no Shopping Campo Grande, 

em 16.12.2019.
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para os já agressores condenados, e no art. 22, §§ 1º e 4º, da Lei Maria da Penha para os casos de medida 

protetiva que obrigam o agressor. 

 z Penha Itinerante: projeto desenvolvido pela 72ª Promotoria de Justiça que serve para ampliar o aten-

dimento ao público de referida Promotoria de Justiça, levando-o às regiões periféricas da comarca de 

Campo Grande e distritos adjacentes por meio da unidade móvel de atendimento itinerante às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar.

 z Dossiê MPMS Feminicídio: “Menina dos Olhos”: este projeto objetiva divulgar, de forma transparente, o 

trabalho do MPMS por meio da coleta dos dados de feminicídio e da gestão da META ENASP feminicídio 

2017, como também dar maior rapidez aos inquéritos e processos policiais sobre feminicídio.

 z Patrulha Maria da Penha: evento de capacitação (da guarda municipal com atuação direta na Patrulha 

Maria da Penha e da guarda municipal em geral) e disseminação de experiências de atividades fundadas 

no combate, no enfrentamento e na prevenção à violência no âmbito doméstico.

 z Vozes: O Protagonismo das Mulheres Indígenas: projeto desenvolvido para formar de multiplicado-

res de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha no interior das aldeias indígenas, difundir e esclarecer 

o trabalho realizado pelo MPMS no âmbito das Promotorias de Justiça de Enfrentamento à Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher e pelo Nevid. O Projeto Vozes conquistou o 3º lugar na categoria 
Direitos Fundamentais do Prêmio CNMP 2019. A solenidade de premiação ocorreu durante a abertura 

do 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público e Agenda 2030: Resolutividade e os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, em Brasília/DF, em 22.8.2019, e foi entregue à Promotora de Justiça 

Luciana do Amaral Rabelo, coordenadora do projeto, e ao Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos 

Passos.

 z Gestão: capacitação continuada no enfrentamento à violência doméstica e familiar e sobre a Lei Maria 

da Penha, para melhor atendimento à população pela 72ª Promotoria de Justiça, no interior da Casa da 

Mulher Brasileira, bem como melhor gestão da referida Promotoria de Justiça, com enfoque na saúde 

mental dos servidores. 

 z Rede: capacitação dos técnicos do CRAS, do CREAS e do Programa Vale Renda, formando multiplicado-

res de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, e consequentemente difundindo e esclarecendo sobre 

o trabalho do MPMS no enfrentamento à violência doméstica.

 z Sensibilize-se: formação de multiplicadores de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, para difundir 

e esclarecer o trabalho do MPMS no enfrentamento à violência doméstica e familiar.

 z Capacite-se: formação de multiplicadores de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e a rede de aten-

dimento, para difundir o trabalho do MPMS nas organizações da sociedade civil.

 z Artes da Penha: projeto desenvolvido para dar suporte para que as mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar não voltem a conviver com seus agressores.

 z Custodiados: realização do cadastramento dos formulários preenchidos em sede de audiências de 

custódia, realizadas pela 3ª Vara de Violência Doméstica em Campo Grande/MS, que se localiza no interior 

da Casa da Mulher Brasileira, com o fim de traçar o perfil de agressores presos em flagrante delito por 

prática de crimes de violência doméstica e familiar contra as mulheres.
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Com os trabalhos realizados ao longo do ano de 2019, o CAODH obteve vários resultados que contribuíram 

para o aprimoramento do órgão. Diversos procedimentos foram instaurados para dar suporte às Promoto-

rias de Justiça com atuação na área de cidadania e direitos humanos. 

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

Justiça. Houve intercâmbio com outros Ministérios Públicos Estaduais, nos assuntos afetos à atuação do 

CAO, tais como etnias, saúde, mulher, entre outros. Cabe ainda informar o acompanhamento da execução 

de TACs e a implementação e promoção de acordos de cooperação técnica por parte tanto do CAODH 

como do Núcleo Cidadania, ampliando os campos de intervenção.

Vale consignar que, com a designação da Promotora de Justiça responsável pelo Núcleo da Cidadania em 

2019, aumentou significativamente o volume de demandas e movimentações no CAODH, que perpassa por 

um processo de reestruturação em seu funcionamento.

Para o ano de 2020, a perspectiva de atuação do CAODH estará voltada para realização de reuniões e 

demais atividades com os órgãos de execução em áreas com maior incidência de atuação, bem como 

áreas que ainda não foram abrangidas. Prevê-se ainda a realização, junto à ESMP-MS, de cursos, palestras, 

seminários e outros eventos, visando o aprimoramento técnico e operacional das atividades dos órgãos de 

execução do MPMS na área de atuação do CAODH. Ressalta-se ainda o cumprimento das metas estabeleci-

das pelo planejamento estratégico. Por final, destaca-se que o CAODH continuará a envidar esforços no de-

senvolvimento de ações mais efetivas nas áreas de suas atribuições e continuará dando suporte aos órgãos 

de execução na tarefa de defesa dos direitos dos cidadãos.

4.1.5.3 Núcleo da Cidadania

Responsável: Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias

O Núcleo da Cidadania está vinculado ao CAODH e ao CAOCCI, nos termos do art. 3º, inciso V, da Resolução 

nº 17/2012-PGJ, de 3.5.2012.

No cumprimento de suas atribuições, mantém cadastradas e selecionadas as solicitações de apoio realiza-

das pelos referidos CAOs, elaborando projetos institucionais, participando de Conselhos Estaduais, Grupos 

de Trabalho e diversas reuniões atinentes aos assuntos dos Centros de Apoio, mantendo constante diálogo 

e articulação com as Promotorias de Justiça do Estado, proporcionando modelos de atuação, publicando 

pareceres técnicos sobre diversos assuntos, tudo de acordo com a jurisprudência e a doutrina.

 O acionamento do Núcleo da Cidadania é realizado por meio do SAJMP, utilizando-se da solicitação de 

apoio, tanto pelos Centros de Apoio quanto pelos demais membros da Instituição, por meio de contato por 

e-mail (nucleodacidania@mpms.mp.br), telefônico, ou ainda pelo aplicativo WhatsApp.

Em linhas gerais, compete ao Núcleo da Cidadania auxiliar os membros do MPMS e adotar procedimentos 

destinados a salvaguardar e defender os direitos constitucionais do cidadão, os direitos das pessoas com de-

ficiência, dos idosos e dos consumidores, e os direitos humanos em geral, de forma integrada e permanente, 

criando incentivos e ferramentas para estimular a participação nas políticas públicas desenvolvidas em favor 

da sociedade sul-mato-grossense.
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Visando o cumprimento desta missão, o núcleo vem priorizando a promoção de ações de intercâmbio e 

cooperação para troca de experiências, buscando informações, orientações e ensinamentos, de forma arti-

culada e integrada com os órgãos de execução do Estado, com as demais unidades do Ministério Público 

brasileiro e com toda a sociedade.

Entre as principais atividades realizadas em apoio ao CAODH, destacaram-se o atendimento às solicita-

ções de apoio do CAO e das Promotorias de Justiça com atuação nas áreas dos direitos humanos, pessoas 

com deficiência, violência doméstica, saúde, identidade étnico-racial e pessoas em situação de rua. Além 

disso são feitos encaminhamento de pareceres jurídicos, legislações, portarias, decretos, modelos de peças 

jurídicas, relatórios, vistorias, notícias, ações do MP, sugestões bibliográficas, doutrina e jurisprudências, e 

são inseridas na página do CAODH no Portal do MPMS informações acerca dos procedimentos, por meio do 

sistema GECON.

Os projetos iniciados durante o ano de 2019 pelo Núcleo da Cidadania foram os seguintes:

 z Projeto Vacinômetro

O projeto Vacinômetro destina-se à manutenção atualizada dos percentuais de cobertura para as principais 

vacinas ofertadas pela rede pública, visando oferecer aos Promotores de Justiça um manual de atuação 

com vista a enfrentar eventual problema de baixo índice de cobertura vacinal nos Municípios do Estado, em 

busca da erradicação de doenças imunopreveníveis e a imunização populacional nestes territórios. A infor-

mação será disponibilizada no site do MPMS, havendo oferta de kit de atuação visando alcançar os índices 

de cobertura, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

 z Projeto Paralelas

O projeto busca romper o ciclo de violência doméstica, por meio da imposição ao homem autor da violência 

doméstica a obrigação de comparecimento em grupos reflexivos e de reeducação, tanto em sede de medida 

de proteção quanto em execução de pena, contando com o trabalho de psicólogos e assistentes sociais ca-

pacitados.

O Núcleo da Cidadania apresentou proposta de auxílio aos órgãos de execução que queiram colocar em 

prática o projeto em suas comarcas, iniciando, ainda, tratativa com o Poder Judiciário, por meio da Coor-

denadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMS, visando firmar parceria para 

execução do projeto no maior número possível de comarcas do Estado.

 z Projeto Sinapir

O Núcleo da Cidadania promoveu levantamento sobre como os municípios do Estado podem aderir ao 

Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial (Sinapir), implantando o Plano de Promoção de Igualdade 

Racial, que tem por objetivo organizar e articular políticas e serviços prestados pelo Poder Executivo Federal, 

visando superar as desigualdades raciais existentes no Brasil.

Em 2019, o Núcleo da Cidadania disponibilizou a todas as Promotorias de Justiça do Estado kit de atuação, 

oferecendo modelos de peças e medidas com o objetivo de impulsionar a adesão dos Municípios do Estado 

ao Sinapir.
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 z Projeto Amparo

Este projeto visa fomentar a criação de grupo de apoio às mulheres em situação de violência doméstica 

nos municípios do Estado, objetivando acolhimento em órgãos competentes, escuta qualificada, reparação 

de danos, encaminhamento a atendimento psicológico e confecção de material de apoio, com a realização 

de reuniões periódicas com os responsáveis pelo grupo de apoio e com as vítimas, bem como de reunião 

semestral entre os Promotores de Justiça que executam o projeto.

O Núcleo da Cidadania apresentou proposta de auxílio aos órgãos de execução que queiram colocar em 

prática o referido projeto em suas comarcas, com intuito de provocar reflexão pela sociedade quanto a 

assuntos voltados à educação em direitos humanos e especialmente os voltados à mulher e à violência de 

gênero, em um viés transversal e interdisciplinar com as diferentes formas de conhecimento e atuação no 

fenômeno da violência.

Entre as ações desenvolvidas pelo Núcleo da Cidadania em 2019 também podem ser destacadas as 

seguintes:

 z Projeto “Organização e Transparência nas Listas de Espera do SUS e Aperfeiçoamento da Regulação 
em Saúde”, objetivando diagnosticar o funcionamento da regulação da saúde no Estado e nos municí-

pios e o grau de transparência nas informações. Em apoio ao CAODH, pretende-se levar ao Governo do 

Estado, notadamente à Secretaria Estadual de Saúde, projeto de transparência da lista de espera SUS, 

apontado como prioridade pela Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério 

Público na Saúde, do CNMP.

 z Auxiliar o CAODH e o Nevid na realização do VIII Encontro Estadual do MPMS na Lei Maria da Penha.

 z Auxiliar o CAODH na implantação de parâmetros para a atuação do Ministério Público no dever consti-

tucional de defesa do acesso e da qualidade da Atenção Básica de Saúde e na execução das atividades 

relacionadas à Ação Nacional de Saúde – Recomendação CNMP nº 68.

 z Promover tratativas para renovação e concretização de novo termos de cooperação de interesse nas 

áreas de Direitos Constitucionais do Cidadão, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência.

 z Colocar em prática outras ações elencadas como prioritárias na revisão do PEI-MPMS, realizada durante 

o ano de 2019, para atendimento às novas demandas sociais.

Ao longo do ano de 2019 o Núcleo da Cidadania realizou 87 atendimentos, com a emissão de pareceres 

técnicos na área da saúde, versando sobre:

 z Necessidade e pertinência de concurso público para contratação de profissionais das Unidades Básicas 

de Saúde;

 z  Adoção de medidas de prevenção e de combate à dengue nos prédios do MPMS;

 z Participação do MPMS na Câmara de Mediação – Centro Integrado de Justiça (Cijus) - objetivando a 

resolução consensual de conflitos;

 z Alterações da Lei de Drogas, notadamente quanto à revogação da Lei nº 10.216, de 6.4.2001, no que 

tange à internação compulsória de usuários de entorpecentes em unidades de saúde e hospitais gerais e 

à inexistência de leitos psiquiátricos para atendimento da população de Mato Grosso do Sul;
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 z A política de atendimento adotada pelo SUS e o parto humanizado, bem como a ausência de regra legal 

que assegure a escolha, pela gestante, entre o parto normal ou cesáreo;

 z Estudo sobre a alteração da Lei Municipal nº 127, de 10 de setembro de 1997, de Vicentina/MS, que 

permitiu a recondução dos Conselheiros Municipais de Saúde por duas vezes.

Na área da acessibilidade, houve emissão pelo Núcleo de parecer técnico quanto a modificação pelo 

Município de Campo Grande na legislação sobre a instalação do piso tátil nas calçadas, objetivando promover 

a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

Na área da cidadania, foram emitidos pareceres técnicos sobre: o preenchimento das cotas raciais nas uni-

versidades públicas, verificando os critérios utilizados pelo STF e analisando as decisões judiciais sobre o 

assunto; e acordos de cooperação: entre o MPMS e o TJMS, objetivando a implantação do Projeto Paralelas 

nas comarcas do Estado, e entre o MPMS, o CNMP e o Governo do Estado, para difundir a utilização do for-

mulário de risco aos casos de violência doméstica contra a mulher (FRIDA) em Mato Grosso do Sul.

Participação em eventos: a Promotora de Justiça Coordenadora do Núcleo da Cidadania esteve presente 

em eventos como palestrante, debatedora e participante, divulgando o trabalho do Ministério Público 

Estadual e zelando pela manutenção dos valores da sua área de atribuição.

Participou ainda das reuniões do Comitê Estadual do Judiciário para a Saúde e do Núcleo de Apoio Técnico 

ao Judiciário (Nat-Jus), em 27.2 e 20.8.2019. Nestas reuniões foram abordados assuntos sobre as demandas 

judiciais em saúde pública, tendo o Ministério Público representação no mencionado Comitê, contribuindo 

com o objetivo de redução da judicialização no Estado de Mato Grosso do Sul.

Reuniões de trabalho para tratar sobre o atendimento à população em situação de rua em Campo 
Grande

 z 15.3 - Audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande para tratar da ampliação da Rede de 

Assistência a Dependentes Químicos.

 z 24.4 – Reunião no prédio da Escola Superior da Defensoria Pública Estadual.

 z 12.8 – Reunião com representantes dos Correios tendo como pauta problemática relacionada à população 

em situação de rua, ao tráfico de drogas e aos usuários de substâncias psicoativas existentes na região do 

entorno da área da antiga rodoviária.

 z 15.8 - Reunião na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande/MS.

 z 2.9 – Inspeção do prédio e do entorno da antiga rodoviária de Campo Grande.

 z 4.12 - Reunião na Santa Casa de Campo Grande para tratar sobre leitos psiquiátricos visando atender a 

população em situação de rua que tenha recomendação médica para internação.

O Núcleo da Cidadania, em apoio ao CAODH, participou em 2019 de diversas reuniões para tratar sobre o 

atendimento à população em situação de rua em Campo Grande, juntando esforços com a Defensoria 

Pública do Estado e Defensoria Pública da União, além de representantes da sociedade, das Associações Co-

merciais e Conselhos Comunitários de Segurança, e representantes do Poder Público Municipal e Estadual, 
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alinhavando formas de enfrentamento do mencionado problema, 

zelando pela proteção permanente dos direitos humanos.

O MPMS, por intermédio do Núcleo da Cidadania, esteve na região da 

antiga rodoviária da Capital conhecendo de perto a problemática rela-

cionada à população em situação de rua naquela área, o que ensejou 

a elaboração de um plano de ação para o local pelo Núcleo. Atualmen-

te, as Secretarias Municipais de Assistência Social (SAS) e de Saúde 

Pública (Sesau), e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS AD) estão envolvidos na tentativa de minimizar os problemas 

encontrados, já tendo disponibilizado dados acerca das vagas ofere-

cidas nas unidades de acolhimento e quais os atuais convênios com 

ONGs para acolhimento de imigrantes, migrantes ou moradores de 

rua. Existe trabalho em andamento para estimular o reordenamento 

da rede de atendimento socioassistencial aos moradores de rua da 

Capital do Estado, com enfoque no respeito aos direitos humanos.

Reuniões de trabalho do Nevid

Com o objetivo de garantir a defesa dos direitos da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar, membros do Nevid realizaram cinco 

reuniões em 2019, apontando sugestões e encaminhamentos, que re-

sultaram em melhor atendimento às vítimas de violência doméstica 

no Estado. As reuniões ocorreram nos dias 3, 15 e 24.5, 16.8 e 

27.11.2019.

Figura 47. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAODH, Francisco 

Neves Junior, Promotora de Justiça 

e Coordenadora do Núcleo da 

Cidadania, Ana Cristina Carneiro 

Dias, e Promotores de Justiça Ana 

Lara Camargo de Castro, Helen 

Neves Dutra da Silva, Fernando 

Jorge Manvailer Esgaib, Luciana do 

Amaral Rabelo, Alexandre Capiberibe 

Saldanha e Camila Augusta Calarge 

Doreto, durante reunião de trabalho 

dos membros do Nevid, realizada em 

3.5.2019.
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Reuniões de trabalho e eventos em Brasília/DF

 z 7 e 8.5 - Ação Nacional em defesa da Saúde: transparência nas listas de espera do SUS e aper-
feiçoamento do sistema de regulação, realizada pela Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e 

Fomento da Atuação do Ministério Público na Área de Saúde (CES), com o objetivo de fomentar a atuação 

conjunta e integrada dos Ministérios Públicos dos Estados e da União para aprimoramento e fortale-

cimento institucional na tutela da prestação dos serviços de saúde à população e na fiscalização das 

políticas públicas relacionadas. Com a participação do Núcleo da Cidadania, o MPMS capacitou-se para 

desenvolver o projeto, que visa à transparência nas listas de espera do SUS, buscando o aperfeiçoamento 

do sistema de regulação no Estado.

 z 18 e 19.9 - Capacitação de membros do MP na investigação, persecução e condenação no crime de 
tráfico de pessoas, promovida pelo Comitê Nacional do MP de Combate ao Trabalho Escravo, vinculado 

ao CNMP. A capacitação foi direcionada aos membros do Ministério Público brasileiro, à luz das novas 

leis de imigração e de tráfico, com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para aperfeiçoar a 

atuação das unidades do MP no enfrentamento da exploração do trabalho em condição análoga à de 

escravo e do tráfico de pessoas.

 z 19.9 - Reunião com a equipe da Seppir, visando renovação do acordo de cooperação técnica que já 

existiu entre os órgãos e proporcionar a implementação de ações conjuntas de enfrentamento ao racismo 

institucional e de proteção às jovens vítimas de violência, considerando o recorte étnico-racial.

Planejamento estratégico na área da cidadania

Durante o evento Revisando a Estratégia, realizado pelo MPMS nos dias 6 e 7.7.2019, foram revistos os 

objetivos estratégicos, iniciativas, indicadores, metas e projetos para o período de 2020 a 2025. O Núcleo 

da Cidadania produziu material de apoio para consulta pelos Promotores de Justiça participantes do evento, 

visando alinhar os novos objetivos estratégicos selecionados com o Planejamento Estratégico Nacional do 

Ministério Público (PEN-MP) e buscando informar os participantes sobre os temas que foram apontados 

como prioritários por membros e servidores da Instituição e pela sociedade civil, conforme pesquisa feita à 

época. A atuação do Núcleo da Cidadania facilitou sobremaneira a conclusão da revisão do Planejamento 

Institucional do MPMS.

Em 8.11.2019 a Coordenadora do Núcleo da Cidadania esteve reunida com o Promotor de Justiça e Super-

visor de Planejamento e Gestão Estratégica, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, para adequação do material 

resultante da coleta de informações no evento “Revisando a Estratégia MPMS”, nas áreas de Direitos Consti-

tucionais do Cidadão, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência.

Participação em eventos

13.9: “Entendendo o SUS: o Ministério Público no fortalecimento e efetivação do direito à saúde”: O evento, 

promovido pela ESMP-MS, objetivou a ampliação e fortalecimento do diálogo entre os atores jurídicos res-

ponsáveis pela concretização do direito fundamental à saúde. A coordenadora do Núcleo da Cidadania 

atuou como mediadora na palestra “Desafios do Direito Sanitário: Consolidação ao Desenvolvimento Teórico 

e Dogmático”, ministrada pelo Promotor de Justiça do MPDFT Jairo Bisol, membro auxiliar da Comissão Ex-

traordinária da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público.
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Participação em campanhas

Em apoio ao CAODH, o Núcleo da Cidadania envolveu-se na arrecadação e distribuição de agasalhos e 

cobertores durante os meses de julho e agosto de 2019, oportunidade que foram contempladas institui-

ções como a APAE e a Associação Pestalozzi da Capital, sendo arrecadados e distribuídos 300 cobertores, 

atendendo as famílias mais necessitadas da Capital do Estado.

Participou ainda ativamente na 5ª edição da Campanha “Compartilhe o Natal”, destinada a resgatar o sonho 

do Natal, arrecadando e entregando presentes para crianças e adolescentes vulneráveis e com deficiência 

de Mato Grosso do Sul. No ano de 2019, o Núcleo da Cidadania, em apoio ao CAODH, convidou diversas Pro-

motorias de Justiça do Interior, que aderiram à campanha e promoveram a coleta e posterior distribuição de 

brinquedos nas respectivas comarcas, atendendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

vReuniões de trabalho com o Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas no Estado de 
Mato Grosso do Sul (Cerma/MS) e o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap/MS)

O Núcleo da Cidadania, por ato do Procurador-Geral de Justiça, tem participação como membro no CERMA/

MS, tendo participado de reuniões que trataram da elaboração e monitoramento do Plano Estadual de 

Políticas de Atenção a Refugiados, Migrantes e Apátridas, facilitando o acesso de estrangeiros às políticas 

públicas no Estado.

Também por ato do Procurador-Geral de Justiça, tem participação no CETRAP/MS, auxiliando no objetivo de 

aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e combate a este crime, buscando realizar ações de mo-

bilização e sensibilização envolvendo toda a sociedade para discussão dessa temática. Nas reuniões foram 

discutidas a realidade na fronteira de Roraima e seus reflexos no Estado de Mato Grosso do Sul, a campanha 

da Fraternidade, protocolos de atendimento da Migração, o Projeto de Interiorização dos Venezuelanos, ar-

ticulações da Campanha Coração Azul e Comemoração do Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, entre outros assuntos de igual importância.
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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 MPMS, no âmbito cível, tem atuação como fiscal da lei, nas causas relativas a família, sucessões, registros 

públicos, feito cíveis, fazenda pública e matéria empresarial. Também atua nas ações indenizatórias (onde 

haja interesse de incapazes) e em todas ações cíveis que envolvam interesses de incapazes, usucapião, 

mandado de segurança, entre outros.

Já no âmbito da defesa do consumidor, sempre que for identificada uma lesão aos direitos dos consumi-

dores, em áreas como alimentação, lazer, bancos, consórcios, telefonia, internet, TV por assinatura, planos 

de saúde, transportes públicos, comércio e serviços em geral, inclusive no que diz respeito à propaganda 

enganosa ou abusiva e ao descumprimento de ofertas, entre outras questões de consumo, o cidadão pode 

fazer sua manifestação diretamente na Ouvidoria do MPMS.

A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), entre outras leis, conferiram ao Ministério 

Público a tutela dos interesses transindividuais dos idosos, assim como a atuação em casos individuais de 

idosos que estejam em situação de risco ou vulnerabilidade social. O CAOCCI desenvolve suas atividades au-

xiliando os Promotores de Justiça em sua atuação para a efetivação dos direitos transindividuais da pessoa 

idosa, faceta própria de tutela coletiva, e na efetivação dos direitos individuais indisponíveis nos casos dos 

idosos em situação de risco.

O CAOCCI tem por objetivos a conscientização da população sobre a importância da adoção de procedimen-

tos destinados a salvaguardar e defender o consumidor e os idosos de forma articulada, integrada e perma-

nente, bem como estimulá-los a participar das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério Público; a 

promoção de ações articuladas e integradas, com observância das premissas de cooperação, solidariedade e 

sinergia, para que haja intercâmbio de experiências, orientações, informações; o fortalecimento da aproxima-

ção 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 reso-

lutividade de conflitos; a difusão de boas práticas de relação de consumo por meio, por exemplo, da Escola 

Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC), vinculada à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que 

integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ); a efetivação do monitoramento das reclamações 

registradas na plataforma do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), catalo-

gando-as para desenvolver ações de prevenção e repressão às práticas reiteradas que podem ser caracteri-

zadas como lesão coletiva.
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O CAOCCI procedeu ao registro dos expedientes no Sistema Informatizado Mensal de Produtividade e Es-

tatística – Simpes Unificado (SU), para ciência do CNMP. Manteve atualizada a página do CAO, integrante do 

portal da Instituição, com informações acerca dos procedimentos, legislações, portarias e decretos, peças 

jurídicas, notícias, ações do MP e metas prioritárias, sugestões bibliográficas, doutrina, links e fontes, jurispru-

dências, informativos, modelos de peças e informações acerca de eventos. Ao longo do ano de 2019, foram 

mais de 250 notícias publicadas, 80 jurisprudências, 110 peças jurídicas, além de da divulgação de 14 

eventos.

O CAOCCI em 2019 expediu seis edições de seu informativo para a área do consumidor. Também acompa-

nhou o andamento dos procedimentos existentes nas Promotorias de Justiça com atuação no âmbito cível, 

do consumidor e do idoso.

4.1.6.1 Projetos e campanhas

Consumidor Vencedor

Plataforma eletrônica que contém todas as ações civis públicas e TACs celebrados em prol dos consumido-

res.

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 de suas ações em trâmite, em especial, os TACs celebrados 

e fiscalizando seu cumprimento.

Plataforma rápida 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.

MP em prol dos idosos 

Esta ação tem como prioridade promover a aproximação de instituições de acolhimento de idosos a fim de 

observar suas reais necessidades, tanto emocionais, como materiais e legais.
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MP vai à escola!

O CAOCCI, por meio de palestras com temas relacionados aos Direitos dos Consumidores, vai às escolas 

promover orientações acerca da importância desse direito.

Projeto CONSENSO

Idealizado pelo CAOCCI em conjunto com o Núcleo da Cidadania, consiste na promoção da uniformização 

de atuação na área cível por meio da formulação de enunciados.

MP mais perto de você!

Participação do CAOCCI em atividades realizadas durante os mutirões sociais promovidos por entidades 

parceiras, nesta Capital.

Alimento seguro

Em parceria com o Núcleo da Cidadania, está sendo desenvolvido um programa a fim de viabilizar o inter-

câmbio de informações para promoção de ações para combater o uso indiscriminado de agrotóxicos na 

agricultura do Estado de MS.

Ações desenvolvidas:

 z Realce ao papel proativo da Promotoria de Justiça para atuação na área cível, na identificação de situações 

de interesse público;

 z Uniformização da atuação do MPMS na área cível com a utilização de modelos criados por meio de en-

tendimentos;

 z Em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), busca pelo aprimoramento na função 

de defesa e proteção dos dados dos consumidores conforme plano de trabalho em desenvolvimento 

pelo CAOCCI;

 z Fomento à criação e à instalação de Procons municipais, com o objetivo de expandir a atuação, a fiscali-

zação e o atendimento aos consumidores de todo o Estado;

 z Fomento à criação dos Conselhos Municipais de Proteção aos Idosos;

 z Recomendação e fomento da construção de instituições de longa permanência do idoso (ILPI) e Centros-

-Dia, bem como a assistência de convênios com instituições privadas.

 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 CAOCCI participaram de cursos ofertados pela ENDC, pertencente à Senacon/MJ:
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 z Educação Financeira para Consumidores – Curso 1 – Planejar para realizar sonhos, nos dias 4 e 5.6;

 z Educação Financeira para Consumidores – Curso 3 – Inteligência Financeira: Saia do Sufoco no período 

de 4.6 a 1º.7.2019.

 z Entre os cursos oferecidos ESMP-MS, o quadro de servidores do CAOCCI participou dos seguintes:

 z Curso “Treinamento básico do sistema SAJMP”, no prédio-sede da ESMP-MS, no dia 31.1.2019.

 z Curso “Capacitação de Conselheiros Tutelares”, disponível na plataforma EaD Moodle da ESMP-MS, 

realizado em parceria com o MPGO, em janeiro de 2019.

 z “Módulo Online Curso Administrador Moodle”.

 z Workshop “Qualidade de vida no trabalho: Problemas e Desafios”, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, na sede da PGJ, nos dias 25 e 26.4.2019.

 z Workshop “Encontro do Ministério Público na Área Cível”, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na 

sede da PGJ e no prédio-sede da ESMP-MS, nos dias 9 e 10.5.2019.

 z Curso “Técnicas Avançadas de Investigação: CADE no enfrentamento de cartéis”, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, na sede da PGJ, nos dias 30 e 31.5.2019.

 z Curso “Atenção Plena”, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da PGJ, no dia 12.6.2019.

 z Curso Libras – Nível 1 – EaD, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e com o 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), no 

período de 31.7 a 15.12.2019.

Também participaram dos seguintes cursos oferecidos pelo Banco Central, por meio do Centro de Estudos 
– Cidadania Financeira:

 z Orientações para o consumidor financeiro, no dia 30.9.2019;

 z Curso: É DA SUA CONTA - Etapa complementar Educação Financeira, no dia 30.10.2019;

 z Formação de Multiplicadores da Série “Eu e Meu Dinheiro”, no dia 30.10.2019.

4.1.6.3 Eventos com participação da coordenação e servidores do CAOCCI

18.1: por meio do CAOCCI e da 25ª e 43ª Promotorias de Justiça do Consumidor de Campo Grande/MS, foi 

promovida reunião de articulação com o Procon/MS para discutir o acesso do MPMS à base de dados do 

Sindec.

A reunião contou com a participação do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos; do Coorde-

nador do CAOCCI, Procurador de Justiça Aroldo José de Lima; do Corregedor-Geral do MPMS, Procurador 

de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva; dos Promotores de Justiça Fabricio Proença de Azambuja e 

Luiz Eduardo Lemos de Almeida; do Superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor, Marcelo 

Monteiro Salomão; e do Coordenador do Setor de Estatísticas, Rodrigo Antunes Estrada.
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O acesso do MPMS à ferramenta do Sindec agiliza a atuação institu-

cional, uma vez que são extraídos relatórios que possibilitam instruir 

melhor os procedimentos investigatórios em curso e justificar a adoção 

de providências judiciais e extrajudiciais.

13.2: Participação na 4ª Reunião do Comitê Gestor Nacional do Sistema 

Consumidor Vencedor em Brasília/DF.

12.3: Participação do Procurador de Justiça e Coordenador do CAOCCI, 

Aroldo José Lima, em audiência pública realizada na ALMS que tratou 

dos valores cobrados pelos serviços da empresa de energia elétrica 

Energisa e da atuação da Instituição junto aos consumidores.

Presidida e proposta pelo Deputado Estadual José Carlos Barbosa, a 

Audiência Pública “Desvendando o Aumento e a Composição da 

Fatura de Energia Elétrica no MS” reuniu deputados, vereadores, 

população e representantes de entidades ligadas à defesa do consumi-

dor para questionar a empresa de energia quanto ao aumento dos 

valores cobrados meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

Figura 48. Reunião de articulação 

entre o MPMS e o Procon/MS para 

discutir o acesso à base de dados do 

Sindec, na sala de reuniões da PGJ, 

em 18.1.2019.

Figura 49. Procurador de Justiça 

e Coordenador do CAOCCI, Aroldo 

José de Lima, durante audiência 

pública na ALMS, em 12.3.2019.

14.3: O Coordenador do CAOCCI participou de reunião com represen-

tantes da Energisa para o esclarecimento do aumento nos valores das 

contas de energia em Campo Grande/MS. Participaram do encontro 

também o Promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos Almeida, titular 

da 43ª Promotoria de Justiça da Capital, com atribuições na defesa 

do consumidor, e a Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias, 

Coordenadora do Núcleo da Cidadania do MPMS. Representantes do 

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-MS e DPE-MS) 

e da Agência Estadual de Metrologia (AEM-MS) também se fizeram 

presentes na reunião.
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9 e 10.5: Workshop “Encontro do Ministério Público na área Cível”, promovido pela ESMP-MS em parceria 

com CAOCCI.

O evento contou com palestras do jurista Elpídio Donizetti Nunes, que abordou a “Atuação do Ministério 

Público: interdição, curatela e decisão apoiada conforme a lei de inclusão”, do advogado e Diretor Nacional do 

Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam), Marcelo Truzzi Otero, que abordou “Autoridade parental, 

guarda e relações de parentesco: aspectos doutrinários e práticos”, do Desembargador Federal do TRF da 

4ª região, Roger Raupp Rios, com o tema “O direito homoafetivo nas relações familiares”; e do Promotor de 

Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica do MPMS, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, 

que discorreu sobre “Uniformização de entendimento no MP na área cível: alinhamento metodológico”; 

e, ainda, com o painel “O Ministério Público no novo CPC”, apresentado pelos Promotores de Justiça Emy 

Louise Souza de Almeida Albertini, Marcos André Sant’Ana Cardoso e Mateus Sleiman Castriani Quirino.

Também foi realizada, na sede da ESMP-MS, a atividade prática “Uniformização de atuação cível: grupos de 

trabalho” sob a coordenação do Promotores de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa e Ana Cristina 

Carneiro Dias, além do Procurador de Justiça Aroldo José de Lima.

Os Promotores de Justiça que se inscreveram para o encontro participaram de uma dinâmica de grupo que 

buscou firmar entendimentos em relação à atuação. Na abordagem, os participantes trabalharam conforme 

suas respectivas áreas de atuação. A dinâmica dos trabalhos esteve alinhada ao PEI-MPMS, atendendo a 

um dos indicadores da área cível que trata da elaboração de entendimentos e a adesão dos Promotores de 

Justiça a estes.

30 e 31.5: O Procurador de Justiça Coordenador do CAOCCI esteve presente na abertura do curso: “Técnicas 

Avançadas de Investigação: CADE no enfrentamento de cartéis”, promovido pela ESMP-MS, nos dias 30 e 

31.5.2019.

4.6: O Procurador de Justiça Coordenador do CAOCCI ministrou palestra na Escola Municipal Consulesa 

Margarida Maksoud Trad, em Campo Grande. A iniciativa faz parte do Projeto “Consumidor vai à Escola”, 

desenvolvido em 2014 pelo CAOCCI, com palestras de conscientização dos consumidores mirins e com a 

distribuição de materiais contendo cartilhas de esclarecimento aos alunos nas escolas.

Aproveitando a comemoração da Semana do Meio Ambiente, o Coordenador do CAOCCI, Aroldo José de 

Lima, abordou o tema “Consumo Sustentável”.

6 e 7.6: Evento “Revisando a Estratégia”, promovido pelo MPMS por iniciativa da Procuradoria-Geral Adjunta 

de Gestão e Planejamento Institucional. O CAOCCI esteve presente durante o evento de revisão do PEI, jun-

tamente com Promotores de Justiça com atuação nas áreas cível, do consumidor e do idoso, para fins de 

revisão das objetivos e iniciativas estratégicas, indicadores, metas e projetos para as respectivas áreas de 

atuação.

17.6: A equipe de servidores do CAOCCI participou do treinamento do Sindec, no PROCON-MS.

11.7: Participação do Coordenador do CAOCCI em reunião na Sejusp/MS acompanhando as apresentações 

dos planos de operações policiais em razão da existência da tramitação de processos judiciais envolvendo 

ocupação e posse de terras.
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18.7: Participação na cerimônia de lançamento das obras para a modernização do Aeroporto Internacional 

de Campo Grande.

14.8: Visita do Coordenador do CAOCCI e de servidores do MPMS ao Asilo São João Bosco para entrega de 

doações arrecadadas por meio de ações promovidas pelo CAOCCI e pelo CAODH.

Na oportunidade foram entregues 67 mantas ao asilo. Além disso, a Instituição também arrecadou kits para 

a campanha em prol dos idosos em homenagem ao Dia dos Avós, comemorado no mês de julho. Para as 

mulheres foram entregues bijuterias e os homens receberam um par de meias.

21.9: Participação do CAOCCI no Mutirão da Cidadania, juntamente com integrantes da Ouvidoria do MPMS 

e da Seplange, na Escola Estadual José Mamede de Aquino, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande/MS, 

no dia 21.9.2019. Na oportunidade o MPMS realizou 168 atendimentos.

27.9: Participação em reunião de trabalho com a STI, para tratar da remodelação do site dos CAOs.

28.10: As equipes da 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor e do CAOCCI promoveram uma vistoria no 

Distrito de Anhanduí/MS, com o objetivo de verificar a possível ineficiência do serviço de telefonia móvel, 

tanto para ligações e navegações na internet em escolas. O trabalho foi acompanhado pelo Promotor de 

Justiça Fabricio Proença de Azambuja. A partir dos dados coletados, o CAOCCI fará um diagnóstico a ser 

encaminhado à 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor para instruir os inquéritos civis que tramitam 

naquele órgão.

11.11: Participação em reunião de trabalho com a Seplange e o Núcleo da Cidadania, a fim de compilar o 

material resultado do evento “Revisando a Estratégia”, para definição dos objetivos estratégicos, indicadores 

e metas para o Plano Estratégico Institucional 2020-2025.

O Núcleo da Cidadania, também vinculado CAOCCI, realizou diversas atividades durante o ano de 2019, 

podendo se destacar o atendimento às solicitações de apoio do CAOCCI e das Promotorias de Justiça com 

atuação nas áreas cíveis, do consumidor e idoso e o encaminhamento de pareceres jurídicos, legislações, 

portarias, decretos, modelos de peças jurídicas, de relatórios, de vistorias, notícias, ações do MP, sugestões 

bibliográficas, doutrina e jurisprudências, em atendimento e estas solicitações de apoio. Além disso prestou 

auxílio no fomento do portal do CAOCCI, integrante do Portal do MPMS, com informações acerca dos pro-

cedimentos.

Em 2019, o Núcleo da Cidadania atuou também no desenvolvimento do Projeto Consenso, destinado à 

uniformização da atuação do Ministério Público na área cível, buscando atuação harmônica, com base em 

entendimentos coletivamente definidos pelos órgãos de execução.

O Núcleo da Cidadania compilou os entendimentos extraídos no workshop “Encontro do Ministério Público 

na Área Cível”, promovido pela ESMP-MS e realizado nos dias 9 e 10.5.2019, oportunidade em que, junta-

mente com alguns Promotores de Justiça designados para compor grupo de trabalho e atuar no respectivo 

projeto, finalizou texto sobre os primeiros entendimentos na área cível do MPMS. Para o próximo ano, o 

Núcleo, em apoio ao CAOCCI, já iniciou a confecção de modelos de peças em consonância com os entendi-

mentos firmados e disponíveis, visando facilitar a atuação dos Promotores de Justiça da área.
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Ao longo do ano de 2019, o Núcleo da Cidadania realizou 87 atendimentos, com a emissão de pareceres 

técnicos para as áreas cível, do consumidor e do idoso. Na área cível, o Núcleo pronunciou-se sobre a par-

ticipação de Promotores de Justiça como membros em conselhos estaduais e municipais definidores de 

políticas públicas afetos à sua área de atuação e ainda sobre a intervenção do Ministério Público na anulação 

de matrícula de imóvel, envolvendo área pertencente a um dos quatro eixos do plano de saneamento básico 

do município.

Na área do consumidor, foi emitido parecer técnico sobre a ausência de cobertura de telefonia móvel na 

zona rural do município de Paranaíba/MS por parte da operadora de telefonia OI e inexistência de loja física 

na cidade; a possível formação de cartéis na formação do preço de combustíveis na cidade de Paranaíba; 

a legalidade da cobrança de taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, abrangendo estudo sobre o atual 

posicionamento do STF; e ainda sobre a análise do programa de resíduos de agrotóxicos e de outros conta-

minantes químicos, biológicos e físicos em vegetais, carnes, derivados e água distribuída em Mato Grosso 

do Sul.
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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 18/2011-

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.

O CI realiza atividades de inteligência visando subsidiar os procedimentos instaurados nas Promotorias de 

Justiça, Gaeco e a pedido do Procurador-Geral de Justiça, tais como: levantamento de evolução patrimo-

nial; relação de vínculo de parentesco com a utilização do I2; quebra de sigilo bancário; análise telefônica, 

análise bancária e fiscal. O CI não é órgão executório, estando suas ações condicionadas às solicitações dos 

membros do Ministério Público junto aos procedimentos administrativos ou judicializados por estes desen-

volvidos, de forma que sua atuação é exclusivamente subsidiária às Promotorias e Procuradorias de Justiça.

4.2.6.1 Capacitação

Com a regulamentação e funcionamento da ESMP-MS, os servidores 

lotados no CI participaram dos cursos de capacitação a seguir:

 z Curso “Mapeamento e Gestão de Riscos”, realizado pela ESMP-MS 

em seu prédio-sede, no período de 13 a 15.3.2019;

Figura 50. Promotor de Justiça 

e Coordenador do CI, Antonio 

André David Medeiros, e Auditora 

de Finanças e Controle da Con-

troladoria-Geral da União, Janaína 

Gonçalves Theodoro de Faria, 

durante o curso “Mapeamento e 

Gestão de Riscos”, realizado na sede 

da ESMP-MS, em 15.3.2019.

 z Curso de capacitação “Técnicas Avançadas de investigação: CADE 

no enfrentamento de cartéis”, realizado pela ESMP-MS, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques, nos dias 30 e 31.5.2019;
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 z Visita técnica ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (intercâmbio de informações, aperfei-

çoamento e capacitação de combate à criminalidade organizada) e Ministério Público de Goiás (compar-

tilhamento de software denominado Sistema de Gerenciamento Eletrônico de documentos – SGED 0 

- Ação 6 da Rede-Lab), para troca de informações e softwares, conforme termos de cooperação firmados 

com ambos Ministérios Públicos, em Brasília/DF, no período de 24 a 27.2.2019;

 z Treinamento e manuseio do sistema SINALID, em Brasília/DF, no período de 18 a 20.3.2019;

 z “I Curso de Alinhamento e Formação de Instrutores da Rede-Lab”, promovido pela Rede-Lab, em Brasília/

DF, no período de 20 a 24.5.2019;

 z Curso “Lei de Licitações e controle interno aplicado à Administração Pública”, realizado pela ESMP-MS em 

parceria com a Escola Superior de Contas (ESCOEX), nos dias 18 a 21.10.2019;

 z Curso de “Inteligência Financeira”, realizado pela ESMP-MS, nos dias 18 a 22.11.2019.

4.2.6.2 Setor de pesquisas

O Setor de Pesquisas, agregado ao CI em fevereiro de 2018, recebe por dia, em média, 100 pedidos de 

pesquisas, sendo que cerca de 40% dos pedidos são atendidos em menos de uma hora e 15% em até três 

horas.

No ano de 2019, o Setor de Pesquisas recebeu 32.231 pedidos de localização de endereços visando 

subsidiar processos judicializados e procedimentos extrajudiciais.

Figura 51. Pedidos mensais de localização de endereços.

Visando a melhoria no atendimento e agilidade nas respostas das pesquisas, tem-se buscado firmar/renovar 

termos de cooperações e convênios para acesso a bases de dados atualizadas, favorecendo a realização das 

pesquisas solicitadas com mais precisão e agilidade:
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 z  Termo de Cooperação Técnica SIGO – webservice

 z Termo de Adesão do MPMS ao Acordo de Cooperação Técnica SINALID - PGJ

 z Energisa webservice

 z Cadsus web

 z LabContas

4.2.6.3 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 Ministério Público Militar (MPM) e é utilizado pelos técnicos do CI para produzir relatórios de maneira a 

subsidiar as atuações dos Promotores de Justiça nas investigações.

A versão mais atualizada do Argus foi instalada durante o primeiro trimestre de 2019 e manteve-se em 

fase de teste no decorrer do ano, por meio do módulo quarentena, que possibilita validar as informações 

emitidas pelo banco de dados.

4.2.6.4 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 

imóveis; entre outros. A sua execução é assentada em ambiente gráfico, autoexplicativo e de fácil assimila-

ção, podendo ser utilizada sem dificuldade pelo usuário.

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, desenvolvi-

do pela Assessoria de Pesquisa e Análise (ASSPA) do Ministério Público Federal (MPF), e fornecido às demais 

unidades ministeriais por meio de termo cooperação com a Procuradoria-Geral da República. Originou-se da 

uniformização do leiaute 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 remetem, mediante 

ordem judicial, todas as informações financeiras existentes em seu banco de dados diretamente à autorida-

de 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, 
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de modo a filtrar toda a movimentação bancária, fornecendo apenas os dados que realmente interes-
sam à investigação, otimizando 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 I2  

O I2, marca registrada da I2 Limited, empresa adquirida pela IBM, é um conjunto de ferramentas de inte-

ligência desenvolvidas e voltadas à análise e cruzamento de grande volume de dados e informações, que 

permitem demonstrar as relações estabelecidas entre entidades: pessoas, organizações e seus vínculos: 

bens, contas bancárias, ligações telefônicas, entre outros, de forma a permitir o emprego de uma análise 

objetiva e criteriosa que busca evidenciar e comprovar fatos relevantes e divulgá-los por meio dos diversos 

formatos de publicação disponíveis, incluídos diagramas de vínculos entre entidades, diagramas de linha 

de tema (ou diagrama temporal), diagramas de sequência de ocorrências (como ligações telefônicas ou 

operações financeiras).

O emprego das ferramentas da I2 tem sido frequente por analistas e investigadores no combate a fraudes e 

demonstrações de evidências de crimes.

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 Sistema Plutão

Firmado acordo de cooperação técnica e assistência mútua entre o MPM e o MPMS para intercâmbio de 

conhecimentos e de soluções em tecnologia da informação, estabelecendo formas de cooperação entre 

as duas instituições, em outubro de 2017, foi implantado o Sistema Plutão no âmbito do MPMS. O Sistema 

Plutão possui base de dados que podem auxiliar os órgãos de execução na pesquisa para localização de 

pessoas. Encontra-se disponível para uso de membros, conforme informado no Ofício Circular nº 6/2017/CI.

4.2.6.9 Labcontas

O termo de adesão ao termo de cooperação técnica TCU/CNMP, que tem por objeto disciplinar o intercâm-

bio de tecnologias, conhecimentos, informações e bases de dados, viabilizando acesso remoto ao Laborató-

rio de Informações de Controle (LabContas) encontra-se em pleno funcionamento.
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4.2.6.10 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 apreen-

didas, a localidade de cada apreensão, a autoridade responsável pela 

apreensão, origem e destino da droga, entre outras informações rele-

vantes.

Após a implantação do SAJMP no âmbito do MPMS houve também a 

necessidade de atualização do Sisdrogas, visando desta forma o efetivo 

acompanhamento dos cadastros para permitir a anexação ao sistema 

de cópias dos documentos necessários ao abastecimento do referido 

banco de dados.

Tabela 31. Relatório de apre-
ensões de drogas (em kg)

Maconha 161.846,973

Cocaína 5.784,155

Pasta-base 906,720

Skunk 589,749

Haxixe 75,337

Crack 9,692

Ecstasy 0,191

LSD 0,005

Outras 41,207

A integração do Sisdrogas ao SAJMP possibilita a busca de dados mais 

precisos referentes ao tráfico de drogas, por meio do levantamento 

conforme assuntos contidos na tabela taxonômica. Entre as informa-

ções apuradas pelo CI, destaca-se o levantamento dos dados relativos 

à prática do delito por adolescentes.

Tabela 32. Relatório de apre-
ensões de drogas – delitos 
praticados por adolescentes 
(em kg)

Maconha 10.042,693

Skunk 23,800

Cocaína 3,281

Pasta-base 3,120

Haxixe 1,614

Crack 0,045

O número de casos relacionados ao tráfico de drogas no Estado de 

Mato Grosso do Sul cadastrados no Sisdrogas em 2019 foi de 5.560, 

sendo:

Tabela 33. Movimentações relacionados ao tráfico de drogas 
cadastradas no Sisdrogas

Arquivamentos 166

Denúncias 2.053

Representações (menor infrator) 125

Auto de prisão em flagrantes 2.459

Auto de apreensão (menor infrator) 318

Pedido de prisão preventiva 65

Busca e apreensão 180

Quebra de sigilo 128

Boletim de ocorrência circunstanciada 66
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4.2.6.11 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 12/2015-PGJ, de 14.5.2015, tem por atribuição realizar auditoria na estrutura, nas políticas e nos procedi-

mentos dos sistemas de informação e, em especial, no controle de acesso aos sistemas de desenvolvimento, 

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 2019, o Promotor de Justiça e Coordenador do CI, 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.

4.2.6.12 Outras atividades

No ano de 2019, registraram-se atividades de apoio aos membros da Instituição, realizadas pelo CI, conforme 

tabela a seguir.

Tabela 34. Expedientes administrativos do CI

Tabela 35. Relatórios expedidos pelo CI

Atividades Quantidade

Procedimentos administrativos instaurados 129

PGA instaurados 23

Procedimentos encerrados 127

Manifestações e arquivamentos em procedimentos e processos diversos 288

Reuniões / eventos 98

Ofícios expedidos 301

Memorandos expedidos 102

Relatórios de informação do SIMBA 31

Relatórios de análises telefônica 4

Relatórios de análise contábil 22

Relatórios de inteligência 16

Relatórios de pesquisas 35

Notas técnicas expedidas 51
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Para o ano de 2020, o CI pretende dar continuidade às atividades que já vêm sendo desenvolvidas e apri-

morá-las, bem como atualizar e revisar a Resolução nº 18/2011-PGJ, visando a regulamentação das ativida-

des da unidade, ante o crescimento do portfólio das ações desenvolvidas em andamento, visando atender 

recomendação oriunda da correição ordinária realizada em fevereiro de 2019 pela Corregedoria-Geral do 

Ministério Público.
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4.3 Departamento Especial de Apoio 
às Atividades de Execução

Coordenação:  Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros (1º.1 a 6.1.2019) 

   Promotor de Justiça Paulo Cézar Zeni (7.1 a 31.12.2019)

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.

Figura 52. Promotor de Justiça e 

Coordenador do Daex, Paulo Cézar 

Zeni, durante o evento “Nossa 

Missão, Meus Valores”, voltado para 

os servidores da Secretaria de Tec-

nologia da Informação, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques, em 

4.10.2019.

A estrutura do Daex é composta por uma coordenação, uma chefia de 

departamento, três chefias de núcleo, um cartório e o corpo técnico 

(Cortec), dividido em quatro núcleos, nas seguintes áreas: Contabili-

dade e Economia (CE); Engenharia e Arquitetura (EA); Meio Ambiente 

(MA); e Psicologia e Serviço Social (PAS). Integram as equipes do Daex 

29 servidores e quatro colaboradores, lotados conforme segue: chefia 

de departamento: um servidor; cartório: uma servidora; Cortec-CE: 

quatro analistas e dois assessores técnico-periciais; Cortec-EA: quatro 

analistas e um assessor técnico-pericial; Cortec-MA: oito analistas e 

dois assessores técnico-periciais; Cortec-PAS: seis analistas; dois esta-

giários e dois menores aprendizes.

Cabe ressaltar que, dos 29 servidores lotados no Daex, sete se 

encontram em regime de teletrabalho, com observância da Resolução 

nº 31/2018-PGJ, de 7.12.2018.
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Em 2019, a chefia do Daex, os chefes de núcleos dos Cortecs e o cartório 

autuaram, registraram, acompanharam e distribuíram os procedimen-

tos abertos oriundos das Promotorias e Procuradorias de Justiça, assim 

como auxiliaram na tramitação de documentos e remessa de proce-

dimentos administrativos aos demandantes conforme a Resolução nº 

1/2018-PGJ de 27.3.2018.

4.3.6.1 Corpo Técnico de Meio Ambiente (Cortec-MA)

No exercício de 2019, o Cortec-MA contou, em seu quadro, com um 

biólogo, um geólogo, três engenheiros sanitaristas e ambientais, um 

engenheiro ambiental, duas engenheiras florestais, dois engenhei-

ros agrônomos, e um estagiário na área de Engenharia Sanitária e 

Ambiental.

Foram emitidos pareceres técnicos em diversas áreas, bem como 

laudos perícias judiciais em que os técnicos atuaram como assisten-

tes do MPMS. Foram realizadas, ainda, vistorias e emissão de relatórios 

técnicos relativos a degradações em cursos d’água, áreas de preser-

vação permanente, áreas de reserva legal, estações de tratamento de 

água e esgoto, lixões, aterros sanitários, empreendimentos comerciais, 

industriais, agroindustriais, propriedades rurais, carvoarias, áreas de 

desmatamentos, áreas com emissão de poluição sonora, loteamen-

tos urbanos e rurais, obras de drenagem, grandes processos erosivos, 

entre outros. Os técnicos do Cortec/MA atuaram também como fiscais 

de contratos do MPMS.

O Cortec-MA atuou em 2019 em conjunto com o CAO das Promotorias 

de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patri-

mônio Histórico e Cultural no projeto de avaliação de eventuais danos 

ambientais causados pela aplicação da vinhaça nas usinas de açúcar e 

álcool do Estado de Mato Grosso do Sul e na comissão de elaboração 

do plano de gerenciamento de resíduos do MPMS.

Figura 53. Cultivo de cana-de-

-açúcar em faixa inferior a 30 metros 

de área de nascentes difusas que 

margeiam um afluente sem deno-

minação do Ribeirão Douradilho na 

Fazenda Dallas (Relatório de Vistoria 

Técnica nº 001/DAEX/CORTEC-

MA/2019).

4.3.6.2 Corpo Técnico de Contabilidade 
e Economia (Cortec-CE)

No exercício de 2019, 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.
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4.3.6.3 Corpo Técnico de Engenharia e 
Arquitetura (Cortec-EA)

No exercício de 2019, o Cortec-EA contou em seu quadro com três en-

genheiros civis e dois arquitetos e urbanistas.

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-

dade e acessibilidade universal, inspeção em redes de infraestrutura 

urbana, preservação do patrimônio cultural, questões relacionadas ao 

urbanismo e planejamento urbano, incluindo vistorias em loteamentos 

urbanos e avaliação de estudos de impacto de vizinhança, participa-

ção, entre outros.

O Cortec-EA também participou em 2019 da Comissão Temporária 

de Acessibilidade, destinada a adequar a Instituição à legislação e às 

normas de acessibilidade em vigor.

Figura 54. Vistoria de averiguação 

do estado de conservação da ponte 

de madeira sobre o córrego Figueira, 

em Coxim (Relatório de Vistoria nº 

001/DAEX/CORTEC-EA/2019).

Figura 55. Vistoria para constata-

ção das condições de segurança do 

estádio Pedro Pedrossian (Morenão), 

em Campo Grande (Relatório de 

Vistoria nº 002/DAEX/CORTEC-

EA/2019).

Figura 56. Vistoria de averiguação 

das condições de conservação do 

viaduto Senador Italívio Mendes 

nesta capital (Relatório de Vistoria nº 

027/DAEX/CORTEC-EA/2019).
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4.3.6.4 Corpo Técnico de Psicologia e Serviço Social (Cortec-PAS)

No exercício de 2019, o quadro do Cortec-PAS contou com três psicólogas e três assistentes sociais.

Foram realizadas análises e estudos, bem como emitidos relatórios e pareceres técnicos, relativos a pessoas 

(recém-nascidos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, famílias, casa-lar e abrigos) em possível situação de 

risco, vulnerabilidade social, e um total de 39 análises prévias de verificação e aceitação de solicitações de 

apoio técnico (SATs), conforme preconiza a Resolução nº 1/2018-PGJ.

A equipe do Cortex-PAS também participou durante o ano de 2019 das reuniões mensais do Fórum Perma-

nente Intersetorial da Saúde Mental ‘Infanto-juvenil, em Campo Grande/MS.

Tabela 36. Trabalhos concluídos e pendentes em 2019, por Cortec

Tabela 37. Solicitações de apoio técnico recebidas e procedimentos administrativos instaurados no 
SAJMP, por Cortec

4.3.6.5 Capacitação

Os técnicos lotados no Daex frequentaram treinamentos e capacitações com o escopo de aperfeiçoar a ela-

boração de relatórios com maior qualidade e celeridade, conforme a seguir:

Cortec
Trabalhos 

concluídos
Trabalhos em andamento 

ou a distribuir

Trabalhos pendentes 
de documentação 

técnica

Contabilidade e Economia 376 174 33

Engenharia e Arquitetura 267 79 61

Meio Ambiente 231 93 36

Psicologia e Serviço Social 171 11 0

Produtividade total dos Cortecs 1.045 357 130

Cortec Quantidade

Contabilidade e Economia 270

Engenharia e Arquitetura 125

Meio Ambiente 104

Psicologia e Serviço Social 76

Total 575
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 z Curso “Licitação e Fiscalização de Contratos Administrativos”, realizado pela ESMP-MS, nos dias 18 e 

19.2.2019;

 z Curso “Mapeamento e Gestão de Riscos”, promovido pela ESMP-MS, no período de 13 a 15.3.2019;

 z “V Seminário – O Ministério Público e a Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa”, promovido pela 

Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente em parceria com o MPMS, 

em 24.5.2019;

 z Curso “Técnicas Avançadas de Investigação: CADE no enfrentamento de cartéis”, promovido pela 

ESMP-MS, nos dias 30 e 31.5.2019;

 z “35º Congresso Brasileiro de Espeleologia e Mapeamento Topográfico por Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (Drones)”, realizado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia e Instituto Chico Mendes de Con-

servação da Biodiversidade / Centro de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/CECAV), em Bonito/

MS, no período de 19 a 22.6.2019;

 z “1º Fórum de Licenciamento Urbanístico e Ambiental”, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo 

Grande, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU-MS), o 

Governo do Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MS), em 5.7.2019;

 z Curso “Mapeamento Topográfico com Drones”, em Campo Grande/MS, no período de 21 a 24.8.2019, por 

meio da ESMP-MS;

 z Evento “População em Situação de Rua - Diálogos Interdisciplinares”, promovido pela Escola Superior da 

Defensoria Pública Estadual, em 16.8.2019;

 z Curso “O Formulário Frida: Avaliação de Risco em Casos de Violência Doméstica contra Mulheres”, 

promovido pela ESMP-MS, em 30.8.2019;

 z “V Curso de Prevenção ao Suicídio”, realizado pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 

(HUMAP/UFMS), entre abril e outubro de 2019;

 z “1º Ciclo de Palestras Plano Diretor - Construção de um Pacto Social para o Futuro de Campo Grande”, 

promovido pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Câmara Municipal, em 27.9.2019;

 z “I Encontro Nacional dos Psicólogos do Ministério Público Brasileiro”, iniciativa do Centro de Apoio Ope-

racional dos Direitos Humanos (CAODH) do Ministério Público da Bahia, em Salvador/BA, nos dias 17 e 

18.10.2019;

 z Curso de “Inteligência Financeira”, realizado pela ESMP-MS, no período de 18 a 22.11.2019;

 z “Seminário de Álcool e Drogas”, promovido pela equipe do Fórum Permanente Intersetorial de Saúde 

Mental, realizado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação (Semed), durante o mês de 

maio de 2019;

4.3.6.6 Portal Daex

Com a consolidação do Portal Daex, houve um incremento na ordem de 30% das SATs recebidas pelos 

Cortecs e, por conseguinte, dos procedimentos administrativos instaurados no SAJMP, passando de 441 

em 2018 para 575 em 2019. O antigo Portal Daex registrou significativa redução dos procedimentos para 

distribuição e análise e será desativado, após a conclusão dos trabalhos que ainda restam pendentes.
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Produtividade do Daex

No ano de 2019, o Daex concluiu 1.045 trabalhos técnicos, correspondendo 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-EA, que encerrou o exercício com 82% a mais de trabalhos concluídos em 

relação ao ano de 2018.

Tabela 38. Evolução da produtividade do Daex – 2018 e 2019

Descrição 2018 2019 Variação%

Chefia e Cartório do Daex

Ofícios expedidos 1.044 1.134 9%

Memorandos expedidos 320 186 -42%

Memorandos (Cortecs) 77 131 70%

Procedimentos administrativos (PADs e SATs) 441 575 30%

Cortec - Contabilidade e Economia

Trabalhos concluídos 286 376 31%

Trabalhos em andamento 138 174 26%

Trabalhos pendentes de documentação técnica 17 33 94%

Cortec - Engenharia e Arquitetura

Trabalhos concluídos 147 267 82%

Trabalhos em andamento 78 79 1%

Trabalhos pendentes de documentação técnica 13 61 369%

Cortec - Meio Ambiente

Trabalhos concluídos 207 231 12%

Trabalhos em andamento 81 93 15%

Trabalhos pendentes de documentação técnica 39 36 -8%

Cortec - Psicologia e Serviço Social

Trabalhos concluídos 118 171 45%

Trabalhos em andamento 10 11 10%

Trabalhos pendentes de documentação técnica 0 0 0%

Produtividade total dos Cortecs

Trabalhos concluídos 758 1.045 38%

Trabalhos em andamento 307 357 16%

Trabalhos pendentes de documentação técnica 69 130 88%
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Para o ano de 2020, o Daex pretende realizar a revisão do rol de quesitos sugeridos para a formulação das 

solicitações de apoio no Portal Daex e desenvolver e implementar ferramentas com base em inteligência 

artificial, com o fim de agilizar o atendimento das demandas direcionadas ao órgão.
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5 Grupos Especializados 
de Atuação Funcional
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5.1 Grupo de Atuação Especial 
da Execução Penal

Coordenação:   Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (1º.1 a 29.5.2019) 

   Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (30.5 a 31.12.2019) 

Coordenação Adjunta: Promotora de Justiça Renata Ruth Fernandes Goya Marinho

O Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) 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 o eficiente 

cumprimento das disposições legais em matérias relativas à execução penal no Estado.

No âmbito do Gaep, encontraram-se em andamento no ano de 2019 um total de 22 procedimentos ex-

trajudiciais. Os procedimentos administrativos instaurados em 2019 versam sobre os seguintes assuntos:

 z Acompanhamento das atividades do Conselho Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul;

 z 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;

 z Apuração das irregularidades referentes aos bloqueios de sinal da tornozeleira eletrônica por parte dos 

monitorados;

 z Apuração dos parâmetros estabelecidos para a separação (se houver) e acolhimento dos internos LGBTQ+ 

nas unidades penais do Estado de Mato Grosso do Sul;

 z Auxílio à 1ª Promotoria de Justiça de Naviraí/MS no sentido de fazer cumprir sentença dos autos judiciais 

nº 08002599-25.2013.8.12.0029, referentes a regularização e adequação do sistema de tratamento de 

efluentes do Presídio de Naviraí;

 z Apuração dos critérios de classificação para atividades laborais internas e externas do(a) preso(a) no 

âmbito do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul;

 z Fomento e acompanhamento das instalações das Associações de Proteção e Assistência aos Condena-

dos (APACs) no Estado de Mato Grosso do Sul;

 z Acompanhamento da execução do termo de cooperação técnica firmado entre o MPMS e o Ministério 

Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul;

 z Coleta de informações acerca de atendimento às pessoas com deficiência no sistema prisional no Estado 

de Mato Grosso do Sul;

 z Realização da XV Reunião Ordinária do Gaep, referente ao segundo semestre de 2019;

 z Acompanhamento das investigações acerca da suposta prática de tortura por agentes penitenciários da 

Penitenciária Estadual de Dourados/MS em face do interno Eurico Gomes da Silva;

 z Fomento à elaboração/revisão de planos estaduais de educação no ambiente prisional com didáticas 

específicas que contemplem não só os conteúdos acadêmicos, mas favoreçam as habilidades pessoais 

do preso;
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 z Fomento ao diagnóstico do indivíduo que ingressa no sistema prisional, gerando informações que 

balizem o direcionamento de políticas voltadas para a saúde, educação e trabalho prisional;

 z Acompanhamento do grupo de trabalho composto com o objetivo de desenvolver um protocolo de co-

municação entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen/MS) e o MPMS, 

notadamente quanto à apreensão de telefones celulares no interior das unidades penais.

Procedimentos administrativos de anos anteriores e que se encontram em andamento:

 z 09.2017.00000581-7: acompanhamento da regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Pe-

nitenciário Nacional (Funpen) para o Fundo Penitenciário Estadual (Funpes/MS), noticiado no Ofício nº 

1364/2016/DIRPP/DEPEN-MJ;

 z 09.2018.00000369-0: acompanhamento da regular aplicação dos recursos provenientes do Funpen 

para o Funpes/MS, noticiado no Ofício nº 111/2018/DIRPP/DEPEN-MJ;

 z 09.2018.00001525-2: acompanhamento da operacionalização do Comando de Operações Penitenciá-

rias (Cope);

 z 09.2018.00002014-4: acompanhamento do devido cumprimento da Portaria nº 1/2018 do Juízo da Vara 

de Execução Penal do Interior (Vepin) – TJMS;

 z 09.2018.00002853-6: acompanhamento da criação e implementação do Comitê e do Mecanismo 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, no Estado de Mato Grosso do Sul;

 z 09.2018.00002855-8: acompanhamento da implementação da Equipe de Avaliação e Acompanhamen-

to de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP) em 

Mato Grosso do Sul;

 z 09.2018.00003369-4: auxilio à 1ª Promotoria de Justiça de Ivinhema/MS no sentido da viabilização das 

reformas e construções necessárias no Estabelecimento Penal de Ivinhema, junto à Agepen/MS.

 z 09.2018.00003613-6: realização da XIV Reunião Ordinária do Grupo de Atuação Especial da Execução 

Penal GAEP, referente ao segundo semestre de 2018.

Além disso, encontra-se em andamento um procedimento preparatório (apuração dos fatos narrados no 

Ofício nº 0200/2018/22PJ/CGR) e foram arquivados e remetidos outros dois ao CSMP.

5.1.6.1 Reuniões ordinárias semestrais do Gaep

XIV Reunião Ordinária do GAEP: ocorrida em 24.5.2019 no auditório da sede das Promotorias de Justiça da 

comarca de Dourados/MS, contou com a presença dos Promotores de Justiça atuantes na área da execução 

penal, oportunidade em que foi realizada pela ESMP-MS a Palestra “Desafios do Sistema Prisional”, minis-

trada pelo então Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão do Sistema Prisional, 

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Dermeval Farias Gomes Filho.
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XV Reunião Ordinária do GAEP: ocorrida em 8.11.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, na Procurado-

ria-Geral de Justiça, contou com a presença dos Promotores de Justiça atuantes na área da execução penal, bem 

como com as palestras “Agepen – 40 anos”, “Procedimento Administrativo Disciplinar de Custodiados no Âmbito 

dos Estabelecimentos Penais de Mato Grosso do Sul”, “Monitoração Eletrônica de pessoas em Mato Grosso do Sul”, 

“Política Nacional do Trabalho do Preso e Egressos do Sistema Prisional” e “Desafios do Sistema Prisional”, minis-

tradas por servidores da Agepen e da Procuradoria Regional do Trabalho – 24ª Região.

A Coordenadora Adjunta do Gaep participou, ainda, das seguintes reuniões:

 z Três reuniões para acompanhamento e implementação da EAP em 5.2, 10.4 e 4.11.2019;

 z Cinco reuniões do Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 
de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), em 13.2, 17.4, 19.6, 18.9 e 20.11.2019;

 z 15 reuniões do Conselho Penitenciário Estadual (CPE) em 18.1, 1 e 20.2, 1º e 15.3, 5.4, 3 17 e 21.5, 12.7, 6 e 

20.9, 22.11, 13 e 18.12.2019.

A Coordenação Adjunta do Gaep realizou ainda estudos acerca das normas regulamentadoras dos Conselhos Pe-

nitenciários das Unidades Federativas do Brasil a fim de reestruturar as normativas do Conselho Penitenciário do 

Estado de Mato Grosso do Sul e também atuou como representante ministerial no Grupo Condutor da PNAISP no 

Estado de Mato Grosso do Sul e na Comissão de Trabalho para a Elaboração e Implementação da EAP no Estado 

de Mato Grosso do Sul.

Figura 57. Promotora de Justiça e Co-

ordenadora Adjunta do Gaep, Renata 

Ruth Fernandes Goya Marinho, e então 

Conselheiro Nacional do Ministério 

Público e Presidente da Comissão do 

Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública, 

Dermeval Farias Gomes Filho, durante 

a XIV Reunião Ordinária do Grupo, no 

auditório da sede das Promotorias de 

Justiça da comarca de Dourados/MS, 

em 25.5.2019.
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5.1.6.2 Visitas técnicas

Foram realizadas 8 visitas técnicas às autoridades atuantes na execução 

penal no Estado do Piauí, no período de 26 a 28.5.2019, a fim de se obter 

informações acerca da estratégia atual para atenção à pessoa com trans-

torno mental em conflito com a Lei (EAP).

5.1.6.3 Atuação administrativa

Tabela 39. Documentos expedidos pelo Gaep

Tabela 40. Protocolos do Gaep

Como objetivo para o ano de 2020, destaca-se o acompanhamento da 

instalação das APACs e a implementação de sua metodologia no Estado 

de Mato Grosso do Sul, motivo pelo qual se instaurou o Procedimento Ad-

ministrativo nº 09.2019.0002671-0, cujo objeto é “Fomentar e acompa-

nhar as instalações das APACs no Estado de Mato Grosso do Sul”.

Ofícios 306

Ofícios circulares 62

Finalizados 119

Arquivados 235
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5.2 Grupo de Atuação Especial de Controle 
Externo da Atividade Policial

Supervisão:   Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva (1º.1 a 29.5.2019) 

   Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (de 30.5 a 31.12.2019) 

Coordenação:   Promotora de Justiça Luciana Moreira Schenk 

Promotores de Justiça integrantes: Ana Cristina Carneiro Dias e Fabio Ianni Goldfinger

O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep) foi instituído pela Resolução 

nº 2/2015-CPJ, de 19.3.2015, que prevê, em seu art. 2º, que o controle externo da atividade policial pelo Mi-

nistério 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 Centro de Apoio Operacio-

nal das Promotorias de Justiça Criminal 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

Visando implementar efetivamente o controle externo da atividade policial, os integrantes do Gacep realizam 

cotidianamente, reuniões de trabalho com diversas autoridades, em especial, representantes da Secretaria 

de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, Polícia 

Militar, Coordenadoria-Geral de Perícias e do Poder Judiciário.

Foram realizadas 42 reuniões, entre as quais destacaram-se:

 z Em fevereiro, na sede do Gacep, com o então Diretor do Departamento de Polícia da Capital (DPC), Pedro 

Espíndola de Camargo, e com o Delegado Titular das Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário 

(Depacs), João Eduardo Santana Davanço, para tratativas acerca do atendimento nas Depacs, bem como 

de eventuais recusas no registro de boletins de ocorrência.

 z Em março, a pedido do Gacep, na sede da Sejusp, a fim de tratar de diversos aspectos relativos à segurança 

pública no município de Sonora. Participaram da reunião as seguintes autoridades, além da Coordenadora 

do Gacep: o Promotor de Justiça da comarca de Sonora, Adriano Barrozo da Silva; o Prefeito do Município 

de Sonora, Enelto Ramos da Silva; o Presidente da Câmara de Vereadores de Sonora, Raphael de Lemos 

Zauchin; o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; o Delegado-Geral 

da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes; o Delegado titular da Delegacia de Polícia de Sonora, Daniel Luz da 
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Silva; o Comandante do Pelotão da Polícia Militar de Sonora, 2º Tenente QOPM Naercio Calvi Cardoso; e o 

Presidente do Conselho de Segurança do Município de Sonora, Thiago Alexandre Medeiros.

 z No mês de abril, na sede do Gacep, com a participação da Coordenadora-Geral de Perícias do Estado de 

MS, Glória Setsuko Suzuki; do Diretor do Departamento de Apoio às Unidades Regionais da Coordena-

doria-Geral de Perícias (Daur), Nelson Firmino Júnior; e do Diretor do Instituto de Criminalística Hercílio 

Macellaro (ICHM), Emerson Lopes dos Reis, em que foram abordadas as condições estruturais, materiais 

e humanas do Instituto Médico Legal de Corumbá, da Unidade Regional de Perícia e Identificação de 

Três Lagoas, bem como do ICHM, e a questão da falta de efetivo na estrutura da Coordenadoria-Geral de 

Perícias, objeto do Inquérito Civil nº 06.2017.00001673-6, que tramita junto ao Gacep.

 z Em maio, na sede da Sejusp, com o Secretário Antônio Carlos Videira, a fim de tratar das condições veri-

ficadas nas Delegacias de Polícia, Unidades de Perícia e da Polícia Militar, durante as visitas técnicas até 

então realizadas, entre outros assuntos afetos ao Controle Externo da Atividade Policial.

 z Também no mês de maio, foi realizada em Dourados reunião conjunta de trabalho do Gacep e do Gaep, 

na qual foram discutidos diversos assuntos afetos às áreas de atuação de ambos os grupos. Este encontro 

contou com a presença do então Presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselheiro Dermeval 

Farias Gomes Filho, que proferiu palestra a convite da ESMP-MS, do Procurador-Geral de Justiça, Paulo 

Cezar dos Passos, além de demais Procuradores e Promotores de Justiça do Estado que desempenham 

atribuições nas áreas de controle externo da atividade policial e de execução penal.

 z Em junho, na sede do Departamento de Polícia do Interior da Dele-

gacia-Geral de Polícia Civil (DPI/DGPC), com a participação de seu 

Diretor, Ivan Barreira, bem como do Delegado de Polícia Alberto 

Vieira Rossi, membro do mesmo órgão, para tratativas acerca da 

grande quantidade de procedimentos em tramitação há mais de 

dois anos nas Delegacias de Polícia do interior do Estado, bem 

como sobre a distribuição do efetivo em tais unidades. Além disso, 

tratou-se também da necessidade de especial acompanhamento 

das unidades de Corumbá, especialmente a 1ª DP, e ainda das au-

Figura 58. Promotora de Justiça 

e Coordenadora do Gacep, Luciana 

Moreira Schenk, durante reunião 

conjunta do Gacep e do Gaep, no 

auditório da sede das Promotorias 

de Justiça da comarca de Dourados/

MS, em 23.5.2019.
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torizações e providências para a incineração de substâncias entorpecentes e de encaminhamento da 

relação dos veículos apreendidos à Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais do 

TJMS, solicitando a alienação dos mesmos.

 z Em julho, na sede da Sejusp, com seu Secretário, Antônio Carlos Videira; a Promotora de Justiça e Co-

ordenadora do Gacep, Luciana Moreira Schenk; a Promotora de Justiça e Coordenadora Adjunta do 

Gaep, Renata Ruth Fernandes Goya Marinho; o 3º Promotor de Justiça da comarca de Nova Andradina, 

Fabrício Secafen Mingati; o Delegado-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes; o Diretor-Presidente da 

Agepen/MS, Aud de Oliveira Chaves; o Delegado Regional de Polícia Civil de Nova Andradina, André Luiz 

Novelli Lopes; o Comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel QOPM André Henrique 

de Deus Macedo; e o Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Andradina, 

Nilvo Vicente Perlin, oportunidade em que foi apresentado o Projeto Integração, desenvolvido pela 3ª 

Promotoria de Justiça de Nova Andradina, bem como outros projetos realizados em prol da segurança 

pública daquela localidade. Tratou-se também da superlotação carcerária no Estabelecimento Penal 

Masculino de Regime Fechado de Nova Andradina, da necessidade de reforma do Prédio do Instituto 

Médico Legal e da presença de mais um médico-legista e, ainda, da falta de efetivo da Polícia Militar e de 

Agentes Penitenciários.

 z Ainda no mesmo mês, a Coordenadora do Gacep compareceu na sede da Delegacia-Geral da Polícia 

Civil, na presença de seu titular, Marcelo Vargas Lopes, para tratar de assuntos relativos às constatações 

realizadas pelo Gacep durante a realização das visitas técnicas ocorridas no 1º semestre de 2019, nas 

Delegacias de Polícia de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, bem como pelos demais 

Promotores de Justiça designados para exercer o controle externo da atividade policial nas comarcas de 

primeira e segunda entrâncias, especialmente no tocante aos seguintes aspectos: inquéritos policiais em 

tramitação, questão estrutural das Delegacias de Polícia, atendimentos nas Delegacias de Pronto Atendi-

mento Comunitário, armazenamento e incineração de drogas.

 z Em setembro, as Promotoras de Justiça do Gacep Luciana Moreira Schenk e Ana Cristina Carneiro Dias 

promoveram uma reunião de trabalho com Promotores de Justiça Criminais da capital, no Auditório Dr.ª 

Cláudia Menezes Pereira, no Edifício das Promotorias de Justiça da Rua da Paz. A abertura solene foi 

realizada pelo Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial, Helton Fonseca Bernardes, e pelo Promotor 

de Justiça Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, que 

fizeram as considerações iniciais e apresentaram os objetivos da reunião. Na oportunidade, tratou-se da 

integração e do alinhamento dos controles concentrado e difuso da atividade policial; das melhorias e dos 

problemas observados nas visitas técnicas; dos efetivos das Polícias Civil e Militar e das Perícias; das au-

diências de custódia; do sistema de controle de inquéritos policiais; entre outros. A reunião contou ainda 

com a participação da Diretora Josemirtes Socorro Fonseca Prado da Silva e da Coordenadora de Divisão 

Melisa Porto Tronchini, ambas do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) da Coordenadoria-

-Geral de Perícias do Estado, que discorreram sobre a inserção de material genético no Banco Nacional 

de Perfis Genéticos, por meio da tecnologia CODIS e demais perícias realizadas pelo Instituto. O encontro 

foi encerrado com a apresentação de gráficos contendo os principais dados coletados nas Delegacias de 

Polícia da Capital, desde o ano de 2015, com o início dos trabalhos do Gacep.

 z Ainda durante o mês de setembro, a Coordenadora do Gacep, juntamente com os Promotores de Justiça 

Fabrício Secafen Mingati e João Meneguini Girelli, realizou a primeira reunião do Grupo de Trabalho para 

elaboração do Roteiro de Atuação no Controle Externo da Atividade Policial. Durante a reunião, foram 

levantados os tópicos passíveis de inclusão no Roteiro de Atuação, relativos às modalidades concentra-

da e difusa de controle externo, informações relativas às visitas técnicas, questões referentes à análise 
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dos inquéritos policiais, possibilidade e viabilidade de constarem 

modelos de expedientes a serem disponibilizados aos Promotores 

de Justiça, sistemas informatizados possíveis de contribuírem para 

os trabalhos, bem como a intenção de solicitar à ESMP-MS a realiza-

ção de cursos de capacitação com membros e servidores voltados 

ao controle externo.

5.2.6.2 Visitas técnicas

Conforme preceitua a Resolução CNMP nº 20, o Gacep realiza, anu-

almente, duas visitas técnicas às Delegacias de Polícia, aos Institutos 

de Perícia Criminal e de Medicina Legal, bem como aos Batalhões da 

Polícia Militar e às Companhias Independentes de Polícia Militar, das 

comarcas de entrância especial. Para fins de acompanhamento das in-

formações relativas a essas visitas, foram instaurados 13 procedimen-

tos administrativos.

Conforme preceitua o CNMP, em 2019 foram realizadas 68 visitas 
técnicas nos meses de março e abril, e 68 visitas técnicas nos meses 

de outubro e novembro, resultando no total de 136 visitas realizadas.

Compete também ao Gacep receber representações, requerimentos, 

petições e denúncias, os quais podem ensejar a instauração de notícia 

de fato, procedimento investigatório criminal, procedimento adminis-

trativo ou inquérito civil, como visto nas seções anteriores. Além disso, 

caso integrante do Gacep, no decorrer da investigação dos fatos noti-

ciados, vislumbre a ocorrência de infração administrativa ou crime per-

petrados 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 2019

136
VISITAS REALIZADAS

Tabela 41. Atividades desen-
volvidas pelo Gacep

Atividades Quantidade

Reuniões 42

Visitas técnicas 136

Notícias de fato 449

Procedimentos ad-
ministrativos

20

Procedimentos 
investigatórios 
criminais

12

Inquéritos civis 3

Oitivas 126

Atendimentos 44

Tabela 42. Documentos 
expedidos pelo Gacep

Documentos 
expedidos

Quantidade

Ofícios 2.880

Ofícios circulares 16

Memorandos 140

Para o ano de 2020, o Gacep pretende fomentar o desenvolvimen-

to e a implantação de uma plataforma desenvolvida em ferramenta 

de business intelligence, a fim de possibilitar a produção de relatórios 

referentes ao controle externo da atividade policial e implementar o 

Roteiro de Atuação dos Membros do Ministério Público no Controle 

Externo da Atividade Policial.

Serão realizadas as 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, 

Dourados, Três Lagoas e Corumbá, bem como reuniões com autorida-

des da Sejusp, das Polícias Civil e Militar e da Coordenadoria-Geral de 

Perícias do Estado, a fim de tratar dos resultados dessas visitas.  Serão 
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promovidas reuniões com Promotores de Justiça Criminais da Capital, bem como reunião sobre a área de 

controle externo da atividade policial com os Promotores de Justiça das comarcas do interior.
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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:  Elcio Felix D’Angelo (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 in-

quéritos policiais, nos procedimentos investigatórios criminais e nos processos destinados a identificar e a 

reprimir os crimes praticados por organizações criminosas ou aqueles cujas consequências sociais e econô-

micas justifiquem a intervenção direta do Ministério Público.

No período de 1º.1  a 31.12.2019, em continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior, o Gaeco atuou em 

perfeito alinhamento 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 crimino-

sas, inclusive dentro do sistema prisional, bem como desenvolveu especial ação de combate à organização 

criminosa e milícia armada há muito tempo atuante no Estado de Mato Grosso do Sul.

Além do trabalho feito diretamente por investigação conduzida pelo próprio Gaeco, foi prestado apoio ope-

racional a vários outros membros do Ministério Público, tanto na Capital quanto no interior do Estado, o que 

reforça a atuação institucional mediante o acionamento e trabalho conjunto de vários setores ministeriais.

Neste diapasão, é mister ressaltar que o trabalho desenvolvido pelo Gaeco vem contando nos últimos anos 

com forte apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, principalmente por meio da ESMP-MS, especificamente 

no tocante à realização de investimentos maciços no aprimoramento de seus membros e servidores, como 

também da Secretaria-Geral, na melhora significativa da estrutura material, a exemplo da nova sede locali-

zada no município de Dourados. Com a implantação da sede do Gaeco em Dourados, viabilizou-se o recebi-

mento de apoio operacional de integrantes da Secretaria de Operações Especiais do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, proporcionando intensificação do trabalho na região de fronteira do Estado.

As ações desenvolvidas pelo Gaeco angariaram reconhecimento da sociedade e de outras forças de 

segurança, as quais, inclusive, possuem atuação conjunta com o Grupo.
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No ano de 2019, foram desencadeadas 23 operações, que culmina-

ram com o cumprimento de 193 mandados de prisão, 179 mandados 
de busca e apreensão e 97 notificações. Durante as operações, foram 

realizadas oito prisões em flagrante.

As ações se deram diretamente nas cidades de Campo Grande, 

Água Clara, Aquidauana, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Corumbá, 

Dourados, Fátima do Sul, Ladário, Nova Andradina, Paraíso das Águas, 

Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Três Lagoas e Vicentina.

As investigações se estenderam também a outros Estados, com cum-

primento de mandados nos municípios de Umuarama e Cornélio 

Procópio, no Paraná; Ribeirão Preto, Birigui e Campinas, em São Paulo; 

Mossoró, no Rio Grande do Norte; Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro; 

Porto Velho, em Rondônia; e Morrinhos, em Goiás.

As operações deflagradas fortaleceram a imagem da Instituição e 

são decorrentes do importante exercício do poder investigatório do 

Parquet, ora exercido diretamente pelo próprio Gaeco, ora exercido por 

outros membros do MPMS.

23
OPERAÇÕES DESENCADEADAS 
NO ANO DE 2019

 ȁ JANEIRO

 z Operação Themis, em 14.1: cumprimento de três mandados de prisão 

preventiva e de 20 mandados de busca e apreensão – três prisões em 

flagrantes. Apuração de crimes de organização criminosa, coação no 

curso do processo, violação de sigilo e associação para o tráfico de 

drogas. Cidades: Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã.

 Ĉ FEVEREIRO

 z Operação Yin Yang, em 7.2: cumprimento de 48 mandados de prisão 

preventiva, 12 mandados de busca e apreensão e 48 notificações. 

Apuração de crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios prati-

cados pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Cidades: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Umuarama/

PR e Mossoró/RN.

 z Operação Terra Branca II, em 25.2: cumprimento de quatro mandados 

de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão. Apuração 

de crimes de organização criminosa, peculato, prevaricação, falsidade 

ideológica e fraude em licitação por meio do desvio de dinheiro 

público mediante contratação fraudulenta de empresas e prestadores 
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de serviços, via dispensa ilegal de processo licitatório, com superfatu-

ramento dos preços e ausência da entrega do bem/serviço. Cidades: 

Corumbá, Ladário e Rio de Janeiro/RJ.

 Ĉ MARÇO

 z Operação Themis – fase II, em 7.3: cumprimento de um mandado 

de prisão preventiva. Desdobramento Operação Themis. Cidade: Três 

Lagoas.

 z Operação Hacker de Papel, em 11.3: cumprimento de três mandados 

de busca e apreensão. Apuração de suposto crime de extorsão e 

peculato no âmbito do Legislativo do município de Brasilândia. Cidades: 

Brasilândia e Cornélio Procópio/PR.

 z Operação Pregão - fase III, em 14.3: cumprimento de sete mandados 

de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. Apuração de crimes 

de fraude a licitação – Administração Municipal de Dourados. Cidades: 

Campo Grande e Dourados.

 z Operação No-Show, em 19.3: cumprimento de três mandados de 

busca e apreensão. Apuração de eventual prática de dispensa indevida 

de licitação e crime de responsabilidade pelo peculato-desvio. Cidade: 

Água Clara.

 Ĉ ABRIL

 z Operação Linha Marcada II, em 4.4:  cumprimento de dois mandados 

de busca e apreensão. Apuração de fraude à licitação e contratos com 

a Prefeitura de Bela Vista, cujo objeto consiste na prestação de serviço 

público de transporte. Cidade: Bela Vista.

 z Operação Negócio de Família, em 16.4: cumprimento de oito 

mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão pre-

ventiva e três mandados de medidas cautelares diversas de prisão. 

Apuração de atuação de organização criminosa voltada à prática de 

crimes de peculato, fraude à licitação e falsidade ideológica. Cidades: 

Campo Grande, Água Clara, Paraíso das Águas e Três Lagoas.

 Ĉ JULHO

 z Operação Balcão de Negócios, em 8.7: cumprimento de 12 mandados 

de prisão preventiva, quatro mandados de prisão temporária, 11 

mandados de busca e apreensão e três prisões em flagrante. Repressão 

à organização criminosa voltada à prática de crimes de corrupção ativa 

e passiva, tráfico de armas e drogas. Cidade: Aquidauana.
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 z Operação Jogo Sujo, em 30.7: cumprimento de sete mandados de 

busca e apreensão. Repressão de crimes de peculato, falsidade ide-

ológica e fraude a processo licitatório. Cidades: Batayporã, Nova 

Andradina, Dourados.

 Ĉ AGOSTO

 z Operação CompNet, em 14.8: cumprimento de dois mandados de 

busca e apreensão. Cidade: Campo Grande.

 z Operação PCC – Força Nacional, em 15.8: cumprimento de cinco 

mandados de prisão. Cidade: Campo Grande.

 z Apoio à Secretaria de Operações Integradas do Ministério da 
Justiça, em 22.8: cumprimento de um mandado de prisão. Cidade: 

Ponta Porã.

 z Apoio ao Gaeco/MG, em 29.8: cumprimento de um mandado de 

prisão. Cidade: Campo Grande.

 Ĉ SETEMBRO

 z Operação Breaking Bad, em 17.9: cumprimento de 18 mandados de 

prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 20 mandados 

de busca a apreensão. Organização criminosa atuante no refino, na 

distribuição e no tráfico de cocaína e pasta-base. Cidades: Campo 

Grande, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Corumbá, Ladário, Birigui/SP 

e Campinas/SP.

 z Operação Omertà, em 27.9: cumprimento de 13 mandados de prisão 

preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 21 mandados de 

busca e apreensão. Organização criminosa voltada à pratica dos 

crimes de milícia armada, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, 

homicídio, corrupção ativa e passiva. Cidades: Campo Grande e Ponta 

Porã.

 Ĉ OUTUBRO

 z Operação Espada da Justiça, em 18.10: cumprimento de 10 

mandados de busca e apreensão (apoio da Procuradoria-Geral de 

Justiça). Apuração de delitos de corrupção e associação criminosa 

supostamente praticados em autos de inventário. Cidades: Campo 

Grande, Aquidauana e Rochedo.
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 Ĉ NOVEMBRO

 z Operação Comando Fechado, em 7.11: cumprimento de 46 mandados 

de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão e 49 notifica-

ções, uma prisão em flagrante. Organização criminosa atuante dentro 

e fora dos presídios, para cometimento de crimes de tráfico de drogas 

e roubo. Cidades: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Aquidauana, 

Ribeirão Preto/SP, Porto Velho/RO, Morrinhos/GO e Mossoró/RN.

 z Operação Omertà II, em 22.11: cumprimento de dois mandados de 

busca e apreensão e uma prisão em flagrante. Cidades: Ponta Porã e 

Campo Grande.

 z Operação Flash Back, em 27.11: cumprimento de 12 mandados de 

busca e apreensão e 12 mandados de prisão. Repressão à organização 

criminosa PCC. Cidades: Dourados, Três Lagoas, Aquidauana e Campo 

Grande.

 Ĉ DEZEMBRO

 z Operação Vila Brasil, em 11.12: cumprimento de nove mandados de 

busca e apreensão. Apuração de contratos celebrados pelo Município 

de Vicentina com empresas constituídas em nome de “laranjas” para 

ocultar vínculos de propriedade de servidores públicos. Cidades: 

Dourados, Vicentina e Fátima do Sul.

Figura 59. Promotora de Justiça e 

Coordenadora do Gaeco do MPMS, 

Cristiane Mourão Leal Santos, 

durante palestra no Simpósio de 

Inteligência – Desafios dos Cenários 

Nacional e Internacional, realizado 

pela Escola de Inteligência Militar 

do Exército (ESIMEX), no Auditório 

General Zanin, no Centro de Inteli-

gência do Exército, em 19.6.2019.
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Tabela 43. Atividades desenvolvidas pelo Gaeco

Atividades Quantidade

Aditamentos de denúncia 2

Alegações finais/memoriais 36

Solicitações de apoio às Promotorias de Justiça Criminais 21

Arquivamento de procedimentos 41

Audiências (Gaeco e juízo) 131

Briefings 24

Cartas precatórias 16

Ciências diversas 409

Conflitos de competência 6

Denúncias 33

Despachos 1.767

Dilações de prazo 111

Diligências 104

Manifestações em medidas cautelares 501

Manifestações/pareceres 411

Notificações 445

Oitivas 335

Atendimento a pessoas 93

Procedimentos de investigação criminal 29

Notícias de fato 9

Recursos 110

Relatórios 442

Acordo de confidencialidade 1

Requerimento 1

Procedimentos administrativos 2

Reuniões 584

Seminários/Cursos/Congressos 45

Viagens 130

Tabela 44. Documentos 
expedidos pelo Gaeco

Documentos 
expedidos

Quantidade

Memorandos 960

Ofícios 1.162
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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.

5.4.6.1 Procedimentos

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00001304-7 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 1/2019);

 z Inquérito Civil nº 06.2017.00000117-6 - oriundo da 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Corumbá 

(Relatório de Análise nº 2/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00001310-3 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatórios de Análise nº 3 e 6/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00001304-7 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatórios de Análise nº 4/2019 e 4/2019-complementar); 

 z Inquérito Civil nº 06.2017.00000274-2 - oriundo da Promotoria de Justiça da comarca de Eldorado 

(Relatório de Análise nº 5/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00003485-3 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 7/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00022454-5 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 8/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00027994-1, oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 9/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00006441-4, oriunda da 30ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 10/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00007367-9 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 11/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00002378-9 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 12/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00008104-6 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 13/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00008919-3 - oriunda da 30ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 14/2019);
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 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00009645-0 - oriunda da Promotoria de Justiça da comarca de Deodá-

polis (Relatório de Análise nº 15/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00008372-2 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 16/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00009532-9 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 17/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00011848-3 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 18/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00012292-1 - oriunda da 30ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 19/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00008372-2 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 20/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00010227-0 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 21/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00011863-9 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 22/2019);

 z Processo Judicial nº 0914978-80.2019.8.12.0001 - oriundo da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 23/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00011263-4 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 24/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00009532-9 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 25/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00016884-0 - oriunda da 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Costa 

Rica (Relatório de Análise nº 26/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00001310-3 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 27/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00022312-8 – instaurada por determinação do Promotor de Justiça 

Adriano Lobo Viana de Resende, como desdobramento das diligências realizadas no âmbito da Solicita-

ção de Apoio nº 05.2019.00009532-9, oriunda da 29ª Promotoria de Justiça, cujo objeto tinha por fim 

instruir o Inquérito Civil nº 06.2016.00001292-5 (Relatório de Análise nº 28/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00018054-4 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 29/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00018085-5 - oriunda da 1ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Aparecida do Taboado (Relatório de Análise nº 30/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00016224-2 - oriunda da 16ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Dourados (Relatório de Análise nº 31/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00018054-4 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 32/2019);
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 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00022987-7 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 33/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00024760-9 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 34/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00024539-9 - oriunda da 16ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Dourados (Relatório de Análise nº 35/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00018318-5, oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 36/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00019697-0 - oriunda da 31ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 37/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00013059-8 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise nº 38/2019);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00015775-4 - oriunda da 30ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (auxílio no cumprimento de mandados de busca e apreensão);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00013518-2 - oriunda da 30ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (indexação de dados oriundos de quebra de sigilo telemático);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2018.00020496-0 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatórios de Análise Fiscal e Financeira);

 z Solicitação de Apoio nº 05.2019.00002731-7 - oriunda da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Campo Grande (Relatório de Análise Fiscal e Financeira);

 z Ação Penal nº 0914699-94.2019.8.12.0001 (SAJ/MP nº 08.2019.00072028-2) - protocolada no Juízo da 

3ª Vara Criminal da comarca de Campo Grande;

 z Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0900029-51.2019.8.0001 (SAJ/MP nº 

08.2019.00010991-8) - protocolada no Juízo da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Ho-

mogêneos da comarca de Campo Grande;

 z Processo nº 0806772-69.2019.8.12.0001 - SAJ/MP nº 08.2019.00042787-3 - manifestação em pedido 

de restituição de bens apreendidos;

 z Processo nº 0801743-38.2019.8.12.0001 – SAJ/MP nº 08.2019.00011547-5 - manifestação em pedido de 

restituição de bens apreendidos e contrarrazões de apelação;

 z Processo nº 0813951-54.2019.8.12.0001 – SAJ/MP nº 08.2019.00081315-6 - manifestação em pedido 

de restituição de bens apreendidos;

 z Processo nº 0801745-08.2019.8.12.0001 – SAJ/MP nº 08.2019.00011258-9 - manifestação em pedido 

de restituição de bens apreendidos e contrarrazões de apelação;

 z Processo nº 8000657-88.2018.8.12.0800 – SAJ/MP nº 08.2019.00002160-3 – recurso em sentido estrito;

 z Agravo de Instrumento nº 1401988-03.2019.8.12.0000 - contraminuta ao agravo;

 z Agravo de Instrumento nº 1401082-13.2019.8.12.0000 - contraminuta ao agravo;

 z Agravo de Instrumento nº 1402278-18.2019.8.12.0000 - contraminuta ao agravo;
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 z Agravo de Instrumento nº 1402970-17.2019.8.12.0000 - contraminuta ao agravo;

 z Agravo de Instrumento nº 1402777-02.2019.8.12.0000 - contraminuta ao agravo;

 z Agravo de Instrumento nº 1403904-72.2019.8.12.0000 – contraminuta ao agravo;

 z Agravo de Instrumento nº 1405558-94.2019.8.12.0000 – contraminuta ao agravo;

 z Agravo de Instrumento nº 1406996-58.2019.8.12.0000 - contraminuta ao agravo;

 z Pedido de Restituição de Bens nº 0813951-54.2019.8.12.0001 - SAJ/MP nº 08.2019.00081315-6 (con-

trarrazões de apelação);

 z Autos nº 0914978-80.2019.8.12.0001 - SAJ/MP nº 08.2019.00127846-4 - manifestação em medida 

cautelar de busca e apreensão;

 z Autos nº 0914978-80.2019.8.12.0001 - SAJ/MP nº 08.2019.00127846-4 - análise dos dados dos terminais 

telefônicos móveis apreendidos na Operação Reagentes;

 z Processo nº 0040198-42.2018.8.12.0001 - SAJ/MP nº 08.2019.00016001-5 - manifestação em medida 

cautelar de busca e apreensão;

 z Processo nº 0801745-08.2019.8.12.0001 – SAJ/MP nº 08.2019.00011258-9 - manifestação em pedido 

de restituição de bens apreendidos.

5.4.6.2 Operações deflagradas

 z Foi prestado suporte nas seguintes operações:

 z Operação Vistoria – em apoio à 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande;

 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.

Figura 60. Promotor de Justiça 

integrante do Gecoc Adriano Lobo 

Viana de Resende durante palestra 

para apresentação do Manual de 

Manutenção de Pavimentos, no 

Auditório do Instituto Mirim de 

Campo Grande/MS, em 5.8.2019.
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Tabela 45. Atividades desenvolvidas pelo Gecoc

Despachos 91

Arquivamento 1

Notificação 1

Manifestações judiciais 15

Ciência 15

Recurso em sentido estrito 1

Contrarrazões de apelação 3

Contraminuta de agravo 8

Extração forense 1

Diligências in loco 31

Quebras de sigilo telemático indexadas 6

Cursos capacitatórios 3

Relatórios de análise  39

Relatórios de análise fiscal e financeira 5

Relatórios contábeis 16

Protocolos do SAJ recebidos 26

Ofícios recebidos 12

Ofícios expedidos 66
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6.1 Secretaria-Geral do MPMS

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 plane-

jamento dos serviços administrativos do MPMS. No exercício de suas atribuições, a SEG coordena, orienta 

e acompanha os trabalhos das Secretarias de Administração (Sead), de Tecnologia da Informação (STI) e 

de Finanças (Sefin); dos Departamentos de Engenharia (Deng), de Auditoria Interna (Audint) e de Apoio 

Jurídico ao Procurador-Geral de Justiça; da Divisão de Apoio da Secretaria-Geral; das Assessorias Técnico-

-Jurídica (Assetej) e de Cerimonial (Acerim); das Comissões Permanentes de Licitação (CPL), de Análise e 

Avaliação de Documentos (CPAD), de Constatação de Disponibilidade de Material (CCDM), de Conservação 

de Energia e Água (Comissão Interna de Conservação de Energia, CICE), para Elaboração e Implementação 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, da Construção Civil do MPMS (CGRS), e de Acompanha-

mento de Projetos (CAP); da Comissão Temporária de Acessibilidade e Adequação das Edificações e Serviços 

(Comissão Temporária de Acessibilidade, CTA); comissão mista em parceria com o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso do Sul e a Defensoria Pública-Geral do Estado para execução de Processo de Segurança Contra 

Pânico e Incêndio (PSCIP) referente ao edifício-sede das Promotorias de Justiça da Capital, bem como da 

Defensoria Pública e do Fórum, situados na Rua da Paz; e equipe multidisciplinar composta para executar o 

Projeto e-Social no âmbito do MPMS.

Entre as atividades cotidianas e aquelas transcritas pelas Secretarias e setores subordinados à SEG, relacio-

nam-se alguns trabalhos realizados durante o ano de 2019:

6.1.6.1 Atividades desenvolvidas

 z Expedição das seguintes ordens de serviço:

1/2019-SEG/MPMS, de 15.1.2019, estabelecendo procedimentos de controle de acesso, circulação e per-

manência de pessoas nos prédios da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e dos edifícios-sedes das Promoto-

rias de Justiça da Capital e do Interior do Estado de Mato Grosso do Sul;

2/2019-SEG/MPMS, de 17.1.2019, instituindo o Regimento Interno da CGRS do MPMS;

3/2019-SEG/MPMS, de 11.3.2019, instituindo o Regimento Interno da CTA do MPMS;

4/2019-SEG/MPMS, de 25.3.2019, instituindo o mapeamento de ambientes da PGJ, estabelecendo as res-

pectivas nomenclaturas;

5/2019-SEG/MPMS, de 27.3.2019, instituindo o Regimento Interno da Comissão de Acompanhamento de 

Projetos (CAP) do MPMS;

6/2019-SEG/MPMS, de 20.5.2019, instituindo o Regimento Interno da CICE do MPMS;

7/2019-SEG/MPMS, de 22.5.2019, instituindo o Regimento Interno da MSCIP do MPMS;
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8/2019-SEG/MPMS, de 21.5.2019, delegando atribuições ao cargo em comissão de Chefe de Departamen-

to, função de Chefe de Departamento de Apoio Jurídico ao Procurador-Geral de Justiça;

9/2019-SEG/MPMS, de 18.6.2019, estabelecendo a redução, gradativa, de disponibilização de copos 

plásticos descartáveis no âmbito interno do Ministério Público.

 z Gerenciamento de 5.130 chamados abertos no sistema @Serviços, inerentes a requisições de mobili-

ários, equipamentos de informática, passagens aéreas, adequações de instalações físicas, entre outras 

demandas.

 z Proferimento de 2.301 deliberações em documentos recebidos, 1.290 deliberações e 605 decisões 
despachos em processos administrativos e 106 despachos em procedimentos de licitação, contra-

tação direta, convênio, entre outros.

 z Expedição de 479 memorandos, 34 memorandos circulares, 343 ofícios e 132 ofícios circulares.

 z Registro e autuação de 5.008 processos administrativos no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, 

inerentes a concessões de diárias, indenizações, suprimentos de fundos, empenhos ordinários e estima-

tivos, licitações, celebração de contratos e convênios, entre outros.

 z Manifestação em 188 procedimento e protocolos recebidos pelo SAJMP.

Tabela 46. Atividades administrativas da Secretaria-Geral em 2019

 z Autorização para compra de automóveis, nos termos da Resolução nº 20/2009-PGJ, de 5.11.2009, sendo 

20 veículos Volkswagen Gol, motorização 1.6, quatro portas, bicombustível para a categoria “serviços 

Chamados @Serviços 5.130

Deliberações em processos administrativos recebidos 1.290

Decisões em processos administrativos 605

Despachos em processos administrativos 106

Deliberações em documentos recebidos 2.301

Memorandos circulares expedidos 34

Memorandos expedidos 479

Ofícios circulares expedidos 132

Ofícios expedidos 343

Ordens de serviço 9

Registros e autuações de processos administrativos 5.008

Reuniões e atividades diversas 177

Manifestações em procedimentos e protocolos recebidos pelo SAJMP 188
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gerais”; cinco veículos Fiat Doblò, motorização 1.8, bicombustível, 

para a categoria “multivans”; e cinco veículos Toyota Corolla, motori-

zação 1.8, bicombustível, para a categoria “representação”; a fim de 

renovar a frota de veículos do MPMS.

 z Autorização para abertura de procedimento licitatório para compra 

de duas motocicletas a fim de atender as necessidades do MPMS, 

sendo adquiridas duas unidades do modelo Yamaha/XTZ.

 z Autorização para abertura de procedimento licitatório destinado 

à contratação de empresa para executar a obra de reforma e 

ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Caarapó.

 z Autorização para abertura de procedimento licitatório destinado 

à contratação de empresa para executar a obra de construção do 

edifício-sede das Promotorias de Justiça de Corumbá.

 z Autorização para abertura de procedimento licitatório visando sele-

cionar proposta mais vantajosa para o fornecimento de Data Center 

Modular para implantação de ambiente de alta disponibilidade para 

os sistemas críticos do MPMS, com vistas a modernizar o atual CPD 

da PGJ.

 z Abertura de procedimento para acompanhamento da doação de 

terreno para construção da sede do MPMS na comarca de Deodá-

polis, efetuada pelo referido Município.

 z Diligência e acompanhamento dos trâmites inerentes à doação de 

terreno para construção da sede do MPMS na comarca de Ribas do 

Rio Pardo, efetuada pela União.

 z Análise e deliberação de documentação advinda da Sefin, da SGP 

(estagiários administrativos), da Assecom, da Audint e do Departa-

mento de Apoio Jurídico ao Procurador-Geral de Justiça.

 z Participação da Secretária-Geral no IX Congresso Estadual do 

MPMS, ocorrido no período de 4 a 6.12.2019, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, no edifício-sede da PGJ.

Figura 61. Promotor de Justiça 

Rogerio Sanches Cunha, do MPSP, e 

Promotora de Justiça Bianka Karina 

Barros da Costa, Secretária-Geral 

do MPMS, durante o IX Congresso 

Estadual do Ministério Público 

Sul-Mato-Grossense, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques, em 

4.12.2019.
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 z Coordenação da elaboração do livro referente ao projeto “MPMS 40 

Anos” e participação em seu evento de lançamento, ocorrido no dia 

13.12.2019, na sede da PGJ.

 z Participação, em viagens, nos seguintes eventos e reuniões: 

 z Encontro Regional 2019 – Região Norte, em Coxim/MS, de 14 a 

16.3.2019.

 z Inauguração de nova sede do Gaeco, em Dourados/MS, nos dias 4 

e 5.4.2019.

 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPGO, em Goiânia/GO, nos 

dias 9 e 10.4.2019.

 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPDFT, em Brasília/DF, nos 

dias 10 e 11.4.2019.

 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPDFT, em Brasília/DF, nos 

dias 28 e 29.5.2019.

 z Evento “Fomentando a Captação de Recursos Externos para o 

Ministério Público”, promovido pelo CNMP, em Recife/PE, de 5 a 

7.6.2019.

 z Reunião de trabalho em Maracaju/MS, com membros atuantes na 

comarca, em 19.6.2019.

 z 2º Encontro Regional 2019 – Região do Bolsão, em Três Lagoas/MS, 

nos dias 27 e 28.6.2019.

Figura 62. Promotora de Justiça e 

Secretária-Geral do MPMS, Bianka 

Karina Barros da Costa, durante 

o 2º Encontro Regional – Região 

do Bolsão, em Três Lagoas, em 

28.6.2019.

 z Reunião de trabalho com membros das comarcas de Anastácio e 

Aquidauana, em 18.7.2019.

 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPDFT, em Brasília/DF, nos 

dias 30.7 e 1º.8.2019.

 z 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, promovido 

pelo CNMP em Brasília/DF, de 21 a 23.8.2019.

 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPGO, em Goiânia/GO, de 2 

a 4.9.2019.

 z Reunião de trabalho em Fátima do Sul/MS com membros atuantes 

na comarca, em 13.9.2019.

 z Verificação do andamento da reforma da futura sede das Promoto-

rias de Justiça de Nova Alvorada do Sul, em 13.9.2019.

 z 4º Encontro Regional 2019, em Bonito/MS, de 19 a 21.9.2019.

 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPBA, em Salvador/BA, de 

26 a 28.9.2019.
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 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPDFT, em Brasília/DF, de 29 a 31.10.2019.

 z Reunião de trabalho do MPMS com o MPDFT, em Brasília/DF, de 24 a 26.11.2019.

6.1.6.2 Comissão Permanente de Análise de Documentos (CPAD)

Nos termos da Resolução nº 25/2018-PGJ, de 6.11.2018, foi realizada a análise e publicação de 41 editais de 
eliminação de documentos dos seguintes setores: Sead, SEG, Assep, Departamento de Apoio Administra-

tivo da Secretaria de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, STI, CAOPPSFE, Sedap, Divisão de Protocolo-

-Geral e Arquivo.

Foram eliminados cerca de 565.000 documentos que atingiram o tempo de guarda estabelecido na Tabela 

de Temporalidade de Documentos (Anexo II da Resolução nº 25/2018-PGJ).

6.1.6.3 Comissão de Constatação de Disponibilidade de Material (CCDM)

Nos termos da Resolução nº 18/2014-PGJ, procedeu-se à doação de 1.773 materiais obsoletos, tais como 

mesas, computadores, monitores, telefones, longarinas, cadeiras, estações de trabalho, armários, aparelhos 

de ar-condicionado, impressoras, nobreaks, suportes para CPU, expositores em MDF, etc.

Órgãos beneficiados:

 z Em âmbito estadual: Sejusp e Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev).

 z Comarca de Campo Grande: Diretoria de Gestão de Patrimônio e Logística da Polícia Militar de Campo 

Grande, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS (FERTEL), Casa 

da Criança Peniel, Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande, 15º Batalhão da Polícia 

Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande.

 z Comarca de Dourados: Delegacia de Polícia Civil de Atendimento à Mulher de Dourados, Comando de 

Policiamento de Área 1 (CPA-1) de Dourados, Fraternidade Aliança Toca de Assis.

 z Comarca de Ponta Porã: Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao 

Albergado de Ponta Porã, Núcleo Regional de Identificação de Ponta Porã, Unidade Regional de Perícia e 

Identificação de Ponta Porã, Delegacia de Polícia Civil de Atendimento à Mulher de Ponta Porã, Delegacia 

de Polícia Civil de Ponta Porã, Delegacia de Polícia Civil de Antônio João e Delegacia de Polícia Civil de 

Aral Moreira.

 z Comarca de Corumbá: Delegacia de Polícia Civil de Atendimento à Mulher de Corumbá.

 z Comarca de Três Lagoas: 3º Pelotão da PMA de Três Lagoas.

 z Comarca de Bonito: Delegacia de Polícia de Bonito, 1ª Companhia de Polícia Militar de Bonito, 4ª 

Companhia da PMA de Bonito.

 z Comarca de Ivinhema: Procon municipal, Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado 

“Delegado Hoston Belizário de Ivinhema”.

 z Comarca de Cassilândia: APAE de Cassilândia e 2º Pelotão da 3ª Companhia da PMA de Cassilândia.



175

Secretaria-Geral do MPMS

 z Comarca de Costa Rica: APAE de Costa Rica, Associação Beneficente e Promocional Evangélica Resga-

tando Vidas de Costa Rica, Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, Conselho Comunitário de Segurança 

de Costa Rica, Secretaria Municipal de Assistência Social de Costa Rica.

 z Comarca de Camapuã: Secretaria Municipal de Assistência Social de Camapuã, Centro Estadual de 

Educação Profissional Marcio Elias Nery de Camapuã, Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã, 

Escola Municipal Eurico Gaspar Dutra de Camapuã e Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

 z Comarca de Fátima do Sul: Estabelecimento Penal Feminino “Luiz Pereira da Silva” de Jateí.

6.1.6.4 Comissão Interna de Conservação de Energia e Água (CICE)

 z Acompanhamento do consumo de energia elétrica em todos os prédios sob responsabilidade do MPMS, 

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, por meio 

de estudos comparativos de consumos, identificando vazamentos e desperdícios. Periodicamente foram 

elaborados relatórios demonstrativos do perfil de consumo de todos os edifícios da Instituição, com com-

parativo de consumo mensal.

 z Realização de tratativas junto à empresa especializada para firmar acordo nos moldes de POC (Proof of 

Concept) a fim de instalar no edifício-sede do Gaeco na comarca de Campo Grande sistema automatiza-

do para monitoramento do consumo de energia elétrica e água.

 z Elaboração de estudo para verificação da viabilidade de implantação de sistema automático para irrigação 

do pomar localizado na área do complexo administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, com utilização 

de água pluvial captada e energia solar fotovoltaica para suprir a demanda. Identificação das alternativas 

técnicas disponíveis para executar a proposta.

 z Realização de estudos e de projeto de retrofit do sistema de climatização central da Procuradoria-Geral 

de Justiça, tendo em vista que o sistema foi adquirido em 1993 e apresenta problemas no tocante à efi-

ciência, dificuldade de permanecer operacional e de manutenção.

 z Substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED nas unidades da Procuradoria-Geral de 

Justiça e das Promotorias de Justiça de Bonito, Bataguassu e São Gabriel do Oeste.

 z Realização de tratativas junto à concessionária Energisa acerca da possibilidade de celebração de 

convênios para fomento de projetos focados na geração de energia fotovoltaica e eficiência energética.

 z Instalação dos interruptores no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com conclusão na ala “B” do 

térreo.

 z Divulgação das ações desenvolvidas pela Comissão, por meio de slides e cartões informativos, com pu-

blicação no SIMP.

 z Realização de estudo para adoção de medidas para redução e otimização do consumo de água e de 

energia elétrica.
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 z Realização de estudo para posterior participação na “Chamada Pública de Projetos de Eficiência Ener-

gética CPP 002/2019”, que tem por objetivo selecionar proposta de projetos de eficiência energética no 

uso final de energia elétrica, para unidades consumidoras pertencentes à área de concessão da Energisa.

 z Em elaboração projeto de revitalização de iluminação da área externa da Procuradoria-Geral de Justiça.

 z Elaboração de termo de referência com abertura do Chamado #46159486 para a solicitação de adesão à 

ata de registro de preço da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) com a finalidade 

de contratação para a instalação de painéis solares no prédio do Gaeco de Campo Grande.

 z Instalação dos aparelhos de condicionadores de ar split na Ala B da Procuradoria-Geral de Justiça.

 z Participação do servidor Elvey Tessaro, do Departamento de Engenharia, no curso Certified Measurement 

and Verification Professional (CMVP) da Efficiency Valuation Organization (EVO), ocorrido na cidade de 

São Paulo, de 25 a 28.11.2019, promovido pelo Centro de Treinamentos Corporativos EXPERTS.

6.1.6.5 Comissão Técnica para Elaboração e Implementação 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
e da Construção Civil do MPMS (CGRS)

 z Implementação de procedimento para aferição da massa de resíduos orgânicos, papel e plásticos gerados 

semanalmente no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com o intuito de gerar registros para formar 

memória de massa e, assim, criar subsídios para avaliar as taxas de redução do consumo de recursos.

 z Elaboração de modelos específicos de cartões virtuais para serem afixados na área restrita da página 

eletrônica do órgão a fim de promover a conscientização dos usuários no que tange ao uso racional de 

copos plásticos descartáveis.

 z Apresentação das seguintes propostas: a) substituição dos bebedouros de galão atualmente instalados 

por outros de pressão com o propósito de eliminar a utilização de recipientes individuais para consumo; b) 

troca das lixeiras externas presentes nas dependências dos prédios da Instituição, as quais são compostas 

por quatro compartimentos distintos para destinação dos resíduos gerados por uma opção que se 

enquadra mais adequadamente na metodologia de segregação adotada, com apenas dois recipientes, 

um para recicláveis e outro para rejeitos.

 z Elaboração de proposta a ser submetida à Administração Superior visando substituir as lixeiras externas 

supramencionadas.

 z Execução de levantamento entre as edificações do MPMS da quantidade estimada de lixeiras externas 

cuja aquisição será necessária, haja vista o deferimento da SEG para sua substituição. Para isso, foram 

consideradas as hipóteses de existir ou não no prédio elementos com esta finalidade, bem como o estado 

de conservação destes.

 z Confecção de projeto básico relacionado a construção de local para armazenamento temporário de 

resíduos no complexo institucional da Procuradoria-Geral de Justiça.

 z Realização de evento específico no dia 18.6.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, para lançar a 

Ação “Econsciência”, cuja finalidade foi promover e incentivar atuação com o objetivo de reduzir, reutilizar 

e reciclar os resíduos sólidos gerados, além de conscientizar sobre a necessidade de conceder destino 

ambientalmente adequado aos resíduos e utilizar racionalmente os recursos. Ademais, houve a distribui-
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ção de canecas não descartáveis para os servidores, com o propósito de viabilizar a eliminação dos copos 

plásticos.

 z Avaliação da situação de armazenagem dos resíduos de construção civil produzidos no Almoxarifado de 

Engenharia, com identificação das condições em que é feita, além de esclarecer a sistemática empregada 

para destinar os resíduos sólidos produzidos, assim como apresentação de projeto com proposta de 

melhoria da logística e deposição provisória.

 z Realização de visitas às repartições da PGJ para divulgação e orientação acerca da separação dos resíduos 

na origem (recicláveis e não recicláveis).

 z Realização de treinamento e orientação dos colaboradores terceirizados responsáveis pela prestação dos 

serviços de limpeza nas instalações do MPMS, por constituírem força essencial na empreitada em curso, 

uma vez que são quem intermedia a logística interna.

 z Preenchimento do modelo de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos simplificado, disponibilizado 

na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), com os respectivos dados con-

cernentes à Instituição, a fim de atender uma das obrigatoriedades estipuladas para cadastro do órgão 

como grande gerador junto à repartição competente do poder público municipal. Além disso, emissão, 

por profissional habilitado integrante do comitê, de documento de responsabilidade técnica atestando a 

fidedignidade das informações prestadas.

 z Protocolização, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da PMCG, 

dos documentos exigidos para cadastrar o órgão como grande gerador de resíduos sólidos, todos de-

vidamente chancelados pelos representantes legais do MPMS e profissionais técnicos habilitados que 

compõem a CGRS.

 z Elaboração de estudo técnico para implantação de horta sustentável nas dependências da Procuradoria-

-Geral de Justiça. As premissas do projeto se baseiam no cultivo de hortaliças, legumes e verduras, em 

espaço pré-definido localizado na área onde há o pomar, sob o modelo de produção comunitária, em 

que os colaboradores terceirizados, que seriam responsáveis pela manutenção da horta, receberiam a 

produção como contrapartida.

6.1.6.6 Comissão Temporária de Acessibilidade e Adequação 
das Edificações e Serviços (CTA)

 z Capacitação na Língua Brasileira de Sinais (Libras): realização de pesquisas acerca dos cursos dispo-

níveis; estudo de caso e elaboração de proposta para celebração de dois convênios com a Secretaria 

Estadual de Educação (SED/MS), um na modalidade educação a distância (EaD) e outro na modalidade 

presencial; elaboração de apresentação da capacitação em Libras à ESMP-MS em 1º.4.2019; informação 

à ESMP-MS, por meio do Ofício nº 203/2019/SEG-PGJ, acerca da existência de 87 pessoas interessa-

das na realização do curso; curso básico na modalidade EaD, promovido pela ESMP-MP e concluído em 

15.12.2019.

 z Os aparelhos de telefone adaptados para pessoas surdas foram devidamente instalados, em altura 

acessível também aos cadeirantes e pessoas com nanismo, e estão em funcionamento nas sedes 

das Promotorias de Justiça de Entrância Especial, cumprindo as disposições do Plano de Acessibilida-

de 2018-2019 da CTA, em atenção à Resolução CNMP nº 81/ 2012 e ao artigo 6º, § 4º, do Decreto nº 

5.296/2004.
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 z Desenvolvimento mensal de campanha de conscientização (“Você 
Sabia?”), divulgada por meio de publicação no Sistema Integrado 

do Ministério Público (SIMP). Esta campanha foi criada no ano de 

2017 e tem como objetivo informar e conscientizar quanto a 

assuntos pertinentes à acessibilidade das edificações, mobiliários, 

espaços e equipamentos urbanos, além de atendimento prioritário 

e inclusão social.

Figura 63. Imagem da campanha 

“Você Sabia?” referente ao mês de 

setembro de 2019.

 z Adequação das edificações quanto às normas de acessibilidade:

 z Visita técnica, realizada em janeiro, para levantamento in loco dos 

níveis da calçada externa e áreas adjacentes do edifício-sede das 

Promotorias de Justiça da comarca de Aparecida do Taboado.

 z Desenvolvimento do projeto de adequação para calçada externa 

e áreas adjacentes do edifício-sede das Promotorias de Justiça da 

comarca de Aparecida do Taboado.

 z Visita técnica, realizada em maio, para levantamento in loco da 

calçada, do pátio e da recepção do edifício-sede das Promotorias 

de Justiça da Capital – Unidade Rua da Paz.

 z Desenvolvimento do projeto de adequação para calçada externa, 

pátio e recepção do edifício-sede das Promotorias de Justiça da 

Capital – Unidade Rua da Paz.

 z Análise e acompanhamento do projeto da nova sede das Promoto-

rias de Justiça de Corumbá.

 z Conclusão da adequação da rota acessível do edifício-sede das Pro-

motorias de Justiça da comarca de Aparecida do Taboado.

 z Acompanhamento da adequação do edifício-sede das Promotorias 

de Justiça da Capital – Unidade Rua da Paz.
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 z Análise e acompanhamento do projeto do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de 

Ivinhema.

 z Atendimento prioritário:

 z Elaboração em andamento de projeto de capacitação para o atendimento prioritário no MPMS. A proposta 

tem como público-alvo integrantes da 67ª e 44ª Promotorias de Justiça e do Centro de Apoio Operacio-

nal das Promotorias de Justiça do Idoso e Pessoas com Deficiência, recepcionistas, cerimonialistas, assis-

tentes sociais, psicólogas, servidores da Ouvidoria, da SGP, do Protocolo-Geral e da Assecom, auxiliares de 

segurança e demais pessoas que fazem atendimento direto aos cidadãos.

 z O tema central volta-se ao atendimento às necessidades das pessoas com deficiência visual (inclusive 

acompanhadas de cão-guia), auditiva, física, mental e intelectual, pessoa com transtorno do espectro 

autista, com transtorno de aprendizagem, com mobilidade reduzida e, também, idosos, gestantes, 

lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos.

6.1.6.7 Comissão de Projetos de Ampliação e Construção de Edifícios-Sedes (CPA)

 z Unidade Chácara Cachoeira: a) acompanhamento de manutenções corretivas pelo proprietário da edi-

ficação; b) instalação e configuração do sistema de controle de acesso (catracas); c) obtenção junto ao 

proprietário do Habite-se e do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

 z Unidade Rua da Paz: realização da adequação física da recepção, implantação de itens de segurança 

institucional (detector de metais e scanner de bagagens) e do sistema de controle de acesso (catracas).

 z Reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Maracaju: realização de licitação para execução 

da obra, emissão de ordem de serviço e início das atividades conforme cronograma, com objetivo de 

realizar adequação às normas de acessibilidade e segurança institucional, com previsão de conclusão em 

maio de 2020.

 z Reforma e ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Fátima do Sul: realização de licitação 

para execução da obra e início das atividades, com o objetivo de realizar adequação às normas de aces-

sibilidade e segurança institucional, assim como atender demandas locais por meio de ampliação do 

prédio.

 z Construção do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Corumbá: revisão dos projetos e 

orçamento – aguardando realização do processo licitatório de forma a permitir a retomada da obra.

 z Construção do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ivinhema: em fase de elaboração dos 

projetos necessários à execução do orçamento.

 z Reforma e ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Caarapó: revisão dos projetos ne-

cessários à execução do orçamento, com posterior encaminhamento para licitação do projeto básico e 

peças orçamentárias para contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e 

ampliação.

 z Reforma das áreas comuns do 2º pavimento da PGJ: elaboração dos projetos necessários à execução do 

orçamento, bem como das peças orçamentárias para conclusão da documentação técnica necessária 

para encaminhar à licitação.
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 z Reforma e adaptação de ambientes do prédio da PGJ, Ala C: conclusão da obra de adequação que incluiu 

novo sanitário acessível, reforma da Sedap, nova sala técnica de TI e reforma da reprografia, já no novo 

padrão de acabamento da PGJ.

 z Promotorias de Justiça de Naviraí: instalação e configuração do sistema de controle de acesso (catracas).

 z Gaeco Dourados: recebimento das chaves do imóvel locado e execução da ambientação do mesmo, que 

incluiu estrutura completa para o adequado desenvolvimento dos trabalhos. Inauguração ocorrida em 

5.4.2019.

 z Reestruturação da PGJ: início dos serviços de adequação dos espaços pela nova área do CI, onde ficava o 

antigo Colégio de Procuradores de Justiça. Previsão de conclusão em abril de 2020.

 z Data Center: finalização do termo de referência para contratação do Data Center, O trabalho, desenvol-

vido em conjunto entre a STI e o Deng, encontra-se aguardando a realização de processo licitatório de 

forma a permitir o início dos serviços para implantação da solução.

 z Gaeco de Campo Grande – realização de adequação física da recepção, implantação de itens de segurança 

institucional (detector de metais) e do sistema de controle de acesso (catracas).

 z Anexo da PGJ – realização da pintura do prédio no padrão de cores do MPMS.

 z Promotorias de Justiça de Nova Alvorada do Sul – realização de processo de locação de imóvel. O mesmo 

ainda passa por adequações por parte do proprietário, para posterior recebimento de chaves e ambien-

tação pelo MPMS. Previsão de conclusão em janeiro de 2020.

 z Promotoria de Justiça de Anastácio: elaboração de documentação técnica para instruir o processo de 

locação de imóvel.

 z Promotoria de Justiça de Terenos: elaboração de documentação técnica para instrução do processo 
de locação de imóvel; em fase final de locação do imóvel, que passará por adequações por parte do 
proprietário, para posterior recebimento de chaves e ambientação pelo MPMS. Previsão de inaugu-
ração no primeiro semestre de 2020.

 z Promotorias de Justiça de Ponta Porã: realização da adequação física da recepção, implantação de 

itens de segurança institucional (detector de metais e scanner de bagagens) e aquisição do sistema de 

controle de acesso (catracas).

 z Promotorias de Justiça de Amambai: elaboração dos projetos e orçamento. O projeto licitatório restou 

deserto, sendo necessária a realização de nova licitação para contratação de empresa para adequação 

física da recepção para implantação de itens de segurança institucional (detector de metais e scanner de 

bagagens) e do sistema de controle de acesso (catracas).

 z Promotorias de Justiça de Mundo Novo: serão elaborados projetos e orçamento para contratação da 

adequação física da recepção para implantação de itens de segurança institucional (detector de metais e 

scanner de bagagens) e do sistema de controle de acesso (catracas).

 z Promotorias de Justiça de Coronel Sapucaia: realização da adequação da sala do MPMS dentro do novo 

Fórum.

 z MPMS – Iniciado o processo de implantação de telefonia IP para ampliação e modernização da telefonia 

de todo o Ministério Público.
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6.1.6.8 Comissão de Acompanhamento para Promoção de Medidas de 
Segurança contra Incêndio e Pânico dos Prédios do MPMS (MSCIP)

 z Edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Campo Grande – Unidade Rua da Paz: a) 

aprovação do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico; b) contratação de pessoa jurídica para 

fornecimento e instalação de conjunto de equipamentos necessários e suficientes para o funcionamento 

de um sistema de detecção e alarme de incêndio com possibilidade de monitoramento remoto; c) aguar-

dando aprovação e adequação dos prédios por parte do TJMS e da Defensoria Pública-Geral para poder 

realizar a vistoria e posterior emissão do certificado.

 z Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CVCBMMS): adotadas as 

medidas necessárias à emissão dos CVCBMMS dos seguintes edifícios-sedes: Promotorias de Justiça das 

Unidades Ricardo Brandão e Chácara Cachoeira e prédio do Departamento de Material e Patrimônio 

(DMP), em Campo Grande; Gaeco de Dourados; PJs de Rio Verde de Mato Grosso, Aparecida do Taboado, 

Iguatemi, Brasilândia, Itaporã, Naviraí, Batayporã, Angélica e Coxim.

 z Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP): adotadas as medidas necessárias à elaboração, 

aprovação e acompanhamento do PSCIP dos seguintes edifícios-sedes: Gaeco de Campo Grande, Pro-

curadoria-Geral de Justiça, Promotorias de Justiça da Unidade Rua da Paz, Promotorias de Justiça de 

Dourados, Ivinhema e Corumbá.

 z Brigada de Incêndio: adotadas as medidas necessárias para promoção do treinamento de brigada pelo 

Corpo de Bombeiros do MS, nos seguintes edifícios-sedes: Promotorias de Justiça das Unidades Chácara 

Cachoeira e Ricardo Brandão, e prédio do DMP.

A SEG pretende, para o ano de 2020, dar prosseguimento aos seguintes trabalhos:

 z Certame licitatório que visa a contratação de pessoa jurídica para execução da obra de reforma e 

ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Caarapó, com previsão de início dos serviços 

para o primeiro semestre de 2020;

 z Certame licitatório que visa selecionar proposta mais vantajosa para executar a obra de construção do 

novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Corumbá;

 z Procedimentos de contratação destinada à locação de imóvel para abrigar as Promotorias de Justiça de 

Terenos, Deodápolis e Anastácio;

 z Abertura de procedimento licitatório visando a contratação de pessoa jurídica para executar a obra de 

reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ivinhema;

 z Abertura de procedimento licitatório destinado à revitalização das áreas comuns do segundo pavimento 

da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Inauguração das adequações realizadas no edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ponta Porã desti-

nadas ao provimento da segurança orgânica;

 z Inauguração do imóvel locado para sediar as Promotorias de Justiça de Nova Alvorada do Sul;

 z Readequação do edifício-sede do Gaeco de Campo Grande, com vistas a prover a segurança institucional 

do órgão;
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 z Trabalhos de eficiência energética dos edifícios, com a substituição das lâmpadas fluorescentes por 

lâmpadas a LED em todas as unidades da capital e do interior do Estado;

 z Conclusão do projeto de revitalização de iluminação da área externa da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Conclusão da obra de reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Maracaju, com previsão de 

inauguração para o primeiro semestre de 2020;

 z Conclusão da obra de reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Fátima do Sul, com previsão 

de inauguração para o segundo semestre de 2020;

 z Continuidade ao Plano de Acessibilidade 2018-2019;

 z Continuidade ao processo de implantação de telefonia IP objetivando a modernização da telefonia do 

Ministério Público.

6.1.1 Assessoria de Cerimonial

Coordenação:   Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda (1º.1 a 20.5.2019)

   Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa (21.5 a 31.12.2019)

A Assessoria de Cerimonial (Acerim), estruturada pela Resolução nº 14/2018-PGJ, de 15.6.2018, conta com 

uma equipe de 12 servidores designados e atuou, no ano de 2019, em 61 demandas da Instituição, entre 

eventos, cursos, workshops, solenidades, reuniões de trabalho e congressos. Destaca-se que o ano de 2018 

totalizou 29 atuações da Acerim, o que resultou em um aumento na ordem de 110% entre os anos de 2018 

e 2019.

 z Curso de capacitação do sistema SAJMP, em 31.1.2019, promovido 

pela ESMP-MS e realizado no prédio desta, localizado na Unidade 

Ricardo Brandão;

 z Solenidade de lançamento do Projeto Paiaguá, em 1º.2.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício “Procurador de 

Justiça Fadel Tajher Iunes”;

 z Solenidade de abertura da “Correição Geral, Encontro Regional 

com Membros em Estágio Probatório e Diálogo da Corregedo-

ria Nacional com Membros e Servidores do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul”, em 4.2.2019, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques;
Figura 64. Solenidade de abertura 

da “Correição Geral, Encontro 

Regional com Membros em Estágio 

Probatório e Diálogo da Correge-

doria Nacional com Membros e 

Servidores do Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul”, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, em 4.2.2019.

 z Solenidade de posse dos membros do Conselho Superior do Mi-

nistério Público para o biênio 2019/2020, em 7.2.2019, na sala do 

Colégio de Procuradores, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Workshop “Questões Institucionais”, promovido pela ESMP-MS, em 

15.22019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Curso “Licitação e fiscalização de contratos administrativos”, em 18 

e 19.2.2019, na ESMP-MS;
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 z Workshop “Media Training”, promovido pela ESMP-MS, em 

21.2.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Curso “Mapeamento e gestão de riscos”, no período de 13 a 

15.3.2019, promovido pela ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z Encontro Regional 2019 – Região Norte, promovido pela ASMMP, 

pela ESMP-MS e pela PGJ, em 14 e 15.3.2019, no auditório do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 

em Coxim/MS;

 z Curso “Métodos de detecção da verdade”, no período de 20 a 

22.3.2019, promovido pela ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z Curso “Fundamentos da ITIL V3 2011: Information Technology In-

frastructure Library”, no período de 25 a 27.3.2019, promovido pela 

ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z VII Encontro Estadual do MPMS na Lei Maria da Penha, em 

29.3.2019, promovido pelo Nevid, pela ESMP-MS e pela Procurado-

ria-Geral de Justiça, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Solenidade de inauguração da unidade do Gaeco no município de 

Dourados/MS, em 5.4.2019;

 z Workshop “Acordo de não persecução penal: a busca da eficiência 

na justiça criminal”, promovido pela ESMP-MS, em 11 e 12.4.2019, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Solenidade de posse do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar 

dos Passos, como Presidente do CNPG e demais integrantes da 

diretoria, em 24.4.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

Figura 65. Solenidade de posse 

do Procurador-Geral de Justiça 

do Estado de Mato Grosso do Sul, 

Paulo Cezar dos Passos, no cargo 

de Presidente do Conselho Nacional 

de Procuradores-Gerais do Ministé-

rio Público dos Estados e da União 

(CNPG), no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, em 24.4.2019.
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 z Workshop “Qualidade de vida no trabalho: problemas e desafios”, 

promovido pela ESMP-MS, em 25 e 26.4.2019, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques;

Figura 66. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, Pro-

curadora de Justiça e Diretora-Geral 

da ESMP-MS, Jaceguara Dantas 

da Silva, Procurador de Justiça 

e Corregedor-Geral do MPMS, 

Marcos Antonio Martins Sottoriva, e 

Promotor de Justiça e Presidente da 

ASMMP, Romão Avila Milhan Junior, 

durante solenidade de abertura 

do workshop “Qualidade de vida 

no trabalho: problemas e desafios”, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, em 25.4.2019.

 z Workshop “Encontro do Ministério Público na área cível”, promovido 

pela ESMP-MS, em 9 e 10.5.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques;

 z Workshop “Gerenciamento de comunicação no MPMS”, em 

13.5.2019, promovido pela ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z Reunião de trabalho do Grupo de Atuação Especial de Controle 

Externo da Atividade Policial (Gacep) e do Grupo de Atuação 

Especial da Execução Penal do Estado de Mato Grosso do Sul 

(Gaep), promovido pelos referidos grupos em conjunto com o 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal e 

do Controle Externo da Atividade Policial (Caocrim), com o apoio da 

ESMP-MS, em 23 e 24.5.2019, no auditório do prédio das Promoto-

rias de Justiça de Dourados/MS;

 z Curso “Técnicas avançadas de investigação: CADE no enfrentamen-

to de cartéis”, promovido pela ESMP-MS, em 30 e 31.5.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Curso “Mapeamento e gestão de riscos”, no período de 3 a 5.6.2019, 

promovido pela ESMP-MS em parceria com a Controladoria-Geral 

da União (CGU), e realizado no prédio da primeira;

 z Evento “Revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)”, 

em 6 e 7.6.2019, promovido pela Procuradoria-Geral de Justiça, 

por iniciativa da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão e Planeja-

mento Institucional, no auditório do Hotel Deville Prime, em Campo 

Grande/MS;
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 z Curso “Atenção Plena”, em 12.6.2019, promovido pela ESMP-MS, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Evento “Planejamento Estratégico de Processo Eletrônico”, em 17.6.2019, promovido pela Procuradoria-

-Geral de Justiça, por meio do Comitê Gestor do SAJ e da Supervisão de Planejamento e Gestão Estraté-

gica, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Lançamento da Campanha Econsciência, em 18.6.2019, promovida pela Procuradoria-Geral de Justiça e 

realizada pela SEG, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Curso “Métodos de detecção da verdade”, no período de 24 a 26.6.2019, promovido pela ESMP-MS e 

realizado no prédio desta;

 z Encontro Regional 2019 – Região do Bolsão, promovido pela ASMMP, pela ESMP-MS e pela Procuradoria-

-Geral de Justiça, em 27 e 28.6.2019, no auditório do Hotel OT, em Três Lagoas/MS;

 z Lançamento do Projeto MP Social, em 15.7.2019, de autoria dos Promotores de Justiça titulares da 8ª, 

16ª e 17ª Promotorias de Justiça de Dourados, no auditório do prédio das Promotorias de Justiça de 

Dourados;

 z Curso “Detecção de Fraudes em Contratações da Administração Pública”, em 25 e 26.7.2019, promovido 

pela ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z Curso de Brigada de Incêndio, realizado em 26.7.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Reunião ordinária do CNPG, em 31.7.2019, em Brasília/DF;

 z “1º Hackathon do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul”, no período de 2 a 4.8.2019, no Sebrae 

LivingLab, em Campo Grande/MS;

 z Workshop “Improbidade Administrativa”, em 8 e 9.8.2019, promovido pela ESMP-MS em parceria com o 

CAOPPSFE, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Curso “Entrevista Perfilativa”, em 12 e 13.8.2019, promovido pela ESMP-MS e realizado no prédio desta, 

localizado na Unidade Ricardo Brandão;

 z Encontro Regional – Região do Cone Sul, promovido pela ASMMP, pela ESMP-MS e pela Procuradoria-

-Geral de Justiça, em 15 e 16.8.2019, no auditório do Hotel 2 Gaúchos, em Naviraí/MS;

 z Visita orientada aos acadêmicos de Direito do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, em 

29.8.2019, no Auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, no prédio das Promotorias de Justiça da Rua da 

Paz;

 z Curso “O formulário Frida: avaliação de risco em casos de violência doméstica contra mulheres”, em 

30.8.2019, promovido pela ESMP-MS em parceria com o CNMP, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Reunião extraordinária do CNPG, em 4.9.2019, em Goiânia/GO;

 z Curso “Entendendo o SUS: o Ministério Público no fortalecimento e efetivação do direito à saúde”, em 

13.9.2019, promovido pela Escola de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde e pela ESMP-MS, em 

parceria com o CAODH, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;
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 z Encontro Regional 2019 em Bonito, promovido pela ASMMP, pela 

ESMP-MS e pela Procuradoria-Geral de Justiça, em 19 e 20.9.2019, 

no auditório do Hotel Wetiga, em Bonito/MS;

 z Audiência Pública “Setembro amarelo: suicídio em alerta”, em 

26.9.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Reunião ordinária do CNPG, em 27.9.2019, em Salvador/BA;

 z Solenidade de entrega dos prêmios para os jornalistas vencedores 

do Prêmio MPMS de Jornalismo Jorge Góes, em 30.9.2019, na Pro-

curadoria-Geral de Justiça;

 z Evento “Nossa missão, meus valores”, promovido pela comissão 

responsável pelo Projeto de Implantação da Governança de TI no 

MPMS, em 4.10.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Curso “Inteligência, contrainteligência e segurança orgânica”, em 16 

e 17.10.2019, promovido pela ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z Solenidade de entrada em exercício do Promotor de Justiça Wilson 

Canci Junior, promovido por antiguidade para a 51ª Promotoria de 

Justiça de Campo Grande, em 23.10.2019, no Auditório Dra. Cláudia 

Menezes Pereira;

 z Solenidade de posse do Procurador de Justiça Olavo Monteiro 

Mascarenhas no cargo de Ouvidor do Ministério Público, biênio 

2019/2021, em 24.10.2019, na sala do Colégio de Procuradores de 

Justiça, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça;

 z Solenidade em comemoração ao Dia do Servidor, promovido pela 

ESMP-MS, em 28.10.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

Figura 67. Mesa solene do curso 

“Entendendo o SUS: o Ministério 

Público no fortalecimento e efetiva-

ção do direito à saúde”, promovido 

pela ESMP-MS, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques, em 

13.9.2019.

Figura 68. Solenidade em co-

memoração ao Dia do Servidor, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, em 28.10.2019.
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 z Reunião ordinária do CNPG, em 30.10.2019, em Brasília/DF;

 z Fórum de Combate à Corrupção, promovido pela CGU, pelo 

CAOPPSFE e pela ESMP-MS, em 31.10 e 1º.11.2019, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Capacitação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, em 

7.11.2019, no auditório das Turmas Recursais no Centro Integrado 

de Justiça (Cijus), em Campo Grande/MS;

 z XV Reunião Ordinária do Gaep, em 8.11.2019, no Auditório Dr. 

Nereu Aristides Marques;

 z Curso “Fontes abertas e redes sociais”, em 11.11.2019, promovido 

pela ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z Curso “Inteligência Financeira”, no período de 18 a 22.11.2019, 

promovido pela ESMP-MS e realizado no prédio desta;

 z Solenidade em homenagem aos membros do MPMS realizada pela 

ALMS em sua sede, em 19.11.2019;

 z Workshop “Dialogando sobre a defesa das mulheres”, promovido 

pela ESMP-MS em parceria com o CAODH. em 22.11.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z Reunião ordinária do CNPG, em 25.11.2019, em Brasília/DF;

 z Curso “Atuação do Ministério Público contra o desmatamento ilegal”, 

realizado pelo Caoma, com apoio da ESMP-MS, em 29.11.2019, no 

Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

 z “IX Congresso Estadual - Ministério Público do futuro: os novos 

desafios”, promovido pela ASMMP, pela ESMP-MS e pela PGJ, no 

período de 4 a 6.12.2019, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques;

Figura 69. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos 

(centro), Ministro do STF Luiz Fux 

(direita), e Presidente eleito da Asso-

ciação Nacional dos Membros do Mi-

nistério Público (Conamp), Promotor 

de Justiça do MPPA Manoel Victor 

Sereni Murrieta e Tavares (esquerda), 

durante o IX Congresso Estadual 

do MPMS, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, em 6.12.2019.

 z Reunião ordinária do CNPG, em 10.12.2019, em Brasília/DF;

 z Solenidade em comemoração dos 40 anos do Ministério Público, 

em 13.12.2019, na sala do Colégio de Procuradores de Justiça, na 

sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Além da atuação em eventos e solenidades, a Acerim atualizou a lista 

de telefones dos Procuradores-Gerais de Justiça, Corregedores-Ge-

rais e Presidentes das Associações de outras unidades do Ministério 

Público brasileiro, dos membros do MPMS, bem como a lista de ramais 

da Procuradoria-Geral de Justiça. Também encaminhou cartões de 

aniversário em nome do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos 

Passos, aos membros e servidores do MPMS e às autoridades externas.
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6.1.2 Assessoria Técnico-Jurídica

Coordenação:   Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda (1º.1 a 20.5.2019) 

   Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa (21.5 a 31.12.2019)

A Assessoria Técnico-Jurídica (Assetej) é composta por quatro servidores efetivos, todos ocupantes do cargo 

de analista, área de atividade Direito. Em razão da redação ofertada pela Resolução nº 7/2019-PGJ, de 

10.5.2019, ato normativo responsável por alterar a o Anexo Único da Resolução nº 6/2012-PGJ, de 4.4.2012, 

que dispõe sobre as atribuições dos cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento e das funções 

de confiança do Quadro de Servidores do MPMS, a Assetej passou a ser coordenada e orientada pela Secre-

tária-Geral do MPMS, a partir de maio de 2019.

São atribuições da Assetej: prestar assessoria jurídica e administrati-

va ao Procurador-Geral de Justiça e aos demais órgãos subordinados; 

examinar e aprovar as minutas dos editais e termos convocatórios das 

licitações, bem como as de contratos, acordos, convênios ou ajustes 

realizados pelo MPMS; analisar previamente os editais e contratos 

relativos aos procedimentos licitatórios; emitir parecer nos procedi-

mentos referentes a compras ou contratações, nos casos de dispensa 

ou inexigibilidade da licitação; minutar decisões, despachos e outras 

manifestações em processos e documentos de atribuição da Procura-

doria-Geral de Justiça e de seus órgãos; manifestar-se em processos 

administrativos da área de recursos humanos, indicando a correta fun-

damentação jurídica do pedido; entre outras.

As atividades da Assetej, de 1º. a 31.12.2019, consistiram na emissão 

de 957 manifestações (pareceres/cotas) em procedimentos adminis-

trativos internos, versando sobre questões de diversos setores da Insti-

tuição, sendo a maior demanda oriunda dos setores ligados à SEG 

(Sead, STI, Deng etc.); bem como em solicitações endereçadas ao Pro-

curador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo e, também, ao Procu-

rador-Geral de Justiça.

957
MANIFESTAÇÕES EM 2019

852
957

2018 2019

+12%

no número de 
manifestações 
em relação ao 
ano de 2018

Figura 70. Manifestações da Assetej 

– 2018-2019.

Para o ano de 2020, os integrantes da Assetej pretendem se atualizar 

e aprimorar seus conhecimentos, por meio da ESMP-MS, nas questões 

relativas à análise de editais e minutas de contratos, à abertura e jul-

gamento dos certames licitatórios (notadamente na fase interna de 

licitação, ocasião em que há maior atuação dos servidores lotados na 

Assetej), à execução contratual (fiscalização, alteração, aditamento, 

prorrogação, inexecução, aplicação de sanções e rescisão), bem como 

aos principais casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.
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6.1.3 Auditoria Interna

Coordenação:   Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda (1º.1 a 20.5.2019) 

   Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa (21.5 a 31.12.2019)

O Departamento de Auditoria Interna (Audint) desde a sua regulamentação, por meio da Resolução nº 

29/2014-PGJ, de 19.12.2014, a qual instituiu o Sistema de Controle Interno no MPMS, vem buscando de-

senvolver medidas que reportem à Administração Superior os resultados dos trabalhos realizados.

A Audint apresenta seus indicadores de desempenho definidos baseando-se nas boas práticas de institui-

ções renomadas como o Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil). Constatou-se que ocorreu um 
aumento na ordem de 112% na emissão de relatórios comparado com o ano anterior, e de 106% na 
quantidade de processos analisados.

17

36

2018 2019

+112%

no total de 
relatórios 
emitidos em 
relação a 2018

Entre as atividades realizadas no ano de 2019 pela Audint, destaca-se a 

análise de 3.052 documentos, os quais possibilitaram o andamento e 

a conclusão de relatórios. A Audint registrou 202 observações (pontos 
de auditoria) em seus relatórios elaborados neste semestre.

6.1.3.1 Outras atividades realizadas

Três pareceres técnicos conclusivos, referentes ao exercício de 2018, 

das análises quanto à regularidade da execução do orçamento e da 

realização da receita e despesa: a) do Fundo Especial de Apoio e De-

senvolvimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul 

(Feadmp/MS); b) do Fundo Especial de Combate às Drogas no Âmbito 

do Ministério Público (Fundrogas/MS); c) da Procuradoria-Geral de 

Justiça.

25 informações conjuntas formuladas para atender as solicitações 

do TCE-MS aos ordenadores de despesas, nos termos da Portaria nº 

154/2019-PGJ, de 18.1.2019.

Acompanhamento diário das decisões proferidas pelo TCE-MS referen-

tes aos processos administrativos remetidos para prestação de contas.

6.1.3.2 Participação nos seguintes eventos e 
cursos de capacitação e aperfeiçoamento

 z Curso “Licitação e fiscalização de contratos administrativos”, 

promovido pela ESMP-MS em parceria com a CGU, nos dias 18 e 

19.2.2019, com carga horária de 16 horas.

Figura 71. Emissão de relatórios 

pela Audint – 2018-2019.

+106%
no total de 
processos 
analisados em 
relação a 2018

520

1.073

2018

2019

Figura 72. Estatística de processos 

analisados pela Audint – 2018-2019.
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 z Curso “Mapeamento e Gestão de Riscos”, promovido pela ESMP-MS em parceria com a CGU, nos dias 

13 a 15.3.2019, com carga horária de 20 horas.

 z “Workshop qualidade de vida no trabalho: problemas e desafios”, promovido pela ESMP-MS, nos dias 

25 e 26.4.2019, com carga horária de 9 horas.

 z 1ª Reunião Ordinária 2019 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público realizada nos dias 2 e 

3.4.2019, em Brasília/DF, carga horária de 12 horas, inclusive da 1ª Reunião Ordinária Grupo de Trabalho 

Controle Interno.

 z I Conferência Sul-Mato-Grossense de Governança Pública e Combate à Corrupção - Ferramentas de 
Auditoria, Controle e Governança na Gestão Pública Eficiente, realizado pela Escoex, do TCE-MS, em 

parceria com a ESMP-MS, no dia 7.5.2019, com carga horária de 4 horas.

 z Curso de “Auditoria Financeira Aplicada ao Setor Público”, realizado pela Escola Nacional do Governo 

entre os dias 28 e 31 de maio de 2019, com carga horária de 32 horas.

 z 2ª Reunião Ordinária 2019 do Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público, realizada nos dias 20 

e 21 de agosto de 2019 em Brasília/DF.

 z X Congresso Brasileiro de Gestão, realizado pelo CNMP, nos dias 22 e 23.8.2019 em Brasília/DF;

 z Curso “Licitações: Fiscalização e Controle”, carga horária de 4 horas, realizado em 18 e 21.10.2019 na 

Escoex, em parceria com a ESMP-MS.

 z Curso “Orientações sobre a legislação pertinente e procedimentos aferidos pelo TCE MS no âmbito 
das contratações administrativas e convênios”, carga horária de 4 horas, realizado em 22 e 23.10.2019 

na Escoex, em parceria com a ESMP-MS.

Para o ano de 2020, a equipe da Audint pretende dar continuidade ao seu aperfeiçoamento funcional, parti-

cipando de cursos ofertados pela ESMP-MS na área de controle interno, bem como de congressos, fóruns ou 

eventos na área de controle interno. Pretende-se, ainda, fomentar o intercâmbio de dados e conhecimentos 

técnicos com unidades de atuação similar de outras unidades do Ministério Público e demais órgãos da Ad-

ministração Pública e dar continuidade aos serviços que lhe são afetos.

6.1.4 Administração

A Diretoria da Secretaria de Administração (Sead), diretamente subordinada à SEG, é responsável por 

gerenciar todos os departamentos, divisões, setores e núcleos que a integram: Departamento de Serviços 

Gerais, composto pela Divisão de Transporte, pela Divisão de Protocolo-Geral e Arquivo e pelo Núcleo de 

Notas Fiscais; Departamento de Material e Patrimônio, composto pela Divisão de Almoxarifado e o Núcleo 

de Controle de Bens Permanentes; Setor de Expedientes das Promotorias de Justiça da Capital, Setor de 

Contratos e Setor de Análise e Compras.

Na Sead são concentrados todos os relatórios de produção mensal de cada área, a partir dos quais é realizada 

uma consolidação de dados, permitindo assim a geração de informações estratégicas da Secretaria como 

um todo, bem como a geração de indicadores que permitem mensurar a produtividade de cada área, dando 

suporte à tomada de decisões em nível estratégico, tático e operacional.



191

Secretaria-Geral do MPMS

Além de gerenciar seus departamentos, divisões, setores e núcleos, a 

Sead atua diretamente na gestão dos contratos da área administrativa, 

realiza gestão de pessoas mediando interesses e conflitos, faz orienta-

ção técnica e comportamental a seus subordinados e realiza análise 

técnica de processos administrativos, no que tange a sua área, com 

emissão de pareceres e manifestações.

Durante o ano de 2019, a Sead desenvolveu diversas atividades no 

âmbito interno, bem como no âmbito transversal, tais como a parti-

cipação no Projeto Paiaguá e atuação nas Comissões de Gestão por 

Competências e Comissão de Projetos mensalmente, tendo ainda uma 

forte atuação na gestão e fiscalização de contratos administrativos do 

MPMS. Por ser uma Secretaria que atende toda a estrutura organiza-

cional do MPMS, sua atuação variada e em diversas nuances, tratando 

desde assuntos mais operacionais a temas de relevância estratégica 

para a Instituição, é relatada pormenorizadamente a seguir.

6.1.4.1 Atividades administrativas

A Sead atuou de forma eficaz em todos os processos e demandas 

apresentadas, pautando-se nos princípios da administração pública. 

Orientou e coordenou todos os setores e departamentos subordinados 

para que estes desempenhassem com a máxima presteza suas ativi-

dades, de modo que as atividades administrativas do Parquet não 

fossem interrompidas. Também acompanhou todos os processos de 

aquisição, distribuição e alienação, de forma a garantir que a atividade 

finalística do MPMS dispusesse da estrutura necessária para seu 

melhor desempenho. Nesse contexto foram analisados ou emitidos 

pareceres a respeito de 4.379 processos durante o ano de 2019.

Esses processos em sua maioria dizem respeito a contratos ou 

convênios estabelecidos entre o MPMS e fornecedores e/ou institui-

ções e órgãos governamentais com o objetivo de melhorar a estrutura 

de oferta de serviços da área-fim (Promotorias e Procuradorias de 

Justiça) à sociedade civil como um todo.

Importante mencionar que o ano de 2019 apresentou um incremento 
na ordem de 20,77% no volume de processos atendidos pela Sead, em 

relação ao ano de 2018, que totalizou 3.626 processos. Esse aumento 

expressivo no volume de processos em trâmite na Sead reflete direta-

mente o crescimento da Instituição e a expansão de sua abrangência 

junto à sociedade.

Para o saneamento de problemas, desenvolvimento de novas ativi-

dades e efetivação de contratos, a Sead promoveu a articulação com 

4.379
PROCESSOS DOS QUAIS FORAM 
EMITIDOS PARECERES EM 2019

Arrow-up20%
DE INCREMENTO NO VOLUME DE 
PROCESSOS ATENDIDOS PELA SEAD
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as demais Secretarias e prestadores de serviços, alinhando expecta-

tivas junto aos seus demandantes. Para que essas atividades fossem 

possíveis, a Sead participou de 159 reuniões de trabalho durante 

todo o ano de 2019.

6.1.4.2 Gestão de contratos

A Sead respondeu no ano de 2019 pela gestão de 115 contratos ad-
ministrativos. Destes, 89 estiveram sob a responsabilidade direta de 

seu Diretor e 26 sob a gestão da analista da área de Administração 

da Secretaria. Tais contratos são em sua maioria de fornecimento de 

materiais ou prestação de serviços, que permitem melhorar a infra-

estrutura da Instituição, impactando em uma melhor prestação de 

serviços do Ministério Público à sociedade. Uma eficiente gestão dos 

contratos administrativos significa que os recursos públicos emprega-

dos são tratados com respeito e seriedade, sendo fiscalizados de forma 

incisiva e com prestação de contas aos órgãos de controle.

Da atuação de gestão de contratos, foram emitidas 83 notificações 
contratuais, 24 certidões e 68 deliberações sobre pleitos dos forne-

cedores. Os contratos vigentes junto ao MPMS podem ser consultados 

no Portal da Transparência da Instituição, onde são atualizadas infor-

mações acerca de suas vigências, saldos, termos aditivos, entre outras.

 z Desenvolvimento e construção do Planejamento Anual de Compras 

e Contratações do MPMS.

 z Realização de reuniões com todas as chefias da Secretaria para rea-

lização de uma oficina para construção do Mapa de Riscos da Sead 

e seus órgãos, bem como seu Plano de Contingência.

 z Participação no Curso de Mapeamento de Riscos ofertado pela 

ESMP-MS.

6.1.4.3 Ações com envolvimento da Sead e ações transversais 
com as demais Secretarias e o CNMP

Figura 73. Curso de “Mapeamento 

e Gestão de Riscos” realizado pela 

ESMP-MS, no edifício-sede desta, na 

Unidade Ricardo Brandão, de 13 a 

15.3.2019.

 z Participação da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias do Fórum Nacional de 

Gestão do CNMP, especificamente no Comitê de Políticas de Gestão 

Administrativa, no Grupo de Trabalho de Compras Compartilhadas, 

onde foram discutidas boas práticas de gestão que poderão ser im-

plementadas nos MPs em todo o Brasil.
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 z Reunião de alinhamento para a realização da revisão do PEI, ocorrida nos dias 6 e 7.6.2019, com o 

propósito de revisar os indicadores definidos, buscando sempre a melhoria contínua na prestação dos 

serviços da Instituição.

 z Participação, a convite, do Mapeamento de Risco de um dos processos da STI, contribuindo com 

sugestões para melhorias nos processos.

 z Participação nas reuniões relativas ao Projeto Paiaguá, que tem por objeto a implantação dos Sistemas 

e-Turmalina e e-Jade, na versão web, voltado para viabilizar a racionalização e a simplificação dos atos e 

procedimentos administrativos no âmbito do MPMS.

 z Realização de evento de apresentação dos resultados relativos ao 1º semestre de 2019 de todos os seus 

departamentos, divisões, setores e núcleos com a participação da Promotora de Justiça e Secretária-

-Geral do Ministério Público, Bianka Karina Barros da Costa.

Serviços Gerais

O Departamento de Serviços Gerais (DSG) é responsável, entre outras atividades, pela solicitação de con-

tratação de serviços; pelo controle de todas as atividades relacionadas à prestação de serviços na Capital e 

interior do Estado, bem como a fiscalização dos 44 processos relativos a serviços, entre eles os de terceiri-

zação; pela prestação de serviços de telefonia fixa e móvel (manutenção e conservação); pelo outsourcing 

(terceirização) de impressão; pelas passagens aéreas; além do gerenciamento das atividades prestadas pela 

Divisão de Transporte, Divisão de Arquivo e Protocolo-Geral e Núcleo de Gestão de Notas Fiscais e Faturas.

No DSG são concentrados todos os chamados por meio do @Serviços relacionados à prestação de serviços, 

sendo dado suporte a todos os setores no atendimento às demandas relacionadas principalmente a telefonia 

fixa e móvel, conservação e limpeza, contratação de terceirizados e aprendizes, apoio em eventos, consertos 

em geral, abertura de chamados para equipamentos e serviços (nobreaks/monitoramento), entre outros. Os 

servidores do DSG participam ainda de grupos de trabalho e de atividades propostas pela Diretoria da Sead, 

visando aprimorar o fluxo de trabalho do departamento, envolvendo ao máximo os funcionários disponíveis 

para a execução dos serviços.

Durante o ano de 2019, o DSG, além de acompanhar os contratos que demandam a sua fiscalização, parti-

cipou dos grupos de trabalho da contratação de outsourcing, executou os serviços internos de atendimento 

aos membros e servidores, realizando as tratativas necessárias junto às empresas prestadoras de serviços, 

tentando atendê-los de forma ágil e com qualidade. Participou também de reuniões: para tratar do mape-

amento de riscos da Sead; com a empresa H2L e servidores da Audint para tratar de assuntos referentes à 

execução contratual; com a empresa Brilhar para alinhamento dos serviços de jardinagem; com a empresa 

S.B.S para tratar de assunto referente à prestação de contas com relação aos ressarcimentos; com represen-

tante da empresa H2L para alinhamento dos procedimentos de compensação prevista no contrato; entre 

outras.

Atividades diversas do DSG durante o ano de 2019:

 z Encaminhamento de diversas ordens de serviços, entre elas as de alimentação, lavanderia, encadernação, 

locação de caçambas, manutenção de telefones, nobreaks, serviços de chaveiro e visita técnica para ma-

nutenção corretiva.
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 z Acompanhamento dos atendimentos presenciais na PGJ para manutenção de telefonia, nobreaks e 

chaveiros.

 z Solicitação de serviços de alimentação e de copeiragem para os eventos ocorridos no decorrer do 

exercício.

 z Serviço de faturas eletrônicas da empresa de telefonia fixa Oi S.A.

 z Realização do agrupamento das faturas da empresa Energisa referentes ao Gaeco de Dourados.

 z Encaminhamento de todas as notas de empenho dos processos ordinários que deram entrada no depar-

tamento, para as unidades demandantes.

 z Realização de todas as solicitações de reembolso e ajuda de custo aos funcionários terceirizados junto às 

empresas contratadas.

 z Realização dos agendamentos junto à empresa H2L para remanejamentos de equipamentos de 

impressão e fragmentadoras, em razão de mudanças e adequação contratual.

 z Realização de diversas consultas ao gestor da empresa Claro para verificação de saldos, troca de chip e 

realização de bloqueio de linha.

 z Realização de acessos ao Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) para cadastramento de terceirizados e 

mudança de lotação de menores aprendizes.

 z Realização de contatos por meio do atendimento telefônico (0800) da empresa Oi na tentativa de solu-

cionar problemas em linhas telefônicas do interior do Estado.

Fiscalização de contratos

 z Expedição de seis notificações e uma advertência, aplicada no dia 26.4.2019, para a empresa Orbenk 

Administração e Serviços Ltda.

 z Expedição de ofícios à empresa Orbenk Administração e Serviços, solicitando equipamentos de limpeza 

para melhor atender as Promotorias de Justiça de Caarapó, Fátima do Sul, Corumbá, Ponta Porã e Três 

Lagoas, bem como documentos e correções de irregularidades de vale-transporte e descontos indevidos.

 z Realização de conferência da documentação enviada pela empresa Orbenk dos 295 funcionários contra-

tados.

 z Consolidação e atualização da planilha enviada pela empresa Orbenk para o Portal da Transparência, 

sendo realizadas ligações a cada Promotoria de Justiça das comarcas para a devida conferência.

 z Acompanhamento dos Certificados de Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros nos contratos de locação 

de imóveis.

 z Solicitação de toda a documentação necessária junto à empresa Zoom Comunicações e Publicidade para 

renovação de contrato.

 z Solicitação de toda a documentação necessária para a renovação do contrato de locação de imóvel para 

a Promotoria de Justiça de Batayporã.

 z Solicitação de renovação dos contratos da Energisa das Unidades Ricardo Brandão e Chácara Cachoeira.
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 z Envio de ofício à empresa Ernaína Ribas Mateus para o cumprimento da cláusula contratual para a subs-

tituição dos uniformes, tendo em vista o vencimento do prazo.

 z Envio de ofício à empresa Comercial SBS Eirelli para cumprimento de cláusula contratual de regulariza-

ção de documentação, durante a vigência, de funcionários contratados e daqueles cujo contrato tenha 

sido rescindido.

 z Participação de reunião com a Coordenadora Operacional e o Gerente de Unidade da empresa tercei-

rizada Orbenk, juntamente com o Chefe de Setor de Expediente das Promotorias de Justiça da Capital.

 z Orientação às unidades da Capital e às Promotorias de Justiça das comarcas do interior para procedi-

mento de contratação das vagas do Sexto Termo Aditivo celebrado com a empresa terceirizada Orbenk.

 z Conferência de documentação de folha analítica, folha GFIP-SEFIP, holerites, folhas de ponto, compro-

vantes de depósito de salários, documentação de admissão (ASO, EPI, CTPS e crachá) e demissão (CTPS, 

termos de rescisão de trabalho e comprovantes de depósito), vale-transporte e vale-alimentação dos fun-

cionários da empresa terceirizada Orbenk.

 z Conferência do relatório das máquinas da empresa H2L.

 z Conferência de toda a documentação de início de execução de contrato da empresa Alpha Terceirização.

 z Conferência de todas as notas fiscais para reembolso de despesas de viagens da empresa terceirizada 

Comercial SBS, elaborando relatório preliminar antes do envio para análise da Auditoria Interna.

 z Gestão de notas fiscais e faturas

Durante o período, foram analisadas notas fiscais, boletos e faturas de processos de execução de serviços 

contratados por meio de empenhos ordinários, bem como de empenhos estimativos, oriundos de contra-

tações realizadas pelo MPMS. Também foi realizada a confecção de controles de despesas dos processos 

estimativos e 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 con-

tratuais com a expedição de relatório de gastos. Foram ainda expedidos memorandos encaminhando notas 

fiscais para ateste, bem como informações e solicitações diversas, e ofícios realizando o encaminhamento 

de notas fiscais.

Tabela 47. Atividades do DSG

Atendimentos @serviços 2.050

Compra de passagens aéreas 315

Ordens de serviço 481

Notificações 30

Oficios 271

Memorandos 390

Expedientes de fiscalização de contratos 111



196

Relatório Anual de Atividades  |  2019

Divisão de Transporte

A Divisão de Transporte (DT) é responsável pelo gerenciamento da frota do MPMS, que conta com um total 

de 130 veículos, abrangendo o controle de consumo de combustíveis, lubrificantes e lavagens, bem como 

todos os cuidados atinentes às manutenções programadas e corretivas.

Tabela 48. Quantidade de veículos da frota

O tempo de uso dos 130 veículos que compõem a frota do MPMS está assim distribuído:

Tabela 49. Tempo de uso dos veículos próprios da frota

Além do gerenciamento da frota, a DT é responsável pela condução de membros, servidores e trabalhadores 

terceirizados quando em prestação de serviços ao MPMS; pela condução de palestrantes e visitantes em 

eventos realizados pelo MPMS; pelo transporte de materiais, móveis, equipamentos de informática e afins; e 

pelo atendimento ao setor psicossocial da Instituição.

Procuradoria-Geral de Justiça

56 veículos

Promotorias de Justiça (Unidade Rua da Paz)

Promotorias de Justiça (Unidade Ricardo Brandão)

Promotorias de Justiça (Unidade Chácara Cachoeira)

72ª Promotoria de Justiça (Casa da Mulher Brasileira)

Promotorias de Justiça do Interior 61 veículos

Gaeco (Campo Grande e Dourados) 13 veículos

Veículos com até 5 anos de uso 86 66,15%

Veículos entre 5 e 10 anos de uso 40 30,77%

Veículos com mais de 10 anos de uso 4 3,08%

Total de veículos próprios 130 100,00%
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Em 2019 foram atendidas 4.414 solicitações por meio do @serviços.

Figura 74. Atendimentos da Divisão de Transporte por meio do @Serviços.

A DT também é responsável: pela gestão dos servidores nela lotados, contando atualmente com um quadro 

de 30 servidores: 27 auxiliares (motoristas), um chefe de divisão, um chefe de núcleo e um auxiliar adminis-

trativo; diretamente pela distribuição de viagens, controle de férias, atestados, folgas, avaliações e licenças 

dos servidores que lhe são subordinados; pelo suporte aos auxiliares/motoristas lotados nas Promotorias 

de Justiça do interior, bem como aos técnicos que são responsáveis pelos veículos oficiais nas referidas 

comarcas.

No ano de 2019, foram realizados leilões de 40 veículos oficiais obsoletos e a incorporação de 11 veículos 

oficiais para atendimento ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral de Justiça, ao Gaeco e Serviços 

Gerais: 5 veículos Fiat Doblò, 2 motocicletas Yamaha XTZ e 4 veículos Toyota Corolla.

Em 2019 foram realizadas 499 viagens em atendimento à PGJ, à SEG, à CGMP, à Casa da Mulher Brasileira, 

à Sead, ao Daex, ao Deng, ao DMP, à Dial, ao Caoma, à STI, à Assecom e à Acerim, bem como a membros, 

palestrantes e Conselheiros do CNMP.

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 PGJ 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.

353
331 346

373
412

335

395 399

327

446 433

264

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

Total: 4.414
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Durante o ano de 2019, foi realizada a reestruturação nas prateleiras do arquivo deslizante instalado na nova 

sala do arquivo, o que ocasionou o remanejamento de alguns processos, que tiveram de ser lançados no 

Sistema Notes e arquivados em locais distintos. Em razão disso, houve uma demanda muito grande de 

processos arquivados.

Tabela 50. Atividades desenvolvidas pela DPGA

Departamento de Material e Patrimônio

Ao Departamento de Material e Patrimônio (DMP) compete o planejamento, a supervisão, a coordenação e 

a orientação na execução das atividades de recepção, conferência e aceitação dos materiais entregues no 

departamento, armazenagem em condições adequadas e seguras dos materiais, levantamento estatístico 

dos materiais, com vistas à programação das compras, colocação e redistribuição do material armazena-

do e manutenção de registro dos valores das entradas e saídas, registro de todas as movimentações dos 

materiais, conferência anual das alterações registradas e outras atribuições que lhe forem conferidas pela 

chefia superior.

Foram realizadas as seguintes atividades:

 z Ambientação das Promotoria de Justiça da Unidade Ricardo Brandão, do prédio do Gaeco de Dourados, 

da recepção da PGJ para evento do CNMP, da sala de telefonista da PGJ e de sala para campanha de 

vacinação 2019.

 z Conferência patrimonial no prédio da Unidade Ricardo Brandão.

 z Recolhimento dos móveis da ESMP-MS.

Tipo Atividade realizada Quantidade

Documentos (no guichê, pelos correios e 
de motoristas das PJs da capital)

Recebimento e cadastro 43.087

Processos institucionais Recebimento e cadastro 27

Documentos

Encaminhamento pelos motoboys 3.004

Encaminhamento pelos motoristas 1.100

Encaminhamento por malotes 968

Correspondências
Recebimento e cadastro 13.859

Encaminhamento pelo correio 6.896

Processos
Desarquivamento a pedido 210

Arquivamento 17.890

Atendimentos Atendimento no guichê e pelo telefone 18.246

Total 105.287
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 z Mudança da 30ª, 29ª, 31ª e 64ª Promotorias de Justiça, do Nucrim, do Caocrim, do Gacep, do CAODH, do 

CAOCCI e do Núcleo da Cidadania.

 z Mudança na sala da 22ª Procuradoria de Justiça.

 z Mudanças: Ouvidoria, do prédio da PGJ para o prédio da Unidade Ricardo Brandão; Gestão de Estagiários 

de Direito, do prédio da PGJ para o prédio da Unidade Ricardo Brandão; equipe do Gaeco de Dourados 

para nova sede própria; sala dos servidores da Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais 

(Crecrim); sala de analistas de Direito da PGJ; Segab; 12ª e 15ª Promotorias de Justiça de Dourados; sala 

do fórum de São Gabriel do Oeste.

 z Estruturação e ambientação da 3ª Promotoria de Justiça de Amambai e da sala de reunião da Unidade 

Rua da Paz.

 z Movimentações e inclusões: sala da Segab, sala do Deng e de seu almoxarifado, sala de aula da ESMP-MS 

e gabinetes do Procurador de Justiça Francisco Neves Junior e do Promotor de Justiça e Chefe do 

Gabinete do PGJ, Alexandre Magno Benites de Lacerda.

 z Substituição de mesas da 46ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Viagens para troca de extintores nas Promotorias de Justiça das comarcas de: Bataguassu, Rio Brilhante, 

Sidrolândia, Jardim, Maracaju, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Aparecida do 

Taboado, Caarapó, Camapuã, Batayporã, Angélica, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica e Paranaíba.

 z Organização do galpão do DMP.

 z Preparação inicial das salas para receber os servidores da Sedap.

 z Troca de leiaute e dos móveis da 23ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Disponibilização de móveis para baixa.

 z 46 viagens para a entrega, substituição ou manutenção de materiais permanentes: para as comarcas de 

Dourados, Naviraí, Itaporã, São Gabriel do Oeste, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, Rio Negro, Água Clara, 

Aquidauana, Nioaque, Bonito, Miranda, Paranaíba, Chapadão do Sul, Costa Rica, Cassilândia, Dois Irmãos 

do Buriti, Coronel Sapucaia, Bandeirantes, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, 

Camapuã, Nova Andradina, Ivinhema, Amambai, Mundo Novo, Sonora e Sete Quedas.

 z Movimentação de móveis no galpão do DMP para a instalação das novas estantes porta-palete.

 z Cobrança e recebimento de requisições do mês anterior.

 z Levantamento patrimonial de bens novos e de redistribuição no galpão.

 z Mutirão de trabalho para a preparação dos dados do Programa Genexus para a migração para o novo 

sistema e-Jade.

 z Mudança da 6ª Promotoria de Justiça no próprio prédio da Unidade Chácara Cachoeira.

 z Recolhimento dos telefones fixos devido às trocas pelos telefones IPs nos prédios de Campo Grande.

 z Acompanhamento de rota de viagem da equipe da STI.

 z Conferência mensal do galpão.

 z Envio dos arrolamentos para as comarcas do interior e da Capital.
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 z Disponibilização de móveis para baixa.

 z Reorganização das copas do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça e desmontagem de bancada da STI.

 z Realização de montagem e movimentação na 6ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas.

 z Mudança da Sedap.

 z Mudança da Assecom.

 z Mudança do Gaeco de Campo Grande.

 z Mudança nas Promotorias de Justiça da comarca de Fátima do Sul.

 z Ambientação para realização de evento no prédio da PGJ.

 z Recolhimento dos móveis da recepção e foyer da PGJ.

 z Trocas de cadeiras na PGJ.

 z Montagem da 47ª Promotoria de Justiça de Campo Grande;

 z Mudança na sala do DSG.

 z Movimentação de móveis e ambientação da sala do Colégio de Procuradores de Justiça para evento.

 z Mudança da 29ª, 30ª e 31ª Promotorias de Justiça de Campo Grande.

 z Mudança realizada na sala do Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão 

e Segurança da Informação (CI), Antonio André David Medeiros.

 z Atendimento diário com entrega de materiais permanentes solicitados por meio do @Serviços.

 z Levantamento patrimonial de bens novos e de redistribuição no galpão.

 z Limpeza e organização semanal do galpão (distribuição de trabalhos por semana e por equipe).

Tabela 51. Atividades do DMP

Atividade realizada Quantidade

Atendimentos de solicitações de materiais permanentes - capital e interior 1.208

Atendimentos relacionados a alterações nos arrolamentos 572

Atendimento de conserto de móveis e/ou serviços em geral 62

Atendimento de solicitações de movimentações de móveis nas salas 388

Recolhimento de material 174

Conferências patrimoniais 120

Fechamentos de chamados 1.184

Emissão de ofícios 580

Emissão de memorandos 413
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Tabela 52. Atividades desenvolvidas pela Divisão de Almoxarifado (Dial)

Ofícios encaminhados 8

Memorandos encaminhados 272

Cadastro de nota fiscal 823

Recebimento de nota fiscal 823

Esclarecimentos/orientações 164

Juntada de nota fiscal e documentos 1.011

Recebimento de material de consumo do fornecedor 231

Solicitação de carimbo 256

Solicitação de material de consumo – PGJ 568

Solicitação de material de consumo – PJs da Capital 1.000

Solicitação de material de consumo – PJs do Interior 1.027

Recebimento de processos 1.645

Recebimento de documentos 1.510

Notificações emitidas 170

Atividade realizada Quantidade

Emissão de termos de transferência de responsabilidade 17.403

Emissão de requisições 1.258

Atesto de recebimento de material 266

Inserção de itens no patrimônio 2.794

Viagens para entrega de material permanente 46

Doações 42
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Tabela 53. Volumes entregues pela Dial

Setor de Expedientes das Promotorias de Justiça da Capital

O Setor de Expedientes das Promotorias de Justiça da Capital (SEPJC) tem como função coordenar e ad-

ministrar atividades de recepções, guaritas, protocolos, arquivo permanente, reprografias, copas, auditórios, 

sala de reuniões, estacionamentos, transportes, manutenções, limpeza, monitoramento de câmeras de 

segurança, abastecimento de suprimentos para copa e escritório, bem como outros assuntos correlatos. O 

SEPJC atua diretamente no atendimento das demandas de toda a estrutura física e de pessoal das Promo-

torias de Justiça de Campo Grande.

As demandas provenientes de membros, servidores e população foram realizadas com excelência e de 

forma continuada pela equipe de trabalho (recepcionistas, guarita, copeiras, administrativos, serviços gerais 

e servidores), aprimorando-se constantemente.

Durante o ano de 2019, constatou-se que 100% das solicitações direcionadas ao SEPJC originaram-se pelos 

chamados por meio do @Serviços, num total de 2.120 chamados. Foram realizados 9.773 atendimentos 
ao público nas recepções dos edifícios-sede das Promotorias de Justiça da Capital

Foram supervisionadas sistematicamente todas as atividades realizadas nos edifícios-sede das Promotorias 

de Justiça da Capital e respectivas unidades de Promotorias de Justiça. Em trabalho conjunto com a equipe 

de manutenção do Deng, foram realizadas as manutenções prediais.

Volumes enviados – rota 01 276

Volumes enviados – rota 02 231

Volumes enviados – rota 03 281

Volumes enviados – rota 04 421

Volumes enviados – rota 05 453

Volumes enviados – rota 06 230

Volumes enviados – rota 07 203

Volumes enviados – rota 08 362

Promotorias de Justiça da Unidade Rua da Paz 565

Promotorias de Justiça da Unidade Ricardo Brandão 206

Procuradoria-Geral de Justiça 1.765

Promotorias de Justiça da Unidade Chácara Cachoeira 344
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Realizada a substituição de aparelhos telefônicos por terminais Alcatel Lucent, gerando mais economia nas 

ligações entre prédios do MPMS. Efetuada a instalação da central de monitoramento antifumaça no edifício-

-sede das Promotorias de Justiça da Capital da unidade Rua da Paz.

Durante o ano de 2019, também foi realização a conferência patrimonial nos edifícios-sede das Promotorias 

de Justiça da Capital, bem como foi finalizada a instalação de todo o sistema de segurança da Unidade Rua 

da Paz, com (detector de metais, scanner de bagagens e sistema de controle de acesso).

Tabela 54. Atividades do SEPJC

Tabela 55. Atividades do protocolo da Unidade Chácara Cachoeira

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 de seus prazos de vigência 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 elabora extratos de 

publicação, envia notas de empenho a fornecedores/prestadores, analisa termos de referência, remete 

processos ao Tribunal de Contas e realiza a formalização de gestores e fiscais nos processos.

Tipo Atividade Realizada Quantidade

Documentos Recebimento e cadastro 11.056

Processos institucionais Recebimento e cadastro 16.050

Documentos Encaminhamento pelos motoboys 7.168

Notificações Encaminhamentos pelos motoristas 2.316

Documentos Encaminhamento pelo correio 961

Total de atividades 37.551

Tipo Atividade Realizada Quantidade

Documentos Recebimento e cadastro 2.987

Processos institucionais Recebimento e cadastro 10.541

Documentos Encaminhamento pelos motoboys 3.208

Notificações Encaminhamentos pelos motoristas 1.207

Total de atividades 17.943
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Tabela 56. Instrumentos formalizados

Tabela 57. Atividades do Setor de Contratos

Setor de Análise e Compras

O Seaco iniciou o primeiro semestre do ano de 2019 com o gerenciamento de 20 atas de registro de preços 

com vigência até o final do exercício, referentes aos atendimentos de demandas da STI, do DMP, da Dial, da 

Assecom e do Deng. Além dessas, mais dez atas de registros de preços passaram a ser gerenciadas pela 

Seaco em 2019, conforme a relação a seguir.

Contratos 92

Termo de encerramento de contrato 73

Convênios 57

Termos aditivos 151

Apostilamento 7

Cartas-contrato 126

Atas de registro de preços 63

Rescisões/denúncias 20

Elaboração de minutas 233

Publicações 973

Comprovantes de entrega de nota de empenho (CENE) elaboradas 746

E-mails de contatos/solicitações 2.116

Notificações 78

Estudos e pareceres jurídicos 8

Formalização de gestor e fiscal 184

Processos enviados ao TCE 165

Alimentação do Portal da Transparência 553
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Tabela 58. Atas de registros de preços

Atas de Registro 
de Preços

Objeto

01.2019 Aquisição de materiais de expediente

02.2019 Aquisição de materiais de gênero alimentício (açúcar, adoçante, café e chá) 

03.2019 Aquisição de água mineral para as Promotorias de Justiça de Dourados

04.2019 Aquisição de materiais de expediente e de acondicionamento e embalagens

05.2019 Aquisição de mobiliários de aço

06.2019 Aquisição de serviços gráficos de impressão

07.2019 Aquisição de materiais de limpeza

08.2019 Aquisição de divisórias, perfis, portas e fechaduras

09.2019 Aquisição de materiais de copa e cozinha

10.2019 Aquisição de materiais de expediente (envelopes, espiral e filme)

11.2019 Aquisição de material permanente (estante e claviculário em aço)

12.2019 Aquisição de material permanente (estante e claviculário em aço)

13.2019 Aquisição de ar-condicionado tipo split, tubulação, bombas de remoção e 
serviços de instalação para atender a Capital e o Interior

14.2019 Aquisição de ar-condicionado tipo split, tubulação, bombas de remoção e 
serviços de instalação para atender a Capital e o Interior

15.2019 Aquisição de ar-condicionado tipo split, tubulação, bombas de remoção e 
serviços de instalação para atender a Capital e o Interior

16.2019 Aquisição de controlador de acesso, fechadura eletromagnética, frame button 
(botoeira) e kit nobreak

17.2019 Aquisição de material de limpeza (balde, esponja, sabão, etc.)

18.2019 Aquisição de material de limpeza (balde, esponja, sabão, etc.)

19.2019 Aquisição de material de limpeza (balde, esponja, sabão, etc.)

20.2019 Aquisição de materiais de construção civil

21.2019 Aquisição de materiais de construção civil

22.2019 Aquisição de materiais de construção civil

23.2019 Aquisição de Materiais de construção civil

24.2019 Aquisição de materiais de construção civil

25.2019 Aquisição de materiais de construção civil
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Ainda no tocante às atividades realizadas pelo setor, destacam-se: a solicitação junto à Superintendência 

de Licitações da Secretaria de Administração 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 nove atas de registros de preços, re-

ferentes à locação de veículos e mobiliários, aquisição de mobiliários, materiais elétricos, material hidráulico 

e prestação de serviço de agenciamento de viagens; e ainda quatro adesões ao registro de preços de outros 

órgãos referentes à aquisição de catracas, de mobiliários e microcomputador/workstations.

O Seaco foi responsável pelo processo de licitação de 37 atas de registro de preços, as quais se encontram 

concluídas e aptas para as futuras ordens de compra/aquisição dos seguintes itens: material de expediente; 

materiais de gêneros alimentícios; água mineral para as Promotorias de Justiça de Dourados/MS; mobiliá-

rios de aço; serviços gráficos; materiais de limpeza; materiais de painéis de divisórias, perfis, portas e fecha-

duras; materiais de copa e cozinha; materiais de expediente (envelopes, espiral e filme); material perma-

nente (estante e claviculário em aço); ar-condicionado tipo split, tubulação, bombas de remoção e serviços 

de instalação para atender a Capital e interior; controlador de acesso, fechadura eletromagnética, frame 

button (botoeira) e kit nobreak; materiais de construção civil; material de copa e cozinha (bule, chaleira, jarra 

e outros); materiais químicos para construção civil (adesivo selante, aditivo líquido, cal hidratada, cimento, 

manta asfáltica, etc.); capacho vinílico; água mineral envasada para a capital.

Destaca-se ainda o atendimento da solicitação de adesão à Ata de Registro de Preços nº 20/PGJ/2019 - 

aquisição de equipamentos para extensão de sistema de comunicação (servidor, bastidor remoto, terminal 

IP, etc.), incluindo serviços de instalação e suporte.

Atas de Registro 
de Preços

Objeto

26.2019 Aquisição de materiais de construção civil

27.2019 Aquisição de material de copa e cozinha (bule, chaleira, jarra e outros)

28.2019 Aquisição de material de copa e cozinha (bule, chaleira, jarra e outros)

29.2019 Aquisição de material de copa e cozinha (bule, chaleira, jarra e outros)

30.2019 Aquisição de material de copa e cozinha (bule, chaleira, jarra e outros)

31.2019 Aquisição de material de copa e cozinha (bule, chaleira, jarra e outros)

32.2019 Aquisição de material de copa e cozinha (bule, chaleira, jarra e outros)

33.2019 Aquisição de materiais químicos para construção civil (adesivo selante, aditivo 
líquido, cal hidratada, cimento, manta asfáltica, etc.)

34.2019 Aquisição de materiais químicos para construção civil (adesivo selante, aditivo 
líquido, cal hidratada, cimento, manta asfáltica, etc.)

35.2019 Aquisição de materiais químicos para construção civil (adesivo selante, aditivo 
líquido, cal hidratada, cimento, manta asfáltica, etc.)

36.2019 Aquisição de capacho vinílico

37.2019 Aquisição de água mineral envasada para a Capital
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Ainda como atividades do setor, citam-se: elaboração de consultas de preço na modalidade compra direta; 

elaboração das seguintes planilhas: de compras e serviço, de compras de material de consumo, de compra 

de material permanente, de preço médio para licitação – contratação de serviços, de preço médio para 

licitação – material de consumo, de preço médio para licitação – material permanente; elaboração de termos 

de referência e aquisições de materiais por meio de atas de registro de preços (atas PGJ 2018/2019); e 

expedição de memorandos de compras e serviços, conforme visualização a seguir.

Tabela 59. Atividades do Setor de Análise e Compras

Destaca-se, nos números dos gráficos apresentados a seguir, um aumento nas aquisições oriundas das 
atas de registros de preços do Ministério Público, na ordem de 39%. Em 2018, o Seaco realizou registros 

de preço para diversos materiais de consumo, assim em 2019 o consumo foi maior a partir dos registros 

próprios. Destaca-se ainda que, em razão do aumento de atas de registro de preços, um maior número de 

reembolsos, realinhamentos e cancelamentos de valores foi analisado pelo setor.

Atividade Quantidade

Realização de consulta de preços 1.060

Adesão a atas de registro de preços da SAD e outros órgãos 12

Aquisição de materiais - registro de preços - atas PGJ 277

Elaboração de planilhas de compras - serviço 503

Elaboração de planilhas de compras - material de consumo 342

Elaboração de planilhas de compras - material permanente 114

Elaboração de planilhas de preço médio licitação - contratação de serviço 69

Elaboração de planilhas de preço médio licitação - material de consumo 100

Elaboração de planilhas de preço médio licitação - material permanente 57

Elaboração de tabelas comparativas para renovação de contratos 34

Expedição de memorando de indicação de compras e serviços 1.177

Expedição de memorando de reembolso, realinhamento, resposta de questionamento, 
cancelamento e outros

303

Elaboração de termos de referência 200

Solicitação de empenho em empresas qualificadas 1.257

Atendimento a chamados 1.325
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Os processos de compras (aquisição de material ou a contratação de 

serviço) iniciam-se por meio de abertura de chamado no sistema @

Serviços, por meio de deliberação encaminhada ao setor pela SEG ou, 

ainda, por meio de processos já autuados e em trâmite na Instituição. 

No ano de 2019, o Seaco atendeu/tratou 1.325 chamados e qualificou 

1.257 fornecedores, os quais se apresentaram aptos para uma con-

tratação junto ao MPMS. O setor também se dedicou às adaptações 

para o registro de preços e processos de licitação por meio do sistema 

Comprasnet, bem como para a implantação do sistema e-Jade.

Algumas compras ocorridas durante o exercício demandaram do setor 

análises mais criteriosas e estudos mais detalhados quanto aos tipos 

de objetos a serem contratados, tais como: material permanente (mo-

biliários), aquisição de controlador de acesso, fechadura, frame button 

e kit nobreak; manutenção preventiva e corretiva dos equipamen-

tos de ar-condicionado para todo o Estado, aquisição do data center 

modular, aquisição de licença de softwares e contratação de links de 

internet (inexigibilidade).

Processos de locações de imóveis também fizeram parte da rotina do 

setor e durante o exercício foram viabilizadas contratações para locação 

sob medida de imóvel para atendimento da nova sede das Promoto-

rias de Justiça de Anastácio e Nova Alvorada do Sul.

+39%
199

277

20192018

nas aquisições 
por meio de 
atas de registro 
de preço em 
relação a 2018

Figura 75. Aquisições por meio de 

atas de registro de preço próprias – 

2018-2019

6.1.5 Engenharia

Ao Deng, subordinado diretamente à SEG, compete projetar, orçar e fiscalizar a reforma, ampliação e cons-

trução de prédios do Ministério Público, assim como proceder à análise destes quando os serviços forem 

terceirizados; promover as atividades de manutenção e conservação das edificações do Ministério Público, 

incluindo a gestão das equipes terceirizadas e dos insumos necessários; providenciar a regularidade imo-

biliária, 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 Prefei-

turas; promover, elaborar e implementar estratégias e diretrizes de engenharia, consoante aos processos 

estratégicos do Ministério Público e indicar suas necessidades orçamentárias; prestar assistência ao Daex, à 

Sead, à STI, à Comissão Permanente de Licitação (CPL), entre outras repartições do Ministério Público; con-

tribuir com as diversas comissões de trabalho existentes no órgão, indicando profissionais do seu quadro de 

servidores, a fim de compartilhar conhecimentos e informações.

6.1.5.1 Projetos e obras

Procuradoria-Geral de Justiça

O projeto de revitalização das áreas de uso comum do pavimento superior da PGJ, cujo conceito foi elaborado 

por empresa contratada pelo MPMS, teve em setembro o início de suas atividades – levantamento arquite-
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tônico, proposta para os sanitários masculinos, proposta para os sani-

tários femininos e projeto arquitetônico para sala de reunião sobre a 

escada.

Em outubro, foi realizado estudo para a construção da sala de reunião 

da SEG, haja vista também que as imagens renderizadas do estudo 

preliminar diferem do leiaute apresentado no projeto executivo.

No mês de novembro, foi realizada a revisão da planta luminotécnica 

da ala D, bem como foi feito estudo volumétrico, já que os materiais 

definidos na versão preliminar do projeto diferem do memorial ar-

quitetônico pré-elaborado e dos materiais utilizados atualmente nos 

projetos elaborados pelo Deng.

Figura 76. Estudo técnico para sala 

de reuniões da Secretaria-Geral do 

MPMS.

Foi concluída a obra de reforma e adaptação de ambientes no prédio 

principal da Procuradoria-Geral de Justiça, pavimento superior, ala C, a 

qual inclui a Sedap, um banheiro acessível criado com a reforma, para 

atingir os fins de integração social, e a nova sala da reprografia.

Figura 77. Banheiro acessível na ala 

“C” do prédio da Procuradoria-Geral 

de Justiça.

Figura 78. Área da Secretaria de 

Distribuição e Acompanhamento 

Processual.

No mês de dezembro, foram iniciadas as atividades referentes ao 

projeto para readequação do saguão da ala A, localizada no pavimento 

térreo, englobando a criação de sala POP, área técnica de TI e a reade-

quação do leiaute do hall. Em 2019 também foi iniciada a restrutura-

ção do CI, incluindo a retirada de forro existente, dutos de ar-condicio-

nado central e isolamento de saídas de ar, remoção do piso existente, 

entre outras alterações. Foram desenvolvidos estudos preliminares, 

de modelagem 2D e 3D, para a sala da Coordenadoria de Licitações 

(Colic).

Além disso, outros trabalhos foram realizados, como o fornecimento 

de mobiliário de marcenaria, mesa padrão do plenário da PGJ e o de-

senvolvimento de estudo, projeto e elaboração do modelo de cotação 

para fornecimento e instalação de adesivos em parede de vidro na sala 

de som, também do plenário da PGJ; confecção de placas de porta e 

placas em braile para diversos ambientes, confecção de adesivos para 

as catracas acessíveis, em atendimento às normas de acessibilidade; 

estudo de leiaute para adaptação de sala e colocação de nova estação 

de trabalho no CAOCCI, também na Procuradoria-Geral de Justiça; 

confecção de armário, executado com divisórias navais, para apoiar 

balcão na sala do Apoio da SEG. Na sala da SEG também foi instalada 

divisória com revestimento acústico; instalação da cobertura de interli-

gação entre o prédio principal e anexo.
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Campo Grande - Unidade Rua da Paz

A reforma da recepção do edifício da unidade foi concluída em 2019, 

abrangendo a instalação de equipamentos de segurança institucional, 

como catracas de acesso, scanner de objetos e detector de metais e 

reformulação do ambiente da recepção.

Figura 79. Catracas instaladas no 

prédio das Promotorias de Justiça 

de Campo Grande – Unidade Rua 

da Paz.

Novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Corumbá

Desenvolvimento e conclusão do projeto executivo de arquitetura do 

novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Corumbá, com seus 

respectivos detalhamentos e maquete eletrônica; desenvolvimento 

e fiscalização dos projetos executivos complementares, assim como 

do orçamento e tabelas correlatas; desenvolvimento da apresenta-

ção (em arquivo em formato do PowerPoint) do projeto, para alinha-

mento junto à Administração Superior, no que tange aos leiautes, 

materiais de acabamento e andamento do projeto. Também foram 

concluídos os projetos elétrico, de cabeamento estruturado (tomadas 

de lógica e CFTV), de infraestrutura para sistemas de alarme e cerca 

elétrica, elétrico de iluminação externa/interna e tomadas, assim como 

as peças orçamentárias. Com a conclusão da totalidade dos projetos, 

assim como das peças orçamentárias, os autos foram encaminhados 

para realização de processo licitatório.

Figura 80. Maquetes eletrônicas 

da recepção e do auditório do novo 

edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Corumbá.

Caarapó

Foram realizados a elaboração e o detalhamento do projeto estrutural, 

em concreto armado, da reforma e ampliação do edifício-sede das Pro-

motorias de Justiça de Caarapó, bem como a revisão e o detalhamento 

de projeto hidrossanitário e a fiscalização e a elaboração de projetos 

em estrutura metálica do estacionamento e de coberturas do prédio. 

Depois de finalizados todos os projetos e peças orçamentárias, os autos 

foram encaminhados para realização de processo licitatório.
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Ivinhema

Foi iniciada a elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para reforma e ampliação dos edi-

fícios-sede das Promotorias de Justiça de Ivinhema. Foram realizados alguns trabalhos no edifício como 

vistoria, levantamento fotográfico, levantamento das instalações de segurança contra incêndio e pânico. 

Foram feitas tratativas com representantes de empresas contratadas para a realização de projetos comple-

mentares específicos. Além disso, foram elaborados projeto de terraplanagem e cálculos para verificação do 

dimensionamento das calhas de escoamento de águas pluviais projetadas para o novo edifício-sede.

O estudo preliminar para readequação física da sede atual propôs a reforma incluindo alteração do leiaute 

da recepção, criação de estrutura conjugada para a 1ª e 2ª Promotorias de Justiça; criação de sala para aten-

dimento, remanejamento das salas para estagiários, CPD, arquivo-geral, sala de reuniões, copa, sanitária, 

área de serviço/depósito de materiais de limpeza (DML); isolamento e desocupação da área a ser demolida 

para construção do novo edifício-sede.

Foi firmado termo aditivo para dilação de prazo para realização das atividades de contratação relativas à 

elaboração dos projetos estruturais e de reforma do edifício-sede, contemplando os projetos de iluminação, 

tomadas, elétrica para ar-condicionado e sistema de alarme assim como projetos de alimentação em média 

tensão do transformador, posto de transformação, elétrica para as tomadas, iluminação, ar-condicionado, 

infraestrutura para alarme e cerca elétrica e bomba de incêndio e também elaboração de projeto hidrossa-

nitário de forma a otimizar a compatibilização de todas as disciplinas que contemplam o edifício. Realizada a 

modelagem da construção em modelo BIM (Building Information Modeling). Por fim foi feita a revisão/fisca-

lização do projeto executivo de arquitetura. Após a conclusão de todos os projetos, serão elaboradas as peças 

orçamentárias para dar prosseguimento no processo licitatório.

Figura 81. Maquete eletrônica da vista geral da edificação do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de 

Ivinhema.
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Maracaju

Iniciada a obra e fiscalização da reforma e ampliação do edifício-sede 

das Promotorias de Justiça da comarca de Maracaju em 8.7.2019, com 

conclusão do trabalho estimada para maio de 2020. O terreno possui 

1.345 m2 e contará com uma área construída de 490,15 m2, incluindo 

o estacionamento coberto. O projeto de reforma se justifica tendo em 

vista os seguintes aspectos:

 z Acessibilidade: consiste na adequação da edificação para torná-la 

acessível nos itens que estão em desacordo, com adequação 

externa e reforma das rampas de acesso, adequação de corredores, 

portas, banheiros, entre outros;

 z Segurança institucional: adequação da edificação às novas 

demandas de segurança institucional, controle de acesso de 

pessoas, controle visual, inserção de novas tecnologias de monito-

ramento, entre outras, de acordo com a Resolução nº 10/2018-PGJ, 

de 25.5.2018;

 z Segurança contra incêndio: regularização em relação à prevenção 

de segurança com incêndio, de acordo com normas do Corpo de 

Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul; 

 z Renovação arquitetônica: renovação do edifício de forma geral, com 

troca dos pisos desgastados, pintura interna e externa com remo-

delação do acabamento das fachadas, troca de fechamento em 

vidro da entrada, reforma do piso do estacionamento, construção 

de passarela para estacionamento, entre outros itens.

Figura 82. Construção de rampa 

para acessibilidade e floreira no 

edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Maracaju.

Fátima do Sul

Iniciada a reforma e ampliação do edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Fátima do Sul, com previsão de conclusão para setembro 

de 2020.

O prédio será ampliado de forma a viabilizar a instalação de mais uma 

Promotoria de Justiça. Além disso, adequações serão feitas na edifica-

ção para torná-la acessível nos itens que estão em desacordo com as 

normas de acessibilidade. Também será feita a renovação arquitetôni-

ca, com substituição de acabamentos, como cerâmicas, revestimentos, 

entre outros.

Ponta Porã

A reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca 

de Ponta Porã foi concluída, abrangendo a instalação de equipamen-

tos de segurança institucional, como detector de metal, scanner de 
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objetos, fechamento do gradil com chapas metálicas, além da criação 

de estrutura para abrigar uma nova Promotoria de Justiça e reformula-

ção do ambiente da recepção e pintura externa do prédio.

Figura 83. Equipamento de 

detecção de metais no edifício-sede 

das Promotorias de Justiça de Ponta 

Porã.

Três Lagoas

Executado estudo arquitetônico para reforma e ampliação do edifí-

cio-sede das Promotorias de Justiça de Três Lagoas. Foi elaborado 

termo de referência para contratação de empresa especializada para 

demolição de edificação do antigo Fórum de Três Lagoas, de forma 

a viabilizar a ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça. 

Além disso, foram realizadas tratativas junto à Secretaria de Estado 

de Administração e Desburocratização (SAD), ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) e à Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul (DPE) para regularização dos lotes de 

cada órgão, assim como de suas construções, resultando nos termos 

de afetação das áreas que servirão para expansão do atual prédio do 

MPMS, construção do prédio da DPE e expansão do estacionamento 

do TJMS.

Amambai

Elaborados projetos e orçamento para contratação de empresa para 

adequação física da recepção para implantação de equipamentos de 

segurança institucional, assim como realização de outros serviços com-

plementares na edificação das Promotorias de Justiça de Amambai.

6.1.5.2 Adequações

Campo Grande – Gaeco

Realizada a manutenção corretiva em arquivo deslizante do Protocolo-

-Geral e adequação da recepção do prédio.

Campo Grande – Unidade Ricardo Brandão

Realizada a demarcação de vagas no estacionamento, instalação de 

placas de identificação e do revestimento acústico da sala de aula da 

ESMP-MS.

Campo Grande – Unidade Rua da Paz

Providenciada a instalação de persianas e manutenção relativa a in-

filtração em subsolo bem como manutenções gerais da edificação. 

Encontra-se em desenvolvimento estudo preliminar para sinalização 

tátil e visual.
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Sidrolândia

Realizadas adequações para atendimento às normas do corpo de bombeiros de forma a se obter o Certifica-

do de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de MS.

Ponta Porã

Elaboração de projeto, contratação de empresa e realização de adequação da recepção para implantação 

de itens de segurança institucional (catracas, detector de metais e scanner) assim como criação de novo 

conjunto de Promotorias.

Amambai

Elaboração e adequação de leiaute para instalação da 3ª Promotoria de Justiça de Amambai, da sala de es-

tagiários e motorista da edificação. Também houve a verificação do portão eletrônico e dos pisos, havendo a 

reinstalação destes em alguns ambientes.

Mundo Novo

Foi iniciado estudo arquitetônico para a proposta da adequação da recepção com foco em melhoria da 

segurança institucional da comarca. Realizado levantamento de necessidades físicas do prédio, a saber: fe-

chamentos perimetrais e intervenções na recepção, e serviços correlatos, como pinturas externas e internas 

e outros reparos.

6.1.5.3 Locações

Realizado o desenvolvimento de programas de necessidades, com dimensionamento básico para implanta-

ção de sede composta por ambientes que proporcionem condições físicas adequadas para funcionamento 

das atividades ministeriais nas comarcas de Nova Alvorada do Sul, Anastácio, Terenos e Deodápolis. Em 

Nova Alvorada do Sul, já foi realizada a locação do imóvel, o qual se encontra em processo de adaptação e 

ambientação por meio de serviços de pintura, execução de rede de lógica, instalação de mural, instalação 

de papeleiras e saboneteiras, entre outros; em Anastácio, a busca por imóvel adequado ao MPMS restou 

frustrada; em Terenos, resta a assinatura de contrato; e em Deodápolis, está a ser efetuada a análise de 

imóveis.

Também foi realizado acompanhamento técnico do processo de locação de imóvel e dos serviços de 

adaptação e ambientação do novo edifício-sede do Gaeco de Dourados, incluindo serviço de comunicação 

visual, colocação de persianas e insulfilme nas janelas, montagem dos equipamentos de lógica, entre outros.

6.1.5.4 Manutenção e suporte

Ao Deng compete o controle dos processos sob a sua guarda no que tange ao início da execução de 

contratos, prazos de entrega e qualidade dos materiais e serviços recebidos. Os principais contratos de ma-

nutenção acompanhados pelo Deng foram os que abrangem as atividades de: locação de equipamentos 
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para o fornecimento de energia ininterrupta (nobreaks); manutenção dos elevadores; locação de equipa-

mentos para fornecimento de energia ininterrupta; serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva 

do sistema de climatização central; manutenção das subestações de transformação e grupos motogerado-

res de emergência; serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva nos elevadores de passageiros; 

manutenção preventiva e corretiva de portas automáticas, cancelas e portões (de elevação e de correr).

Os serviços de manutenção mais comuns realizados nos prédios do MPMS foram: identificação e correção 

de vazamentos de água em geral; substituição de lâmpadas; conserto de portas e maçanetas; instalação de 

acessórios em banheiros; instalação de pontos de rede e pontos elétricos; reparos elétricos e hidráulicos em 

geral; pinturas em geral; adequação de leiautes.

Foram fechados em média 114 chamados ao mês durante o ano de 2019, com um total atendido de 
1.372 chamados.

Figura 84. Estatística de chamados do @Serviços atendidos e fechados pelo Deng em 2019.

Os atendimentos ocorreram nos prédios da PGJ, do Gaeco, das Unidades Rua da Paz e Chácara Cachoeira 

e de comarcas do interior do Estado: Sidrolândia, Corumbá, Batayporã, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, 

Chapadão do Sul, Itaquiraí, Naviraí, Ponta Porã e Aparecida do Taboado. É oportuno destacar que, na 

comarca de Aparecido do Taboado, tendo em vista a realização do asfaltamento pela Prefeitura Municipal no 

entorno da Promotoria de Justiça, que acarretou uma diferença considerável de nível em relação à calçada 

já existente, foi realizado o serviço de reforma e adaptação de calçada e portão de veículos. Para fins de 

atender às necessidades de acessibilidade e inclusão social, foi realizada também a instalação de piso tátil.

144

102
89

133
154

33

155

88
107

148
134

85

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

Total: 1.372



216

Relatório Anual de Atividades  |  2019

6.1.5.5 Principais serviços de manutenção e suporte 
realizados durante o ano de 2019

Campo Grande - PGJ

Realizada a readequação do CI, incluindo a retirada do forro existente, dutos de ar-condicionado central e iso-

lamento das saídas de ar, remoção do piso existente, entre outras modificações. Também foram realizados o 

reparo e a substituição de esquadrias para sanar a infiltração de água na pele de vidro da Procuradoria-Geral 

de Justiça; o estudo sobre colocação de armários no setor financeiro da SGP, aproveitando os armários do 

antigo espaço destinado ao Colégio de Procuradores; a manutenção na porta principal da recepção da PGJ; 

vistoria e providências para manutenção corretiva nas portas automáticas das entradas do edifício principal 

da PGJ; cotação para aquisição de lixeira metálica para a PGJ; instalação de relógio cronômetro no auditório 

e na sala do Colégio de Procuradores; instalação de espelho convexo no estacionamento dos Procuradores 

de Justiça; pintura das vagas do estacionamento principal destinado a Promotores de Justiça, servidores, 

estagiários e PMs; acompanhamento e fiscalização da instalação da cobertura de interligação entre o prédio 

principal e anexo; manutenção preventiva periódica dos elevadores instalados nas edificações do MPMS em 

Campo Grande.

Campo Grande - Gaeco

Providenciadas as manutenções no grupo gerador; acompanhamento do fechamento em vidro da recepção; 

instalação de catracas de controle de acesso e pórtico detector de metal; vistoria e providências para manu-

tenção corretiva em portão de acesso de veículos do Gaeco.

Campo Grande – Unidade Rua da Paz

Acompanhada a instalação de persianas em diversos ambientes; providenciada a manutenção quanto à in-

filtração no subsolo e em pontos da edificação; fiscalizado o serviço de instalação de 2 dutos de descida em 

chapa de aço galvanizado e instalação de 2 grelhas de insuflamento de ar-condicionado na 44ª Promotoria 

de Justiça de Campo Grande; enviada cotação para o fornecimento e instalação de adesivos na barreira de 

vidro instalada; realizadas tratativas com a DPE sobre providências para resolução de infiltração no subsolo 

da edificação; substituído o sistema hidráulico no térreo com fechamento em gesso; pintadas as paredes 

internas do gabinete e do apoio da 64ª Promotoria de Justiça de Campo Grande; providenciada a reforma 

em atendimento às adequações necessárias para atendimento das exigências de segurança institucional.

Campo Grande – Unidade Chácara Cachoeira

Foram realizadas diversas melhorias no prédio que abriga as Promotorias de Justiça de Campo Grande no 

bairro Chácara Cachoeira, a saber: instalação de luminária do letreiro e fixação do alçapão; troca de bacias 

sanitárias; reaperto de maçanetas nas portas; substituição de porta de vidro de acesso ao box do banheiro 

feminino; realização de vistoria na edificação para levantamento de patologias construtivas encontradas 

na edificação; elaboração de laudo de vistoria; tratativas com proprietário da edificação sobre realização de 

correções apontadas; visita à edificação para verificar atividades de manutenção predial em execução pelo 

proprietário da edificação; adequação dos drenos para ar-condicionado.
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Campo Grande – Unidade Ricardo Brandão

Acompanhamento e fiscalização da instalação dos equipamentos de ar-condicionado nos corredores do 

edifício da unidade do MPMS instalada na Avenida Ricardo Brandão.

Bonito

Realizada a substituição do espelho d’água por jardim seco. Também foi feita a adequação de piso-tátil in-

tertravado, além da substituição de roldanas e pintura dos mastros da área civil e a manutenção geral do 

telhado com aplicação de selantes e limpeza.

Dourados

Enviada a cotação para o letreiro a ser instalado no auditório das Promotorias de Justiça de Dourados e 

elaborado projeto e modelo de cotação para contratação de empresa para realização de fechamento em 

gradis de forma a melhorar a segurança de edificação.

Sidrolândia

Promovidas a adequação de quadro elétrico e redimensionamento de circuito elétrico, a instalação de placas 

de identificação de Promotorias, apoios e ambiente; bem como a manutenção hidráulica, com substituição 

de registros de parede.

Corumbá

Revitalização do prédio próprio das Promotorias de Justiça da comarca de Corumbá, com serviços em 

andamento referentes a pintura externa da edificação, substituição de todas as persianas para padrão novo, 

construção e acabamento de mureta para contenção de água pluvial, reforma da área de serviço, entre 

outras melhorias. Além disso, foi realizada a pintura da sala da Promotoria de Justiça localizada no Fórum, 

recomposição dos tapumes da obra paralisada e do barraco de obras; especificação e quantificação de 

materiais necessários para executar a revitalização; busca por empresas que fabricam e fornecem piso espe-

cífico (ladrilho hidráulico 9 dados) para realização de manutenção em calçada do imóvel.

Três Lagoas

Realizado serviço de manutenção e pintura do edifício.

Coxim

Executado serviço de pintura do gradil externo, mastros, cobertura metálica do estacionamento, recepção, 

sala de reunião, teto dos banheiros, corredor e vários outros itens que estavam com avarias.

Amambai

Providenciadas a manutenção nas instalações de iluminação da edificação, substituição de parte do piso 

da 1ª Promotoria de Justiça, troca de bacia sanitária, conserto de janela de gabinete, adequação elétrica 
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e lógica na 3ª Promotoria de Justiça, adequação elétrica e lógica na 1ª Promotoria de Justiça, adequação 

elétrica e lógica nas duas salas de assessorias (da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça), adequação elétrica e lógica 

na sala dos estagiários, manutenção nas instalações de iluminação da edificação e, por fim, a substituição de 

parte do piso da 1ª Promotoria de Justiça.

Aparecida do Taboado

Foram reformados os níveis da calçada externa e áreas adjacentes. O serviço incluiu a demolição da calçada 

existente e construção de uma nova, com execução de novas rampas de acesso, adequação do portão de 

acesso de veículos. O trabalho foi realizado com a equipe terceirizada, durante cerca de um mês e meio.

Mundo Novo

Substituição de pisos quebrados no hall do prédio, verificação do circuito elétrico do CPD, substituição de 

lâmpadas queimadas, manutenção na cobertura do prédio para resolver problema de infiltração.

6.1.5.6 Orçamento e controle

Orçamentos

Foram elaborados orçamentos detalhados para realização de licitação com fins de contratação de empresa 

especializada para execução das obras de construção, reforma, com ou sem ampliação, dos edifícios-

-sede das Promotorias de Justiça do MPMS, com inclusão de planilha sintética, planilha analítica, resumo 

do orçamento, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo analítica dos quantitativos, curva ABC 

de serviços e outra de insumos, demonstrativo analítico de encargos sociais e da taxa de bonificações e 

despesas indiretas e memorial técnico com as premissas de orçamentação consideradas. Também foram 

feitas revisões dos projetos arquitetônicos e complementares desenvolvidos para as obras, para fins de com-

patibilização e orçamentação.

Termos de referência

Foram elaborados diversos termos de referência, instrumentos jurídico-administrativos, com o objetivo de 

subsidiar procedimentos licitatórios cujos objetos consistem na contratação de empresa especializada para 

elaboração de projetos de arquitetura e engenharia nas etapas de estudos preliminares, projeto básico, 

projeto executivo e serviços complementares para estruturação e urbanização da área dos prédios do MPMS, 

bem como de construção de novos edifícios.

Controle

O controle consiste em, além de outras atividades, avaliação e reavaliação, segundo critérios técnicos, quanto 

à aceitabilidade de propostas com menor preço global ofertadas nos procedimentos licitatórios, cujos 

objetos consistem na contratação de empresas para execução de obras de construção, reformas, adaptação 

de ambientes dos prédios do MPMS. Além disso, são feitas revisões das especificações técnicas de materiais 

de construção civil relacionados em atas de registro de preço, elaboração de atestados de capacidade e 
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confecção de relatório específico com o objetivo de mapear e identificar os riscos para guarda de documen-

tos em meio convencional no âmbito da Política de Segurança Institucional do MPMS.

6.1.5.7 Certificados de vistoria do Corpo de Bombeiros 
e alvarás de funcionamento

Foram obtidos 10 certificados de vistoria do Corpo de Bombeiros e alvarás de funcionamento emitidos 

pelas Prefeituras para os prédios do MPMS nas seguintes comarcas: Campo Grande (DMP e PGJ), Dourados 

(Gaeco), Angélica, Aparecida do Taboado, Batayporã, Brasilândia, Coxim, Itaporã, Rio Verde de Mato Grosso 

e Naviraí (Promotorias de Justiça).

6.1.5.8 Regularização imobiliária

Novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ponta Porã

Foram adotadas providências necessárias para a regularização do terreno doado pela Prefeitura, para a 

construção do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ponta Porã. Em contato com o Cartório de 

Registro de Imóveis e setor de Obras e Planejamento da Prefeitura, identificou-se a necessidade de averbar 

a doação à margem da matrícula do imóvel, bem como providenciar a assinatura dos representantes do 

Estado de MS (donatário) e da Prefeitura (doador) na escritura pública de doação. Os trâmites foram feitos 

e o imóvel encontra-se habilitado para início das obras. A averbação da doação foi concluída com êxito pelo 

cartório.

Edifício-sede das Promotorias de Justiça de Três Lagoas

Foram realizadas tratativas junto à SAD, ao TJMS e à DPE para regularização em relação aos lotes de cada 

órgão, assim como de suas construções, resultando nos termos de afetação das áreas que servirão para 

expansão do atual prédio do MPMS, construção do prédio da DPE e expansão do estacionamento do TJMS. 

Em julho o projeto de desmembramento esteve em análise na Prefeitura e foi aprovado pela SAD no mês 

subsequente. No mês de setembro, foi aprovado e averbado ao registro do imóvel em cartório.

Edifícios-sede das Promotorias de Justiça de Bataguassu e Caarapó

Foram regularizadas as documentações dos imóveis dos edifícios que abrigam as Promotorias de Justiça 

em Bataguassu e Caarapó. As matrículas dos imóveis estavam desatualizadas. Com relação ao imóvel em 

Caarapó, a edificação do prédio não havia sido averbada à margem da matrícula do imóvel, que é de pro-

priedade do Estado de MS. Para isso, foi necessário antes proceder ao desmembramento e ao remembra-

mento de lotes, pois o prédio havia sido edificado sobre uma área que abrangia lotes diferentes, sendo um 

deles parcialmente ocupado. Então, foi encaminhado projeto de regularização ao setor responsável da Pre-

feitura para aprovação, e posteriormente ao cartório de registro de imóveis para averbação. Em seguida, a 

averbação da construção foi realizada com sucesso.

Em Bataguassu, além da edificação também não constava averbada na matrícula do imóvel a doação do 

terreno, realizada em 2012, conforme escritura pública registrada em cartório de notas da cidade. Além 
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disso, a carta Habite-se continha dados divergentes dos que constavam no cadastro imobiliário da Prefei-

tura, dessa forma, solicitou-se sua retificação. Posteriormente, foi feito requerimento ao cartório de registro 

de imóveis para averbação tanto da escritura pública de doação como da construção promovida no imóvel.

Edifícios-sede das Promotorias de Justiça de Ribas do Rio Pardo

Foram regularizadas as documentações dos imóveis dos edifícios que abrigam as Promotorias de Justiça em 

Ribas do Rio Pardo. O processo foi encaminhado à regional da Superintendência do Patrimonial da União 

em Mato Grosso do Sul (SPU/MS), em Campo Grande, e por consequência foram coletadas assinaturas no 

contrato de cessão pelos responsáveis.

Edifício-sede das Promotorias de Justiça de Nova Andradina

Durante o mês de dezembro, o procedimento de averbação foi concluído.

Edifício-sede das Promotorias de Justiça de Aquidauana

Em dezembro a documentação para fins de averbação da construção foi encaminhada parcialmente, 

faltando somente providenciar a planta baixa aprovada pela Prefeitura. Como a cópia juntada ao processo 

de construção não possuía assinatura e aprovação da Prefeitura Municipal, coube ao Deng as providências 

relativas à validação junto ao referido órgão.

6.1.5.9 Assessoria técnica

Sistema Ábaco/e-Jade

Em janeiro, juntamente à Seplange, foi realizado o levantamento de áreas comuns e privativas de todas as 

unidades vinculadas ao MPMS no Estado, em confrontamento ao organograma da Instituição. Em fevereiro 

deu-se início à participação do Deng nas reuniões com os representantes da Ábaco, empresa desenvolve-

dora do sistema de tecnologia de informação e-Jade, em aquisição pelo MPMS. A participação teve como 

principal objetivo o levantamento de requisitos referentes ao módulo de obras e de materiais e, por conta 

da gestão e fiscalização de obras, ao módulo de gestão de contratos. Em contribuição ao desenvolvimento 

do sistema, foram apresentados à empresa o fluxo da criação de projetos de obras, as planilhas de gestão 

de projetos e controle de obras, e outros fluxos e processos de trabalho do Deng. Também foi exposta a 

necessidade de: acesso ao sistema em dispositivos móveis, para os trabalhos executados fora da rede do 

MPMS; anexo de fotos e documentos relativos à obra; controle de prazos; cronogramas, bem como outros 

itens requisitados.

Projeto de instalação do parque solar

Desenvolvimento do projeto de instalação do parque solar, que consiste no desenvolvimento de projeto de 

usina fotovoltaica para minigeração de energia elétrica. A proposta será trabalhar com o sistema de com-

pensação de energia para os edifícios do MPMS, que são atualmente alimentados pela Energisa. Foram re-

alizados levantamentos das possíveis áreas para instalação dos módulos fotovoltaicos, fotos com drone dos 

locais, estimativa de custo e área ocupada, leitura de legislação da ANEEL e normas da Energisa.
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Novo sistema de segurança eletrônica do Gaeco em Campo Grande

Desenvolvimento do projeto do sistema de monitoramento por vídeo das dependências do Gaeco em 

Campo Grande. Para isso, encontra-se em elaboração o termo de referência de contratação do fornecimento 

e instalação do sistema de segurança eletrônica. O objeto possui os seguintes componentes:

 z Sistema de circuito fechado de TV (CFTV): sistema de monitoramento, gerenciamento e gravação 

digital de imagens por meio de câmeras IP;

 z Sistema de detecção de movimento: conjunto de dispositivos necessários para detectar a movimenta-

ção de pessoas, animais e objetos na área vigiada pelo sistema de segurança;

 z Cerca perimetral elétrica: conjunto de equipamentos para proteção e detecção perimetral de intrusão;

 z Controle de acesso: restrição e registro de acesso aos ambientes restritos e sigilosos da edificação;

 z Sensoriamento ambiental: medição das variáveis ambientais do centro de processamento de dados 

(CPD);

 z Sistema de gerenciamento integrado dos sistemas de segurança física: conjunto de equipamentos e 

softwares necessários para fazer a integração, operação remota e gerenciamento de todos os sistemas 

de segurança física do edifício;

 z Cabeamento estruturado: execução de cabeamento estruturado e infraestrutura para a interligação dos 

diversos equipamentos pertencentes ao sistema de segurança eletrônica;

 z Central de monitoramento e controle: conjunto de equipamentos necessários para implementar o mo-

nitoramento remoto dos sistemas de segurança;

 z Sistema de alarme: conjunto de equipamentos e meios de sinalização sonora e luminosa que visam 

alertar sobre eventos e situações anormais no sistema de segurança;

 z Garantia: garantia básica durante os primeiros 12 meses;

 z Projeto executivo e As built: conjunto de informações técnicas produzidas para suficientemente instruir 

todas as operações relativas à execução da solução definida no projeto.

Manual de Padronização

Elaboração de memorial técnico de padronização dos acabamentos e revestimentos dos edifícios-sede do 

MPMS.

Novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Corumbá

Elaboração de documentação: projeto executivo de som e imagem, projeto executivo de iluminação, estudo 

de renovação de ar do auditório.

Projeto de climatização do CI

Elaborado termo de referência para desenvolvimento de projeto básico e executivo de ar-condicionado, 

exaustão e renovação de ar dos ambientes internos do CI.
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Contratação de aquisição e manutenção do data center modular

Foram realizados estudos e análises culminando no desenvolvimento do termo de referência com toda a 

documentação das especificações necessárias, para contratação de empresa especializada para implanta-

ção e manutenção de data center na PGJ. Com a conclusão, o termo de referência foi encaminhado para 

seguimento no processo licitatório.

Contratação de manutenção de ar-condicionado split

Revisão do termo de referência enviado pelo Setor de Compras e que será enviado à Colic.

Projeto de CFTV de Corumbá

Modelagem do novo edifício no software IP Vídeo System Design Tool; escolha das câmeras; elaboração de 

planta baixa com os pontos das câmeras.

Análise do sistema de ar condicionado da PGJ

Encontra-se em andamento a análise do sistema de ar-condicionado da PGJ. Foram feitos o levantamento 

das áreas com aparelhos de ar-condicionado split e ambientes climatizados via ar-condicionado central e 

dimensionamento da carga térmica dos ambientes com climatização central.

Prova de conceito de sistema de segurança eletrônica 

Especificação e tratativas com fornecedores para instalação de prova de conceito no sistema de segurança 

eletrônico, com monitoramento de vídeo, controle de acesso, software de gerenciamento, reconhecimento 

facial, entre outros, na PGJ e nas Promotorias de Justiça da comarca de Naviraí.

Sistema de monitoramento de vídeo em Aparecida do Taboado

Especificação e acompanhamento da instalação do sistema, bem como a sua configuração do sistema de 

CFTV.

6.1.5.10 Administrativo

O corpo administrativo do Deng presta suporte à chefia do departamento e realiza trabalhos de auxílio 

também aos servidores da equipe. As principais atividades administrativas envolvem elaboração de me-

morandos; movimentação de chamados do @Serviços; recebimento e juntada de documentos; remessa de 

processos; encaminhamento de ordens de fornecimento de materiais e serviços às empresas contratadas; 

encaminhamento de notas de empenho aos fornecedores sinalizando o início da contagem do prazo para 

as respectivas entregas de materiais ou serviços; solicitação de diárias e transporte aos servidores e terceiri-

zados que atuam em trabalhos nas diversas comarcas do interior, e atendimento aos chamados @Serviços 

ou às demandas do Deng, como levantamento de informações para elaboração de projetos, fiscalização de 

obras, manutenções e adequações em geral.
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6.1.6 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 2019:

6.1.6.1 Procuradoria-Geral de Justiça

Tabela 60. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial – PGJ

Tabela 61. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ - fonte 00

Dotação inicial  R$417.032.600,00 

Créditos suplementares - fonte 00  R$- 

Total  R$417.032.600,00 

Dotação  R$417.032.600,00 

Empenhado  R$416.801.179,81 

Liquidado  R$398.704.117,48 

Pago  R$398.636.004,45 

Saldo de dotação  R$231.420,19 

Saldo a pagar  R$18.165.175,36 

ATIVO  VALOR

Disponibilidade financeira  R$27.800.727,20 

 - Bancos  R$27.800.727,20 

 - Outras disponibilidades financeiras  R$- 

PASSIVO  VALOR 

Obrigações financeiras  R$673.467,13 

 - Depósitos  R$605.354,10 

 - Restos a pagar processados  R$68.113,03 

Saldo antes da inscrição em restos a pagar não processados  R$27.127.260,07 

Inscrição em restos a pagar não processados  R$18.923.326,25 

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados  R$8.203.933,82 
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Tabela 62. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ – fonte 44

Tabela 63. Balanço de movimentação de bens patrimoniais – PGJ

ATIVO  VALOR

Disponibilidade financeira  R$114.451,21 

 - Bancos  R$114.451,21 

 - 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$114.451,21 

Inscrição em restos a pagar não processados  R$- 

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados  R$114.451,21 

Movimentação do exercício

Bens móveis em estoque
Saldo em 

31/12/2018
Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2019

Bens de consumo  R$412.882,72  R$2.202.757,31  R$2.322.404,08  R$293.235,95 

Material permanente  R$2.781.476,63  R$7.101.435,96  R$9.272.895,09  R$610.017,50 

Estoque interno do almoxarifado
Saldo em 

31/12/2018
Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2019

Bens móveis incorporados em uso  R$62.090.171,36  R$7.101.435,96  R$4.562.465,80  R$64.629.141,52 

Depreciação acumulada -R$9.635.233,29 -R$65.043,85 -R$5.015.918,49 -R$14.586.107,93 

Bens imóveis  R$27.893.151,15  R$1.411.500,58  R$1.197.294,78  R$28.107.356,95 

Bens intangíveis  R$6.275.673,45  R$1.306.786,23  R$-  R$7.582.459,68 

Total  R$87.036.645,39  R$86.026.086,17 



225

Secretaria-Geral do MPMS

6.1.6.2 Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul (FEADMP/MS)

Tabela 64. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial - FEADMP/MS

Tabela 65. Resumo da disponibilidade financeira – FEADMP/MS

Dotação  - FONTE 40  R$66.092.000,00 

Dotação  - FONTE 45  R$411.900,00 

Dotação  - FONTE 81  R$- 

Total  R$66.503.900,00 

Dotação  R$66.503.900,00 

Empenhado  R$37.149.719,31 

Liquidado  R$30.150.670,82 

Pago  R$30.150.670,82 

Saldo de dotação  R$29.354.180,69 

Saldo a pagar  R$6.999.048,49 

ATIVO  VALOR

Disponibilidade financeira  R$77.216.480,55 

 - Bancos  R$77.216.480,55 

 - 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$77.216.480,55 

Inscrição em restos a pagar não processados  R$6.999.048,49 

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados  R$70.217.432,06 
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6.1.7 Licitações

A equipe de trabalho da Coordenadoria de Licitações (Colic) é 

integrada por seis servidores efetivos, designados por meio da Portaria 

nº 2243/2019-PGJ, de 27.6.2019, contando ainda com o apoio de um 

estagiário de pós-graduação na área de Direito.

No transcorrer do exercício de 2019, a Colic atuou em 68 procedimen-
tos licitatórios, sendo 25 pregões eletrônicos, 36 pregões presen-
ciais, 6 concorrências e 1 convite. As licitações, de uma forma geral, 

lograram pleno êxito na aquisição de uma vasta gama de bens de 

consumo e permanentes, bem como na contratação de serviços de 

qualidade e eficiência, atendendo os princípios da economicidade e do 

interesse público, resultando em significativa economia para o órgão.

Concluída a reforma do edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, 

que resultou em reordenamento da estrutura e otimização dos 

espaços, a Administração Superior do MPMS dedicou especial atenção 

às obras estruturantes das Promotorias de Justiça.

Para tanto, foram realizadas concorrências para execução da reforma 

das Promotorias de Justiça de Fátima do Sul e construção do prédio 

próprio das Promotorias de Justiça de Corumbá, bem como foram 

contratados, por meio de outras licitações, serviços para readequações 

de instalações, modernização da acessibilidade, instalação de gradis 

metálicos, execução de pintura de edificações, aquisição de controla-

dores de acesso, implantação de revestimento acústico, entre outras 

melhorias, para as unidades do MPMS, tanto da capital, quanto do 

interior do Estado.

Na seara da tecnologia da informação, além do habitual cuidado com 

as licitações voltadas às renovações das licenças de software, indis-

pensáveis à execução das atividades e à segurança da Instituição, foi 

promovida concorrência para o fornecimento de data center modular, 

com vistas a implantar um ambiente seguro para os equipamentos e, 

consequentemente, para as informações do MPMS.

Com a permanente preocupação em oferecer boas condições para a 

realização dos serviços e garantir, simultaneamente, a modernização 

da frota institucional, foram adquiridos, por intermédio de licitações 

públicas, 2 veículos Volkswagen Gol, 5 Toyota Corolla, 5 Fiat Doblò e 2 

motocicletas Yamaha XTZ.

Acompanhando a visão de vanguarda da Administração Superior do 

Ministério Público Estadual, a equipe da Colic colaborou com dedicação 

para o desenvolvimento do Projeto Paiaguá, buscando a modernização 

dos sistemas informatizados de gestão administrativa.

68
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
DURANTE O ANO DE 2019



227

Secretaria-Geral do MPMS

6.1.8 Tecnologia da Informação

A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) é o órgão dentro do MPMS responsável pela gestão, pelo 

controle e pela manutenção de todos os processos de trabalho relacionados a tecnologia da informação. 

Realiza a gestão dos serviços e incidentes de TI por meio da Central de Serviços de TI, que funciona como 

um ponto central de contato, permitindo que o atendimento aos usuários seja realizado de forma mais 

eficiente e eficaz, apoiando a Instituição na resolução de problemas e em caso de necessidades referentes a 

equipamentos e sistemas utilizados pelo MPMS.

A missão da STI perante a instituição consiste em “Prover Serviços de Tecnologia da Informação para o 
cumprimento das iniciativas e objetivos estratégicos institucionais”. Por decorrência de suas atribuições 

institucionais, está diretamente subordinada à SEG do órgão, buscando sempre alinhar sua estrutura, seus 

processos e suas atividades às melhores práticas, frameworks e modelos adotados pelo mercado, conforme 

as necessidades da Instituição e as orientações dos órgãos de controle.

Essas ações visam não só dar maior celeridade e transparência aos serviços prestados pela STI como também 

realizar uma melhor separação das atividades, podendo ser classificadas dentro da Secretaria como opera-

cionais, de planejamento, de gestão, de coordenação e de controle, a fim de obter um melhor desempenho 

da equipe e aumentar a entrega de valor à Instituição.

6.1.8.1 Prêmio CIO Destaque JUD Nacional

Em 24.8.2019, a Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação do MPMS, Myrian Raquel Rodrigues da 

Silva, conquistou o 1º lugar do Prêmio CIO Destaque JUD Nacional entre os profissionais de tecnologia da 

informação do Poder Judiciário Nacional.

A Diretora da STI participou da 2ª Reunião do Fórum de Gestão do Ministério Público no mês de agosto, 

bem como da 10ª edição do 4CIO DF, onde foi eleita a CIO destaque JUD Nacional 2019. Já em setembro, 

esteve em Brasília/DF prestigiando o “Encontro de Tecnologia e Inovação” e a “VI Mostra de Tecnologia do 

Ministério Público”.

Figura 85. Diretora da STI, Myrian 

Raquel Rodrigues da Silva, durante 

cerimônia de premiação do Prêmio 

CIO Destaque JUD Nacional, em Foz 

do Iguaçu/PR, em 24.8.2019.
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A premiação é concedida anualmente nos eventos promovidos pela IT4CIO Network Technology Ltda. e 

entregue a um executivo de TI indicado pela própria comunidade dessa área, escolhido por meio de livre 

votação entre os profissionais que compõem a comunidade de TI brasileira. O tema destaque desta 10 

ª edição foi “Analytics Revolution”. A Diretora da STI ficou entre os cinco finalistas, concorrendo com os 

renomados CIOs (Chief Information Officers), do STF, do CNJ, do TCESP e do MPDFT.

Para a votação, foram indicados os principais projetos executados nos últimos anos no MPMS:

 z Investimentos em créditos na nuvem;

 z Implantação de telefonia IP com criptografia e segurança;

 z Consolidação do processo eletrônico na área-fim totalmente integrado com o TJMS, incluindo o módulo 

de gravação de audiência;

 z Implementação do Office 365 e seus aplicativos, que modernizaram o e-mail corporativo, o que permitiu 

maior gestão dos processos internos;

 z Amadurecimento da área de Governança de TI;

 z Atividades desenvolvidas no laboratório de inovação. 

6.1.8.2 Contratos e convênios

Em 2019 foram firmados convênios, acordos de cooperação e contratos, apresentados a seguir:

 z Contrato com a empresa Compwire Informática S/A para aquisição de 32 licenças de uso perpétuo do 

software de backup, 100 licenças de uso e suporte, incluindo os serviços de implantação e treinamento 

oficial;

 z Contrato com a Brasoftware Informática Ltda. para aquisição de 17.856 unidades de créditos para registro 

de preço com percentual de desconto linear aplicado sobre lista oficial na modalidade de contrato, bem 

como créditos para arquivamento de dados em nuvem;

 z Aquisição de servidores, licença e equipamentos para expansão de sistema de comunicação telefônica 

junto à empresa Lettel Distribuidora de Telefonia Ltda.;

 z Aquisição de 14 licenças de software Adobe Creative Cloud for Teams junto à Brasoftware Informática 

Ltda.;

 z Acordo de cooperação técnica entre o MPMS e o TJMS visando a transferência de informações cadastra-

das no Sistema de Automação do Judiciário (SAJTJ);

 z Novo contrato celebrado com a empresa Softplan Planejamento e Sistemas Ltda., ao final do mês de 

julho, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte 

técnico remoto e manutenção corretiva, manutenção adaptativa, manutenção evolutiva, serviços sob 

demanda, suporte de primeiro nível aos usuários internos e aquisição de módulo de gravação de audiên-

cias e oitivas para o Sistema de Automação da Justiça para Ministérios Públicos (SAJMP);

 z Termo aditivo com as empresas Brasoftware Informática Ltda., Lettel Distribuidora de Telefonia Ltda., 

Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda., Claro S.A. e Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.;
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 z Visando a garantia de melhores condições de trabalho bem como a consciência da importância no uso 

de produtos de qualidade, que proporcionarão agilidade e presteza no atendimento ao cidadão, em 

setembro, foi realizado contrato com a empresa Torino Informática Ltda., para o fornecimento de works-

tations e monitores de nova geração;

 z Contrato junto à empresa Brasoftware Informática Ltda., com o objetivo de fornecer licenças de uso/

renovação Windows Server CAL e Software Assurance, para atender o MPMS.

6.1.8.3 Capacitação de servidores

No primeiro semestre de 2019, foram capacitados 70% dos servidores da STI, em pelo menos uma área 

de atuação. Ao todo os servidores da STI participaram dos seguintes cursos: Mapeamento e Gestão de 

Riscos; Fundamentos da ITIL V3 2011: Information Technology Infrastructure Library; System Center; Veeam 

Backup & Replication; Treinamento Ruckus Wireless WiSE; Inteligência, Contrainteligência e Segurança 

Orgânica; Licitações Públicas, Legislação Pertinente ao Controle Externo; Pontos Centrais do Planejamento 

à Homologação; Orientações sobre legislação pertinente e procedimentos aferidos pelo TCE-MS; Gestão por 

competências “Grupos Focais – Competências comuns”; Português Fundamental para o Trabalho; Funda-

mentos para organização de eventos; ChatOps com ChatBot: Mattermost, Netdata, Jenkins e Gitlad; Itil 

Foundations V3 – Gerenciamento de Serviços; Preparatório para Certificação COBIT 5 Foundation; 1º Ciclo 

de palestras EaD ao vivo para jurisdicionados: Fiscalização de Contratos e Desenvolvimento Móvel com IOS, 

na modalidade presencial e online.

6.1.8.4 Governança de TI

O modelo de governança de TI do MPMS, alinhado ao modelo de governança do CNMP, tem como principal 

instância o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação do MPMS (CETI), ao qual compete: estabelecer 

políticas e diretrizes de tecnologia de informação, alinhadas aos objetivos estratégicos da Instituição; aprovar 

o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do MPMS; definir as prioridades dos investimentos em TI; 

estabelecer as prioridades para execução de projetos de TI; e definir padrões de funcionamento, integração, 

qualidade e segurança dos serviços e sistemas de TI.

A Política Nacional de Governança de TI do Ministério Público (PNTI-MP) foi publicada por meio da Resolução 

CNMP nº 171, de 27.6.2017, com a finalidade de alinhar as práticas de Governança e Gestão de TI em todas 

as unidades e os ramos do Ministério Público, viabilizando a elevação do grau de maturidade da governan-

ça e da gestão de TI, observados os seguintes objetivos específicos: estabelecer diretrizes para induzir o 

desenvolvimento e o nivelamento da governança e da gestão de TI; prover mecanismos de transparência e 

controle da governança e da gestão de TI; assegurar que os riscos de TI estejam dentro de limites aceitáveis, 

reduzindo eventuais impactos nas atividades institucionais.

Em 2018 foi estabelecido o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) do MPMS, alinhado 

ao Plano Estratégico Institucional (PEI), onde foram definidos os objetivos estratégicos, iniciativas, metas e 

indicadores, a fim de medir o desempenho e a qualidade na execução dos processos internos, com o intuito 

de promover a melhoria contínua e prover os recursos necessários à execução da estratégia, monitorados 

por meio do PDTI.
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Medição dos indicadores

Em relação ao PETI, a STI promove a medição de seus indicadores, de forma a assegurar o cumprimento dos 

objetivos estratégicos e iniciativas definidas.

Tabela 66. Monitoramento dos indicadores do PETI

A área de Governança da STI ainda realiza pesquisa de satisfação dos usuários de TI, por meio da aplicação 

de um questionário que é enviado via e-mail ao final de cada atendimento concluído. Com o envio do ques-

tionário, apura-se o percentual de usuários que o responderam independentemente da avaliação.

Indicador Grau Periodicidade

1.1.1 - Percentual de objetivos institucionais suportados por objetivos 
de TI

100,00% Anual

1.2.1 - Índice de cumprimento do Plano Diretor de TI (PDTI) 64,32% Trimestral

2.1.1 - Percentual de usuários satisfeitos com a qualidade de entrega 
dos serviços de TI

97,87% Mensal

2.1.2 - Percentual de disponibilidade de serviços críticos de TI 99,96% Mensal

2.2.1 - Nível de satisfação dos usuários do MPMS com os treinamentos 
e manuais do usuário

100,00% Anual

2.2.2 - Percentual de membros/servidores capacitados para uso de 
soluções de TI

3,56% Anual

3.1.1 - Percentual de projetos de TI dentro do prazo e orçamento pla-
nejados

67,92% Anual

3.2.1 - Percentual de conformidade com as normas nas avaliações de 
segurança da informação

Não 
medido

Semestral

3.2.2 - Percentual de cumprimento do acordo de nível de serviço (SLA) 
para conceder, alterar e remover privilégios de acesso em comparação 
com os níveis de serviço definidos

86% Semestral

3.3.1 - Proporção de aplicações ou infraestruturas críticas operando de 
forma isolada e não integrada

Não 
medido

Anual

3.3.2 - Proporção de processos mapeados e automatizados, definidos 
como críticos na Política Nacional de TI (PNTI)

71,43% Anual

4.1.1 - Número de iniciativas aprovadas resultantes de ideias inovado-
ras de TI

600,00% Anual

4.1.2 - Número de iniciativas executadas resultantes de ideias inovado-
ras de TI

200,00% Anual

4.1.3 - Proporção de colaboradores da TI capacitados 51,28% Anual
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Figura 86. Percentual de adesão à pesquisa de satisfação dos usuários de TI.

É importante ressaltar que os percentuais de resposta durante todos 

os meses do período demonstrado no gráfico, com valores variando 

entre 19,1% a 28,5% do quantitativo total, superam expectativas em 

se tratando de pesquisas de satisfação de atendimento em vários 

cenários. Por conta disso, houve um reflexo mais ágil e fiel à realidade 

sobre os processos de atendimento dentro da STI, resultando em 

melhorias pontuais e contínuas nos procedimentos internos.

Medição da capacidade de maturidade dos processos mapeados

Como fase de construção do novo PDTI 2020-2022, foi elaborado um 

formulário utilizando a metodologia de avaliação de capacidade de 

processos do COBIT, que se divide em 6 níveis, de 0 a 5, e afere a im-

plementação e execução. Dos 12 processos de TI mapeados, dez foram 

medidos, restando dois processos que ainda não foram avaliados. O 

resultado obtido da avaliação é demonstrado nas tabelas a seguir.

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

27,7%
28,5%

23,9%

26,7% 26,5%

22,6%

25,5%

23,4%

19,1%

24,4% 24,4%
25,3%
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Tabela 67. Maturidade dos processos de TI mapeados

Central de Serviços de TI - processo da Gestão de Incidentes e Solicitação de Serviços

Seguem abaixo os números da Central de Serviços de TI referentes ao ano de 2019:

 z Chamados de pedidos de atendimentos e de incidentes no @Serviços recebidos: 19.388.

 z Ligações recebidas na Central de Serviços: 12.704;

 z Média mensal de chamados (@Serviços): 1.616

Processos / Nível Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

APO05 - Gestão de Portfolio e Demanda 100% 0% 0% 0% 0% 0%

APO09 - Gestão de Acordos de Serviço 100% 100% 50% 63% 14% N/A

APO12 - Gestão de Risco 100% 100% 33% 0% 0% 0%

BAI01 - Gestão de Programa 100% 100% 40% 0% 0% 0%

BAI03 - Gestão de Identificação e Construção de Soluções 100% 100% 48% 61% 0% N/A

BAI06 - Gestão de Mudança 100% 100% 75% 40% 0% N/A

BAI09 - Gestão de Ativos 100% 100% 70% 69% 50% 60%

BAI10 - Gestão de Configuração 100% 0% 0% 0% 0% 0%

BAI11 - Gestão de Projetos 100% 100% 31% 0% 0% N/A

DSS02 - Gestão de Incidentes e Solicitação de Serviço 100% 100% 100% 86% 50% 100%

DSS03 - Gestão de Problema 100% 100% 56% 13% 0% 0%

DSS04 - Gestão de Continuidade 100% 100% 70% 8% 0% 0%

Legenda

Nível 0 - Incompleto
Falta de qualquer capacidade básica. / Abordagem incompleta para a governança e o propósito de 
gerenciamento. / Pode ou não estar cumprindo a intenção de quaisquer práticas de processo.

Nível 1 - Inicial
O processo atinge mais ou menos seu propósito, por meio da aplicação de um conjunto incompleto de 
atividades que podem ser caracterizadas como iniciais ou intuitivas - não muito organizadas.

Nível 2 - Processo 
gerenciado

O processo atinge seu objetivo por meio da aplicação de um conjunto básico, porém completo, de 
atividades que podem ser caracterizadas como executadas.

Nível 3 - Processo 
definido

O processo alcança seu propósito de maneira muito mais organizada, usando ativos organizacionais. 
Processos normalmente são bem definidos.

Nível 4 - Processo 
previsível

O processo alcança sua finalidade, é bem definido e seu desempenho é medido (quantitativamente).

Nível 5 - Processo 
otimizado

O processo atinge seu objetivo, é bem definido, seu desempenho é medido para melhorar o desempe-
nho e a melhoria contínua é buscada.
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 z Média mensal de ligações atendidas: 1.059

Os dados de 2019, comparados com os de 2018, refletiram uma 

redução de 24,61% no número de ligações recebidas na central 
telefônica e um aumento de 16,76% em chamados abertos direta-
mente pelo Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP) / utili-
dades / @Serviços. O valor negativo, demonstrado no gráfico, repre-

senta que foram abertos mais pedidos de solicitação de atendimento 

via @Serviços que ligações atendidas por meio de central telefônica.
16.605

19.388

16.851

12.704

Chamados atendidos

Ligações atendidas

20192018

Figura 87. Relação comparati-

va entre chamados abertos pelo 

@ Serviços e ligações telefônicas 

atendidas – 2018-2019.

Pode-se observar que houve uma alteração significativa das estatísti-

cas em relação ao ano de 2018, uma vez que naquele ano o recebimen-

to de ligações era maior que os chamados de atendimento abertos via 

@Serviços. A inversão desse cenário pode ser atribuída a fatores como:

 z Expedição pela SEG do Ofício Circular nº 28/2019/SEG-PGJ, orien-

tando a padronização das solicitações de atendimento da STI por 

meio de registro dos pedidos por meio do SIMP / Utilidades / @

Serviços.

 z Campanha de conscientização dos usuários de TI mediante banner 

informativo no SIMP.

A STI vem, constantemente, aperfeiçoando a prestação de seus serviços 

na execução dos processos internos de atendimento relacionados à 

Central de Serviços e Incidentes. Dessa maneira vem padronizando 

a forma de atender e gerenciar mudanças, de forma mais eficiente e 

eficaz, somente possíveis por meio do monitoramento de indicadores 

bem definidos.

Requisição de mudança

No ano de 2019, foram efetuadas 50 requisições de mudanças 
(RDMs). A RDM é o principal gatilho do processo de Gestão de Mudança, 

mapeado e implantado diretamente na ferramenta @Serviços.

Novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

No mês de setembro, foi iniciada a construção da nova metodologia 

do PDTI 2020-2022. Os servidores do Departamento de Governança 

trabalharam na elaboração do aludido documento, bem como no le-

vantamento de informações que são essenciais para sua composição.

Como inovação desta versão, as ações e projetos do próximo PDTI 

serão organizadas dentro de temas que possuem os mesmos nomes 

das Perspectivas e Iniciativas do PETI, na forma da estrutura hierár-

quica abaixo:
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 z Perspectiva – refere-se às áreas onde estão agrupados os objetivos de TI;

 z Objetivo PETI – refere-se ao alinhamento entre os objetivos de TI e os institucionais;

 z Iniciativa PETI – agrupamento de projetos e ações em comum para atingir o objetivo descrito no PETI 

ao qual está relacionado;

 z Projeto ou Ação – uma ou mais atividades coordenadas que atendem aos propósitos da iniciativa;

 z Produto – entregas que concluem os projetos e ações.

Cada produto possui um peso atribuído que depende de algumas variáveis como: pessoas envolvidas, 

tempo dispendido, se há recurso orçamentário, entre outros. Dessa forma, o PDTI terá um valor geral e sua 

execução será monitorada de acordo com as entregas realizadas pelos responsáveis.

O PDTI 2020-2022 é composto, inicialmente, por:

 z 8 Objetivos estratégicos;

 z 32 Iniciativas estratégicas;

 z 132 Projetos e ações.

Modernização do parque computacional

No mês de janeiro de 2019, foi planejada a substituição de monitores e máquinas obsoletas em parceria 

com o DMP, sendo elaborado um cronograma contendo o quantitativo de trocas e rotas semanais para 

atendimento da demanda. As substituições para modernização do parque computacional foram concluídas 

no mês de novembro do mesmo ano.

Ao todo, a equipe do Núcleo de Atendimento e Suporte realizou a substituição de 370 computadores e 
898 monitores, ressaltando que nas comarcas de Entrância Especial Três Lagoas, Dourados e Corumbá, 

todo o parque computacional foi trocado por máquinas novas.

Processo eletrônico SAJMP

Atualização de versão: no mês de junho, foi disponibilizado em ambiente de produção a nova versão do 

SAJMP, 3.1.1-1, trazendo muitas modernidades aos seus usuários. Versões como a disponibilizada em junho 

são liberadas trimestralmente pela empresa contratada conforme previsão contratual, e entregam tanto 

melhorias solicitadas pelo MPMS quanto por outros clientes usuários do SAJMP em outros estados, por meio 

do serviço de manutenção evolutiva. As melhorias são inovações impulsionadas:

 z pela atualização das tecnologias atuais;

 z pela busca constante em trazer praticidade e celeridade dos membros e servidores em suas atividades;

 z para manter a conformidade com a legislação vigente;

 z para garantir a segurança nas tarefas e no trâmite dos procedimentos e processos, tanto internos quanto 

em relação à Justiça Estadual por meio da integração entre o SAJMP e o SAJTJ.
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Além de versões trimestrais, são disponibilizadas versões de correção, para resolver inconsistências no 

sistema e garantir a interoperabilidade com o TJMS. As versões trimestrais e de correção diferem entre si 

pela frequência de disponibilização, pelo impacto e pela finalidade.

Entre as diversas melhorias, destacam-se o novo leiaute do sistema, o painel de gerência na página inicial, a 

consulta aberta sem limitação temporal, o controle de prazos, a classificação de procedimentos por área de 

atuação, a navegação de páginas por meio das pastas digitais MP e TJ, nono dígito nos campos de telefone 

e pesquisa por funcionalidades.

Foi realizado um webinar (seminário via internet) para apresentar as melhorias e treinar os usuários de TI nas 

novas funcionalidades do sistema, cuja apresentação foi conduzida pelo Promotor de Justiça Paulo César 

Zeni, pelo servidor da STI Ítalo Felipe de Matos e pela representante da Softplan Mariana Salles, contando 

com uma audiência de 168 espectadores remotos.

Indicação do Projeto Guaicuru para o Prêmio CNMP 2019

O Projeto Guaicuru visa o planejamento, a capacitação e a implantação do SAJMP, que tem como finalidade 

a gerência de processos eletrônicos no âmbito judicial e extrajudicial das atividades ministeriais. A indicação 

para o Prêmio CNMP 2019 se deu para sua segunda fase, ficando entre os 5 melhores na categoria Profis-

sionalização da Gestão e Tecnologia da Informação.

Planejamento Estratégico do Processo Eletrônico

Em junho o Comitê Gestor do SAJMP e a Supervisão de Planejamento 

e Gestão Estratégica realizaram o evento “Planejamento Estratégico do 

Processo Eletrônico – PEPE”, que contou com a participação de 

membros e servidores, bem como de representantes da empresa 

Softplan.

Figura 88. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

Promotor de Justiça e Presidente 

do Comitê Gestor do SAJMP no 

MPMS, Paulo César Zeni, Promotor 

de Justiça e Supervisor de Planeja-

mento e Gestão Estratégica, Paulo 

Roberto Gonçalves Ishikawa, e 

Promotor de Justiça e Presidente 

do CETI, Ricardo de Melo Alves, em 

mesa solene do evento “Planejamen-

to Estratégico do Processo Eletrôni-

co – PEPE”, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, em 17.6.2019.
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Além das palestras, ocorreram houve dinâmicas entre grupos para estimular ideias para a evolução e o 

futuro do processo eletrônico no MPMS.

Capacitação da nova configuração do módulo de julgamento virtual do Conselho Superior do Ministé-
rio Público

Em dezembro os Conselheiros do CSMP, seus assessores e membros do Comitê Gestor do SAJMP foram 

capacitados para utilizarem o módulo de julgamento virtual do SAJMP, após mudança e aplicação de nova 

configuração, alterando assim a antiga forma de trabalho. Participaram também convidados do TCE-MS.

Gestão de riscos de TI aplicada no processo de gestão de continuidade

Tendo em vista a necessidade de identificar, avaliar e reduzir os riscos relacionados à TI, foi elaborada me-

todologia de trabalho que foi aplicada primeiramente no Processo de Gestão de Continuidade, que visa 

estabelecer e manter um plano que permita respostas a incidentes e interrupções significativas.

No mês de maio, o CETI deu início à Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação no MPMS, com a re-

alização de um evento interno para aplicar a metodologia, conduzido pelo Promotor de Justiça e Presidente 

do CETI, Ricardo de Melo Alves, em parceria com a Comissão de Governança de TI. Foram convidados a par-

ticipar membros e servidores da SEG, da Seplange, da Sead e do Deng.

Durante a realização do evento, foram elaborados trabalhos internos, como o preenchimento do formulário 

de identificação e avaliação dos riscos, produção de plano de tratamento de riscos, com as definições de 

ações de prevenção, antes do evento de risco acontecer, e de contingência, após o evento de risco acontecer.

Os cenários de riscos levantados no evento foram: descarga elétrica, incêndio no CPD, alagamento no CPD, 

danos à infraestrutura, ataque cibernético e o TJMS decidir utilizar sistema não integrado com o MPMS.

Foi encaminhado ao CETI o relatório final contendo um plano de tratamento de riscos, com ações e 

medidas de prevenção e de contingência, os responsáveis e o status atual referente àquela ação ou medida 

a ser realizada. Ao todo foram definidas 55 ações e medidas de prevenção de riscos, distribuídas entre 12 

áreas responsáveis, e 52 ações e medidas de contingência de riscos, distribuídas entre nove áreas respon-

sáveis.

“Minha missão, meus valores”

O evento “Minha missão, meus valores” ocorreu no mês de outubro, tendo como público-alvo os servidores 

da STI, e contou como os seguintes palestrantes:

 z O Promotor de Justiça Nicolau Bacarji Junior, da 33ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, com a 

finalidade de trazer à STI o dia a dia de uma Promotoria e como o trabalho da TI impacta diretamente a 

área-fim, evidenciando importância deste setor na execução e celeridade dos processos.

 z O Promotor de Justiça Paulo César Zeni, que discorreu sobre “A automação do Direito Processual Eletrô-

nico: limites jurídicos para o emprego da IA, Inteligência Artificial”, fazendo uma retrospectiva de como 

eram feitos os registros dos processos desde o início do século passado até os dias atuais, com o processo 

eletrônico, e a relevância da tecnologia nessa evolução.
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Ao final das palestras, foi realizada uma dinâmica com os servidores para promover a internalização dos 

valores do PETI (entusiasmo, cortesia, união, conformidade, segurança, confiabilidade, inovação e eficiência), 

com o objetivo de fomentar a valorização profissional e motivação do grupo.

A concretização dessa iniciativa será realizada em 2020 com a criação de painéis contendo todas as atitudes 

que devem ou não ser adotadas no dia a dia da STI, como forma de orientar os comportamentos individuais 

dos servidores, uma vez que são eles que determinam coletivamente a cultura da organização.

Café com TI

No mês de novembro, foi realizada a 2ª edição do “Café com TI”, que virou uma prática na STI. O evento 

reúne todos os servidores da Secretaria, oportunidade em que é apresentada uma retrospectiva de todas as 

entregas ocorridas durante o ano, possibilitando uma interação entre as pessoas sobre as atividades desen-

volvidas.

Os temas abordados foram divididos em: Governança de TI, Sistemas da Informação, Infraestrutura de TI, 

Inovação e Inteligência Artificial. Ao final do evento, foram abordados os maiores desafios para o ano de 

2020.

Aplicação da metodologia “Design Thinking”

No início do mês de novembro, foi realizada na ESMP-MS uma tarde de imersão na aplicação da metodolo-

gia “Design Thinking” para desenvolvimento de ferramentas que busquem otimizar os trabalhos do MPMS.

Participaram do evento Promotores de Justiça do interior e da Capital, servidores da STI, da Comissão de 

Inovação, do CI, da Seplange, além de um membro e de um servidor do Ministério Público Federal (MPF), 

representando aquela instituição.

6.1.8.5 Infraestrutura e tecnologia

O Departamento de Infraestrutura e Tecnologia (DIT) é o responsável por adquirir e sustentar toda a infra-

estrutura física e lógica de tecnologia da informação da Instituição. Os objetivos do departamento estão 

claramente definidos no PDTI e alinhados com as iniciativas e os objetivos estratégicos institucionais.

System Center Configuration Manager

O System Center Configuration Manager (SCCM) é uma plataforma robusta da Microsoft de administração 

de servidores e desktops. Entre outras funcionalidades, agrega um conjunto de ferramentas que facilitam o 

dia a dia dos usuários de TI, dispondo de aplicação para conexão remota nativa e automação para a instala-

ção de sistemas operacionais e aplicativos por autoatendimento por meio da Central de Software, inovações 

que já estão funcionando no MPMS.
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Fácil instalação de aplicativos

A Central de Software pode ser acessada pela tecla de início do 

Windows, ou por meio do campo de pesquisa, digitando-se o termo 

“Central de Software”. Nela encontra-se o Catálogo de Software, com 

aplicativos disponíveis ao usuário para instalação, sem que seja neces-

sária intervenção da equipe de TI.

Confirmação pelo usuário de TI para acesso remoto às máquinas

O Console do SCCM incorpora quesitos de segurança, como a neces-

sidade de autorização do usuário de TI, de modo a permitir o acesso 

remoto à sua máquina. Quando o técnico de TI inicia o procedimento 

de ingresso à máquina, é apresentada ao usuário uma mensagem so-

licitando aprovação ou rejeição do pedido de concessão. O acesso é 

efetuado somente após o aceite.

Formatação remota de máquina

No primeiro semestre de 2019, o DIT disponibilizou o procedimento de 

formatação remota de computadores por meio da Central de Software 

e quando não possível por esta, por meio da funcionalidade PXE, ambas 

disponíveis na ferramenta SCCM, e atualmente os trabalhos vêm sendo 

executados pela equipe do Núcleo de Atendimento e Suporte.

A formatação remota pode ser feita em qualquer computador do 

parque do MPMS, na Capital ou em qualquer comarca do interior 

Estado. Dessa maneira, dispensa-se o envio do equipamento até o 

setor de Manutenção da STI na capital e posterior devolução à Promo-

toria de Justiça da comarca.

A execução completa do processo antes da utilização da formatação 

remota demorava mais de um mês, dependendo da localidade. Com 

a formatação remota, dura em média uma hora, até a disponibilização 

do equipamento funcionando para o usuário de TI utilizá-lo.

Como estimativa, no ano de 2019, foram formatadas remotamente 
46 máquinas, o que gerou uma economia de aproximadamente R$ 
46 mil em custos com viagens e diárias, com a prestação do serviço 

de forma eficiente e eficaz.

ANTES
(formatação presencial)

AGORA
(formatação remota)

�  = 

�

≈ R$ 1.000

deslocamento
(viagem)

(custo por computador)

diárias pagas

tempo útil dos 
servidores

duração de todo 
processo: +1 mês

duração de todo 
processo:  1 hora

servidor não 
fica alocado 
exclusivamente

sem custos 
adicionais
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Tabela 68. Estimativa da economia em decorrência das formatações remotas de máquinas

Aumento da velocidade dos links de Internet

No mês de janeiro de 2019, iniciou-se a execução de aditivo contratual com a operadora de telefonia OI, 

prevendo o aumento da velocidade dos links de internet, destinados a atender todas as unidades do MPMS 

no Estado. Foi estabelecido com a empresa cronograma de implantação do projeto, o qual já foi realizado 

em 96,7% das localidades destinadas, restando apenas as comarcas de Inocência e Porto Murtinho.

Tabela 69. Aumento da velocidade dos links de internet por localidade

Redundância de links de Internet

Em fevereiro foi dado início à implantação do projeto de redundância dos links de internet nas Promotorias 

de Justiça do Estado. Os links redundantes de operadoras distintas, Oi e Claro, funcionam simultaneamente 

Localidades  
Velocidade 

Antiga 
Velocidade 

Nova 

Água Clara, Anastácio, Anaurilândia, Bandeirantes, Batayporã, Bela 
Vista, Brasilândia, Campo Grande (CIJUS), Chapadão do Sul, Deodápolis, 
Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, 
Itaquiraí, Ivinhema, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Nova Alvorada do 
Sul, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato 
Grosso, Sete Quedas, Sonora e Terenos

2 Mb 10 Mb

Naviraí  2 Mb 30 Mb

Amambai, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, 
Bonito, Caarapó, Campo Grande (Casa da Mulher Brasileira e Depar-
tamento de Material e Patrimônio), Cassilândia, Corumbá (Fórum), 
Costa Rica, Coxim, Fátima do Sul, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, 
Paranaíba, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia

8 Mb 30 Mb

Coronel Sapucaia  - 10 Mb

Campo Grande (Unidades Chácara Cachoeira, Rua da Paz e Ricardo 
Brandão), Corumbá, Dourados (PJs e Gaeco), Ponta Porã e Três Lagoas  

20 Mb 50 Mb

Total de máquinas formatadas por meio de atendimento remoto 46

Total de diárias necessárias para atendimento presencial 70

Valor estimado do combustível para translado das máquinas R$11.452,10

Valor estimado de diárias para atendimento presencial R$35.088,64

Valor estimado da economia com a formação por meio de atendimento remoto R$46.656,74
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e, no caso de indisponibilidade do serviço de algum deles, o tráfego se mantém ininterrupto por meio do link 

operante, sem prejuízo da continuidade dos trabalhos daquela unidade.

A primeira Promotoria de Justiça na qual foi implantada esta sistemática física e lógica de redundância foi 

a de Sidrolândia. Atualmente a redundância de links encontra-se funcionando em 63,7% das localidades 

destinadas, conforme a seguir.

Tabela 70. Localidades que possuem redundância de links de internet

Nova solução de cópia de segurança dos arquivos

Visando garantir que os dados estejam disponíveis quando requisitados, foi adquirida no final de 2018 e 

implementada em fevereiro de 2019 a nova solução de cópia de segurança de dados, o Veeam Backup & 

Replication.

Esta ferramenta de backup implementa dois níveis de cópia: o primeiro método armazena localmente e 

executa cópias mais rápidas, necessitando de menos espaço em disco, sem a necessidade de mídias físicas 

para realizá-las. Já o segundo método armazena os dados em provedor de serviços em nuvem, sem riscos 

de perdas em caso de desastres físicos e permitindo crescimento escalável no armazenamento dos dados.

Preparação da infraestrutura para o Projeto Paiaguá

Objetivando integração, inteligência de gestão e tecnologia, no início do mês de fevereiro, o MPMS lançou o 

Projeto Paiaguá, que visa a implantação dos sistemas Quartzo, e-Jade, e-Turmalina, e-TurmalinaPrev, MVP 

e o novo Portal de Serviços, atendendo as necessidades da área-meio da Instituição. O DIT preparou toda a 

infraestrutura de TI para comportar a entrada em produção dos novos sistemas mencionados, atendendo 

suas especificidades.

Painel gerencial

Localidades Com Redundância Velocidade Total

Água Clara, Anastácio, Angélica, Bandeirantes, Campo Grande (Casa da 
Mulher Brasileira e Departamento de Material e Patrimônio), Corumbá 
(Fórum), Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Glória de Dourados, Itaquiraí, Rio 
Verde de Mato Grosso, Sonora e Terenos

20 Mb (10 Mb da OI e 10 
Mb da Claro)

Itaporã, Ribas do Rio Pardo, Mundo Novo e Nova Alvorada do Sul  
40 Mb (10 Mb da OI e 30 
Mb da Claro)  

Aparecida do Taboado, Camapuã, Coxim, Fátima do Sul, Jardim, Maracaju, 
Naviraí, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do 
Oeste e Sidrolândia

60 Mb (30 Mb da OI e 30 
Mb da Claro)  

Campo Grande (Unidades Chácara Cachoeira, Rua da Paz e Ricardo 
Brandão), Corumbá (sede), Dourados e Três Lagoas

100 Mb (50 Mb da OI e 
50 Mb da Claro)  
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Para melhor controle e gestão dos ativos de TI, foi criado um painel gerencial com localização e tempo de 

uso dos equipamentos. Para tanto, foram reunidas informações de dois bancos de dados, Genexus, referente 

ao sistema que gerencia patrimônios, e SCCM, resultando em relatórios mais completos e precisos do estado 

atual do parque de máquinas.

6.1.8.6 Sistemas da informação

Com objetivo de contribuir com a missão da STI, o Departamento de Sistemas da Informação (Desin) 

realizou atividades voltadas ao cumprimento das iniciativas e objetivos estratégicos institucionais, por meio 

de demandas para manutenção de sistemas já existentes, com o fim de manter e atender as necessidades 

de seus usuários, bem como no atendimento de projetos definidos no PDTI, fornecendo ainda novas funcio-

nalidades e ferramentas tecnológicas para seus usuários.

Para o atendimento destas duas grandes frentes, manutenção de sistemas e implementação de novos 

projetos, o Desin conta com vários perfis de profissionais especializados nas áreas de análise, programação, 

inteligência de negócios e design.

Durante o primeiro semestre de 2019, foram realizados mais de 121 ciclos de atividades de manuten-
ções e mais de 1.300 atendimentos de chamados dos usuários, o que representa um aumento de 13% 
e 57%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Destacam-se as maiores demandas por ciclos de ma-

nutenção para os seguintes projetos: Portal MPMS, SAJ-Relatórios e Painéis de BI. Já em relação ao número 

de atendimentos, os três mais solicitados são: Portal MPMS, Sistema de Ponto Online e SAJ-Relatórios.

No cumprimento do PDTI 2018/2019, destinado a novos projetos de serviços, o Desin efetuou em 2019 a 

entrega de 56% das demandas concluídas no planejamento, sendo os novos projetos de serviços e funcio-

nalidades disponibilizados por meio de um esforço de trabalho efetuado em mais de 69 ciclos de atividades 

de projetos, tornando acessíveis novas ferramentas e serviços para utilização de membros e servidores do 

MPMS, tais como: 

Nova página de plantão da STI: atualização da página de plantão do Portal do MPMS para conter as novas 

informações dos plantonistas de STI por níveis de atendimento, com gerenciador de conteúdo do portal de 

forma a demonstrar os dados dinamicamente.

Relatórios dos Centros de Apoio Operacional - Resolução nº 14/2017-CPJ: foram disponibilizados para 

os CAOs dez novos relatórios de informações de procedimentos extrajudiciais de todas as Promotorias de 

Justiça, contendo filtros relacionados a área de atuação de cada CAO. Para tanto foi necessário produzir o 

mapeamento completo de acordo com a tabela taxonômica em relação a cada Centro de Apoio.

Sistema de Gestão de Pessoas - Novo front-end da aplicação: com intuito de proporcionar uma melhor 

experiência de utilização da ferramenta por parte dos usuários, foi desenvolvida a atualização tecnológica 

das regras de negócio e novas telas de interação com o sistema responsável pelas informações de gestão 

de pessoas.

Serviço de integração de informações com órgão prisional: foi desenvolvido webservice para o fim de pos-

sibilitar a integração de dados e a troca de informações entre instituições, em especial o MPMS e a Agepen.
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Monitoramento de integração de movimentação de inquéritos policiais: para garantir a plena atualização 

da movimentação de inquéritos policiais (IPs) entre o MPMS e o TJMS, foi desenvolvimento o painel de mo-

nitoramento de integração de movimentações de IPs entre os sistemas SAJMP e SAJTJ, com a geração de 

relatórios automatizados, com o registro das ocorrências de inconsistências de integração.

Sistema de Distribuição - manutenção adaptativa de distribuição de dilação de prazo automatizada: em 

atendimento à necessidade de automação de distribuições de procedimentos extrajudiciais aos membros 

do CSMP, foi desenvolvida uma nova funcionalidade do Sistema de Distribuição - SD, para distribuição dos 

procedimentos para análise de dilação de prazo.

Migração do Projeto Expert, antigo Portal DAEX, para estrutura da STI: de modo a dar continuidade ao 

suporte do sistema, foi realizada a migração de infraestrutura e de arquitetura do Projeto Expert, com vários 

benefícios para o sistema, a exemplo da maior estabilidade, segurança e controle de alterações realizadas 

em funcionalidades.

Novo Painel Expert: com a evolução constante do sistema Expert, voltado para o gerenciamento de 

demandas ao Daex, foi realizada a manutenção evolutiva do painel de indicadores do sistema, com intuito 

de prover indicadores de gestão necessários para o desenvolvimento do trabalho.

Produtividade das Procuradorias de Justiça: para permitir o acesso do público externo às atividades minis-

teriais em segundo grau, foi desenvolvida uma nova área no Portal do MPMS, para exibição da produtividade 

das Procuradorias de Justiça, classificada por mês e ano.

Mapa do Crime, versão 2.0: com intuito de proporcionar uma melhor experiência na utilização da aplicação, 

uma nova versão do Mapa do Crime foi desenvolvida, com a reformulação do leiaute para melhor exibição 

das informações, e ainda uma melhoria de 200% de desempenho na exibição dos dados no mapa. O Mapa 

do Crime é uma ferramenta que oferece aos membros do MPMS informações de inteligência sobre ocorrên-

cias de crimes por meio de visualização georreferenciada para todas as comarcas do estado. Esta aplicação 

tem os seguintes objetivos:

 z Promover o conhecimento do ambiente criminal da comarca;

 z Auxiliar no controle externo da atividade policial;

 z Auxiliar o membro do ministério público na tomada de decisões que envolvam a segurança pública.

Apoio ao Projeto Paiaguá - análise de requisitos e migração de dados: com o apoio dos analistas do 

Desin, foram realizados diversos trabalhos voltados à preparação de todos os dados administrativos que 

poderão ser migrados para o novo sistema da área-meio, tais como informações de pessoas, setores, patri-

mônio, almoxarifado e fornecedores. O Projeto Paiaguá visa a modernização administrativa do MPMS, com 

foco na atualização e integração de sistemas, de bancos de dados e de informações, de forma a viabilizar a 

automação e virtualização de seus processos organizacionais administrativos.

Painel Monitoramento Distribuição – SAJMP: para proporcionar o acompanhamento em tempo real das 

distribuições efetuadas no sistema da área finalística, foi desenvolvido o novo painel de distribuições do 

SAJMP, contendo os dados necessários para o monitoramento de seu funcionamento, permitindo também 

a utilização de forma analítica na identificação de comportamentos não mapeados.
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Gabinete Virtual – SIMP: de forma a proporcionar aos membros uma melhor visibilidade de informações 

processuais e procedimentais das Promotorias de Justiça, foi desenvolvido o Gabinete Virtual, contendo in-

dicadores qualitativos e quantitativos da situação atual das Promotorias em relação ao sistema da atividade 

finalística da Instituição. Por meio desse novo painel, é possível que o membro visualize prontamente as 

informações gerenciais da Promotoria em que está exercendo suas funções.

Consulta de ementário: para dar maior visibilidade aos atos decisórios do CSMP, foi criada a nova página de 

consulta de ementas, não somente permitindo a busca como também o acesso integral aos documentos 

relacionados.

Novos portais dos Centros de Apoio Operacional: com intuito de dar continuidade à atualização tecnoló-

gica e melhor usabilidade aos acessos de usuários internos e externos, foi implementada a nova página dos 

CAOs, na qual é possível também acessar as páginas dos núcleos de apoio relacionados.

6.1.8.7 Outras iniciativas

Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial

A inteligência artificial tem como objetivo o desenvolvimento de soluções modernas, disruptivas e que 

fogem ao tradicional. Seguindo essa tendência, o MPMS criou o Laboratório de Pesquisa e Inovação, com 

objetivo de aplicar as tecnologias resultantes de pesquisas realizadas pelas maiores empresas e universida-

des do mundo na criação de soluções alinhadas aos objetivos estratégicos do MPMS, propiciando melhor 

discernimento sobre seus dados e maior valor na entrega dos serviços prestados à sociedade.

Em abril de 2019 as atividades do Laboratório de Pesquisa e Inovação do MPMS passaram a ser executadas 

em local exclusivo, inicialmente na ESMP-MP e, desde novembro, no prédio das Promotorias de Justiça da 

Chácara Cachoeira, contando com quatro servidores. Atualmente o laboratório está trabalhando em quatro 

novas ferramentas de automação no âmbito do Daex, descritas a seguir:

 z Realização de análises contábeis nos livros e escrituração eletrônica das fundações privadas;

 z Realização de laudos de análise prévia em solicitações de atendimento;

 z Automação na pesquisa e análise de preços no Cortec-EA;

 z Criação de aplicativo móvel para automação da análise das regras de acessibilidade em edifícios.

Tão logo essas ferramentas sejam concluídas, serão agregadas ao novo Portal Daex por meio do Sistema 

de Apoio Técnico às Atividades de Execução - EXPERT, e poderão ser disponibilizadas a todas as outras 

unidades do Ministério Público brasileiro que o utilizam.

Plantão de TI

No final de 2018, foi publicada a Resolução nº 34/2018-PGJ, 18.12.2018, que disciplina o Sistema de Plantão 

para os servidores da STI, nos dias não úteis e após o expediente dos dias úteis, por meio do telefone funcional.
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Em razão disso, a STI mapeou os principais atendimentos e criou, em fevereiro de 2019, o Manual do Plantão 
de TI, com a finalidade de apoiar os servidores plantonistas nos pedidos de auxílio recebidos de membros e 

servidores do MPMS em todo o Estado.

Vale ressaltar que nos dias úteis, durante o expediente, está disponível para suporte a Central de Serviços 

de TI, que pode ser acionada via chamado no @Serviços ou em casos de impossibilidade de abertura de 

chamado por meio do telefone do Service Desk. A escala de plantonistas pode ser consultada no Portal do 

MPMS, no menu Mais, opção Plantão STI.

Nomeação de servidores para o Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial

Em novembro foram nomeados dois Chefes de Núcleo de Pesquisa e Inovação para integrar a Comissão de 

Pesquisa e Inovação em Inteligência Artificial no intuito de contribuir para a reformulação de processos por 

meio de melhorias que podem ser de ordem incremental ou disruptiva, buscando a resolução rápida de um 

problema ou o desenvolvimento de uma ideia a ser testada.
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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-Ge-

ral do Ministério Público. Os demais componentes, Procuradores de 

Justiça, somam nove membros que são eleitos pela classe.

O CSMP se reúne semanalmente, conforme calendário de reuniões or-

dinárias previamente estabelecido, e extraordinariamente, por convo-

cação de seu Presidente. Sobre as atuações do Conselho relativas às 

atividades de finalidade executiva do MPMS, destaca-se as análises de: 

homologação da promoção de arquivamento de inquéritos civis e pro-

cedimentos, processos administrativos e, ainda, processos que tratam 

de movimentação na carreira.

A composição para o biênio 2019/2020 foi eleita em 2018 e sua posse 

ocorreu durante Sessão Solene do Colégio de Procuradores de Justiça, 

em 7.2.2019. A sessão solene contou com a presença do então Corre-

gedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, e 

demais membros da Corregedoria Nacional.

Figura 89. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, 

Corregedor do MPMS, Marcos 

Antonio Martins Sottoriva, e então 

Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, 

durante solenidade de posse dos 

representantes do CSMP, para 

o biênio 2019/2020, na Sala do 

Colégio de Procuradores de Justiça, 

em 7.2.2019.
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7.1.8.1 Composição do Conselho Superior do 
Ministério Público no biênio 2019/2020

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 Silvio Cesar Maluf

Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro

Procurador de Justiça João Albino Cardoso Filho

Procurador de Justiça Francisco Neves Junior

Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda

Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva

Procurador de Justiça Silasneiton Gonçalves

Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan

Tabela 71. Distribuição de inquéritos civis e procedimentos

Conselheiros Quantidade

Silvio Cesar Maluf 1

Antonio Siufi Neto 1

Belmires Soles Ribeiro 3

João Albino Cardoso Filho 1

Francisco Neves Júnior 3

Edgar Roberto Lemos de Miranda 0

Jaceguara Dantas da Silva 1

Silasneiton Gonçalves 2

Alexandre Lima Raslan 3



248

Relatório Anual de Atividades  |  2019

Tabela 72. Distribuição de procedimentos administrativos

Tabela 73. Distribuição de processos de remoção e promoção

Tabela 74. Sessões do CSMP em 2019

Conselheiros Quantidade

Silvio Cesar Maluf 1

Antonio Siufi Neto 1

Belmires Soles Ribeiro 3

João Albino Cardoso Filho 1

Francisco Neves Júnior 3

Edgar Roberto Lemos de Miranda 0

Jaceguara Dantas da Silva 1

Silasneiton Gonçalves 2

Alexandre Lima Raslan 3

Conselheiros Quantidade

Silvio Cesar Maluf 0

Antonio Siufi Neto 0

Belmires Soles Ribeiro 0

João Albino Cardoso Filho 0

Francisco Neves Júnior 1

Edgar Roberto Lemos de Miranda 0

Jaceguara Dantas da Silva 1

Silasneiton Gonçalves 0

Alexandre Lima Raslan 0

Ordinárias 43

Extraordinárias 2



249

Órgãos colegiados

Tabela 75. Autos julgados

7.1.8.2 Atividades desenvolvidas pelo CSMP em 2019

 z Elegeu o Secretário do Conselho Superior do MP e seu substituto para o mandato de 1 ano.

 z Referendou designações que agregaram membros do MPMS aos órgãos da Administração Superior.

 z Aprovou ad referendum a lista de antiguidade dos membros do MPMS, atualizada até 31.12.2018.

Autos julgados - 2019 Quantidade

Arquivados

Inquérito civil 1.479

Procedimento preparatório 221

Procedimento administrativo 1

Notícia de fato - recurso 32

Pedido de providência 3

Diligências 

Inquérito civil 60

Procedimento preparatório 7

Não arquivados/remessa ao PGJ

Inquérito civil 12

Procedimento preparatório 0

Remessa ao MPF / MPT

Inquérito civil 20

Procedimento preparatório 3

Notícia de fato 2

Prorrogação de prazo

Inquérito civil 1

Procedimento preparatório 0
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 z Apreciou Relatórios Circunstanciados das Correições Ordinárias realizadas pela Corregedoria Nacional do 

Ministério Público nas Promotorias de Justiça de primeira e segunda entrância e entrância especial.

 z Indicou um Procurador de Justiça 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 atuar em inquéritos civis e procedi-

mentos.

 z Apreciou declarações de declínio de atribuições dos Promotores de Justiça para atuar em inquéritos civis 

e procedimentos.

 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 os nomes de Promotores de Justiça para fins de promoções e 

remoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, de entrância especial e de segunda entrância.

 z Apreciou os Relatórios da Ouvidoria do Ministério Público.

 z Referendou as portarias que agregaram os Procuradores e Promotores de Justiça ao Gabinete do PGJ.

 z Deferiu pedidos de remoção por permuta entre Promotores de Justiça das comarcas de Campo Grande 

e Três Lagoas.

 z Concedeu licença para elaboração de trabalho final de curso de mestrado para Promotores de Justiça. 

 z Concedeu licença integral a Promotora de Justiça para frequentar curso de doutorado.

 z Tomou ciência do certificado de conclusão de curso de doutorado encaminhado por Procurador de 

Justiça.

 z Tomou ciência dos certificados de conclusão de curso de mestrado encaminhados por Promotores de 

Justiça.

 z Concedeu licença para elaboração de trabalho final de curso de mestrado para Promotores de Justiça.

 z Concedeu licença para defesa de dissertação de curso de mestrado para Promotor de Justiça.

 z Autorizou Promotores de Justiça a residirem em comarcas diversas daquelas de que são titulares.

 z Decidiu pelo vitaliciamento dos Promotores de Justiça Adriano Barrozo da Silva, Anthony Allison Brandão 

Santos, Fábio Adalberto Cardoso de Morais, Felipe Almeida Marques, Gilberto Carlos Altheman Júnior, 

Gustavo Henrique Bertocco de Souza, Juliana Pellegrino Vieira, Mariana Sleiman Gomes, Michel Maesano 

Mancuelho e Paulo Henrique Mendonca de Freitas.

 z Aprovou a proposta de Resolução nº 2/2019-CSMP, de 24.9.2019, que altera dispositivos da Resolução nº 

1/2009-CSMP, de 4.3.2009, que disciplina, no âmbito do MPMS, o processo de escolha dos membros que 

serão indicados para a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional 

de Justiça.

 z Aprovou a proposta de elaboração de enunciado referente aos arts. 38 e 39 da Resolução nº 15/2007-PGJ, 

de 27.11.2007, que disciplina o inquérito civil e demais investigações do Ministério Público na área dos 
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interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, as audiências públicas, 

os compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações, bem como ao art. 6º, §§ 7º, 8º e 10, 

da Resolução nº 6/2019-CPJ, de 5.4.2019, que disciplina o compromisso de ajustamento de conduta nos 

atos de improbidade administrativa, o acordo de leniência no âmbito do Ministério Público.

 z Julgou recursos em reclamações disciplinares.

 z Apreciou o calendário das reuniões ordinárias do CSMP para o ano de 2020.
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7.2 Colégio de Procuradores de Justiça

O Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) 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 CPJ dar posse, em sessão 

solene, ao Procurador-Geral de Justiça, aos membros do CSMP, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e 

seu substituto, aos Procuradores de Justiça e aos Promotores de Justiça Substitutos.

Em 2019 foram realizadas nove sessões ordinárias e duas extraordinárias, além de três sessões solenes. Des-

tacaram-se as seguintes atividades durante as reuniões ordinárias e extraordinárias do ano:

 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 da Resolução nº 1/2019-CPJ, de 26.2.2019, alterando a Resolução nº 18/2010-PGJ, de 

9.9.2010, que fixa as atribuições das Promotorias de Justiça do MPMS, para instalação da 4ª Promotoria 

de Justiça da comarca de Naviraí;

 z Aprovação da Resolução nº 2/2019-CPJ, de 26.2.2019, alterando a Resolução nº 18/2010-PGJ, de 

9.9.2010, para redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça Cíveis da comarca de Dourados;

 z Aprovação da cessão de uso gratuito da antiga sede das Promotorias de Justiça de Aparecida do Taboado 

para o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região;

 z Aprovação da Resolução nº 3/2019-CPJ, de 26.2.2019, alterando a Resolução nº 18/2010-PGJ, de 

9.9.2010, para instalação da Promotoria de Justiça da comarca de Coronel Sapucaia e elevação da Pro-

motoria de Justiça da comarca de Terenos para a segunda entrância;

 z Aprovação do projeto de lei complementar que modifica o anexo da Lei Complementar nº 72, de 

18.1.1994, que transforma e cria cargos de Promotor de Justiça do MPMS;

 z Eleição de Procurador de Justiça como Secretário do Colégio de Procuradores de Justiça para o mandato 

de dois anos;

 z Eleição das Comissões Permanentes do Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos;

 z Apreciação do relatório estatístico referente às manifestações registradas no quarto trimestre de 2018 na 

Ouvidoria do Ministério Público, bem como o relatório analítico referente ao segundo semestre do ano 

de 2018;

 z Aprovação da Resolução nº 5/2019-CPJ, de 5.4.2019, que altera a Resolução nº 15/2007-PGJ, de 

27.11.2007, a qual disciplina o inquérito civil e as demais investigações do Ministério Público na área dos 

interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, as audiências públicas, 

os compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações;
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 z Aprovação da Resolução nº 6/2019-CPJ, de 5.4.2019, para regulamentar a celebração de compromisso 

de ajustamento de conduta e acordo de leniência em relação a atos de improbidade administrativa;

 z Aprovação da criação de cargos comissionados para atender à ESMP-MS e ao CI;

 z Aprovação da Resolução nº 7/2019-CPJ, de 20.5.2019, alterando a Resolução nº 1/2018-CPJ, de 24.7.2018, 

para alterar o número de Assessores Especiais agregados à Corregedoria-Geral do MPMS;

 z Apreciação do Relatório Anual das Atividades do MPMS do exercício de 2018;

 z Apreciação do relatório estatístico e avaliação de resultados sobre as atividades desenvolvidas pela Corre-

gedoria-Geral do Ministério Público durante o ano de 2018;

 z Decisão sobre a designação de Procurador de Justiça para o cargo de Ouvidor do MPMS até o término 

do mandato;

 z Aprovação da revisão geral anual da remuneração dos servidores do MPMS;

 z Aprovação da Resolução nº 8/2019-CPJ, de 2.7.2019, alterando a Resolução nº 18/2010-PGJ, de 9.9.2010, 

para redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Ponta Porã;

 z Votação pela concessão de reabilitação de membro do Ministério Público;

 z Aprovação da transformação de um cargo de assessor jurídico, símbolo MPAS-206, para dois cargos de 

chefe de núcleo, símbolo MPDS-107;

 z Votação pelo conhecimento e pelo desprovimento de recurso administrativo postulado por Promotor de 

Justiça designado para atuar em inquérito civil;

 z Escolha da lista tríplice para o cargo de Ouvidor do MPMS, sendo formada pelo Procurador de Justiça 

Olavo Monteiro Mascarenhas e pelos Promotores de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani e Douglas 

Silva Teixeira;

 z Realização de sessão solene de posse do Ouvidor do Ministério Público para o biênio 2019/2021;

 z Aprovação da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2020;

 z Determinação de criação de comissão formada pelos Coordenadores das Procuradorias de cada área 

para discussão sobre a alteração da resolução do plantão permanente;

 z Ciência do relatório analítico do primeiro semestre de 2019 da Ouvidoria do MPMS;

 z Aprovação da proposta de atualização do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público;

 z Aprovação da Resolução nº 9/2019-CPJ, 4.11.2019. alterando a Resolução nº 18/2010-PGJ, de 9.9.2010, 

para instalação da 3ª Promotoria de Justiça na comarca de Amambai e redefinição das regras de divisão 

de atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Aquidauana;

 z Aprovação da Resolução nº 10/2019-CPJ, de 7.11.2019, que altera a Resolução nº 1/2015-CPJ, de 

16.3.2015, que institui o Regimento Interno da Ouvidoria do MPMS;

 z Aprovação da Resolução nº 11/2019-CPJ, de 22.11.2019, que altera a Resolução nº 18/2010-PGJ, de 

9.9.2010, para instalar a 76ª Promotoria de Justiça da comarca de Campo Grande;

 z Aprovação da lista contendo os nomes dos membros do Ministério Público que completaram 40 anos 

ou mais de carreira, bem como aos Procuradores-Gerais de Justiça que fizeram e fazem parte da história 
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da Instituição, para concessão da comenda “Colar do Mérito Manuel 

Ferraz de Campos Salles”;

 z Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do Colégio de Pro-

curadores de Justiça do ano de 2020;

 z Aprovação da Resolução nº 12/2019-CPJ, de 22.112019, que dispõe 

sobre as normas para a eleição ao cargo de Procurador-Geral de 

Justiça do ano de 2020;

 z Aprovação do projeto de lei que altera a Lei nº 4.633, de 24.12.2014 

– que fixa receita para o Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimen-

to do Ministério Público (FEADMP/MS) – e a ela acrescenta disposi-

tivos;

 z Conhecimento do relatório de atuação da ESMP-MS, em dois anos 

de criação;

Figura 90. Reunião Ordinária do 

Colégio de Procuradores de Justiça, 

em 12.12.2019.

 z Autorização para realização de correição ordinária nas Procurado-

rias de Justiça e indicação de quatro Procuradores de Justiça para 

comporem a comissão correcional;

 z Aprovação da Resolução nº 13/2019-CPJ, de 28.11.2019, que altera 

a Resolução nº 1/CPJ/95, de 13.2.1995, que institui o “Colar do 

Mérito Manuel Ferraz de Campos Salles”;

 z Aprovação da Resolução nº 14/2019-CPJ, de 2.12.2019, que institui 

o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do MPMS;

 z Aprovação do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do MPMS;

 z Aprovação da Resolução nº 15/2019-CPJ, de 6.12.2019, que 

concede a membros do Ministério Público Estadual a comenda 

“Colar do Mérito Manuel Ferraz de Campos Salles”;
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 z Aprovação da Resolução nº 16/2019-CPJ, de 12.12.2019, que aprova o novo Planejamento Estratégico do 

MPMS, composto pelo Plano Estratégico Institucional e pelos Planos Estratégicos Setoriais revisados para 

o período de 2020 a 2025, bem como pelos Planos Diretores elaborados para o período de 2020 a 2022 

e pelo Plano Geral de Atuação 2020 do MPMS;

 z Análise e aprovação de requerimento da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério 

Público (ASMMP);

 z Realização de Sessão Solene para outorga da Comenda “Colar do Mérito Manuel Ferraz de Campos 

Salles” aos membros do Ministério Público que completaram 40 anos ou mais de carreira, bem como aos 

Procuradores-Gerais de Justiça que fizeram e fazem parte da história desta Instituição.
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8.1 Ouvidoria do MPMS
Ouvidor:   Procurador de Justiça Silasneiton Gonçalves (1º.1 a 7.2.2019) 
   Procurador de Justiça Adhemar Mombrum de Carvalho Neto (7.2 a 14.9.2019) 
   Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas (15.92019 a 31.12.2019)

À Ouvidoria do MPMS, canal permanente de comunicação direta com o MPMS que tem por objetivo interagir 
com o cidadão, compete o recebimento, os registros e o exame das manifestações recebidas pelos meios de 
comunicação disponíveis à sociedade (portal da Instituição, contato telefônico, atendimento presencial e 
correspondência) e seu encaminhamento aos órgãos competentes.

O ano de 2019 marcou ainda a alteração de endereço da Ouvidoria 
para a Unidade Ricardo Brandão, a partir de 11.1.2019, após uma 
atuação de aproximadamente dez anos no prédio da Procuradoria-
-Geral de Justiça. Com a mudança, o principal canal de atendimento 
da Instituição passou a ficar mais acessível ao cidadão, tendo em vista 
a proximidade do prédio com a área central da cidade e com as princi-
pais vias de trânsito e transporte público.

O período de 1º.1 a 31.12.2019 contabilizou 4.278 registros de aten-
dimentos, entre os quais 759 foram conferidos como insuficientes 
para encaminhamento, restando 3.519 atendimentos admitidos 
como manifestação.

Durante o mês de fevereiro de 2019, a Ouvidoria passou a utilizar um 
recurso específico de telefonia, instalado em todos os terminais de 
atendimento telefônico, que permitiu aferir a quantidade de ligações 
recebidas pelo órgão, por meio dos números 3318-2032, 127 e 
0800.647-1127. O sistema utilizado pelo novo recurso permitiu um 
maior controle das ligações e uma análise mais acurada das atividades 
executadas. No período de 18.2 a 27.12.2019, foram computadas 

Figura 91. Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça de Planejamen-

to e Gestão Institucional, Hudson 

Shiguer Kinashi, como Procurador-

-Geral de Justiça em exercício, e Pro-

curador de Justiça Olavo Monteiro 

Mascarenhas, durante cerimônia de 

posse deste como Ouvidor do MPMS 

para o biênio 2019/2021, na Sala do 

Colégio de Procuradores de Justiça, 

em 24.10.2019.
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3.099 ligações recebidas pela Ouvidoria, que, após tratamento e análise de seu conteúdo, foram filtradas 
resultando em 420 atendimentos registrados via contato telefônico no SAJMP.

Figura 92. Ligações recebidas e tratadas pela Ouvidoria

Em 2019, dos 4.278 registros de atendimento, 2.221 manifestações versaram sobre improbidade admi-
nistrativa (51,92%), o que representa um aumento de 36% em relação ao ano anterior. O gráfico a seguir 
mostra a evolução anual das manifestações acerca dessa temática para os anos de 2018 e 2019:

Figura 93. Evolução de denúncias de improbidade administrativa – 2018-2019.

Em 2019 as denúncias acerca da temática retomaram um crescimento em relação ao ano anterior. Dos 
2.221 registros de manifestações em 2019, 51% corresponderam a questões relativas às gestões das Prefei-
turas Municipais e Câmaras de Vereadores.
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A média mensal de atendimentos no ano de 2019 atingiu 356,5 
ao mês, revelando uma redução de cerca de 9,4% em relação ao ano 
anterior (média mensal de 393 atendimentos).

Ressalta-se que a Ouvidoria vem aprimorando a forma como as avalia-
ções são feitas durante registros, por meio de prévias de atendimento 
que permitem classificar corretamente as manifestações recebidas, 
identificando, inclusive, aquelas que não correspondem a nenhuma 
área de atuação do MPMS.

8.1.1 Canais de atendimento

Tal qual se observou nos anos anteriores, o canal de atendimento mais 
utilizado foi o formulário eletrônico disponibilizado no portal da Ins-
tituição. Dos 4.278 atendimentos realizados pela Ouvidoria, 3.335 se 
deram por meio deste canal, o que corresponde a 77,96% do total, 
demonstrando uma crescente adesão à utilização do meio digital para 
fins de registros de demandas ao MPMS.

O segundo canal mais utilizado foi o contato telefônico, com um total 
de 420, correspondendo a 9,82% do total. Ambos os canais totalizaram 
87,77 das manifestações recebidas, o que corrobora serem as ferra-
mentas de maior eficiência disponibilizadas para o cidadão pelo MPMS.

Figura 94. Canais de atendimento
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8.1.2 Manifestações

8.1.2.1 Tipos de manifestação

Ao longo do ano, a mais frequente manifestação foi a representação, 
com 3.503 registros, correspondentes a 81,88% dos atendimentos rea-
lizados pela Ouvidoria.

Figura 95. Tipos de manifestação da Ouvidoria (outros: sugestões, elogios, 

solicitação de acesso à informação e críticas)

8.1.2.2 Matéria das manifestações

O assunto predominante em 2019 correlaciona-se à temática da im-
probidade administrativa (51,92%), seguido dos registros categoriza-
dos como meio ambiente (7,53%), concurso público (5,94%), crimes 
(5,28%), idosos (3,53%) e infância e juventude (3,32%). Acerca 
da categoria idosos, cabe observar que esta integrava a categoria 
educação/saúde/idoso/pessoas com deficiência até o ano de 2017. A 
delimitação exclusiva a partir de 2018 apresentou significativo número 
de registros, totalizando 69 naquele ano (1,46% do total) e, no ano de 
2019, corresponderam a 151 manifestações (3,53% do total).
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Tabela 76. Matéria das manifestações

8.1.2.3 Manifestações por município

Registrar a localidade de origem das manifestações concede maior eficiência nos atendimentos e no acom-
panhamento dos canais da Ouvidoria. Diante disso, a análise das manifestações por município permitiu 
constatar registros advindos da totalidade dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, o que corres-
ponde à abrangência geográfica de 100% nos atendimentos da Ouvidoria.

Matéria Percentual

Improbidade administrativa 51,92%

Meio ambiente 7,53%

Concurso público 5,94%

Crimes 5,28%

Demandas alheias à competência do Ministério Público 4,30%

Idosos 3,53%

Infância e juventude 3,32%

Violência doméstica 2,69%

Consumidor 2,24%

Saúde 2,10%

Outros 2,06%

Consultas e dúvidas jurídicas 1,99%

Controle externo da atividade policial 1,73%

Serviços públicos 1,22%

Atuação de membros ou servidores 0,94%

Administração e funcionamento do Ministério Público 0,68%

Educação 0,54%

Acessibilidade 0,51%

Discriminação de gênero, etnia, condição física, social ou mental 0,51%

Eleições 0,35%

Lei de Acesso à Informação 0,33%

Execução penal 0,30%
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Tabela 77. Manifestações da Ouvidoria por município

MUNICÍPIO Quantidade

Campo Grande 1.432

Dourados 467

Sidrolândia 198

Três Lagoas 129

Ribas do Rio Pardo 97

Rio Brilhante 92

Deodápolis 73

Corumbá 66

Nova Andradina 61

Bandeirantes 59

Nova Alvorada do Sul 57

Bonito 55

Iguatemi 53

Camapuã 52

Terenos 47

Juti 45

Miranda 45

Maracaju 45

Ponta Porã 44

Sonora 43

Naviraí 40

Itaporã 39

Bodoquena 39

Chapadão do Sul 38

Caarapó 38

Nioaque 36

Aquidauana 36

Coxim 35

Glória de Dourados 35

Anastácio 35

Selvíria 34

MUNICÍPIO Quantidade

Mundo Novo 32

Água Clara 29

Ladário 28

Ivinhema 28

Amambai 27

Jateí 24

Fátima do Sul 24

Inocência 23

Aparecida do Taboado 23

Paranaíba 22

Douradina 21

São Gabriel do Oeste 21

Itaquiraí 21

Batayporã 20

Laguna Carapã 19

Rio Verde de Mato Grosso 19

Bela Vista 19

Angélica 18

Novo Horizonte do Sul 17

Vicentina 16

Porto Murtinho 16

Brasilândia 16

Anaurilândia 14

Jardim 14

Costa Rica 14

Guia Lopes da Laguna 14

Rochedo 13

Coronel Sapucaia 13

Antônio João 13

Cassilândia 13

Figueirão 12
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8.1.3 Avaliação dos trabalhos desenvolvidos

A Ouvidoria realiza, ao longo do ano, avaliações constantes dos seus trabalhos, com elaboração de relatórios 
trimestrais e semestrais de suas atividades, a exemplo dos apresentados ao CNMP. As avaliações periódi-
cas demonstraram o aumento da qualidade dos serviços prestados à sociedade. Foram empregadas novas 
abordagens e adequações para melhor aferir como promover a atuação do órgão em prol do cidadão.

A população tem demonstrado, gradativamente, maior conhecimento acerca de como proceder, seja quanto 
a como estabelecer o contato com os órgãos públicos, seja quanto a como exigir destes maior eficácia dos 
serviços e dos agentes públicos ao seu dispor. Isso se verifica por meio das falas dos contatantes, pelas mo-
dalidades de acesso aos canais e pelos registros dos temas de competência do MPMS.

O aprimoramento na comunicação constitui prática contínua da equipe da Ouvidoria, a qual busca com-
preender as demandas apresentadas e conciliá-las com as premissas institucionais. Os atendimentos são 
registrados de forma a tornar célere o encaminhamento aos órgãos de execução do MPMS.

A partir do segundo semestre de 2019, a equipe da Ouvidoria passou a orientar os contatantes a realizar 
registros iniciais de reclamação diretamente junto ao órgão envolvido nesta, quando demanda alheia às atri-
buições do MPMS. Assim, as reclamações que envolvam agentes e serviços públicos municipais e estaduais 
são registradas no MPMS apenas quando o contatante não recebeu o atendimento diretamente no órgão 
ou pelo agente envolvido.

MUNICÍPIO Quantidade

Dois Irmãos do Buriti 11

Eldorado 10

Paraíso das Águas 10

Taquarussu 9

Pedro Gomes 9

Corguinho 8

Bataguassu 8

Aral Moreira 7

Caracol 7

MUNICÍPIO Quantidade

Santa Rita do Pardo 6

Tacuru 6

Paranhos 5

Alcinópolis 5

Jaraguari 4

Rio Negro 2

Japorã 2

Sete Quedas 1
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8.1.4 Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC/MPMS) - Lei 
de Acesso à Informação

Vinculado à Ouvidoria, o SIC/MPMS recebeu apenas 12 solicitações de 
acesso à informação em 2019. Essa quantidade pequena de solicita-
ções encaminhada evidencia que a Instituição tem cumprido o mister 
de bem informar por meio do Portal de Transparência, garantindo o 
acesso simples e descomplicado das informações referentes à Institui-
ção.

Tabela 78. Perfil dos solicitantes e situação dos atendimentos – 
LAI

8.1.4.1 Capacitação

Acerca dos treinamentos e capacitação, durante o ano de 2019, três 
integrantes da equipe da Ouvidoria do MPMS obtiveram a certificação 
em Ouvidorias para o Ministério Público. A capacitação foi promovida 
pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, em parceria com a Ouvi-
doria-Geral da União (OGU) e com a Escola Nacional de Administração 
(ENAP), tendo sido realizado em cinco etapas (quatro na modalidade 
EaD e uma presencial), entre os meses de março e junho.

Arrow-Down52%
DE REDUÇÃO NAS SOLICITAÇÕES 
DE ACESSO À INFORMAÇÃO 
ENTRE 2018 E 2019

Tipo Quantidade

Pessoa física 12

Pessoa jurídica 0

Gênero Quantidade

Masculino 6

Feminino  6

Não se aplica  0

Situação dos pedidos Quantidade

Respondidos dentro do prazo 7

Respondidos fora do prazo 2

Em atendimento - fora do prazo 2

Em atendimento - dentro do prazo 1
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Na modalidade EaD, foram realizados os módulos: Gestão em Ouvidorias para o Ministério Público, Tra-
tamento de denúncias em Ouvidoria para o Ministério Público, Acesso à informação (LAI) e Resolução de 
conflitos no contexto das Ouvidorias do MP. O módulo presencial tratou da temática “Práticas de atendi-
mento ao público para as Ouvidorias do Ministério Público brasileiro”, e foi realizado no plenário do CNMP 
nos dias 26 e 27.6.2019.

8.1.4.2 Integração e estratégias

O fortalecimento da Ouvidoria como canal de comunicação incorpora-se aos objetivos do Ministério Público 
brasileiro e, nesse sentido, o MPMS se faz presente nas discussões de trabalho do Conselho Nacional dos 
Ouvidores do Ministério Público (CNOMP) – integrado por todos os Ouvidores do Ministério Público dos 
Estados e da União – por meio de seu Ouvidor, Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas. As 
reuniões do CNOMP são trimestrais e deliberam sobre assuntos inerentes às Ouvidorias do Ministério Público 
dos Estados e da União, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços em todo o Brasil, primando pelo 
cumprimento dos princípios insertos no art. 37 da Constituição Federal.

Para o ano de 2020, a Ouvidoria do MPMS pretende, em conjunto com a Seplange, elaborar o Planejamento 
Estratégico da Ouvidoria, definindo objetivo(s) estratégico(s), iniciativas, projetos e indicadores capazes de 
monitorar a execução do plano. Pretende, ainda, realizar o mapeamento dos seus processos, de forma que 
as atividades do órgão possam ser melhor compreendidas em todas as suas etapas de execução.

Também serão produzidos materiais informativos acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria 
(banners, folhetos, informativos, adesivos), bem como será dada continuidade à participação da Ouvidoria 
em ações sociais e mutirões.
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9.1 Procuradorias de Justiça
O MPMS 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 
2/2012-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 Procuradorias 
de Justiça, além de dirimir dúvidas sobre regras de distribuição dos processos judiciais, coordenar a elabo-
ração da escala de comparecimento às sessões de julgamento do 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.

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 em livro próprio. 
Durante as reuniões ordinárias, foram deliberados assuntos de interesse das respectivas áreas, além de 
assuntos de interesse institucional.

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.

No ano de 2019, foram recebidas e expedidas diversas correspondências de interesse das Coordenadorias 
e de seus integrantes, em especial quanto às convocações para reuniões e encaminhamento das atas ao 
Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e ao CSMP.

As produtividades individualizadas das Procuradorias de Justiça Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e 
Coletivos no exercício 2019 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:  Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf

A Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis, no exercício de 2019, esteve a cargo da Procuradora de 
Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui, tendo como seu substituto o Procurador de Justiça Silvio Cesar 
Maluf, eleitos entre os Procuradores de Justiça da área cível, conforme o disposto no art. 6º da Resolução nº 
2/2012-CPJ e a Ata de Reunião Ordinária nº 3/2018, de 6.12.2018.
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Registrou, conforme relatórios elaborados pela Sedap junto ao SAJMP, 
entre 1º.1 e 31.12.2019, a distribuição de 7.594 novos processos 
judiciais (46% a mais que no ano anterior) para manifestações das 
Procuradorias Residuais Cíveis. Elaborou a escala para comparecimen-
to de Procuradores de Justiça a 240 sessões de julgamento do TJMS. 
Para o ano de 2020, a Coordenadoria das Procuradorias de Justiça 
Cíveis pretende manter suas reuniões ordinárias e buscar a unificação 
de entendimentos jurídicos, bem como desenvolver atividades neces-
sárias à orientação 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 2019, 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 2/2012-CPJ e a Ata nº 
8/2018, de 5.12.2018.

Figura 96. Procurador-Geral de 

Justiça, Paulo Cezar dos Passos, e 

Procuradora de Justiça, Irma Vieira 

de Santana e Anzoategui., durante 

solenidade de comemoração dos 40 

anos do MPMS, em 13.12.2019.

Figura 97. Procuradora de Justiça 

Sara Francisco Silva.

Manteve constante atuação para propor a implementação de melhorias 
no SAJMP e desenvolvimento de novas ferramentas de aprimoramen-
to dos trabalhos jurídicos dos gabinetes na emissão de pareceres e 
demais atribuições no segundo grau.
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Registrou, junto à Sedap, entre 1º.1 e 31.12.2019, a distribuição de 16.556 novos cadastros de processos 
judiciais, para manifestações das Procuradorias de Justiça Criminais. Os Procuradores de Justiça Criminais 
compareceram a 162 sessões de julgamento do TJMS, distribuídas entre a Câmara e as Seções Criminais.

Manteve constante interação entre gabinetes e demais coordenadores e supervisores da área criminal (Co-
ordenadoria das Promotorias de Justiça Criminais) visando o aprimoramento da atividade ministerial de 
primeiro e segundo graus, e participou efetivamente da atualização e regulamentação de assuntos internos 
e de organização das atividades das Procuradorias de Justiça Criminais.

A Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais pretende, para o ano de 2020, manter o regular 
calendário de reuniões ordinárias, zelar pela interação entre os Procuradores de Justiça Criminais, unifican-
do entendimentos jurídicos, bem como incentivar atividades de orientação dos trabalhos e atribuições dos 
gabinetes e membros com atribuições na área criminal.

9.1.1.3 Coordenadoria das Procuradorias de Interesses Difusos e Coletivos 
e Recursos Especializados de Interesses Difusos e Coletivos

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 31.12.2019, esteve sob a coordenação do 
Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda, tendo como 
substituto o Procurador de Justiça Aroldo José de Lima, eleitos entre 
os Procuradores de Justiça da área, conforme o disposto no art. 6º da 
Resolução nº 2/2012-CPJ e a Ata nº 4/2018, de 6.12.2018.

Coordenação:    Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda 
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

Figura 98. Procurador de Justiça 

Edgar Roberto Lemos de Miranda

A Coordenadoria manteve a orientação e o acompanhamento dos 
serviços de distribuição processual primando pela equidade e a produ-
tividade das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, 
com registro total de 2.635 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 compare-
ceram a 88 sessões de julgamento do TJMS.

No âmbito da Coordenadoria de Recursos Especializados de Interes-
ses Difusos e Coletivos, atuou nos processos judiciais distribuídos nos 
Tribunais Superiores, bem como viabilizou o compartilhamento de ex-
periências na área de recursos dentre os Procuradores de Justiça da 
área, visando a unificação de entendimentos e a eficácia em defesa da 
coletividade.
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Manteve constante acompanhamento dos processos oriundos de operações especiais que geraram diversas 
ações em prol da sociedade, manifestando-se nos diversos processos que versavam sobre interesses difusos 
e coletivos.

A Coordenadoria planeja, para o ano de 2020, 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:    Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro

De acordo com o relatório estatístico por especialidade emitido pela 
Sedap, no período de 1º.1 a 31.12.2019, foram distribuídos 202 recursos 
especializados cíveis para a Procuradora de Justiça Mara Cristiane Cri-
sóstomo Bravo, 249 recursos especializados cíveis para o Procurador 
de Justiça Belmires Soles Ribeiro e 223 recursos especializados cíveis 
para o Procurador de Justiça Mauri Valentim Riciotti, totalizando 674 
distribuições.

Figura 99. Procuradora de Justiça 

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo.

Em vista das atribuições previstas na Resolução nº 2/2012-CPJ, a Co-
ordenadoria também atuou no sentido de supervisionar a distribui-
ção 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 2020, a Coordenadoria de Recursos Especializados Cíveis 
pretende realizar reuniões ordinárias, atualizar as manifestações com o 
entendimento jurisprudencial e buscar a unificação de entendimen-
to jurídicos, bem como desenvolver todas as atividades necessárias à 
orientação dos trabalhos e atribuições das Procuradorias de Justiça de 
Recursos Especializados Cíveis.
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A Crecrim editou e publicou, nos meses de maio e julho de 2019, 
duas edições de seu Boletim Informativo. Em 2019, o Boletim In-
formativo passou a circular em nova versão, nos formatos impresso e 
digital, contendo acórdãos do STJ e do STF, bem como matérias de 
maior relevância e interesse ao Ministério Público, notadamente divul-
gando, entre outros, os recursos providos nos Tribunais Superiores, de 
modo a contribuir para a eficiente atuação da Instituição. No boletim 
referente ao mês de maio de 2019, além dos julgados, foram divul-
gados os dados estatísticos referentes ao primeiro trimestre do ano. 
No mês de julho de 2019, publicou-se nova edição temática, contendo 
abordagem específica para o crime de estupro de vulnerável, que, 
devido a inovação legal do art. 215-A do Código Penal, mereceu 
atenção especial.

A Crecrim, com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, implantou 
nova metodologia para monitorar as estatísticas de interposição de 
recursos e apresentação de contrarrazões, compreendendo três fases:

 z Recebimento das informações acerca das interposições e provi-
mentos: os gabinetes dos Procuradores de Justiça que integram a 
Coordenadoria remetem mensalmente as informações relativas às 
interposições e provimentos;

 z Tratamento dos dados: esta fase se inicia com o registro das infor-
mações em planilhas eletrônicas individualizadas por Procuradoria 
de Justiça, para posterior consolidação em uma planilha única;

 z Publicização das estatísticas: a divulgação das informações con-
solidadas se dá por meio de distribuição trimestral de relatórios 
impressos.

A Sedap envia à Crecrim relatórios mais abrangentes, que são conferi-
dos com as informações oriundas dos gabinetes dos Procuradores de 
Justiça.

Além da divulgação das informações por meio de impressões, a 
Crecrim mantém tais informações disponíveis para consulta dos Pro-
curadores de Justiça em sua base de dados.

9.1.2.2 9.1.2.2 Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais

Coordenação:    Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan 
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Esther Sousa de Oliveira

No ano de 2019, a Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais (Crecrim) realizou reuniões ordiná-
rias com os Procuradores de Justiça Criminais integrantes da Coordenadoria, visando incrementar as estatís-
ticas de interposição de recursos, bem como promover a elevação da qualidade dos trabalhos. Destaca-se, 
nesse sentido, a participação dos assessores de Procuradores de Justiça em reuniões específicas, como a 
que tratou da oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Figura 100. Procurador de Justiça 

Alexandre Lima Raslan.

EDIÇÃO 12 / JAN/FEV/MAR 2019 1/2

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
definiu que eventuais condenações criminais do réu,
transitadas em julgado e não usadas para caracterizar a
reincidência, somente podem ser consideradas, na
primeira fase da dosimetria da pena, a título de
antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização
também para desvalorar a personalidade ou a conduta
social do agente. Link: EARESP 1.311.636-MS

Antecedentes, personalidade e 
conduta social

No furto de energia elétrica, diversamente da sonegação
fiscal, o pagamento do valor antes do recebimento da
denúncia não extingue a punibilidade. A manutenção da
ação penal tem relação com a necessidade de coibir
ilícitos contra um recurso essencial à população. Além
disso, em razão da natureza patrimonial do delito, é
inviável a equiparação com os crimes tributários, nos
quais é possível o trancamento da ação penal pela
quitação do débito. Link: RHC 101.299-RS

Furto de energia, denúncia e
extinção da punibilidade

A nova versão do Boletim Informativo
inova na comunicação dos esforços
institucionais dos Procuradores de
Justiça Criminais integrantes da
Coordenadoria de Recursos
Especializados Criminais (CRECRIM).
Além disso, atende à necessidade de
conferir maior visibilidade à atuação dos
onze Procuradores de Justiça Criminais
que a compõem. Com isso, esperamos
estimular o incremento dos recursos de
iniciativa do Ministério Público na
primeira e segunda instâncias. Assim,
pretendemos, trimestralmente, publicar
as estatísticas de interposição.
Observando-se a tabela ao lado, no
primeiro trimestre de 2019, foram
interpostos 200 recursos, perante o STJ
e STF, bem como recursos interpostos
internamente nesses Tribunais
Superiores. Bom trabalho a todos!
Alexandre Lima Raslan, Procurador de
Justiça Coordenador da CRECRIM.

EDITORIALEstatística de Interposição – 1º Trimestre: 2019 
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Os 11 Procuradores de Justiça Criminais que integram a Crecrim, a saber, os titulares da 3ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 
14ª, 15ª, 17ª, 19ª, 21ª e 22ª Procuradorias de Justiça Criminais, interpuseram 721 recursos dirigidos ao STJ e 
ao STF, entre os quais recursos especiais, recursos extraordinários e agravos. Ainda, em 2019, foram registra-
dos 266 recursos providos, 22% a mais que a quantidade de provimentos do ano de 2018. No que afeta às 
contrarrazões, as Procuradorias de Justiça Criminais integrantes da Crecrim apresentaram 2.197.

Também participou, representada pelo Coordenador e pela Coordenadora Substituta, de duas reuniões 
do Grupo Nacional de Acompanhamento Legislativo e Processual (GNPL) – vinculado ao CNPG –, anterior-
mente denominado de “Grupo de Acompanhamento de Processos de Interesses do Ministério Público nos 
Tribunais Superiores (GAP)”, em Brasília/DF, ocasião em que foram deliberados assuntos de relevância para 
o Ministério Público.

Em 2019, foram expedidos 493 ofícios e oito memorandos.

Para o ano de 2020, a Crecrim pretende: a) fomentar a interposição de recursos ao STJ e ao STF, prestando 
serviço eficiente e de qualidade; b) realizar reuniões com Promotores e Procuradores de Justiça, visando ao 
aperfeiçoamento dos trabalhos, além da integração necessária entre as instâncias; c) participar das reuniões 
do GNPL-CNPG; d) dar ampla publicidade aos trabalhos e dados estatísticos, inclusive por meio do portal ele-
trônico do MPMS, com o auxílio da Assecom; e) propor o desenvolvimento, em conjunto com a área técnica 
específica, de funcionalidades no SAJMP, de modo a permitir maior integração entre as instâncias; f) criar 
base de dados de recursos, votos, decisões e outras manifestações dos órgãos do Ministério Público em 
matéria recursal criminal; g) publicar os Boletins Informativos; h) realizar visitas aos Tribunais Superiores para 
acompanhamento de processos.

9.1.2.3 Coordenadoria de Recursos Especializados 
de Interesses Difusos e Coletivos

Coordenação:    Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda 
Coordenação Substituta:  Procurador de Justiça Aroldo José de Lima

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 distribuí-
dos nos Tribunais Superiores, bem como viabilizou o compartilhamento de experiências na área de recursos 
entre os Procuradores de Justiça da área, visando a unificação de entendimentos e a eficácia em defesa da 
coletividade.

A Coordenadoria manteve constante acompanhamento dos processos oriundos de operações especiais que 
geraram diversas ações no combate à 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 2019 apontam 
um total de 610 recursos especializados de interesses difusos e coletivos.

Para o ano de 2020, a Coordenadoria de Recursos Especializados de Interesses Difusos e Coletivos pretende 
manter o calendário de reuniões ordinárias visando a unificação de entendimentos jurídicos e desenvolver 
atividades necessárias à orientação dos trabalhos e atribuições na área de interesses difusos e coletivos.
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9.1.2.4 Secretaria de Distribuição e 
Acompanhamento Processual

A Sedap encontra previsão organizacional nos arts. 33, 34 e 35 do 
Anexo I da Resolução nº 33/2018-PGJ, de 14.12.2018 (Regimento 
Interno do MPMS).

A partir da edição do Provimento nº 270, de 19 de julho de 2012, pelo 
TJMS, a Sedap passou a efetuar a distribuição automática e o acompa-
nhamento dos processos virtuais, além de continuar realizando a distri-
buição de processos físicos ainda em trâmite perante referido Tribunal, 
para manifestação do Procurador-Geral de Justiça e dos Procuradores 
de Justiça.

Os servidores lotados no Departamento de Cadastro e Distribuição 
Processual (Decad), incluindo os Núcleos Especializados de Controle e 
Autuação, Controle Judicial e Administrativo, são qualificados para as 
atividades de distribuição e encaminhamento dos processos judiciais, 
movimentação de processos administrativos e de atribuição originá-
ria do Procurador-Geral de Justiça, confecção de escala de compareci-
mento 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 ad-
ministrativo), encaminhamento das intimações dos Tribunais Superio-
res, 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 ex-
pedientes.

9.1.2.5 Das atividades desenvolvidas

Entre as atividades desenvolvidas pela Sedap, encontra-se registrada 
pelo SAJMP a distribuição de 30.807 processos judiciais (físicos e 
virtuais) no ano de 2019, direcionados às áreas de atuação criminal, 
cível, de interesses difusos e coletivos, recursais e de atribuição originá-
ria do PGJ. Esse volume representa 8,8% a mais que a quantidade de 
processos distribuídos no ano anterior. A tabela abaixo apresenta, em 
números anuais crescentes, o volume de distribuição para o período de 
2018 e 2019.

30.807
PROCESSOS JUDICIAIS DISTRIBUÍDOS
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Tabela 79. Relatório anual de distribuições de processos judiciais – 2018-2019

Área 2018 2019

Residual Cível 5.219 7.594

Residual Criminal 15.720 16.556

Int. Difusos e Coletivos 2.523 2.025

Rec. Esp. Criminais 3.127 2.966

Rec. Esp. Cíveis 697 674

Rec. Esp. Int. Dif. Coletivos 682 610

PGJ 147 154

PGAJJ 170 178

DPPP 28 49

CEJAI 1 1

TOTAL 28.314 30.807

25.541
26.719

28.314
30.807

2019201820172016

Figura 101. Evolução anual de dis-

tribuições de processos judiciais.

O SAJMP registra, ainda, toda a produtividade dos gabinetes dos Pro-
curadores de Justiça, informação esta que é mensalmente encami-
nhada ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral Adjunto de 
Justiça Jurídico, à Corregedoria-Geral do Ministério Público e aos res-
pectivos Procuradores de Justiça Coordenadores.

Tabela 80. Competência originária do Procurador-Geral de Justiça

Classes Total

Ação direta de inconstitucionalidade 77

Ação penal - procedimento ordinário 21

Ação penal - procedimento sumário 3

Ação penal de competência do júri 3

Ação rescisória 4

Agravo de instrumento em recurso especial 1

Agravo de instrumento em recurso extraordinário 4

Agravo interno cível 22

Agravo regimental cível 4

Agravo regimental criminal 1
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Classes Total

Apelação/remessa necessária 1

Auto de prisão em flagrante 1

Boletim de ocorrência circunstanciada 2

Carta precatória do Ministério Público 16

Cautelar inominada criminal 4

Conflito de competência 2

Conlfito de jurisdição 2

Crimes de calúnia, injúria e difamação de competência do Juiz Singular 6

Crimes de responsabilidade dos funcionários públicos 3

Cumprimento de sentença 2

Embargos de declaração 19

Embargos infringentes e de nulidade 2

Exceção de incompetência de juízo 1

Execução de medidas socioeducativas 1

Homologação de transação extrajudicial 1

Incidente de arguição de inconstitucionalidade 17

Inquérito civil 20

Inquérito policial 84

Liberade provisória com ou sem fiança 8

Mandado de injunção 2

Mandado de segurança 12

Notícia de fato 346

Pedido de providência 18

Petição 12

Precatório 4

Procedimento comum 3

Procedimento de apuração de ato infracional 2

Procedimento especial da Lei Antitóxicos 5

Procedimento investigatório criminal (PIC) 56
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Classes Total

Procedimento preparatório 4

Reclamação 2

Recurso especial 6

Recurso extraordinário 8

Recurso ordinário 2

Relatório de investigações 7

Relaxamento de prisão 2

Representação criminal/notícia de crime 16

Representação p/ perda da graduação 7

Revisão criminal 3

Suspenção de liminar e de sentença 20

Suspensão de liminar ou antecipação de tutela 12

Termo circunstanciado 18

Tabela 81. Manifestações/produtividade da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica

Classes Total

Ação rescisória 2

Agravo interno cível 27

Embargos de declaração 59

Mandado de segurança 220

Mandado de segurança coletivo 18

Recurso especial 1
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Tabela 82. Manifestações/produtividade – Residual Cível

Classe / Procuradoria 

1ª Procuradoria de 
Justiça -  

Irma Vieira 
de Santana 
Anzoategui

2ª Procuradoria 
de Justiça -  

Mauri Valetim 
Ricotti (*)

3ª Procuradoria 
de Justiça -  

Marigô Regina 
Bittar Bezerra

4ª Procuradoria 
de Justiça -  

Olavo Monteiro 
Mascarenhas

Ação rescisória 17 17 19 8

Agravo interno cível 31 31 40 27

Agravo de instrumento 435 416 434 426

Agravo em recurso extraordinário 5

Agravo em recurso especial 5

Agravo regimental

Apelação 465 818 497 459

Apelação / remessa necessária 121 179 159 178

Conflito de competência 32 30 28

Cumprimento de sentença 69 2

Embargos de declaração 159 143 158 133

Incidente de resolução de demandas 
repetitivas

12

Incidente de suspeição 2 1

Mandado de segurança 126 9 119 126

Petição 2

Produção antecipada de provas

Reclamação 19

Recurso especial 148

Recurso extraordinário 65

Recurso ordinário

Remessa necessária 491 112 424 483
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Classe / Procuradoria 
6ª Procuradoria de 

Justiça -  
Silvio Cesar Maluf

7ª Procuradoria de 
Justiça -  

Belmires Soles Ribeiro 
(*)

8ª Procuradoria de 
Justiça -  

Mara Cristiane 
Crisóstomo Bravo (*)

Ação rescisória 7 11 25

Agravo interno cível 42 55 63

Agravo de instrumento 448 448 443

Agravo em recurso extraordinário 4 1

Agravo em recurso especial 4 5

Agravo regimental

Apelação 476 496 442

Apelação / remessa necessária 175 135 166

Cautelar inominada

Conflito de competência 43 128 4

Cumprimento de sentença 1 2

Cumprimento de sentença Fazenda 
Pública

2 1

Embargos de declaração 124 154 132

Habeas data

Incidente de resolução de demandas 
repetitivas

19

Incidente de suspeição 2 1

Mandado de segurança 154 127 164

Petição 4

Reclamação 9

Recurso especial 142 30

Recurso extraordinário 94 152

Recurso ordinário 5 5

Remessa necessária 498 493 468

( * ) Procuradorias que acumulam atribuições na Coordenadoria de Recursos Especializados Cíveis
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Tabela 83. Manifestações/produtividade – Residual Criminal

Classe / Procuradoria 

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 1

Agravo de execução penal 137 133 129 108 143

Agravo interno cível 5 4 2 3 5

Agravo de instrumento 1 2

Agravo de instrumento 
em recurso especial

21

Agravo de Instrumento 
em recurso extraordinário

14

Agravo de recurso especial 59

Agravo regimental 2 2 1 8 2

Apelação 886 811 831 823 837

Cautelar inominada 
criminal

1

Conflito de competência

Conflito de jurisdição 2 4 7

Correição parcial ou recla-
mação correicional

2

Desaforamento de julga-
mento

2

Embargos de declaração 77 82 138 84 60

Embargos infringentes e 
de nulidade

74 77 60 73 61

Exceção de suspeição 1

Habeas corpus 357 342 349 344 349

Mandado de segurança 4 4 7 8 4

Petição 4 3 1 3 1

Recurso em sentido 
estrito

89 58 71 74 82

Recurso especial 214

Recurso extraordinário 36

Recurso ordinário 87

Remessa necessária 6 2 1 2

Revisão criminal 26 35 25 18 43
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Classe / Procuradoria 

6ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Antonio Siufi 
Neto

7ª Procuradoria 
de Justiça -  

Evaldo Borges 
Rodrigues 

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

Agravo de execução penal 152 129 149 120 138

Agravo interno cível 2 4 4 4 4

Agravo de instrumento 2

Agravo de instrumento em 
recurso especial

27 28 23

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

5 10 11

Agravo de recurso especial 56 57 56

Agravo regimental 1 4 10 4

Apelação 819 820 859 884 818

Carta testemunhável 2 2

Cautelar inominada 
criminal

1

Conlfito de competência

Conflito de jurisdição 4 8 3 3 11

Correição parcial

Desaforamento de julga-
mento

4

Embargos de declaração 62 75 116 132 87

Embargos infringentes e de 
nulidade

68 87 55 85 59

Exceção de suspeição

Habeas corpus 336 340 354 364 343

Indulto

Juizado da infância e da 
juventude

2

Liberdade provisória com 
ou sem fiança

1

Mandado de segurança 5 5 5 4 3

Petição 2 4 2 1 2

Processo criminal 2

Recurso em sentido estrito 68 57 68 81 75
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Classe / Procuradoria 

6ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Antonio Siufi 
Neto

7ª Procuradoria 
de Justiça -  

Evaldo Borges 
Rodrigues 

Costa

9ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Miguel Vieira 
da Silva

10ª Procuradoria 
de Justiça -  
João Albino 

Cardoso Filho  (*)

11ª Procuradoria 
de Justiça -  

Rodrigo 
Jacobina 

Stephanini

Remessa necessária 2 2

Recurso especial 214 231 211

Recurso extraordinário 20 23 38

Recurso inominado

Recurso ordinário 98 96 96

Remessa necessária 6 3 2

Restituição de coisa apre-
endida

1

Revisão criminal 34 24 21 30 30

Classe / Procuradoria 

12ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Lucienne Reis 
d’Avila

13ª 
Procuradoria 
de Justiça -  
Francisco 

Neves Júnior

14ª Procuradoria 
de Justiça -  

Lenirce Aparecida 
Avellaneda 
Furuya  (*)

15ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Esther Sousa 
de Oliveira  (*)

16ª 
Procuradoria de 

Justiça -  
Helton Fonseca 

Bernardes

Agravo

Agravo de execução penal 108 105 133 136 125

Agravo interno cível 1 13 5

Agravo de instrumento 2 2 1 5

Agravo de instrumento em 
recurso especial

33 19 44

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

16 11 9

Agravo em recurso especial 57 45 44

Agravo regimental 10 8 6 10 9

Apelação 821 840 899 821 884

Carta testemunhável 1

Cautelar inominada criminal 1

Conflito de competência 1

Conflito de jurisdição 5 5 7 3

Correição parcial ou reclama-
ção correicional

1
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Classe / Procuradoria 

12ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Lucienne Reis 
d’Avila

13ª 
Procuradoria 
de Justiça -  
Francisco 

Neves Júnior

14ª Procuradoria 
de Justiça -  

Lenirce Aparecida 
Avellaneda 
Furuya  (*)

15ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Esther Sousa 
de Oliveira  (*)

16ª 
Procuradoria de 

Justiça -  
Helton Fonseca 

Bernardes

Desaforamento de julga-
mento

2

Embargos de declaração 121 99 200 65 80

Embargos infringentes e de 
nulidade

67 71 61 74 60

Exceção de suspeição 4

Habeas corpus 342 346 344 355 348

Insanidade mental do 
acusado

2

Liberdade provisória com ou 
sem fiança

2

Mandado de segurança 4 5 6 2 6

Pedido de providências 1

Petição 1 1 2 2 1

Reclamação criminal 1

Recurso em sentido estrito 42 91 46 81 77

Recurso especial 242 238 215

Recurso extraordinário 31 58 22

Recurso ordinário 62 110 102

Remessa necessária 1

Restituição de coisa apre-
endida

2

Revisão criminal 34 41 30 40 20

Classe / Procuradoria 

17ª Procuradoria 
de Justiça -  

Adhemar 
Mombrum de 
Carvalho Neto

18ª 
Procuradoria de 

Justiça -  
Gerardo Eriberto 

de Morais

19ª 
Procuradoria de 

Justiça -  
Luis Alberto 
Safraider  (*)

21ª 
Procuradoria 
de Justiça -  
Silasneiton 

Gonçalves(*)

22ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Alexandre Lima 
Raslan(*)

Agravo

Agravo de execução penal 131 140 116 119 110

Agravo interno cível 6 5 10 4 12

Agravo de instrumento 2 2

Agravo de instrumento em 
recurso especial

23 5 21 24 26
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Classe / Procuradoria 

17ª Procuradoria 
de Justiça -  

Adhemar 
Mombrum de 
Carvalho Neto

18ª 
Procuradoria de 

Justiça -  
Gerardo Eriberto 

de Morais

19ª 
Procuradoria de 

Justiça -  
Luis Alberto 
Safraider  (*)

21ª 
Procuradoria 
de Justiça -  
Silasneiton 

Gonçalves(*)

22ª 
Procuradoria 
de Justiça -  

Alexandre Lima 
Raslan(*)

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

12 8 10 12 10

Agravo em recurso especial 56 5 63 40 50

Agravo regimental 2 8 14 11 3

Apelação 867 845 825 828 839

Carta testemunhável 4

Cautelar inominada criminal 1

Conflito de competência 2

Conflito de jurisdição 5 5 4 2 3

Conselho de justificação 2

Desaforamento de julga-
mento

2

Embargos de declaração 106 94 66 105 144

Embargos infringentes e de 
nulidade

59 72 70 94 31

Exceção de suspeição

Habeas corpus 388 348 359 362 349

Mandado de segurança 5 4 4 6 4

Notificação para explicações 1

Petição 5 6 3 2 3

Reclamação criminal 1

Recurso em sentido estrito 91 65 81 73 73

Recurso especial 194 15 218 212 209

Recurso extraordinário 32 13 25 31 19

Recurso ordinário 75 1 96 99 91

Remessa necessária 2 8 2

Representação criminal / 
notícia crime

26

Representação por perda da 
graduação

7

Restituição de coisa apre-
endida

Revisão criminal 40 18 46 22 7
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Classe / Procuradoria 
23ª Procuradoria de Justiça -  
Sérgio Fernando Raimundo 

Harfouche

Agravo

Agravo de execução penal 168

Agravo de instrumento em recurso especial

Agravo de instrumento em recurso extraordinário

Agravo em recurso especial

Agravo regimental 9

Apelação 842

Conflito de competência 5

Conflito de jurisdição 6

Desaforamento de julgamento 2

Embargos de declaração 76

Embargos infringentes e de nulidade 47

Habeas corpus 352

Incidente de resolução de demandas repetitivas

Mandado de segurança 7

Notícia de fato

Petição 3

Procedimento preparatório

Reclamação criminal

Recurso em sentido estrito 70

Recurso especial

Recurso extraordinário

Recurso ordinário

Remessa necessária 1

Revisão criminal 32

( * ) Procuradorias que acumulam atribuições na Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais
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Tabela 84. Manifestações/produtividade – Interesses Difusos e Coletivos

Classe / Procuradoria 

1ª Procuradoria 
de Justiça -  
Sérgio Luiz 

Morelli

2ª Procuradoria 
de Justiça -  

Aroldo José de 
Lima

3ª Procuradoria de 
Justiça -  

Aridne de Fátima 
Cantú da Silva

4ª Procuradoria de 
Justiça -  

Edgar Roberto Lemos 
de Miranda

Ação rescisória 10 9 4 7

Agravo interno cível 49 35 28 47

Agravo de execução penal 4 2

Agravo de instrumento 352 365 347 340

Agravo de instrumento em 
recurso especial

3 2 18

Agravo de instrumento em 
recurso extraordinário

14 14 9 3

Agravo em recurso especial 67 58 38 46

Agravo regimental

Apelação 438 378 428 340

Apelação / remessa necessária 78 55 88 71

Cautelar inominada

Conflito de competência 1 28 23 29

Embargos de declaração 121 132 131 104

Embargos infringentes e de 
nulidade

1 13 3 9

Exceção de suspeição 2

Habeas corpus 18 10 12 15

Incidente de resolução de 
demanda repetitivas

4 2

Incidente de suspeição 2

Mandado de segurança 2 4 7 5

Mandado de segurança 
coletivo

2 6 1 4

Notícia de fato 3

Pedido de efeito suspensivo à 
apelação

1

Petição 1 1

Reclamação 3

Recurso em sentido estrito 2 1

Recurso especial 33 161 124 29
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Classe / Procuradoria 

1ª Procuradoria 
de Justiça -  
Sérgio Luiz 

Morelli

2ª Procuradoria 
de Justiça -  

Aroldo José de 
Lima

3ª Procuradoria de 
Justiça -  

Aridne de Fátima 
Cantú da Silva

4ª Procuradoria de 
Justiça -  

Edgar Roberto Lemos 
de Miranda

Recurso extraordinário 27 35 24 15

Recurso ordinário 1 1 1

Remessa necessária 30 57 75 39

A Sedap atuou, ainda, na preparação da escala (sob apreciação e orientação dos respectivos Coordenadores/
Procuradores de Justiça) e pautas para comparecimento dos Procuradores de Justiça às 4.234 sessões de 
julgamento realizadas pelo Tribunal de Justiça.

Tabela 85. 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 25

240

2ª Procuradoria de Justiça Cível - Mauri Valentim Riciotti 22

3ª Procuradoria de Justiça Cível - Marigô Regina Bittar Bezerra 17

4ª Procuradoria de Justiça Cível  - Olavo Monteiro Mascarenhas 21

6ª Procuradoria de Justiça Cível  - Silvio Cesar Maluf 23

7ª Procuradoria de Justiça Cível  - Belmires Soles Ribeiro 22

8ª Procuradoria de Justiça Cível  - Mara Cristiane Crisótomo Bravo 22

1ª Procuradoria de Justiça de IDC - Sergio Luiz Morelli 22

2ª Procuradoria de Justiça de IDC - Aroldo José de Lima 20

3ª Procuradoria de Justiça de IDC - Ariadne de Fátima Cantú da Silva 23

4ª Procuradoria de Justiça de IDC - Edgar Roberto Lemos de Miranda 23
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Câmaras e seções criminais
Quantidade de 

sessões
Total

1ª Procuradoria de Justiça Criminal - Jaceguara Dantas da Silva 8

162

2ª Procuradoria de Justiça Criminal - Hudson Shiguer Kinashi 8

3ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Gilberto Robalinho da Silva 9

5ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Nilza Gomes da Silva 7

6ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Antonio Siufi Neto 7

7ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Evaldo Borges R. 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 Stephanini 8

12ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Lucienne Reis D'Avila 8

13ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Francisco Neves Junior 8

14ª Procuradoria de Justiça Criminal - Lenirce Aparecida A. Furuya 8

15ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Esther Sousa de Oliveira 8

16ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Helton Fonseca Bernardes 9

17ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Adhemar M. de C. Neto 8

18ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Gerardo Eriberto de Morais 8

19ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Luis Alberto Safraider 8

21ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Silasneiton Gonçalves 8

22ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Alexandre Lima Raslan 8

23ª Procuradoria de Justiça Criminal  - Sergio Fernando Raimundo 
Harfouche

8

Órgão especial
Quantidade de 

sessões
Total

Procurador-Geral de Justiça 21
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De relevante importância o registro das atividades de recebimento, triagem e encaminhamento de 5.796 
intimações eletrônicas do STJ e do STF, bem como o registro e autuação para acompanhamento de 
cartas de ordem oriundas do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS), onde há atuação e 
interesse do Ministério Público Estadual.

Tabela 86. Intimações mensais - STJ e STF em 2018-2019

Tabela 87. Distribuição das intimações mensais

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, o preparo das atas e o encaminhamento 
dos expedientes correlatos, bem como o acompanhamento do plantão permanente e do feriado forense nas 
Procuradorias de Justiça.

Para o ano de 2020, a equipe da Sedap pretende manter a atualização dos sistemas e programas, além 
de proporcionar adequações eventualmente necessárias para otimização das atividades desenvolvidas, 

Mês 2018 2019

Janeiro 0 9

Fevereiro 404 517

Março 487 410

Abril 475 453

Maio 516 529

Junho 470 427

Julho 8 41

Agosto 708 914

Setembro 351 705

Outubro 497 739

Novembro 413 500

Dezembro 352 552

Total 4.681 5.796

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

2018 0 404 487 475 516 470 8 708 351 497 413 352 4.681

2019 9 517 410 453 529 427 41 914 705 739 500 552 5.796
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primando pelo treinamento dos servidores e condições adequadas de trabalho, para alcance da eficiência 
dos procedimentos de distribuição e controle na tramitação de processos judiciais e demais atividades cor-
relatas, no atendimento do serviço público, da Administração Superior, dos Procuradores de Justiça e seus 
respectivos gabinetes.
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10.1.1 BIÊNIO: 2018-2020

Corregedor-Geral:  Procurador de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva 

Corregedor-Geral Substituto: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 

    Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos 

    Promotor de Justiça Izonildo Gonçalves de Assunção Junior 

    Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin 

    Promotor de Justiça Reynaldo Hilst Mattar

A Corregedoria-Geral (CGMP) é o órgão da Administração Superior do 

Ministério Público que tem por atribuição orientar e fiscalizar as ativi-

dades 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).

A Assessoria Especial do Corregedor-Geral do Ministério Público é 

órgão auxiliar de apoio a este e tem por atribuição assessorá-lo na ela-

boração de pareceres sobre matérias que lhe sejam submetidas em 

razão de suas atribuições institucionais, promovendo pesquisas legis-

lativas, doutrinárias e jurisprudenciais; realizar as tarefas de apoio às 

atribuições do Corregedor-Geral no exercício das funções junto ao CPJ 

e ao CSMP, nos termos do disposto no art. 5º do Regimento Interno da 

Corregedoria-Geral do MPMS, aprovado pela Resolução nº 14/2019-

CPJ, de 2.12.2019.

Foram agregados para exercer atribuições de assessoramento à Cor-

regedoria os Promotores de Justiça de Entrância Especial: Douglas 

Oldegardo Cavalheiro dos Santos, a partir de 8.4.2013 (Port. nº 

433/2013, de 1º.4.2013) - alterada para “sem prejuízo de suas atribui-

ções”, a partir de 9.1.2017 (Port. nº 3683/2016-PGJ, de 16.12.2016); 

Reynaldo Hilst Mattar, a partir de 18.7.2016, com prejuízo de suas 

funções (Port. nº 2187/2016-PGJ, de 20.7.2016); Jiskia Sandri Trentin, a 

partir de 9.1.2017, com prejuízo de suas funções (Port. nº 3684/2016-

PGJ, de 16.12.2016); e Izonildo Gonçalves de Assunção Junior, a partir 

de 7.1.2019, sem prejuízo de suas funções (Port. nº 29/2019-PGJ, de 

7.1.2019).

Figura 102. Corregedor-Geral do 

MPMS, Marcos Antonio Martins 

Sottoriva, e Corregedor-Geral Subs-

tituto, Antonio Siufi Neto, durante 

a Audiência Pública “Setembro 

Amarelo: Suicídio em alerta”, 

no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, em 26.9.2019.
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10.1 Atribuições do 
Corregedor-Geral

Ao Corregedor-Geral do Ministério Público compete receber os relató-

rios resultantes das inspeções permanentes promovidas pelos Procu-

radores de Justiça, nos termos do art. 18, inciso IV, da Lei Complemen-

tar nº 72/94; realizar visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça e 

nas Procuradorias de Justiça (art. 18, incisos V e VI, da Lei Complemen-

tar nº 72/94); realizar correições ordinárias nas Promotorias de Justiça 

e nas Procuradorias de Justiça (por autorização ou recomendação do 

Colégio de Procuradores de Justiça), conforme art. 18, inciso VII e VIII, 

da Lei Complementar nº 72/94 e realizar correições extraordinárias nas 

Promotorias de Justiça e nas Procuradorias de Justiça, consoante art. 

18, inciso IX, da Lei Complementar nº 72/94.

10.1.1 Atuação correcional

Foram realizadas 127 correições ordinárias nas Promotorias de 

Justiça em 2019, conforme tabela a seguir.

Tabela 88. Correições ordinárias em 2019

127
CORREÇÕES ORDINÁRIAS EM 2019

Promotoria de Justiça Correcionado(a)

1ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Antonio Carlos Garcia de Oliveira

2ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Fernando Marcelo Peixoto Lanza

3ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Rosana Suemi Fuzita Irikura

4ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Ana Cristina Carneiro Dias

5ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Daniela Araujo Lima Silva

6ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Jui Bueno Nogueira

7ª Promotoria de Justiça Três Lagoas José Roberto Tavares de Souza

8ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Luciano Anechini Lara Leite

9ª Promotoria de Justiça Três Lagoas Moisés Casarotto

10ª Promotoria de Justiça Campo Grande Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo

11ª Promotoria de Justiça Campo Grande Grazia Strobel da Silva Gaifatto

12ª Promotoria de Justiça Campo Grande Rodrigo Yshida Brandão

13ª Promotoria de Justiça Campo Grande Pedro Arthur de Figueiredo

14ª Promotoria de Justiça Campo Grande Marcelo Ely

15ª Promotoria de Justiça Campo Grande Rogerio Augusto Calabria de Araujo
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Promotoria de Justiça Correcionado(a)

16ª Promotoria de Justiça Campo Grande Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues

17ª Promotoria de Justiça Campo Grande Clovis Amauri Smaniotto

18ª Promotoria de Justiça Campo Grande José Arturo Iunes Bobadilla Garcia

19ª Promotoria de Justiça Campo Grande Lívia Carla Guadanhim Bariani

20ª Promotoria de Justiça Campo Grande Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos

21ª Promotoria de Justiça Campo Grande Aline Mendes Franco Lopes

Promotoria de Justiça Sete Quedas Gilberto Carlos Altheman Júnior

1ª Promotoria de Justiça Mundo Novo Lenize Martins Lunardi Pedreira

2ª Promotoria de Justiça Mundo Novo Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto

Promotoria de Justiça Eldorado Gustavo Henrique Bertocco de Souza

Promotoria de Justiça Itaquiraí Gustavo Henrique Bertocco de Souza

Promotoria de Justiça Iguatemi Thiago Barbosa da Silva

1ª Promotoria de Justiça Naviraí Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior

2ª Promotoria de Justiça Naviraí Daniel Pivaro Stadniky

3ª Promotoria de Justiça Naviraí Leticia Rossana Pereira Ferreira B. de Almada

1ª Promotoria de Justiça Amambaí Nara Mendes dos Santos Fernandes

2ª Promotoria de Justiça Amambaí Michel Maesano Mancuelho

1ª Promotoria de Justiça Bonito João Meneghini Girelli

2ª Promotoria de Justiça Bonito Alexandre Estuqui Junior

1ª Promotoria de Justiça Jardim Allan Carlos Cobacho do Prado

2ª Promotoria de Justiça Jardim Lia Paim Lima

1ª Promotoria de Justiça Camapuã Lindomar Tiago Rodrigues

2ª Promotoria de Justiça Camapuã Douglas Silva Teixeira

1ª Promotoria de Justiça Costa Rica George Cassio Tiosso Abbud

2ª Promotoria de Justiça Costa Rica Bolivar Luis da Costa Vieira

1ª Promotoria de Justiça Aparecida do Taboado Oscar de Almeida Bessa Filho

2ª Promotoria de Justiça Aparecida do Taboado Jerusa Araujo Junqueira Quirino

1ª Promotoria de Justiça Paranaíba Juliana Nonato

2ª Promotoria de Justiça Paranaíba Ronaldo Vieira Francisco

3ª Promotoria de Justiça Paranaíba Leonardo Dumont Palmerston

Promotoria de Justiça Inocência Ronaldo Vieira Francisco

Promotoria de Justiça Nioaque Mariana Sleiman Gomes
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Promotoria de Justiça Correcionado(a)

29ª Promotoria de Justiça Campo Grande Adriano Lobo Viana de Resende

30ª Promotoria de Justiça Campo Grande Marcos Alex Vera de Oliveira

31ª Promotoria de Justiça Campo Grande Humberto Lapa Ferri

49ª Promotoria de Justiça Campo Grande Gevair Ferreira Lima Junior

26ª Promotoria de Justiça Campo Grande Luz Marina Borges Maciel Pinheiro

34ª Promotoria de Justiça Campo Grande Luiz Antônio Freitas de Almeida

42ª Promotoria de Justiça Campo Grande Andréia Cristina Peres da Silva

27ª Promotoria de Justiça Campo Grande Fernando Martins Zaupa

28ª Promotoria de Justiça Campo Grande Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira

33ª Promotoria de Justiça Campo Grande Nicolau Bacarji Junior

46ª Promotoria de Justiça Campo Grande Paulo Henrique Camargo Iunes

25ª Promotoria de Justiça Campo Grande Fabricio Proença de Azambuja

43ª Promotoria de Justiça Campo Grande Luiz Eduardo Lemos de Almeida

32ª Promotoria de Justiça Campo Grande Filomena Aparecida Depolito Fluminhan

44ª Promotoria de Justiça Campo Grande Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah

67ª Promotoria de Justiça Campo Grande Eduardo Franco Cândia

Promotoria de Justiça Anastácio Mateus Sleiman Castriani Quirino

1ª Promotoria de Justiça Aquidauana Angelica de Andrade Arruda

2ª Promotoria de Justiça Aquidauana José Maurício de Albuquerque

3ª Promotoria de Justiça Aquidauana Antenor Ferreira de Rezende Neto

1ª Promotoria de Justiça Coxim Marcos André Sant’Ana Cardoso

2ª Promotoria de Justiça Coxim Daniella Costa da Silva

3ª Promotoria de Justiça Coxim Victor Leonardo de Miranda Taveira

Promotoria de Justiça Rio Verde de Mato Grosso Matheus Carim Bucker

Promotoria de Justiça Anaurilândia Allan Thiago Barbosa Arakaki

Promotoria de Justiça Batayporã Bianka Machado Arruda Mendes

Promotoria de Justiça Angélica Anthony Allison Brandão Santos

Promotoria de Justiça Glória de Dourados Andrea de Souza Resende

1ª Promotoria de Justiça Fátima do Sul Rodrigo Cintra Franco

2ª Promotoria de Justiça Fátima do Sul Rodrigo Cintra Franco

Promotoria de Justiça Bandeirantes Paulo Henrique Mendonca de Freitas

Promotoria de Justiça Terenos Eduardo de Araujo Portes Guedes
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Promotoria de Justiça Correcionado(a)

57ª Promotoria de Justiça Campo Grande coadj.32 Daniela Cristina Guiotti

1ª Promotoria de Justiça Nova Andradina Alexandre Rosa Luz

2ª Promotoria de Justiça Nova Andradina Paulo Leonardo de Faria

3ª Promotoria de Justiça Nova Andradina Fabricio Secafen Mingati

1ª Promotoria de Justiça Bataguassu Wilson Canci Junior

2ª Promotoria de Justiça Bataguassu Edival Goulart Quirino

1ª Promotoria de Justiça Caarapó Fernanda Rottili Dias

2ª Promotoria de Justiça Caarapó Arthur Dias Junior

1ª Promotoria de Justiça Ivinhema Daniel do Nascimento Britto

2ª Promotoria de Justiça Ivinhema Allan Thiago Barbosa Arakaki

1ª Promotoria de Justiça Corumbá Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina

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

3ª Promotoria de Justiça Corumbá Rodrigo Correa Amaro

4ª Promotoria de Justiça Corumbá Fabio Adalberto Cardoso de Morais

5ª Promotoria de Justiça Corumbá Luciano Bordignon Conte

6ª Promotoria de Justiça Corumbá Marcos Martins de Brito

7ª Promotoria de Justiça Corumbá Ludmila de Paula Castro Silva

1ª Promotoria de Justiça Miranda Juliana Pellegrino Vieira

2ª Promotoria de Justiça Miranda Juliana Pellegrino Vieira

Promotoria de Justiça Ribas do Rio Pardo George Zarour Cezar

Promotoria de Justiça Água Clara Felipe Almeida Marques

1ª Promotoria de Justiça São Gabriel do Oeste Daniel Higa de Oliveira

2ª Promotoria de Justiça São Gabriel do Oeste Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo

Promotoria de Justiça Nova Alvorada do Sul Maurício Mecelis Cabral

1ª Promotoria de Justiça Rio Brilhante Jorge Ferreira Neto Júnior

2ª Promotoria de Justiça Rio Brilhante Rosalina Cruz Cavagnolli

Promotoria de Justiça Itaporã Radamés de Almeida Domingos

1ª Promotoria de Justiça Dourados José Antonio Alencar

2ª Promotoria de Justiça Dourados José Aparecido Rigato

3ª Promotoria de Justiça Dourados José Aparecido Rigato

4ª Promotoria de Justiça Dourados João Linhares Júnior

5ª Promotoria de Justiça Dourados Claudio Rogerio Ferreira Gomes
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Promotoria de Justiça Correcionado(a)

6ª Promotoria de Justiça Dourados Fernando Jamusse

7ª Promotoria de Justiça Dourados Eduardo Fonticielha De Rose

8ª Promotoria de Justiça Dourados Juliano Albuquerque

9ª Promotoria de Justiça Dourados Fabrícia Barbosa Lima

10ª Promotoria de Justiça Dourados Eteocles Brito Mendonça Dias Junior

11ª Promotoria de Justiça Dourados Amilcar Araujo Carneiro Junior

13ª Promotoria de Justiça Dourados Izonildo Gonçalves de Assunção Junior

14ª Promotoria de Justiça Dourados Luiz Eduardo de Souza Sant’Ana Pinheiro

15ª Promotoria de Justiça Dourados Claudia Loureiro Ocariz Almirão

16ª Promotoria de Justiça Dourados Ricardo Rotunno

17ª Promotoria de Justiça Dourados Luiz Gustavo Camacho Terçariol

1ª Promotoria de Justiça Maracaju Simone Almada Goes

2ª Promotoria de Justiça Maracaju Estéfano Rocha Rodrigues da Silva

1ª Promotoria de Justiça Sidrolândia Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira

2ª Promotoria de Justiça Sidrolândia Janeli Basso

3ª Promotoria de Justiça Sidrolândia Clarissa Carlotto Torres

10.1.2 Inspeções

10.1.2.1 Inspeção Permanente

Foram autuadas quatro inspeções permanentes para o fim de verificar situação específica de órgãos de 

execução, nos termos do art. 164, inciso I, da Lei Complementar nº 72/94.

10.1.2.2 Visitas de Inspeção

Foram autuadas três visitas de inspeção para verificação dos serviços de órgãos de execução do Ministério 

Público, nos termos do art. 164, inciso II, da Lei Complementar nº 72/94.

10.1.2.3 Inspeção Eletrônica

Foram autuadas nove inspeções eletrônicas, com a finalidade de verificar a regularidade dos serviços de 

Promotores de Justiça inscritos em concursos de remoção e promoção de Membros do Ministério Público.



10.1.2.4 Atos administrativos

No uso de suas atribuições de direção e distribuição dos serviços da CGMP, foram expedidos os atos admi-

nistrativos e de mero expediente:

 z Avisos nº 1 a 26/2019/CGMP/MS, comunicando sobre a realização de correições ordinárias.

 z Portarias nº 1 a 19/2019/CGMP/MS, referentes à delegação de atribuição ao Corregedor-Geral Substituto, 

e à escala de plantão.

 z Recomendação Conjunta nº 1/2019/CGMP/CAOMA/MS, de 15.1.2019, que dispõe sobre a necessidade 

de o Promotor de Justiça Ambiental demonstrar detalhadamente a presença dos requisitos legais da 

medida cautelar de averbação do ajuizamento da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel do 

requerido, quando a medida for pleiteada.

 z Recomendação Conjunta nº 2/2019-CGMP/CAOCRIM, de 18.2.2019, que dispõe sobre o fomento da cien-

tificação da(o) vítima/ofendido acerca do oferecimento da denúncia e da sentença judicial como praxe 

processual, tal qual estabelecido no Plano Geral de Atuação para o ano de 2019, na iniciativa estratégica 

2 do objetivo 1, na seara criminal.

 z Recomendação nº 3/2019/CGMP/MS, de 25.2.2019, que dispõe sobre a aplicação da Resolução CNMP nº 

181, de 7.8.2017, com as alterações trazidas pela Resolução CNMP nº 183, de 24.1.2018, quanto à cele-

bração de acordos de não persecução penal.

 z Instrução Normativa nº 1/2019/CGMP/MS, de 15.10.2019, referente à aplicação da Resolução CNMP nº 

154/2016, de 13.12.2016, que dispõe sobre a atuação do Promotor de Justiça com atribuição na área do 

idoso na realização de visita de inspeção com periodicidade anual em instituição de longa permanência 

para idosos.

 z Instrução Normativa nº 2/2019/CGMP/MS, de 15.10.2019, que dispõe sobre a aplicação da Recomenda-

ção CNMP nº 60/2017, de 5.7.2017, e a necessidade da realização de visita de inspeção com periodicidade 

anual nas unidades que executam serviços socioassistenciais destinados às pessoas em situação de rua 

pelo Promotor de Justiça.
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10.1.3 Procedimentos

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 a seguir:

Tabela 89. Procedimentos instaurados pela CGMP

Tipo de procedimento Quantidade

Carta precatória 1

Consulta 24

Controle e fiscalização 3

Notícia de fato 67

Procedimento administrativo 15

Procedimento administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil 3

Procedimento de gestão administrativa 15

Reclamação 30

Sindicância 3

Procedimento admininistrativo disciplinar 1

Visita de inspeção 3

Inspeção permanente 4

Inspeção eletrônica 9
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10.2 Promotores de Justiça

10.2.1 Acompanhamento de estágio probatório

O art. 2º da Resolução nº 1/2017-CSMP, que regulamenta o estágio probatório, estabelece que este corres-

ponde aos dois primeiros anos de efetivo exercício na carreira, excluídos os períodos de afastamento de-

correntes de licenças (art. 139, I a VIII, da Lei Complementar nº 72/94), período de trânsito, disponibilidade 

remunerada e designação do Procurador-Geral de Justiça para realização de atividade de relevância para 

a Instituição (art. 6º); ocasião em que é apurada a conveniência da confirmação do membro do Ministério 

Público na carreira.

Foram nomeados no XXVII Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do Ministé-

rio Público 13 Promotores de Justiça Substitutos, conforme portarias publicadas no DOMP nº 1564, de 

10.8.2017. Estes prestaram compromisso de posse e exercício no dia 10.8.2017 e participaram do Curso de 

Adaptação à Carreira de Promotor de Justiça Substituto, no período de 14 a 25.8.2017, com início de seu 

estágio probatório no dia 14.8.2017.

Em razão de exoneração a pedido da Promotora de Justiça Mariana Rocha Rubini, conforme Portaria nº 

93/2018-PGJ, de 11.1.2018, permaneceram em acompanhamento até agosto de 2019 os Promotores de 

Justiça: Adriano Barrozo da Silva, Anthony Allison Brandão Santos, Fábio 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 e Paulo Henrique Mendonca de Freitas.

Durante o interstício de dois anos, foi realizada a avaliação dos trabalhos destes pelos Assessores Especiais 

da CGMP, sendo observados, entre outros dados, a forma gráfica e a qualidade redacional, a adequação 

técnica e o conteúdo jurídico, a sistematização lógica e o nível de persuasão e a atuação extrajudicial, nos 

termos do art. 12. da Resolução nº 1/2017-CSMP.

Além disso, com a finalidade de auxiliar a prática dos trabalhos exercidos pelos Promotores de Justiça em 

estágio probatório, foram realizadas videoconferências promovidas pela CGMP sobre temas diversos, com 

foco prático, apresentadas por membros do Ministério Público com destacada experiência na área:

 z Explanação da Promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, titular da 32ª Promotoria 

de Justiça de Campo Grande, sobre o trabalho do Ministério Público para a melhoria da atenção básica 

da saúde e do Promotor de Justiça Gabriel da Costa Rodrigues Alves, titular da 1ª Promotoria de Justiça 

de Ponta Porã, sobre a necessidade de uma política institucional para a área da saúde, realizada na sala 

de reuniões da Corregedoria-Geral do MP, no dia 27.2.2019.

 z Explanação da Promotora de Justiça Gisleine Dal Bó, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã, 

sobre a atuação do Ministério Público na implementação dos acordos de não persecução penal no âmbito 

da 3ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã, realizada na sala de reuniões da Corregedoria-Geral do MP, 

no dia 3.4.2019.
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 z Explanação da Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva, titular da 7ª Promotoria de Justiça 

de Corumbá, sobre a atuação do Ministério Público na área da Infância e Juventude e seu trabalho frente 

à comarca de Corumbá, especialmente quanto ao treinamento dado aos Conselheiros Tutelares e a im-

plementação do projeto de combate à evasão escolar, realizada na sala de reuniões da CGMP, no dia 

12.6.2019.

 z Explanação do Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet, sobre os trabalhos na 

racionalização e a resolutividade na atuação ambiental, realizada na sala de reuniões da Corregedoria-

-Geral do MP, no dia 29.8.2019.

No segundo semestre de 2019, objetivando cumprir o que determina o art. 18, XV, da Lei Complementar nº 

72/94, o art. 16 da Resolução nº 1/2017-CSMP e o art. 98 do Regimento Interno do CSMP, foram remetidos 

os Relatórios Circunstanciados Finais de Estágio Probatório, individualizados e pormenorizados, de modo 

que foram finalizados os trabalhos de análise da conduta e dos trabalhos dos membros do Ministério Público 

em estágio probatório, sendo arquivados os procedimentos de acompanhamento.

Cumpre salientar, todavia, que permanece em trâmite apenas o Acompanhamento de Estágio Probatório 

da Promotora de Justiça Lenize Martins Lunardi Pedreira, visto que o estágio foi estendido em razão do 

usufruto de férias e licença à gestante (Portaria nº 1966/2019-PGJ, de 4.6.2019).

10.2.2 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 CGMP também alimenta o Sistema de Cadastro de 

Membros do CNMP, em cumprimento à Resolução CNMP nº 78/2011, de 9.8.2011.

10.2.3 Docência

A CGMP 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.

10.2.4 Residência fora da comarca

A CGMP 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 regulamentação dada 

pela Resolução Conjunta nº 1/2008-PGJ/CGMP, de 8.5.2008.
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10.2.5 Movimentação na carreira: promoções e remoções

Foram confeccionadas 40 Fichas de Avaliação de Promoção e Remoção, para avaliação dos membros 

inscritos por ocasião de dez concursos de promoção/remoção para movimentação na carreira, abertos pelo 

CSMP, nos termos da Resolução nº 2/2009-CSMP.

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 SAJMP permitiram a elaboração de relatório mensal das atividades funcionais dos Promotores 

e Procuradores de Justiça, por meio da compilação de suas movimentações, classificadas por área (cível, 

criminal e de direitos difusos e coletivos). A elaboração estatística a seguir foi gerada por meio da ferramenta 

QlikView.

Tabela 90. Detalhamento da atuação funcional dos Promotores de Justiça

Promotor(a) Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Adriano Barrozo da Silva 2.013 4.891 999 7.903

Alexandre Estuqui Junior 3.357 5.622 1.854 10.833

Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha 20 12.557 0 12.577

Alexandre Rosa Luz 4.511 2.597 1.670 8.778

Aline Mendes Franco Lopes 13 2.706 0 2.719

Allan Carlos Cobacho do Prado 1.877 6.278 599 8.754

Allan Thiago Barbosa Arakaki 2.542 8.915 1.484 12.941

Amilcar Araujo Carneiro Junior 1.516 387 2.724 4.627

Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro 2.461 4.554 574 7.589

Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 4.434 1.209 1.322 6.965

André Antônio Camargo Lorenzoni 4.328 198 0 4.526

Andrea de Souza Resende 2.504 4.145 1.169 7.818

Andréia Cristina Peres da Silva 1.492 1.805 990 4.287

Angelica de Andrade Arruda 2.694 4.733 756 8.183

Antenor Ferreira de Rezende Neto 115 10.097 0 10.212

Anthony Allison Brandão Santos 5.021 7.798 3.418 16.237

Antonio Carlos Garcia de Oliveira 3.950 93 1.078 5.121

Arthur Dias Junior 2.050 3.562 152 5.764

Bianka Machado Arruda Mendes 2.364 5.550 574 8.488

Bolivar Luis da Costa Vieira 1.233 4.576 444 6.253
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Promotor(a) Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Camila Augusta Calarge Doreto 28 8.708 0 8.736

Candy Hiroki Cruz Marques Moreira 55 3.916 0 3.971

Celso Antonio Botelho de Carvalho 417 5.996 3 6.416

Christiane de Alencar 5.212 42 0 5.254

Cinthia Giselle Gonçalves Latorraca 1.044 1.287 649 2.980

Clarissa Carlotto Torres 2.723 3.134 517 6.374

Claudia Loureiro Ocariz Almirão 571 2.306 6 2.883

Claudio Rogerio Ferreira Gomes 305 6.261 1 6.567

Clovis Amauri Smaniotto 185 5.433 0 5.618

Cristiane Amaral Cavalcante 67 4.417 0 4.484

Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah 852 159 1.441 2.452

Cristina Beraldo de Andrade 3.110 57 0 3.167

Daniel do Nascimento Britto 2.877 12.649 952 16.478

Daniel Higa de Oliveira 1.388 2.250 231 3.869

Daniel Pivaro Stadniky 3.546 601 1.394 5.541

Daniela Araujo Lima da Silva 333 10.583 0 10.916

Daniela Cristina Guiotti 4.856 120 1.623 6.599

Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira 337 7.448 48 7.833

Daniella Costa da Silva 2.407 1.817 2.078 6.302

Douglas Silva Teixeira 2.090 3.068 724 5.882

Edival Goulart Quirino 1.617 4.053 814 6.484

Eduardo de Araujo Portes Guedes 3.207 5.745 897 9.849

Eduardo Fonticielha De Rose 248 5.658 0 5.906

Eduardo Franco Cândia 2.679 738 1.784 5.201

Eduardo Jose Rizkallah 1 3 0 4

Emy Louise Souza de Almeida Albertini 5.612 44 3 5.659

Érica Rocha Espindola 4.383 1.364 0 5.747

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva 2.006 6.906 437 9.349

Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 2.622 2.670 3.653 8.945

Fábio Adalberto Cardoso de Morais 281 9.886 64 10.231

Fabricio Proença de Azambuja 428 3.415 724 4.567

Fabricio Secafen Mingati 343 8.397 88 8.828
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Promotor(a) Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Felipe Almeida Marques 2.068 7.167 606 9.841

Fernanda Proença de Azambuja 1.405 4.598 1.175 7.178

Fernanda Rottili Dias 1.819 5.652 352 7.823

Fernando Jamusse 96 4.862 0 4.958

Fernando Jorge Manvailer Esgaib 75 15.279 2 15.356

Fernando Marcelo Peixoto Lanza 3.575 3.695 4.398 11.668

Fernando Martins Zaupa 1.159 7.670 71 8.900

Filomena Aparecida Depolito Fluminhan 871 2.087 1.278 4.236

Gabriel da Costa Rodrigues Alves 1.998 363 3.040 5.401

George Cassio Tiosso Abbud 980 3.143 77 4.200

George Zarour Cezar 3.335 6.173 1.964 11.472

Gevair Ferreira Lima Junior 1.843 227 1.444 3.514

Gilberto Carlos Altheman Júnior 2.809 4.736 1.877 9.422

Gisleine Dal Bó 1.068 8.608 54 9.730

Grazia Strobel da Silva Gaifatto 31 1.539 0 1.570

Gustavo Henrique Bertocco de Souza 2.120 9.284 304 11.708

Helen Neves Dutra da Silva 69 7.884 0 7.953

Henrique Franco Cândia 349 6.340 0 6.689

Humberto Lapa Ferri 985 2.077 983 4.045

Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo 1.908 1.961 259 4.128

Janeli Basso 2.084 2.209 735 5.028

Jerusa Araujo Junqueira Quirino 1.530 4.350 203 6.083

João Linhares Júnior 519 6.239 0 6.758

João Meneghini Girelli 2.511 6.392 901 9.804

Jorge Ferreira Neto Júnior 3.011 5.747 235 8.993

José Antonio Alencar 5.765 76 0 5.841

José Aparecido Rigato 4.991 32 0 5.023

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia 35 2.640 0 2.675

José Luiz Rodrigues 4.350 1.635 0 5.985

José Maurício de Albuquerque 2.502 1.310 598 4.410

José Roberto Tavares de Souza 7.259 25 1.914 9.198

Jui Bueno Nogueira 144 10.156 24 10.324
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Promotor(a) Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Juliana Martins Zaupa 892 6.531 167 7.590

Juliana Nonato 3.596 1.710 608 5.914

Juliana Pellegrino Vieira 3.359 6.653 1.569 11.581

Juliane Cristina Gomes 6.020 180 0 6.200

Juliano Albuquerque 762 14.950 136 15.848

Julio Bilemjian Ribeiro 2 21.850 0 21.852

Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto 2.206 4.994 1.071 8.271

Kristiam Gomes Simões 4.214 725 0 4.939

Lenize Martins Lunardi Pedreira 428 2.521 330 3.279

Leonardo Dumont Palmerston 486 10.245 31 10.762

Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto de Almada 322 8.023 142 8.487

Lia Paim Lima 2.611 7.260 388 10.259

Lindomar Tiago Rodrigues 871 1.469 234 2.574

Lívia Carla Guadanhim Bariani 5 4.671 0 4.676

Luciano Anechini Lara Leite 398 6.749 16 7.163

Luciano Bordignon Conte 3.743 1.846 1.748 7.337

Ludmila de Paula Castro Silva 2.787 1.397 600 4.784

Luiz Antônio Freitas de Almeida 1.086 657 1.223 2.966

Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro 671 3.563 2 4.236

Luiz Eduardo Lemos de Almeida 621 2.192 676 3.489

Luiz Gustavo Camacho Terçariol 5.571 1.563 1.704 8.838

Luz Marina Borges Maciel Pinheiro 2.744 603 1.653 5.000

Magno Oliveira João 1.103 8.036 108 9.247

Marcelo Ely 42 3.654 0 3.696

Marcos Alex Vera de Oliveira 1.081 167 350 1.598

Marcos André Sant’Ana Cardoso 2.264 722 1.586 4.572

Marcos Antonio Martins Sottoriva 1.554 1 206 1.761

Marcos Fernandes Sisti 3.097 1.413 0 4.510

Marcos Martins de Brito 219 8.614 9 8.842

Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues 58 7.850 0 7.908

Mariana Sleiman Gomes 2.964 4.261 2.192 9.417

Marjorie Oliveira Zanchetta de Azambuja 6.102 296 1 6.399
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Promotor(a) Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Mateus Sleiman Castriani Quirino 1.688 3.978 425 6.091

Matheus Carim Bucker 2.539 8.549 429 11.517

Matheus Macedo Cartapatti 1.157 4.227 558 5.942

Maurício Mecelis Cabral 1.734 6.074 989 8.797

Michel Maesano Mancuelho 4.513 6.729 1.782 13.024

Moisés Casarotto 941 8.076 264 9.281

Nara Mendes dos Santos Fernandes 2.195 4.847 188 7.230

Nicolau Bacarji Junior 6.287 589 1.255 8.131

Oscar de Almeida Bessa Filho 1.318 4.181 117 5.616

Patrícia Almirão Padovan 4.906 3.881 454 9.241

Paula da Silva Volpe 121 15.660 4 15.785

Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior 3.298 1.582 1.668 6.548

Paulo Henrique Camargo Iunes 1.440 11 833 2.284

Paulo Henrique Mendonca de Freitas 2.397 4.788 1.828 9.013

Paulo Leonardo de Faria 3.189 4.486 244 7.919

Pedro Arthur de Figueiredo 205 3.299 0 3.504

Pedro de Oliveira Magalhães 1.622 4.349 577 6.548

Plinio Alessi Júnior 3.151 1.301 1 4.453

Radamés de Almeida Domingos 3.648 7.992 620 12.260

Regina Dornte Broch 461 20.731 0 21.192

Renata Ruth Fernandes Goya Marinho 1.999 7.323 932 10.254

Renzo Siufi 5.358 47 0 5.405

Ricardo Benito Crepaldi 40 7.506 0 7.546

Ricardo Rotunno 3.390 3.062 3.136 9.588

Rodrigo Cintra Franco 2.496 5.486 566 8.548

Rodrigo Correa Amaro 123 5.359 84 5.566

Rodrigo Yshida Brandão 68 4.528 0 4.596

Rogerio Augusto Calabria de Araujo 60 3.620 0 3.680

Romão Avila Milhan Junior 353 568 162 1.083

Ronaldo Vieira Francisco 2.656 6.497 752 9.905

Rosalina Cruz Cavagnolli 1.491 3.979 930 6.400

Rosana Suemi Fuzita Irikura 125 2.721 0 2.846
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Promotor(a) Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Silvio Amaral Nogueira de Lima 3.173 4.408 3 7.584

Simone Almada Goes 1.499 4.309 196 6.004

Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo 71 7.650 0 7.721

Talita Zoccolaro Papa Muritiba 975 2.348 379 3.702

Tathiana Correa Pereira da Silva 702 4.008 0 4.710

Thiago Barbosa da Silva 2.406 7.042 324 9.772

Thiago Bonfatti Martins 567 8.208 345 9.120

Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira 437 8.565 83 9.085

Victor Leonardo de Miranda Taveira 279 9.176 30 9.485

Viviane Zuffo Vargas Amaro 2.875 54 43 2.972

William Marra Silva Junior 3.394 7.320 3.266 13.980

Wilson Canci Junior 1.026 6.269 115 7.410
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Tabela 91. 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
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

movimentos

Adriano Lobo Viana de Resende 1.321 125 946 2.392

Alexandre Magno Benites de Lacerda 0 0 2 2

Ana Cristina Carneiro Dias 2.520 0 114 2.634

Ana Lara Camargo de Castro 584 261 26 871

Antonio André David Medeiros 292 0 339 631

Bianka Karina Barros da Costa 21 0 117 138

Cristiane Mourão Leal Santos 324 934 66 1.324

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos 34 1.136 5 1.175

Elcio Felix D’Angelo 328 587 0 915

Fabio Ianni Goldfinger 50 254 172 476

Fabrícia Barbosa Lima 1.992 5.011 165 7.168

Gerson Eduardo de Araújo 10 778 0 788

Izonildo Gonçalves de Assunção Junior 116 13.774 1 13.891

Jiskia Sandri Trentin 52 0 4 56

Luciana do Amaral Rabelo 1.588 20.968 93 22.649

Luciana Moreira Schenk 2.920 12 440 3.372

Luciano Furtado Loubet 1.638 0 7.962 9.600

Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho 0 1 0 1

Marcos Roberto Dietz 256 638 0 894

Paulo César Zeni 1.139 11 935 2.085

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 1.425 22 159 1.606

Reynaldo Hilst Mattar 61 0 0 61

Ricardo de Melo Alves 752 19 473 1.244

Thalys Franklyn de Souza 312 776 4 1.092

Tiago Di Giulio Freire 316 1.340 3 1.659
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Tabela 92. Atuação funcional dos Promotores de Justiça designados para o exercício de atividades 
de Assessoramento Superior, Coordenações, Grupos de Atuação Especializada, entre outras

Promotoror(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 Cristina Carneiro Dias Coordenadora do Núcleo da Cidadania e integrante do Gacep

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 Informação 
(CI)

Bianka Karina Barros da Costa Secretária-Geral do Ministério Público

Cristiane Mourão Leal Santos Coordenadora do Gaeco

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos Assessor Especial da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Elcio Felix D’Angelo Membro do Gaeco

Fabio Ianni Goldfinger Responsável pelo Núcleo Criminal, vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça 
Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial, e pelo Núcleo do Patrimônio 
Público e das Fundações, vinculado ao CAO das Promotorias de Justiça do Patrimô-
nio Público e Social, das Fundações e Eleitorais, e membro do Gacep

Fabrícia Barbosa Lima Responsável pelo Núcleo da Infância e da Juventude, vinculado ao CAO das Promo-
torias de Justiça da Infância e da Juventude

Gerson Eduardo de Araújo Membro do Gaeco

Izonildo Gonçalves de Assunção Junior Assessor Especial da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Jiskia Sandri Trentin Assessora Especial da Corregedoria-Geral do Ministério Público

Luciana do Amaral Rabelo Coordenadora Adjunta do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (Nevid)

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, integrante do Comitê Estratégico 
de Tecnologia da Informação (Ceti) e Coordenador do Departamento Especial de 
Apoio às Atividades de Execução (Daex)

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça e Supervisor de Planejamento 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 Gaeco
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Tabela 93. Detalhamento da atuação funcional dos Procuradores de Justiça

Procurador de Justiça Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 40 2.260 0 2.300

Alexandre Lima Raslan 54 1.810 196 2.060

Aroldo José de Lima 1.211 185 0 1.396

Antonio Siufi Neto 113 1.574 203 1.890

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 1.238 217 0 1.455

Belmires Soles Ribeiro 2.049 0 245 2.294

Edgar Roberto Lemos de Miranda 924 176 205 1.305

Esther Sousa de Oliveira 0 1.796 0 1.796

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 0 1.728 0 1.728

Francisco Neves Junior 400 1.569 215 2.184

Gerardo Eriberto de Morais 0 1.911 0 1.911

Gilberto Robalinho da Silva 6 1.925 1 1.932

Helton Fonseca Bernardes 39 1.622 4 1.665

Hudson Shiguer Kinashi 88 1.310 0 1.398

Humberto de Matos Brittes 327 1 0 328

Irma Vieira de Santana Anzoategui 3.124 0 0 3.124

Jaceguara Dantas da Silva 262 1.742 494 2.498

João Albino Cardoso Filho 56 2.290 222 2.568

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 1 2.274 0 2.275

Lucienne Reis D’Avila 0 1.977 0 1.977

Luis Alberto Safraider 0 2.513 0 2.513

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 2.278 1 0 2.279

Marcos Antonio Martins Sottoriva 1.554 1 206 1.761

Marigô Regina Bittar Bezerra 3.352 0 233 3.585

Mauri Valentim Riciotti 1.838 0 0 1.838

Miguel Vieira da Silva 0 1.834 0 1.834

Nilza Gomes da Silva 10 1.432 5 1.447

Olavo Monteiro Mascarenhas 1.958 4 0 1.962

Paulo Cezar dos Passos 44 0 18 62

Rodrigo Jacobina Stephanini 1 1.850 0 1.851
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Procurador de Justiça Cível Criminal
Int. Difusos e 

Coletivos
Total de 

Movimentos

Sara Francisco Silva 1 1.678 0 1.679

Sergio Fernando Raimundo Harfouche 0 1.495 0 1.495

Sergio Luiz Morelli 1.322 219 10 1.551

Silasneiton Gonçalves 79 2.237 203 2.519

Silvio Cesar Maluf 1.820 0 202 2.022
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10.3 Outras atividades

10.3.1 Gerenciamento de relatórios CNMP

A CGMP gerenciou o recebimento dos seguintes relatórios, com sua validação e envio ao CNMP, periodica-

mente:

 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 117 Delegacias 
Estaduais, 11 Unidades de Medicina Legal Estadual e 14 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 pelos Promotores 

de Justiça.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 56, de 22.6.2010, referente aos estabelecimentos penais do Estado, 

preenchido no Sistema de Inspeção do Ministério Público (SIP-MP), do CNMP, com periodicidade trimes-

tral e inspeção de 41 estabelecimentos.

 z Relatório da Recomendação nº 60/2017-CNMP, de 5.7.2017, referente à realização de visita de inspeção 

nas unidades que executam serviços socioassistenciais destinados às pessoas em situação de rua.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 67, de 16.3.2011, referente às unidades de internação de menores, 

preenchido 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 80 entidades de acolhimento institucional e nove entidades de 
acolhimento familiar.

 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 

Ministério 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.

10.3.2 Outros relatórios 

 z Relatório Eleitoral: relatório expedido e encaminhado mensalmente à Procuradoria Regional Eleitoral.
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 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 CGMP até o 

dia 10 de cada mês.

 z Livro de Registro e Atendimento do Plantão da Comarca (Resolu-

ções nºs 19/2012-PGJ e 20/2012-PGJ, ambas de 5.6.2012): encami-

nhado à CGMP 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 CGMP.

 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 CGMP.

10.3.3 Participações em 
eventos e reuniões

10.3.3.1 Reuniões do Conselho Nacional dos 
Corregedores-Gerais do Ministério Público 
dos Estados e da União (CNCGMP)

 z 115ª Reunião, no período de 21 a 23.3.2019, na cidade de Curitiba/

PR, oportunidade em que o Corregedor-Geral do MPMS tomou 

posse como 1º Vice-Presidente do CNCGMP.

 z 116ª Reunião, nos dias 30 e 31.5.2019, na cidade de Brasília/DF.

 z 117ª Reunião, no período de 4 a 6.9.2019, na cidade de Goiânia/GO.

Figura 103. Corregedor-Geral do 

MPMS, Marcos Antonio Martins 

Sottoriva, durante a 117ª Reunião do 

CNCGMP, em Goiânia/GO.
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 z 118ª Reunião, no período de 4 a 6.12.2018, na cidade de Florianó-

polis/SC.

10.3.3.2 Outras reuniões e participações 
do Corregedor-Geral e do 
Corregedor-Geral Substituto

 z Participação do Corregedor-Geral no Encontro Regional de 

Membros em Estágio Probatório, promovido pelo CNMP e pelo 

MPMS, no dia 4.2.2019, em Campo Grande/MS.

 z Participação do Corregedor-Geral na 1ª Reunião da Diretoria do 

CNCGMP e no Encontro Nacional do Planejamento Estratégico do 

Ministério Público Brasileiro 2020-2029, nos dias 12 e 13.2.2019, 

em Brasília/DF.

 z Visita institucional do Corregedor-Geral, acompanhado do Correge-

dor-Geral Substituto e dos Assessores Especiais da CGMP, ao Corre-

gedor-Geral de Justiça, no dia 19.2.2019.

 z Participação do Corregedor-Geral no Seminário Estadual de Verea-

dores - União das Câmaras, ministrando a palestra “O MP na defesa 

dos interesses sociais e coletivos”, no dia 21.2.2019, em Campo 

Grande/MS.

Figura 104. Corregedor-Geral do 

MPMS, Marcos Antonio Martins 

Sottoriva, durante palestra no 

Seminário Estadual de Vereado-

res, em Campo Grande, no dia 

21.2.2019.

 z Visita institucional do Corregedor-Geral, acompanhado do Corre-

gedor-Geral Substituto e dos Assessores Especiais da CGMP, ao 

Presidente da Assembleia Legislativa, no dia 8.4.2019, em Campo 

Grande/MS.
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 z Reunião do Corregedor-Geral com o Delegado-Geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, acompanha-

do da Coordenadora do Gacep, em 17.4.2019, em Campo Grande/MS.

 z Participação do Corregedor-Geral na solenidade de posse do Desembargador Zaloar Murat Martins de 

Souza, no dia 24.4.2019, no Plenário do TJMS, em Campo Grande/MS.

 z Participação do Corregedor-Geral na Posse do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, como 

Presidente do CNPG, nos dias 25 e 26.4.2019, em Campo Grande/MS.

 z Participação do Corregedor-Geral Substituto na Reunião de Trabalho do Gacep e do Gaep, no dia 

23.5.2019, em Dourados/MS.

 z Participação do Corregedor-Geral no Encontro Regional do Ministério Público - Região do Bolsão, nos 

dias 27 e 28.6.2019, em Três Lagoas/MS, organizado pela ASMMP, pela ESMP-MS e pela PGJ.

 z Participação do Corregedor-Geral no Encontro Técnico com os jurisdicionados sob a relatoria do gabinete 

do Conselheiro Ronaldo Chadid, em parceria com a Prefeitura Municipal de Naviraí/MS, ministrando a 

palestra “Princípio da eficiência na Administração Pública”, dia 9.8.2019, em Naviraí/MS.

 z Participação do Corregedor-Geral e do Corregedor-Geral Substituto no Encontro Regional do Ministé-

rio Público – Região Cone Sul, nos dias 16 e 17.8.2019, em Naviraí/MS, organizado pela ASMMP, pela 

ESMP-MS e pela PGJ.

 z Participação do Corregedor-Geral, do Corregedor-Geral Substituto e do Assessor Especial Reynaldo Hilst 

Mattar no 23º Congresso Nacional do Ministério Público, no período de 4 a 6.9.2019, em Brasília/DF.

 z Participação do Corregedor-Geral no Encontro Regional do Ministério Público em Bonito, nos dias 19 e 

21.9.2019, em Bonito/MS, organizado pela ASMMP, pela ESMP-MS e pela PGJ.

 z Audiência Pública “Setembro Amarelo: Suicídio em Alerta”, realizada pelo MPMS, por intermédio da 32ª 

Promotoria de Justiça da Saúde, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, em 26.9.2019.

 z Participação do Corregedor-Geral Substituto e de Assessor Especial da CGMP no “I Congresso do CNMP 

em Alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da Corrupção”, nos dias 9 e 10.12.2019, em Brasília/DF.

10.3.3.3 Reuniões e participações dos Assessores Especiais da CGMP

 z Reuniões do CETI, nos dias 29.1, 26.2, 10.4, 23.5 e 10.6.2019, em Campo Grande/MS.

 z Reuniões com a Seplange, nos dias 28.2, 28.3 e 2.4.2019.

 z Reunião do Grupo Gestor para a Administração e Gerência da Implantação, Manutenção e Aperfeiçoa-

mento das Tabelas Unificadas do Ministério Público (GIT), no dia 28.3.2019, em Campo Grande/MS.

 z Reuniões de trabalho do Grupo Nacional dos Assessores Especiais das Corregedorias-Gerais (GNAE), nos 

dias 21 e 22.3.2019, na cidade de Curitiba/PR, e no período de 4 a 6.12.2019, na cidade de Florianópolis/

SC.

 z Reunião com o Comitê Gestor do SAJMP, no dia 28.3 e 10.6.2019, em Campo Grande/MS.

 z Reunião com a Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, no dia 2.4.2019, para instrução de 

procedimento administrativo.
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 z Participação de Assessor Especial da CGMP como palestrante durante o evento “Ministério Público Re-

solutivo: estratégias para atuação preventiva, proativa e efetiva a partir de uma cultura de resultados”, 

promovido pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, nos dias 11 e 12.4.2019.

 z Reunião com o Comitê Estadual de Combate ao Feminicídio, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

do Sul, no dia 25.4.2019.

 z 10ª Edição da Feira do Artesão Livre, realizada no átrio do Fórum da Capital, iniciativa da 50ª Promotoria 

de Justiça de Campo Grande, em 8.5.2019, em Campo Grande/MS.

 z Reunião de trabalho para análise do Plano de Continuidade do Comitê Estratégico de Tecnologia da In-

formação, nos dias 8, 9, 14 e 29.5.2019.

 z Palestra da Juíza do Trabalho do TRT 24ª Região Déa Marisa Brandão Cúbel Yule sobre “Gestão humani-

zada” e palestra do psicólogo Rossandro Klinjey sobre “Assédio moral: mitos e verdades de uma chaga 

a ser combatida”, a convite do Desembargador Diretor da Escola Judicial do TRT, Francisco das Chagas 

Lima Filho, em 10.5.2019, em Campo Grande/MS.

 z Visita técnica ao Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), em reunião com o Centro de Apoio 

Operacional de Segurança Pública e Defesa Social e com o Corregedor-Geral daquela instituição, Zurval 

Gonçalves Ferreira, nos dias 20 e 21.5.2019, em Salvador/BA.

 z IV Encontro Nacional do Grupo Nacional dos Assessores Especiais das Corregedorias-Gerais, nos dias 30 

e 31.5.2019, na cidade de Brasília/DF.

 z Evento “Revisando a Estratégia: Revisão do Plano Estratégico Institucional”, nos dias 6 e 7.6.2019, em 

Campo Grande/MS.

 z Solenidade de abertura da 11ª Edição da Feira do Artesão Livre – Especial de Natal, no dia 3.12.2019, no 

Fórum de Campo Grande/MS.

 z Fórum “o Controle no Combate à Corrupção” e Reunião Extraordinária da Rede de Corregedorias, no 

período de 4 a 6.12.2019, em Brasília/DF.

10.3.3.4 Atividades não procedimentais, atendimentos e outras

Tabela 94. Atividades não procedimentais, atendimentos e outros eventos da CGMP

Atividade Quantidade

Reunião 157

Atendimento ao público 77

Evento 11

Participação em grupo de trabalho e comissões 15

Participação em órgão colegiado 4

Palestra como palestrante/debatedor 4

Total 268
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Tabela 95. Movimentos agrupados por classe

Classe Quantidade

Carta precatória 4

Consulta 95

Controle e fiscalização 9

Correição ordinária 325

Estágio probatório 15

Inspeção 66

Notícia de fato 318

Procedimento administrativo 168

Procedimento administrativo de outras ativi-
dades

19

Procedimento de gestão administrativa 50

Procedimento administrativo disciplinar 5

Reclamação disciplinar 227

Sindicância / inquérito administrativo 92

Total 1.393

10.3.3.6 Atuação administrativa

Tabela 96. Expedientes administrativos da CGMP

Avisos 26

Certidões 107

Memorandos 32

Ofícios 1.134

Ofícios circulares 45

Portarias 19
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