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Mensagem do  
Procurador-Geral de Justiça
Acometido por uma grave crise sanitária, o ano de 2020 representou um marco histórico na humanidade, 

que será lembrado por muitas gerações. Com grande resiliência e percepção social, o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) continuou a promover seu mister constitucional e cumprir seu 

propósito para com a sociedade sul-mato-grossense.

A pandemia da covid-19 foi avassaladora e poderia ter sido ainda mais impactante, não fossem os fortes 

investimentos em Tecnologia da Informação que já vinham sendo realizados pelo MPMS nos últimos anos. A 

mudança para o trabalho remoto, no início do período de atendimento diferenciado, foi apenas uma questão 

cultural e operacional, visto que a infraestrutura tecnológica e de comunicação em TI já havia sido imple-

mentada no âmbito desta instituição ministerial.

O trabalho e o comprometimento dos membros e servidores, nesse ambiente virtual, garantiram alto índice 

de produtividade em prol da sociedade e de todos que dependem da atuação do Ministério Público para o 

resguardo de seus direitos. Não obstante, as portas da instituição permaneceram abertas para as situações 

excepcionais, que exigiram a atuação presencial, observando-se o Plano de Biossegurança do MPMS, que 

inclusive se tornou referência nacional pelo seu conteúdo técnico, que norteou a atuação dos órgãos de 

execução ao longo do ano.

O MPMS também evoluiu democraticamente em 2020, com a eleição do primeiro Promotor de Justiça para 

o cargo de Procurador-Geral de Justiça, resultado de um processo de profundas reflexões institucionais, que 

permitiram ampliar a participação dos membros no processo eletivo. E foi nesse contexto pandêmico que o 

primeiro ano dessa gestão ficou marcado pelas atuações contínuas de enfrentamento à covid-19, mediante 

ações coordenadas de equipes multidisciplinares voltadas à melhor compreensão e solução dos desafios.

Mesmo diante desse cenário, muitos avanços ocorreram em 2020, que foi coroado com profundas altera-

ções na Lei Orgânica do MPMS (Lei Complementar Estadual nº 72, de 18 de janeiro de 1994), possibilitan-

do as necessárias modificações normativas para seu melhor desempenho institucional, fruto de um árduo 

trabalho de coesão que envolveu membros representantes de todas as entrâncias e instâncias deste Minis-

tério Público.

Sempre norteado por sua missão, sua visão, seus valores e objetivos estratégicos, mesmo diante da situação 

de calamidade atravessada pela civilização humana neste período, o MPMS conseguiu garantir a continuida-

de da atuação na atividade-fim, sempre aguerrida e compromissada com a sociedade, bem como a eficiên-

cia da gestão e a capacitação constante de seus membros e servidores ao longo do período.



Por fim, o presente documento representa o conjunto de esforços de todos os valorosos membros e ser-

vidores desta instituição, cuja dedicação é reconhecida pela sociedade sul-mato-grossense, em razão da 

eficiente e resolutiva atuação do Ministério Público em todas as suas áreas de intervenção.

Alexandre Magno Benites de Lacerda 
Procurador-Geral de Justiça
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1 Procuradoria-Geral de Justiça
Procurador-Geral de Justiça: Procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos (até 4.5.2020) 

Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda (a partir de 5.5.2020)

Conforme as atribuições como órgão administrativo e de execução, 

a Procuradoria-Geral de Justiça atuou com o objetivo de alcançar re-

sultados prático-funcionais, com especial atenção à atuação como 

órgão representativo da Instituição perante colegiados e demais 

Poderes, conforme previsto no art. 29 da Lei nº 8.625, de 12.2.1993 

(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e no art. 30 da Lei Com-

plementar nº 72, de 18.1.1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul).

Procurador de Justiça 

Paulo Cezar dos Passos

Promotor de Justiça 

Alexandre Magno Benites de 

Lacerda



 Ĉ Fevereiro

 ̺ MPMS, por meio da ESMP-MS, abre ano acadêmico com 
evento “Pacote Anticrime”.

 z MPMS lança aplicativo para celular “Ministério Público em 

primeira mão”.

 ̺ Readequação do edifício-sede das Promotorias de Justiça da 
comarca de Ponta Porã.

 z MPMS, por meio do CAOPJIJ, lança campanha “Entre na folia do 

bem”.

 z MPMS, por meio da ESMP-MS e em parceria com a UFGD, inicia 

curso de extensão “Antropologia e políticas públicas para a rede 

de proteção às crianças e aos adolescentes indígenas”.

 Ĉ Março

 z Aprovada alteração do Regimento Interno do Conselho Superior 

do MPMS para regulamentação e implantação das sessões de 

julgamento em ambiente eletrônico.

 ̺ Instalada a 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Amambai.

 z MPMS, por meio do CAOPJIJ, lança campanha “Declare seu 

carinho”.

 z Instituído o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência 

(RDAU) no MPMS, por meio da Resolução nº 7/2020-PGJ, como 

medida de prevenção ao contágio pela doença causada pelo 

novo coronavírus (covid-19).

 ̺ MPMS, por meio da Portaria nº 1083/2020-PGJ, cria Força-Ta-
refa contra a pandemia de covid-19, para fins de padroniza-
ção e uniformização da atuação institucional.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operação “Omertà fase II”.

2020



 Ĉ Abril

 z Por meio de votação eletrônica, membros do MPMS definem 

lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para 

o biênio 2020/2022 – primeira eleição em que Promotores de 

Justiça podem concorrer ao cargo.

 z Adotadas medidas de contingenciamento de 20% nas despesas 

do MPMS, conforme a Portaria nº 1181/2020-PGJ.

 z MPMS participa de reunião com o Ministro da Saúde sobre o en-

frentamento à pandemia.

 ̺ Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda, 
primeiro Promotor de Justiça eleito para o cargo de Procura-
dor-Geral de Justiça, é nomeado pelo Governador de MS.

 z Procuradores-Gerais de Justiça e CNMP buscam atuação 

integrada contra a pandemia.

 z Atuação do MPMS, juntamente com o Poder Judiciário, disponi-

biliza cerca de 1,8 milhão para o combate à covid-19.

 z MPMS, por meio da ESMP-MS, promove primeira live “Papo de 

Escola”, transmissão ao vivo por meio de plataforma de videocon-

ferência.

 ̺ CSMP e CPJ realizam primeira reunião por videoconferência.

 z MPMS, por meio da ESMP-MS, realiza webinar “Direito Eleitoral 

2020”.

 Ĉ Maio

 z Criado o Núcleo de Apoio à Atuação Especializada no Combate 

à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, 

vinculado à Segab.

 z Criado o Grupo de Atuação Especial dos Promotores de Justiça 

do Tribunal do Júri, vinculado ao Caocrim.

 z Criados o Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde e o 

Grupo de Atuação Especial de Educação, vinculados ao CAODH.

 ̺ MPMS cobra transparência em gastos públicos referentes a 
prevenção e combate à covid-19 em MS.

 z MPMS, por meio do CAOPJIJ, lança campanha “O que os olhos 

não veem, a criança sente”.



 ̺ Criado o Comitê de Análise das Condições para o Retorno 
Gradual ao Trabalho Presencial e instituídos o Regime de Ex-
pediente Excepcional (REE) e o Plano de Biossegurança do 
MPMS, por meio da Resolução nº 27/2020-PGJ.

 z Unidades do MPMS são adaptadas seguindo o Plano de Biosse-

gurança.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operações “Piramania”, 

“Combustão”, “Avalanche” e “Fim da Rota”.

 Ĉ Junho

 ̺ Plano de Biossegurança do MPMS é usado como referência 
nacional para o Ministério Público brasileiro.

 z MPMS, por meio da ESMP-MS, promove live “O combate ao femi-

nicídio em tempo de pandemia”.

 ̺ CPJ elege Corregedor-Geral e Corregedor-Geral Substituto do 
MPMS.

 z MPMS disponibiliza atendimento psicológico emergencial on-line 

a seus membros e servidores, como apoio para enfrentamento 

da pandemia da covid-19.

 ̺ MPMS integra o sistema SAJ/MP com SEEU (Sistema Ele-
trônico de Execução Unificado) e PJe (TSE), tornando-se o 
primeiro Ministério Público a integrar simultanemanete os 
três sistemas do Poder Judiciário brasileiro.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operações “Sucata Preciosa” 

e “Omertà III – Armagedom”.

 Ĉ Julho

 z MPMS, por meio da ESMP-MS, promove curso “Comunicação 

oral: como convencer e persuadir a audiência”.

 ̺ Lançamento do Projeto Paiaguá: MPMS disponibiliza novo 
Portal de Serviços, que visa viabilizar a racionalização e a sim-
plificação dos atos e procedimentos administrativos.

 z Prêmio Innovare 2020 seleciona projetos do MPMS “Preservá-

gua”, “Paralelas” e “Amparo”.



 ̺ MPMS acompanha fiscalização do comércio e do toque de 
recolher em Campo Grande.

 z MPMS, por meio da ESMP-MS, promove live sobre racismo e de-

sigualdades raciais.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operações “Redime”, “Ponto 

Cego”, “Contágio”, “Bonde da Rua” e “Flashback II”.

 Ĉ Agosto

 ̺ MPMS, por meio do CAOPPFE, lança campanha “Corrupção 
mata”.

 ̺ Comissão de Concurso divulga lista com os aprovados nas 
provas escritas do XXVIII Concurso Público de Provas e Títulos 
para Ingresso na Carreira do MPMS.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operações “Gambiarra”, 

“Penúria” e “Regresso”.

 Ĉ Setembro

 z MPMS, por meio da ESMP-MS, realiza live Papo de Escola: “Temas 

atuais de Direito Penal”, com participação de Rogerio Schietti 

Cruz, Ministro do STJ, e Fábio Guaragni, Procurador de Justiça do 

MPPR.

 ̺ Projeto “Vacinômetro”, desenvolvido pelo CAODH e pelo 
Núcleo da Cidadania, é implementado em 34 municípios de 
MS.

 z MPMS, por meio da CGMP, participa da 120ª Reunião Ordinária 

do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério 

Público dos Estados e da União.

 ̺ MPMS é um dos finalistas do Prêmio CNMP 2020, com 
projetos “O MP e a valorização do preso – Artesão livre – 
Trabalho como caminho para a liberdade” e “ProCEVE – Con-
ciliação para prevenir a evasão e a violência escolar”.

 z Aprovada pelo CPJ proposta orçamentária para o exercício de 

2021.

 z Aprovada pelo CPJ resolução que dispõe sobre eleição dos Con-

selheiros do CSMP para o biênio 2021/2022.



 z Indicados, no âmbito da ASMMP, nomes de Procuradores de 

Justiça para composição de comissão criada para debate e pro-

positura de modernização da Lei Complementar Estadual nº 

72/94 – Lei Orgânica do MPMS.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operações “Destilação Fra-

cionada”, “Black Cat Omertà IV”, “Decibéis”.

 ̺ MPMS lança o Robô da Ficha Limpa, ferramenta inovadora 
que proporciona aos Promotores de Justiça a averiguação de 
inelegibilidade de candidatos.

 Ĉ Outubro

 ̺ MPMS lança ferramenta “Cálculo Expert”, idealizada pelo 
Daex e desenvolvida pela STI.

 ̺ Em comemoração ao Dia do Servidor Público, MPMS, por 
meio da ESMP-MS, realiza live “Hábitos para vida saudável”.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operação “Snowball – 

Omertà V”.

 Ĉ Novembro

 z Comissão de Concurso divulga datas para avaliação psicológica e 

provas orais do XXVIII Concurso Público de Provas e Títulos para 

Ingresso na Carreira do MPMS.

 ̺ MPMS, por meio do Nucrim e do Gaep, participa do lança-
mento da cartilha “SUStentando a diferença”, elaborada em 
parceria com órgãos e instituições de MS.

 z Entrega do projeto “Nossa missão, meus valores” e inauguração 

do novo espaço da STI.

 z MPMS, por meio da ESMP-MS, realiza live “Dia da Consciência 

Negra”.

 z MPMS, por meio do CAODH, lança campanha “Estamos aqui 

para apoiar você”.

 ̺ MPMS pede adesão da população às medidas de biossegu-
rança indicadas pelas autoridades sanitárias.

 z Inaugurado novo espaço do Daex.



 z CPJ aprova alteração de resolução que disciplina atuação das 

Promotorias de Justiça das Fundações e Entidades de Interesse 

Social em MS.

 ̺ Apresentado para o CPJ o projeto do futuro prédio do 
complexo institucional do MPMS.

 z CPJ toma ciência do projeto “Radar”.

 z MPMS, por meio do Gaeco, realiza Operações “Rota Vigiada”, 

“Carta Marcada”, “Ponto Britânico”.

 ̺ CPJ aprova Projeto de Lei que altera a Lei Complementar n° 
72, de 18.1.1994 – Lei Orgânica do MPMS, de iniciativa do 
Procurador-Geral de Justiça. 

 Ĉ Dezembro

 ̺ Realizada a entrega do Projeto de Lei que altera a Lei Comple-
mentar n° 72/1994 – Lei Orgânica do MPMS ao Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado. 

 z MPMS elege membros para compor o CSMP no biênio 2021/2022.

 ̺ X Congresso Estadual do Ministério Público de Mato Grosso 
do Sul, realizado pelo MPMS, pela ESMP-MS e pela ASMMP.

 z Realizado o XXIII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS.

 z MPMS, por meio do Núcleo Ambiental, firma acordos de investi-

mento de empresas na reciclagem de resíduos sólidos.

 z Inaugurado novo espaço do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão 

e Segurança da Informação do MPMS.

 z Realizada a Prova Oral do XXVIII Concurso Público de Provas e 

Títulos para Ingresso na Carreira do MPMS no cargo de Promotor 

de Justiça Substituto.  

 ̺ Campanha “Compartilhe o Natal 2020”, realizada pelo MPMS, 
por meio do CAODH e do Núcleo da Cidadania, presenteia 
cerca de 5 mil crianças e adolescentes.

 z CPJ aprova PGA 2021.

 z MPMS, por meio do Gaeco, deflagra Operações “Arca de Noé - 

Omertà VI”, “Pactum Omertà II”.

 ̺ Sancionada lei complementar que altera a Lei Orgânica do 
MPMS.
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2 Órgãos de apoio direto ao 
Procurador-Geral de Justiça
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2.1 Secretaria de Gabinete

Chefe de Gabinete:  Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda (até 4.5.2020)

   Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa (a partir de 5.5.2020)

A Compete à Secretaria de Gabinete (Segab) dirigir, coordenar, super-

visionar e orientar as atividades de prestação de assistência técnica 

direta e imediata ao Procurador-Geral de Justiça no desempenho de 

suas atribuições e nos compromissos oficiais e sociais; dar andamento 

aos expedientes encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, auxi-

liando-o, ainda, nas atribuições de elaborar escala de férias individuais 

dos membros do Ministério Público, designar Promotores de Justiça 

para assegurar a continuidade dos serviços e indicar ao Procura-

dor Regional Eleitoral Promotores de Justiça para atuação perante a 

Justiça Eleitoral.

Ademais, acompanha a tramitação de proposições legislativas de 

interesse do Ministério Público, junto aos Poderes Legislativos federal, 

estadual e municipal; dos processos judiciais de interesse institucional 

nos Tribunais Superiores e em tramitação no Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 

elabora os atos de atribuição privativa do Procurador-Geral de Justiça.

Ainda, orienta e acompanha os serviços relacionados às seguintes 

áreas: Assessoria de Comunicação (Assecom), Assessoria de Revisão 

(Asserev), Assessoria Militar (Asmil), Departamento Auxiliar dos Órgãos 

Superiores (Daos), Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), Secretaria de 

Distribuição e Acompanhamento Processual (Sedap), Departamento 

de Apoio Administrativo da Secretaria de Gabinete do Procurador-Ge-

ral de Justiça, Departamento de Apoio Institucional da Secretaria de 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e Assessoria para Assuntos 

Jurídicos; e exerce outras atribuições que lhe sejam conferidas ou 

delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça.

Promotor de Justiça 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

Promotor de Justiça: 

Alexandre Magno Benites de 

Lacerda
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Os trabalhos efetivados ao longo do ano de 2020 foram relativos à tramitação de documentos do Procura-

dor-Geral de Justiça e de seus colaboradores diretos, veja-se:

Tabela 1. Atividades de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça em 2020

Tabela 2. Principais movimentações do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça em 2020

Tipo de processo Quantidade

Protocolo  61 

Atendimento  1 

Processo judicial  1 

Notícia de fato  126 

Inquérito civil  23 

Solicitação  2 

Procedimento administrativo  2 

Procedimento preparatório  16 

Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas  2 

Total  234 

Atividades Quantidade

Ofícios expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça  1.531 

Ofícios circulares expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça  24 

Ofícios expedidos pelo Chefe de Gabinete do PGJ  2.056 

Ofícios circulares expedidos pelo Chefe de Gabinete do PGJ  5 

Memorandos expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça  47 

Memorandos expedidos pelo Chefe de Gabinete do PGJ  104 

Decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça  1.208 

Editais das Promotorias de Justiça publicados  2.279 

Resoluções publicadas  48 

Processos administrativos recebidos pelo Sistema NOTES  1.170 

Documentos recebidos pelo Sistema NOTES  7.269 

Total  15.741 
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Tabela 3. Tramitação de documentos no Departamento de Apoio Administrativo da Secretaria de 
Gabinete do PGJ em 2020

Tipo de processo Quantidade

Protocolo  5.230 

Processo judicial  43 

Procedimento de gestão administrativa  58 

Notícia de fato  20 

Inquérito civil  5 

Solicitação  12 

Solicitação de acesso à informação  12 

Procedimento administrativo  4 

Atividade não procedimental  1 

Promoção  11 

Remoção  1 

Atendimento  3 

Procedimento administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil  3 

Procedimento investigatório criminal  1 

Carta precatória  2 

Procedimento administrativo de acompanhamento de instituições  2 

Total  5.408 
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2.1.1 Assessoria de Comunicação

Supervisão:  Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa 

A Assecom tem a função de estabelecer canais adequados de relacio-

namento com a mídia e a sociedade e efetuar a divulgação das ativida-

des institucionais, da atuação dos membros do MPMS e do trabalho de 

todos os setores e unidades e seus impactos na sociedade, pelos meios 

de comunicação em todo o Estado. É incumbência do setor traduzir as 

informações para uma linguagem adequada, clara e acessível para a 

população, de modo a gerar confiança e credibilidade na atuação do 

MPMS.

2.1.1.1 Destaques 

 z Inovação em que o usuário escolhe se quer receber notificações instantâneas das matérias que são pu-

blicadas no portal.

 z Ações de clima organizacional para o setor e de capacitação técnica.

 z Adoção de novas sistemáticas de trabalho e procedimentos que visam maior qualidade editorial.

 z Parceria com as empresas de comunicação do Estado para divulgar campanhas contra o abuso sexual da 

criança e do adolescente e pelo fim da violência contra as mulheres.

 z Encaminhamento aos meios de comunicação estaduais e nacionais com pautas da atuação do MPMS, 

gerando mídia espontânea e espaço em grandes veículos e programas, como Jornal Hoje, Jornal Nacional, 

GloboNews24h, Jornal da Record, Fantástico, entre outros.

 z Campanhas com mídia de massa com temas como corrupção, vacinação, eleições 2020 e assédio sexual 

contra a mulher (#exposedCG).

 z Cobertura das ações institucionais a respeito da covid-19 (reuniões, recomendações, procedimentos ad-

ministrativos, vistorias, plantões etc.), tanto no que diz respeito à Força-Tarefa quanto ao trabalho dos 

demais membros e setores do MPMS para conter a pandemia.

 z Campanha de sensibilização para adesão à modalidade de teletrabalho obrigatório e ao protocolo de 

biossegurança, durante a vigência do RDAU

Promotora de Justiça 

Bianka Karina Barros da Costa
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2.1.1.2 Jornalismo

O núcleo de jornalismo da Assecom utiliza a ferramenta SuperClip-

ping1, desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia de Informação (STI) 

do MPMS para o monitoramento e o cadastro das notícias divulgadas 

nos mais diferentes meios de comunicação do Estado de Mato Grosso 

do Sul e do país. Atualmente, a ferramenta conta com mais de 200 

veículos de comunicação regionais e nacionais, entre sites jornalísti-

cos, blogs, jornais impressos, televisão, revista digital e impressa, entre 

outros.

Desde de 2015, o SuperClipping já contabilizou 35.991 notícias 

relativas à atuação do MPMS.

Em 2020 foram cadastradas 6.247 notícias na mídia externa (conforme 

pormenorização em tabela), um aumento de 48,56% em comparação 

ao ano de 2015, ocasião em que foram registradas 4.205 notícias di-

vulgadas.

1 Ferramenta desenvolvida de forma a possibilitar o cruzamento de 

dados e datas sobre assuntos de interesse institucional.

Tabela 4. C o m u n i c a ç ã o 
Externa

Mídia Veiculações

Blog  242 

Matérias jornalísticas 
impressas

 60 

Matérias jornalísticas 
online

 5.297 

Podcast  1 

Revista impressa  1 

Revista digital  1 

Vídeos em site jorna-
lístico

 33 

Televisão  369 

Rádio - Programa MP 
Notícias

 223 

Total  6.227 

Tabela 5. Comunicação Interna

Mídia Veiculações

Cobertura de 
reuniões promovidas 
pelos membros

 30 

Coletivas  5 

Matérias no site do 
MPMS

 725 

Total  760 

2.1.1.3 Covid-19

Desde o início da pandemia, a equipe do núcleo de jornalismo da 

Assecom intensificou as divulgações na imprensa local e nacional.

Desde que foi decretado, por meio da Resolução nº 7/2020-PGJ, de 

19.3.2020, o RDAU, o qual instituiu a modalidade de teletrabalho obri-

gatório para o atendimento das demandas do MPMS, em 20 de março 

de 2020, a Assecom passou a publicar em média de quatro a sete 

matérias por dia relacionadas à covid-19, abordando recomendações, 

inquéritos civis e a atuação dos membros diante da pandemia do novo 

coronavírus.

Ao todo, no período de 11.2 a 31.12, foram publicadas no site do 

MPMS 282 matérias no hot site criado exclusivamente para noticiar a 

atuação dos membros na pandemia da covid-19.
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2.1.1.4 Fotojornalismo

Figura 1. Assessoria de imprensa – primeiro dia da Força-Tarefa conta a Covid-

19 nas ruas

2.1.1.5 Marketing

Em 2020 foram criadas e finalizadas mais de 1.300 peças publicitá-
rias, como posts, cartilhas, panfletos, logos, entre outros, com incre-

mento de 53% em relação a 2019, mesmo com todas as peculiarida-

des de um ano atípico em razão da pandemia.

Figura 4. Produção de Marketing 

em 2020

850

1.300

2019 2020

+53%

no total
de peças 
publicitárias 
criadas em 
relação a 2019

Figura 2. Atuação da Força-Tarefa 

contra a Covid-19 

Figura 3. Reunião com a Prefeitura 

de Campo Grande sobre covid-19
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2.1.1.6 Destaques

Figura 5. Covid-19 (hotsite, posts, vídeos educativos, manuais, dentre outros).

Figura 6. Hotsite sobre covid-19.

Figura 7. Campanhas de vacinação. 

Figura 8. Campanha “Eleições 2020”.
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Figura 9. Campanha “Corrupção mata”.

Figura 10. Campanha “Estamos 

aqui para apoiar você. Pelo fim da 

violência contra as mulheres.”

Figura 11. Campanha “Garotas 

que apoiam outras garotas” (#Expo-

sedCG, com a parceria de influencers 

digitais).

Figura 12. Campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
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2.1.1.7 Redes Sociais

As redes sociais, bem como aplicativos de bate-papo – como o 

WhatsApp - foram grandes aliados da comunicação nesse ano tão 

atípico, em que as plataformas digitais ganharam ainda mais força e 

tomaram um espaço considerável na vida das pessoas.

No ano de 2020, a Assecom voltou seus esforços para o Instagram, e as 

postagens nessa rede aumentaram de 515 no ano de 2019 para 952 
em 2020, devido à intensificação do uso dessa ferramenta, incluindo-

-se a interação por meio do recurso stories.

Figura 13. Campanha “Compartilhe 

o Natal 2020”

Tabela 6. Postagem em redes 
sociais Instagram em 2020

Ano Postagens

2017 543

2018 529

2019 515

2020 952

Apesar de a plataforma estar atrás da rede Facebook em número 

de usuários, pesquisa realizada pela empresa Socialbakers2 divulgou 

que, no último trimestre de 2019, o Instagram ultrapassou 20 vezes o 

volume de interação entre usuários do Facebook.

Porém, ainda que o Facebook venha perdendo protagonismo nos 

últimos anos, o MPMS possui um perfil de usuários segmentado e por 

isso foi mantida a média de pelo menos duas postagens diárias, tota-

lizando 877 postagens no ano de 2020, com o número de seguidores 

tendo se mantido estável.

2 SIQUEIRA, Thiago. Instagram supera Facebook em número de inte-

rações pela primeira vez. TechTudo. Disponível em: https://www.techtudo.com.

br/noticias/2020/03/instagram-supera-facebook-em-numero-de-interacoes-

-pela-primeira-vez.ghtml. Acesso em: 18 dez. 2020.

As três postagens mais curtidas de 2020 no Instagram: 

Figura 14. 1º lugar Figura 15. 2º lugar 
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Figura 17. 1° lugar Figura 18. 2° lugar Figura 19. 3° lugar 

Figura 16. 3° lugar

Posts relacionados a campanhas institucionais: 
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2.1.1.8 Rádio, TV e multimídia

Em relação ao ano de 2019, observou-se um incremento nos meios de 

comunicação para divulgação das ações do MPMS.

Tabela 7. Comparativo dos anos 2019 e 2020 nos meios de comu-
nicação. 

Foram renovados convênios firmados anteriormente, como aqueles 

com a Fundação Manoel de Barros, a Fertel/Educativa (104FM), a UFMS 

e o Grupo Feitosa de Comunicação, e foi firmada nova parceria, com o 

Grupo RCN de Comunicação.

Com o objetivo de levar as ações do MPMS ao conhecimento de seu 

público-alvo, o cidadão, outros meios de comunicação continuaram 

com ações esporádicas mantidas sem ônus, dispondo-se a veicular e 

divulgar materiais institucionais e de utilidade pública criados e pro-

duzidos na Assecom como spots, vídeos, anúncios de jornais, entre 

outros.

Destaques: 

Meios de comunicação 2019 2020

Spots (comerciais para rádio) 14 16

MP Notícias (programa de rádio) 177 223

Vídeos (produções audiovisuais e animações) 27 47

Total de divulgações 218 286

Figura 20. 1. “MP na web” - Com a 

ascensão das transmissões ao vivo 

(lives) em tempos de pandemia, o 

formato do “MP na TV” foi readequa-

do para as mídias digitais: 

Figura 21. 2. VT institucional:
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Figura 22. 3. VT alienação parental: 

2.1.1.9 Memorial

Em 2020, o Memorial do MPMS ganhou uma sala física, ao lado da Assecom, onde agora estão guardados 

objetos, documentos, livros e o acervo que o compõem. Após a organização física da sala do Memorial e 

com o apoio da comissão por ele responsável, bem como de servidores e estagiários, foram realizados os 

seguintes procedimentos:

 z Digitalização e edição de fotografias (avulsas e dos álbuns alocados no Memorial), de livros (atas, resolu-

ções, termos de posse e certidões) e de materiais pertencentes aos membros do MPMS aposentados Élio 

Robalinho Pereira e Cláudia Menezes Pereira, totalizando 7.517 arquivos.

 z Criação do Regimento Interno do Memorial (Resolução nº 42/2020-PGJ, de 24.11.2020).

 z Levantamento de informações para a biografia do Procurador de Justiça Nelson Mendes Fontoura.

 z Levantamento de dados acerca dos memoriais existentes nas demais unidades do Ministério Público em 

todo o país com o intuito de coletar ideias de melhoria e criação de itens para a página do Memorial do 

MPMS.

 z Realização de reuniões mensais da comissão, que conta com o apoio da Assecom.

 z Iniciado processo de separação de materiais alocados no Memorial (arquivos, textos, processos, revistas, 

informativos, relatórios, scripts, e outros documentos relacionados).

 z Organização do clipping físico arquivado no Memorial (de 2007 até 2011).

 z Separação de fotografias avulsas para comporem álbuns físicos.
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2.1.2 Assessoria de Revisão

A Asserev vem desempenhando seus serviços de maneira progressiva, tendo consolidado um modelo de 

trabalho efetivo desde 2015, acompanhando a tendência institucional à modernização e à sustentabilidade, 

e priorizando, na medida do possível, evitar o consumo de recursos com materiais impressos. Dessa forma, 

o setor atuou na difusão das maneiras de efetuar correção de documentos digitais por meio do programa 

Word, componente do pacote Microsoft Office e, com sucesso, tem realizado a correção da maior parte das 

demandas apenas em sua via não física, por envio de e-mail com a demanda, em formato hábil à edição do 

texto, ao endereço asserev@mpms.mp.br e devolutiva à origem, com o arquivo resultante renomeado para 

identificá-lo como revisado, com a indicação da data e horário da conclusão do serviço.

Em 2020, devido à pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (covid-19), o setor agregou ao modo 

de trabalho referente à SGP a correção dos arquivos diretamente pela rede, conforme sugerido pela Asserev 

à diretoria à época daquela secretaria e por esta acatado. Assim, foram criadas duas pastas na localização 

virtual da secretaria, uma de entrada (“Documentos para revisar”), alimentada pela própria SGP, e uma de 

saída (“Documentos revisados”), alimentada pela Asserev. Uma terceira pasta localizada virtualmente na área 

da Asserev (“Documentos revisados da SGP”) serve como controle do que é produzido, contendo cópia das 

correções efetuadas. Com isso, as demandas em papel cessaram integralmente.

De modo a melhorar o fluxo de trabalho no que se refere à celeridade na elaboração de atos e na correção 

destes, em novembro a Asserev sugeriu à atual diretoria da SGP um projeto de revisão geral dos modelos 

das portarias redigidas pela secretaria, de modo a atualizar o texto empregado e reduzi-lo somente ao legal-

mente necessário, padronizando-se a redação e disponibilizando-se arquivos que comportem todas as es-

pecificidades de cada tipo de portaria. Uma vez aprovada a iniciativa pelo Diretor da SGP, o projeto foi levado 

à chefia imediata de ambos os setores, o Chefe de Gabinete do PGJ, Promotor de Justiça Paulo Roberto 

Gonçalves Ishikawa, e, com sua aprovação, iniciaram-se os trabalhos de análise, categorização e apontamen-

tos. As conclusões desse trabalho serão então levadas ao Diretor da SGP e aos servidores responsáveis pela 

redação dos atos, para discussão e aprovação, com previsão de término no primeiro trimestre de 2021.

Tendo recebido 4.315 demandas, a Asserev finalizou o ano de 2020 sem pendências.

Para o ano de 2021, a Asserev pretende concluir o projeto de padronização de portarias da Secretaria de 

Gestão de Pessoas.

mailto:asserev@mpms.mp.br
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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 Asmil foi integrada em 2020 por equipe de trabalho de 128 policiais militares, sendo 11 integrantes 

da Coordenadoria de Segurança e Apoio Técnico Operacional (CSATOP) e 117 responsáveis pela segurança 

orgânica de Promotorias de Justiça e da PGJ e pela segurança de autoridades externas e membros sob 

ameaça.

A atividade administrativa da Asmil em 2020 abrangeu a elaboração de escalas de serviço de segurança; 

a expedição de memorandos, requerimentos internos, ofícios, relatórios de missão, viagens, certidões, 

despachos, entre outros; a avaliação e a reavaliação de riscos; totalizando 531 documentos expedidos.

A atividade operacional da Asmil se materializou em 15.630 atendimentos ao público externo (serviço de 

portaria nos prédios da PGJ e das Promotorias de Justiça); segurança diária do Procurador-Geral de Justiça, 

incluindo-se o acompanhamento em seus deslocamentos; segurança a membros; segurança em eventos 

do MPMS, tais como: posse do Procurador-Geral de Justiça e Concurso para Ingresso na Carreira do MPMS; 

segurança de Promotores de Justiça em visitas a estabelecimentos penais, a unidades educacionais de inter-

nação (Uneis) e ao Presídio Militar; apoio aos membros durante a fiscalização ante a pandemia da covid-19; 

apoio ao Gaeco em suas atividades operacionais.

Ainda, durante o exercício, seis integrantes da Asmil realizaram curso de atendimento pré-hospitalar em 

combate; procederam a avaliação e reavaliação de riscos quanto à segurança de membros; e apoiaram as 

atividades de Promotores Eleitorais no escrutínio municipal de 2020.
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2.1.4 Gestão de Pessoas

À SGP, subordinada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 

compete a direção, a coordenação, a organização, a orientação, a su-

pervisão, a execução e o controle das atividades de administração de 

gestão de pessoas do Quadro do MPMS.

A estrutura física da SGP passou por reforma de modernização e 

ampliação dos espaços dos departamentos, incluindo rede elétrica e 

equipamentos de informática, possibilitando a adoção de novos proce-

dimentos e rotinas administrativas, visando a eficácia dos serviços rea-

lizados e a melhorias no atendimento externo. Já sua estrutura pessoal 

é composta por 23 servidores efetivos, 1 servidor comissionado, 2 es-

tagiários e 2 digitadores terceirizados.

Ainda como parte do processo de modernização da SGP, os servido-

res integrantes dos respectivos departamentos participaram da fase 

final de implantação dos sistemas e-Turmalina e e-Jade, como parte 

do Projeto Paiaguá, desenvolvido em conjunto pela SGP, pela Sead e 

pela Seplange, participando regularmente de reuniões com a empresa 

Ábaco, que objetiva aprimorar os sistemas e viabilizar a racionalização 

e a simplificação dos atos e procedimentos administrativos no âmbito 

do MPMS.

Quanto ao XXVIII Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na 

Carreira do Ministério Público no Cargo de Promotor de Justiça Substi-

tuto, a SGP auxiliou na realização da sessão pública de identificação e 

divulgação das notas das provas escritas, no recebimento dos recursos 

interpostos e de documentos para fim de inscrição definitiva dos can-

didatos já identificados na sessão pública como aprovados.

Por determinação do Procurador-Geral de Justiça, foi instalada a 

Comissão do Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT.

Figura 23. Programa de Promoção 

de QVT no âmbito do MPMS oferece 

apoio psicológico de forma gratuita e 

exclusiva.

Verificou-se, conforme consulta ao sistema de protocolo da Procurado-

ria-Geral de Justiça, denominado Notes, que tramitaram na SGP 5.986 

documentos com assuntos referentes aos membros e servidores do 

MPMS.

2.1.4.1 Gestão e desenvolvimento de pessoas

Os Departamentos de Gestão de Pessoas (DGP) e de Desenvolvimen-

to de Pessoas (DDP) possuem atribuições relacionadas à gestão de 

capital humano, em especial nos processos e registros relativos aos 

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

No Com relação às nomeações aos cargos em comissão, foram adotadas providências administrativas de 

conferência das documentações exigidas para investidura, preenchimento de diversos formulários inerentes 

ao processo de ingresso no quadro de pessoal, cadastramento dos dados pessoais e funcionais no sistema 

e-Turmalina e no Sistema de Gestão de Pessoas (sistema SGP). Outrossim, no ato de posse do servidor, já é 

impresso o crachá de acesso.

No mesmo sentido, também foram adotadas todas as providências necessárias quanto aos servidores exo-

nerados, como controle de devolução de identidades funcionais e crachás, verificação de regularidade de 

registros de frequência perante o Sistema de Ponto On-line (SPO) e baixas no sistema SGP.

No exercício 2020, registraram-se duas remoções de servidores, por permuta.

Quanto à Política de Segurança Institucional, a SGP garante que os termos de compromisso de manutenção 

de sigilo e de informações pessoais sejam assinados no momento da posse dos novos servidores, bem como 

que seja assinado o termo de desligamento no ato de exoneração.

O DDP supervisionou, orientou e administrou atividades para concessão de licenças, além de atuar no le-

vantamento de informações, instruindo os processos que resultaram em concessões de direitos e vantagens 

aos membros, informando ao Departamento de Pagamento de Pessoal (Depag), para o devido assentamen-

to na ficha financeira.

A SGP manteve atualizadas no sítio eletrônico do MPMS e nos assentamentos funcionais dos membros, 

as informações relativas aos plantões realizados e suas respectivas compensações, conforme estabelecido 

na Resolução nº 38/2015-PGJ, de 24.11.2015; organizou e manteve atualizadas no sistema e-Turmalina as 

Discriminação Quantidade

Nomeação de servidores comissionados  65 

Nomeação de servidor efetivo a cargo em comissão  13 

Exoneração de servidor efetivo do cargo em comissão  12 

Exoneração de servidores comissionados  59 

Vacância de servidor  3 

Aposentadoria de servidor  1 

Exoneração de membro  1 

Aposentadoria de membro  1 

Recondução de servidor efetivo  3 

Remoção  2 

Total  160 
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fichas funcionais dos membros relativas à avaliação do desempenho e 

do mérito, para fins de promoção na carreira.

Prestou atendimento individualizado e coletivo aos membros e servi-

dores do MPMS acerca de plantões e períodos de férias e, em conjunto 

com a área de Serviço Social, prestou orientação para a obtenção de 

assistência social e médico-ambulatorial aos integrantes da instituição.

Expediu certidões, reorganizou pastas funcionais, gerenciou as in-

formações disponibilizadas na homepage sobre dados funcionais de 

membros e servidores, por meio do sistema Gecon, recebeu e acom-

panhou declarações de bens e rendas de membros e servidores, en-

caminhou extratos de portaria para a imprensa oficial, para fins de 

publicação no Diário Oficial do Ministério Público (DOMP), além de pro-

videnciar informações enviadas à Agência de Previdência Social de MS 

(Ageprev) e à Procuradoria Regional Eleitoral (PRE).

2.1.4.2 Pagamento de pessoal

O Depag executa rotinas inerentes à gestão das folhas de pagamento 

de membros e servidores do MPMS e procede à inserção de dados de 

pagamentos no Portal de Transparência e ao fornecimento de informa-

ções aos órgãos governamentais.

Cabe a este departamento a elaboração de cálculos referentes aos pa-

gamentos dos membros e servidores e a inclusão destes nas respecti-

vas folhas de pagamentos. Para tanto, realiza levantamento dos dados 

necessários, inserindo-os em planilhas para efetivação dos cálculos. 

Ademais, transmite as informações obrigatórias aos órgãos gover-

namentais e emite os relatórios referentes às inclusões em folha de 

pagamento e às consignações facultativas e obrigatórias.

Tabela 9. Atividades no Depag

Discriminação Quant.

Elaboração de folhas de 
pagamento 

 546 

Elaboração de folhas de 
diárias de membros e 
servidores

 2.516 

Eventos / inclusões em 
folhas de pagamentos

 15.631 

Total  18.693 

Foram realizadas instruções e cálculos em processos para concessão 

de aposentadorias e pensões, a emissão de declarações, comprovantes 

de pagamentos, carta-margem, planilhas referentes às informações fi-

nanceiras dos membros e servidores do MPMS e, ainda, foram geradas 

informações relativas aos comprovantes de rendimentos para fins de 

declaração de Imposto de Renda e elaboração da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS).

Incumbe ainda à SGP a inserção de dados no Sistema Empresa de Re-

colhimento do INSS e Prestação de Informações à Previdência Social 

(Sefip), para geração da Guia de Recolhimentos do INSS (GFIP), bem 

como o fornecimento de informações à Previdência Social e a elabo-

ração de planilhas que alimentam o Portal da Transparência do MPMS.
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2.1.4.3 Serviço social

Cabe à área de Serviço Social efetuar atendimento e orientações aos membros e servidores do MPMS quanto 

a benefícios, previdência, plano de saúde e licenças médicas.

No exercício de 2020, o serviço social realizou o acompanhamento de servidores em licença para tratamen-

to de saúde; a emissão de 184 Boletins de Inspeção Médica (BIM), 27 licenças-maternidade, 7 licenças por 

motivo de doença em pessoa da família; representação em Perícia Médica Oficial; bem como contatos com 

o setor de benefícios da Ageprev, entre outros.

Verificou e adequou os arquivos para remessa eletrônica à Ageprev dos dados dos membros e dos servido-

res detentores de cargos efetivos, aposentados e pensionistas; cálculo atuarial (mensal), hipóteses atuariais 

(decênio) – Brasilis Consultoria Atuarial.

Contatou a Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) para viabilizar atendimen-

tos e informações aos servidores e membros, bem como fez acompanhamento mensal do convênio com 

o Plano de Saúde Unimed Campo Grande/MPE, sendo realizadas neste seguro-saúde 80 inclusões e 76 

exclusões de titulares e seus respectivos dependentes.

Orientou os inativos e pensionistas acometidos de doenças graves quanto à concessão dos benefícios 

previstos na Lei nº 7.713, de 22. 12.1988 - isenção do desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte, 

redução do cálculo da contribuição para o Regime de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul 

(MSPREV), e membros e servidores ativos quanto às regras para concessão de aposentadoria e abono de 

permanência, além de pensão por morte aos dependentes.

2.1.4.4 Estagiários na área administrativa

O MPMS iniciou o ano de 2020 com 92 estagiários da área administrativa em seu quadro de pessoal, sendo 

29 de ensino médio, 38 de graduação e 25 de pós-graduação, estando estes lotados em Promotorias de 

Justiça nas comarcas do interior, da capital e nos setores administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em 19 de março de 2020, foi instituído o RDAU no MPMS, estabelecendo o exercício do estágio em tele-

trabalho ou a dispensa das atividades no período, conforme necessidade da lotação ou do supervisor de 

estágio, nos termos da Resolução nº 7/2020-PGJ, de 19.3.2020.

Ainda, foi estabelecido um sistema alternativo para cômputo do registro de frequência dos estagiários ad-

ministrativos por meio da entrega de relatórios semanais pelos estagiários que estivessem em regime de 

teletrabalho, juntamente com um plano de trabalho para esse período, feito pelo supervisor ou pela chefia 

direta do estagiário.

Foram dispensados 46 estagiários de suas atividades durante o exercício de 2020 por seus supervisores, 

em virtude de falta de equipamentos necessários ao teletrabalho ou pela inadequação das atividades de 

estágio a esse regime. Permaneceram em teletrabalho 64 estagiários, dos quais 10 foram posteriormente 

dispensados.
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A contratação de novos estagiários foi suspensa quando da instalação do RDAU no aguardo de condição 

mais propícia para a retomada dessa atividade.

A partir do 2º semestre de 2020, registraram-se 87 convocações de aprovados no XXII Processo Seletivo de 

Estagiários do MPMS, com prazo de validade até 14 de janeiro de 2021, as quais resultaram em 22 contra-

tações.

Ao término do exercício de 2020, o quadro de estagiários contava com 143 estagiários da área administra-

tiva ativos:

 z 85 de nível médio

 z 30 de nível superior – graduação

 z 28 de nível superior – pós-graduação

2.1.4.5 Metas da SGP

Manter a atualização dos sistemas e programas, efetuando as adequações eventualmente necessárias para 

otimização das atividades desenvolvidas, primando pelo treinamento, pela capacitação e pela qualidade no 

trabalho, para alcance da eficiência dos procedimentos na gestão de pessoal.

Dar continuidade ao Projeto de Gestão por Competências, possibilitando o desenvolvimento dos conheci-

mentos, habilidades e atitudes dos integrantes do MPMS.

Apurar, por meio de questionário direto a membros e servidores, indicadores do clima organizacional, a servir 

de base para o plano de ação do Projeto QVT.

Promover a reorganização dos departamentos em busca da modernização e projeção da secretaria, pre-

cavendo-se quanto às necessidades e evoluções das atividades nos exercícios e administrações futuras, 

mantendo a qualidade e eficiência das atividades desenvolvidas na gestão de pessoas.
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2.2 Assessoria Especial do 
Procurador-Geral de Justiça

Assessores Especiais: 
Promotor de Justiça Paulo César Zeni – Assep 1

Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa – Assep 2 (janeiro a maio/2020)

Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva – Assep 2 (maio a dezembro/2020)

Promotor de Justiça Ricardo de Melo Alves – Assep 3 (janeiro a julho/2020)

Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger – Assep 3 (julho a setembro/2020)

Promotora de Justiça Camila Augusta Calarge Doreto – Assep 3 (outubro a dezembro/2020) / Assep 4 

(maio a setembro/2020)

Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro – Assep 4

Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias – Assep 5 (outubro a dezembro/2020)

Promotor de Justiça Marcos Alex Vera de Oliveira – Assep 6 (outubro a dezembro/2020)

À Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça (Assep) incumbe assessorar o Procurador-Geral de 

Justiça na tomada de decisões e na elaboração de pareceres sobre matérias que lhe sejam submetidas por 

força de suas atribuições 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 legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais; minutar as decisões em processos de atribuição do 

Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ); realizar as 

tarefas de apoio às atribuições do Procurador-Geral de Justiça no exercício das funções de Presidente dos 

referidos órgãos colegiados.

Promotor de Justiça 

Paulo César Zeni

Promotora de Justiça 

Ana Cristina Carneiro Dias

Promotor de Justiça 

Marcos Alex Vera de Oliveira

Promotora de Justiça 

Ludmila de Paula Castro Silva

Promotora de Justiça 

Camila Augusta Calarge Doreto

Promotora de Justiça 

Ana Lara Camargo de Castro
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A Assep é composta pelos Promotores de Justiça Ana Lara Camargo de Castro (Assep 4), Camila Augusta 

Calarge Doreto (Assep 3), Ludmila de Paula Castro Silva (Assep 2), Paulo César Zeni (Assep 1), Ana Cristina 

Carneiro Dias (Assep 5) e Marcos Alex Vera de Oliveira (Assep 6).

O Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa atuou como Assessor Especial de janeiro a maio 

de 2020, e as Promotoras de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva e Camila Augusta Calarge Doreto foram 

designadas Assessoras Especiais a partir de maio de 2020.

Os Promotores de Justiça Ricardo de Melo Alves (titular da Assep 2 até julho/2020) e Paulo César Zeni 

também são membros do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI), incumbido da coordena-

ção de todas as medidas e ações empreendidas na área de tecnologia da informação no âmbito do MPMS; 

no período de janeiro a maio de 2020, o primeiro foi o Presidente do Comitê e, a partir de maio de 2020, o 

CETI passou a ser presidido pelo segundo.

O Assessor Especial Paulo César Zeni também é Presidente do Comitê Gestor do SAJMP, da Comissão de 

Pesquisa e Inovação do MPMS e do Grupo Gestor para a Administração e Gerência da Implantação, Manu-

tenção e Aperfeiçoamento das Tabelas Unificadas do Ministério Público (GIT), criado em 2011 por força de 

resolução interna e conforme determinação do CNMP, incumbido da administração das tabelas taxonômi-

cas utilizadas pelos sistemas de informação do MPMS.

A Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva foi designada para desempenhar atribuições de as-

sessoramento ao Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas funções perante a 7ª Promotoria de 

Justiça de Corumbá, a partir de maio de 2020, bem como para coordenar o Departamento Especial de 

Apoio às Atividades de Execução (Daex) a partir do mesmo mês, conforme as Portarias nº 1466/2020-PGJ 

e 1524/2020-PGJ, ambas de 4.5.2020. Em 2.9.2020, foi designada para fins de assessoramento ao Procu-

rador-Geral de Justiça, com prejuízo de suas funções perante a referida Promotoria de Justiça, conforme a 

Portaria nº 2852/2020-PGJ, revogando-se a Portaria nº 1466/2020-PGJ.

A Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva compõe ainda grupo de trabalho que auxilia na 

condução do Projeto Família para Todos, no âmbito do MPMS (Portaria nº 524/2020-PGJ, de 7.2.2020).

Na Assep 4, as Promotoras de Justiça Ana Lara Camargo de Castro e Camila Augusta Calarge Doreto asses-

soraram o Procurador-Geral de Justiça nas ações penais de competência originária do Tribunal de Justiça, 

nas investigações afetas às autoridades detentoras de foro especial por prerrogativa de função, bem como 

nas ações cíveis que tramitam perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em que o Ministério Público 

foi parte ou atuou como custos legis. Assessoraram também em processos de precatórios, recursos adminis-

trativos em suscitação de dúvida, e, ainda, nas decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça decor-

rentes dos arts. 28 e 28-A do Código de Processo Penal, sendo esta última foi designada para desempenhar 

atribuições de assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo de suas funções perante a 41ª 

Promotoria de Justiça de Campo Grande, a partir de maio de 2020, conforme a Portaria nº 1467/2020-PGJ, 

de 4.5.2020.

Além disso, a Promotora de Justiça Ana Lara Camargo de Castro, desde 16.10.2017, atua como membro 

auxiliar junto à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), do CNMP, conforme as Portarias CNMP-PRESI 

nº 110, de 9.10.2017, e nº 162, de 21.9.2020 (Portaria nº 3849/2017-PGJ, de 9.11.2017, e nº 3675/2018-PGJ, 

de 1.11.2018).
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O Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger assessorou o Procurador Geral de Justiça, atuando na Assep 3 

durante o período de julho a setembro de 2020, tendo sido designado com prejuízo de suas atribuições, por 

meio da Portaria nº 2416/2020-PGJ, de 9.7.2020, sendo tal ato revogado em 1º.10.2020.

Após essa data, a Assep 3 passou a ser integrada pela Promotora de Justiça Camila Augusta Calarge Doreto, 

que foi designada para desempenhar atribuições de assessoramento ao Procurador-Geral de Justiça, com 

prejuízo de suas funções perante a 41ª Promotoria de Justiça de Campo Grande a partir de 5.10.2020, 

conforme a Portaria 3141/2020-PGJ, de 2.10.2020.

Os Promotores de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias e Marcos Alex Vera de Oliveira passaram a integrar a 

Assep em 2.10.2020, respectivamente por meio das Portarias 3118/2020-PGJ e 3116/2020-PGJ, ambas 

de 1º.10.2020, para atuarem no assessoramento do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo das funções 

exercidas anteriormente no Núcleo da Cidadania e na 69ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

A partir do mês de outubro de 2020, o Promotor de Justiça Marcos Alex Vera de Oliveira passou a auxiliar o 

Procurador-Geral de Justiça nas manifestações em recursos em suscitação de dúvida que tramitam perante 

a Corregedoria-Geral de Justiça, bem como em precatórios em trâmite no TJMS e na resolução de conflitos 

de atribuição entre membros do MPMS.

A Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias atua como Coordenadora do Núcleo da Cidadania, que 

presta assessoramento ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitu-

cionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAODH), conforme a Portaria nº 

1462/2020-PGJ, de 4.5.2020, coordenando também a Força-Tarefa contra a Pandemia de Covid-19, para 

fins de padronização e uniformização da atuação institucional do MPMS, e atuando na Coordenadoria de In-

tegração dos Núcleos de Apoio Técnico vinculados aos CAOs do MPMS, conforme as Portarias nº 1601/2020-

PGJ, de 6.5.2020, e nº 3227/2020-PGJ, de 8.10.2020. Ainda, integra o Comitê Gestor do Sistema Nacional de 

Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), conforme a Portaria nº 3182/2020-PGJ, de 5.10.2020, 

havendo colaborado na elaboração da resolução que tratou do referido sistema no âmbito do MPMS.

O assessoramento direto ao Procurador-Geral de Justiça, tanto nos processos judiciais quanto nos procedi-

mentos administrativos institucionais foi efetivado pela atuação dos Promotores de Justiça. Ao término do 

ano de 2020, a Assep contou com seis Promotores de Justiça designados como Assessores Especiais, quatro 

destes com prejuízo de suas funções originárias nas respectivas Promotorias de Justiça ou em funções então 

exercidas e dois sem.

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

mentos recebidos na Assep são digitalizados e cadastrados no referido sistema, com o armazenamento de 

relatórios numéricos.

A Assep também auxiliou o Procurador-Geral de Justiça na elaboração de decisões, dirimindo diversos 

conflitos de atribuições entre os membros do MPMS.

Os Assessores Especiais Ricardo de Melo Alves, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, Ludmila de Paula Castro 

Silva, Camila Augusta Calarge Doreto e Paulo César Zeni ainda fizeram o assessoramento presencial em todas 

as sessões do CSMP e do CPJ, analisaram e elaboraram minutas de resoluções, destacando-se também o 
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acompanhamento dos julgamentos virtuais dos processos nas Sessões Virtuais do CSMP desde o mês de 

maio de 2020 pela Assessora Especial Camila Augusta Calarge Doreto.

Além disso, os Promotores de Justiça que exerceram funções perante a Assep 3 – Ricardo de Melo Alves 

(janeiro a julho de 2020), Fabio Ianni Goldfinger (julho a setembro de 2020) e Camila Augusta Calarge 

Doreto (outubro a dezembro de 2020) - auxiliaram o Procurador-Geral de Justiça nas análises e manifesta-

ções a respeito da atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça.

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

 z Alteração da resolução que regulamenta a escala de plantão, incluindo-se os Promotores de Justiça 

atuantes em matéria especializada na comarca de Campo Grande, bem como os membros que integram 

a Comissão de Concurso, que passaram a ser contemplados pelas atividades desempenhadas no certame.

 z Minuta de resolução que cria, no âmbito do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (Caocrim), o Grupo de Atuação Especial dos Promo-

tores de Justiça do Tribunal do Júri (Nojúri).

 z Minuta de resolução para regulamentação do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Infor-

mação (CI) do MPMS.

 z Análise e elaboração de minutas sobre a celebração de termo de ajustamento de conduta (TACs) nos 

casos de infrações disciplinares de menor potencial ofensivo praticadas por servidores do MPMS e padro-

nização de orçamentos e propostas de preço encaminhadas ao MPMS.

 z Alteração da resolução que criou o Grupo de Atuação Especial da Execução Penal (Gaep).

 z Recomendações aos membros do MPMS quanto à aplicação do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído 

pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019 e quanto à interpretação da Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869, 

de 5.9.2019).

 z Minutas de resoluções alterando as atribuições das Promotorias de Justiça de Naviraí (1ª, 2ª 3ª e 4ª), Três 

Lagoas (2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 8ª) e Campo Grande (72ª).

 z Minuta de resolução que criou as Supervisões das Promotorias de Justiça das comarcas de Aquidauana, 

Amambai, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Sidrolândia.

 z Minuta de resolução para elevação das comarcas de Anastácio e Rio Verde de Mato Grosso.

 z Minuta de alteração do Regimento Interno do CSMP.

 z Minuta de resolução que instituiu o regimento interno do Memorial do MPMS.

 z Minuta de resolução para regulamentar o Curso para Formação, Adaptação, Capacitação e Vitaliciamento 

dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório.

 z Minuta de resolução instituindo o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID) no 

âmbito do MPMS.

 z Minuta que disciplina a atuação das Promotorias de Justiça das Fundações e Entidades de Interesse 

Social no Estado de Mato Grosso do Sul.
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 z Minuta de resolução que transformou um cargo de Assessor Técnico-Pericial em dois cargos de Chefe 

de Núcleo.

 z Minutas de recursos especiais e extraordinários, interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça perante o 

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

 z 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.

Destaca-se, ainda, a colaboração da Assep com as Comissões de Enfrentamento da Corrupção e de Controle 

Administrativo e Financeiro do CNMP, enviando cópia de relatórios expedidos pelo Centro de Apoio Opera-

cional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais (CAOPPFE) do 

MPMS, abordando as medidas de prevenção à corrupção adotadas, à luz do Plano Diretor da Comissão de 

Enfrentamento da Corrupção (PD/CEC), apresentando as boas práticas desenvolvidas no âmbito do MPMS 

acerca do fomento à transparência e ao fortalecimento dos controles internos e da governança nos municí-

pios brasileiros.

A Assep também auxiliou o Procurador-Geral de Justiça com a emissão de parecer analisando os impactos 

da Lei Complementar Federal nº 173, de 27.5.2020, na gestão administrativa do MPMS, inclusive solicitando 

parecer junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Atuou, ainda, em investigações criminais envolvendo Prefeitos e outras autoridades com prerrogativa de 

foro, em conjunto com o Gaeco, o Daex, o CI, entre outros órgãos do MPMS, reforçando a importância da 

unidade institucional para maior efetividade nas investigações de combate à corrupção; e auxiliou o Procu-

rador-Geral de Justiça nas propostas dos acordos de não persecução de atribuição da PGJ, bem como em 

manifestações nos processos de primeiro grau em que houve divergência no cabimento ou não do ofereci-

mento de acordo de não persecução penal (ANPP).

Foram realizadas 163 reuniões pelos Assessores Especais no ano de 2020.

Tabela 10. Principais movimentações da ASSEP - 2020

Movimentos Número de movimentações

920057 - Juntada 1.478

920025 - Encaminhamento a órgão interno 1.341

1001006 - Cópia de documento realizada 1.311

1001096 - Registro de protocolo 1.083

920109 - Integral 550

1001016 - Remetido ao arquivo 514

1001035 - Juntado a outro feito 499

920272 - Certidão / Informação 479
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Movimentos Número de movimentações

1001026 - Cadastrado 378

920379 - Despacho administrativo 303

920253 - Outras providências 296

1001027 - Cadastrado 279

1001008 - Documento peticionado eletronicamente 197

920112 - Decisão monocrática 157

920198 - Manifestação 153

920353 - Arquivamento 152

1000043 - Portaria 149

920005 - Membro 147

1001045 - Cadastrado 142

1000008 - Manifestação 135

1001015 - Realizada análise para distribuição 119

1001044 - Realizada análise para distribuição 119

920261 - Ofício 116

1001115 - Instauração de procedimento administrativo (PA) 114

920271 - Manifestação em segundo grau 93

920008 - Registro de notícia de fato (NF) 90

1001130 - Atualização automática de dados cadastrais 73

920070 - Desarquivamento 67

920370 - Deferido/Concedido/Procedente/Autorizado 64

1000041 - Decisão monocrática sem resolução de mérito 59

920266 - Outras providências 55

920055 - Expedição de documento 52

920143 - Favorável 40

920023 - Encaminhamento ao membro 38

1000038 - Procedimento/Processo 37

920007 - Redistribuição 33

920197 - Outras ciências 22

920365 - Resolução 17
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Movimentos Número de movimentações

1000060 - Outras causas 15

920372 - Indeferido/Prejudicado/Improcedente/Não autorizado 14

1001049 - Atendimento finalizado 13

920002 - Atendimento 11

920149 - Favorável 11

920027 - No mesmo ramo 10

920060 - Reunião 9

1001101 - Protocolizada inicial 8

1000079 - Agravo interno (art. 1.021 do CPC) 7

1001116 - PA 6

920015 - Escrita 6

920373 - Parcialmente deferido/concedido/procedente/autorizado 5

1001090 - Senha gerada para acesso via internet 5

1001011 - Em elaboração 5

1000081 - NF 4

920009 - Termo de declaração 4

920263 - Notificação 4

920047 - Notificação 4

920013 - Petição inicial 4

920010 - Termo de informação 3

920147 - Extintiva por outras causas 3

920449 - Interno (art. 1.021 do CPC) 3

1001032 - Procedimento investigatório criminal (PIC) 3

920385 - Convênio, termo de cooperação 3

920239 - Recurso ordinário 3

920339 - Parecer jurídico 3

1000063 - Outras causas 3

920135 - Designação de audiência/sessão 2

920028 - Para outro ramo 2

1001125 - Atendimento finalizado 2
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Movimentos Número de movimentações

920227 - Recurso especial 2

1001046 - Ato recebido 2

920371 - Declaração de incompetência para a decisão 2

920073 - Trabalho técnico 2

920068 - Recomendação 2

1000072 - Outros 2

920238 - Recurso extraordinário 2

1001024 - Realizada análise para distribuição 2

920153 - Extintiva por outras causas 2

920313 - Comunicação Interna 2

1000007 - Outros 2

920341 - Requerimento / Solicitação 2

920110 - Voto 1

920222 - Embargos de declaração 1

920108 - Parcial 1

920123 - Designação de novo membro 1

1001189 - Devolver cadastro analisado ao CSMP 1

920122 - Arquivamento 1

1001187 - Distribuição do CSMP 1

920137 - Favorável 1

920235 - Agravo de instrumento 1

920145 - Parcialmente favorável 1

1001129 - Processo modificado 1

920151 - Parcialmente favorável 1

1001033 - Inquérito civil (IC) 1

920158 - Especial 1

920346 - Registro de reunião 1

920228 - Recurso extraordinário 1

1001029 - Instauração de PIC 1
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2.3 Núcleo de Apoio à Atuação 
Especializada no Combate à 
Sonegação Fiscal e aos Ilícitos 
contra a Ordem Tributária

Coordenador:  Promotor de Justiça Gevair Ferreira de Lima Júnior

Cabe ao Núcleo de Apoio à Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a 

Ordem Tributária (NAAESF) promover, mediante auxílio técnico-jurídico, a atuação articulada e uniforme dos 

órgãos de execução do MPMS que desempenham suas atribuições na apuração dos crimes contra a ordem 

tributária, bem como adotar medidas para enfrentamento e combate à sonegação e aos ilícitos fiscais.

O NAAESF foi criado pela Resolução nº 20/2020-PGJ, de 5.5.2020, 

tendo sido agregado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, no 

interesse do serviço, o Promotor de Justiça Gevair Ferreira de Lima 

Júnior, por meio da Portaria nº 1583/2020, de 4.5.2020, para, sem 

prejuízo das funções, atuar em sua coordenação geral.

Dando início aos trabalhos do núcleo, foi angariado material de apoio 

e efetuada troca de informações por meio de contato com diversas 

Promotorias de Justiça, Centros de Apoio Operacional e Grupos de 

Atuação Especial vinculados às unidades do Ministério Público dos 

demais Estados e com atribuição específica no combate à sonegação 

fiscal e aos ilícitos tributários. Todo esse material será disponibilizado 

aos integrantes do MPMS por meio do Portal NAAESF.

Entre as principais atividades realizadas pelo NAAESF, destacam-se:

 z  Criação da lotação do NAAESF junto ao SAJMP.

 z Desenvolvimento das atividades do núcleo por meio da instauração 

individualizada de procedimento de gestão administrativa junto ao 

SAJMP.

 z Elaboração de publicação com coletânea jurisprudencial tomando 

por base a publicação “Jurisprudência em teses”, edição nº 90, 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata dos crimes contra 

a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, 

com inserção na íntegra das ementas e dos links do inteiro teor das 

decisões, para distribuição aos membros da instituição.

 z Elaboração de minuta de convênio na seara de combate aos ilícitos 

fiscais e crimes contra a ordem tributária, a ser celebrado entre o 

MPMS e o Governo de Mato Grosso do Sul, já encaminhada ao Pro-

curador-Geral de Justiça.

Promotor de Justiça 

Gevair Ferreira de Lima Júnior



37

Órgãos de apoio direto ao Procurador-Geral de Justiça Relatório Anual de Atividades  |  2020

 z Elaboração de minuta de convênio na seara de combate aos ilícitos fiscais e crimes contra a ordem tribu-

tária, a ser celebrado entre o MPMS e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, ainda não encaminhada 

ao Procurador-Geral de Justiça.

 z Constante interlocução com órgãos que atuam na seara de combate à sonegação fiscal e aos crimes 

contra a ordem tributária.

 z Criação do Portal NAAESF (https://www.mpms.mp.br/naaesf) junto à STI.

 z Alimentação do Portal NAAESF, no qual já foram inseridos os materiais de apoio disponíveis ao público 

externo.

Para o ano de 2021, o NAAESF pretende, inicialmente, estruturar o núcleo em instalação própria. Além 

disso, são metas:

 z Dar maior efetividade ao núcleo;

 z Pleitear a realização de cursos de capacitação na área;

 z Formalizar convênio com o Município de Campo Grande e, posteriormente, após a experiência na capital, 

estender a formalização de convênios com o Estado de Mato Grosso do Sul e com os municípios do 

interior, entre outras medidas que efetivamente tragam incremento de receita aos cofres públicos por 

meio da atuação especializada do NAAESF, como já ocorre em outras unidades federativas;

 z Implementar campanhas de conscientização sobre os efeitos negativos da sonegação fiscal e da prática 

de crimes contra a ordem tributária.
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2.4 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 

   Promotora de Justiça Claudia Loureiro Ocariz Almirão 

   Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros 

   Promotor de Justiça Paulo César Zeni 

   Promotor de Justiça George Zarour Cezar

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, estabelecida 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 Resolução nº 15/2017-PGJ, de 5.7.2017.

Com a publicação da Resolução nº 15/2017-PGJ, foi disciplinada a or-

ganização, o funcionamento e demais atribuições da ESMP-MS, insti-

tuída como órgão destinado ao aperfeiçoamento cultural e profissional 

dos membros da instituição e de seus servidores. No regulamento há 

determinações acerca da finalidade, das competências e das atribui-

ções de toda a sua estrutura organizacional. No mesmo ano, a Portaria 

nº 4232/2017-PGJ, de 7.12.2017, designou a Procuradora de Justiça 

Jaceguara Dantas da Silva para exercer a função de Diretora-Geral da 

ESMP-MS, havendo sido dado início efetivo às atividades em março de 

2018.

Em 2020, foram realizadas 22 reuniões, ordinárias e extraordinárias, 

do Conselho Administrativo-Consultivo (CAC) da ESMP-MS, para tratar 

de assuntos relacionados à realização de cursos e eventos, deliberando 

estratégias para a produção dos conteúdos programáticos, cronogra-

mas, aulas e para as devidas providências administrativas necessárias 

para a execução das ações educacionais.

Além das reuniões ordinárias e extraordinárias, a Diretora-Geral par-

ticipou de reunião com representantes do Consulado Americano, 

realizada no prédio sede da ESMP-MS, para o fim de iniciar a trata-

tivas quanto a acordo de cooperação técnica, e de duas reuniões do 

Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoa-

mento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP). Recebeu 

também, para alinhamento, duas instituições parceiras: o Instituto de 

Direito e História (IDH) e o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa de 

Direito Militar (Ibradim).

Diretora-Geral da ESMP-MS: 

Procuradora de Justiça Jaceguara 

Dantas da Silva
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Ademais, visando o aprimoramento e a inovação na atuação da ESMP-MS, foi iniciada a implantação de dois 

projetos:

Procurador de Justiça 

Evaldo Borges Rodrigues da Costa

Promotor de Justiça 

Paulo César Zeni

Promotora de Justiça 

Claudia Loureiro Ocariz Almirão 

Promotor de Justiça 

George Zarour Cezar

Promotor de Justiça 

Antonio André David Medeiros

Membros do Conselho Administrativo-Consultivo: 

Figura 24. Execução da Consultoria 

para Implantação do Núcleo de Edu-

cação a Distância - EAD ENSINAR.

 z Capacitação: Gravação e Edição de Videoaulas - EAD ENSINAR.

 z Consultoria para implantação do Núcleo de Educação a Distância - 

EAD ENSINAR.
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O ano de 2020 também foi marcado pela publicação de resoluções pertinentes à atuação da ESMP-MS:

 z Resolução nº 31/2020-PGJ, de 22.6. 2020, que altera a Resolução nº 20/2013-PGJ, de 31.10.2013, na 

parte que dispõe sobre a participação de servidor em programas de aperfeiçoamento, treinamento e 

desenvolvimento custeados, promovidos ou intermediados pelo MPMS.

 z Resolução nº 33/2020-PGJ, de 6.7.2020, que altera a Resolução nº 30/2018-PGJ, de 7.12.2018, para 

adequar os termos de identificação das atividades do corpo docente, adequar a descrição das variações 

de formatos das capacitações, justificar o preenchimento dos anexos e incluir nestes novos campos, para 

compor o plano de ensino e formulários para indenização.

 z Resolução nº 39/2020-PGJ, de 6.10.2020, que regulamenta o curso para Formação, Adaptação, Capa-

citação e Vitaliciamente dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório do MPMS, elaborada com o 

apoio da ESMP-MS.

Outrossim, em atendimento ao que disciplina a última resolução mencionada, a ESMP-MS já formatou a 

primeira etapa prevista para Formação, Adaptação, Capacitação e Vitaliciamente dos Promotores de Justiça 

em Estágio Probatório do MPMS, programação esta aprovada pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Cor-

regedor-Geral do MPMS.

2.4.4.1 Acordos e termos de cooperação

No exercício foram assinados 3 termos de cooperação, visando esta-

belecer parcerias com instituições e outros órgãos públicos de modo a 

consolidar linhas de pesquisa, publicações e eventos educacionais 

conjuntos de interesse mútuo:

 z 9.3.2020 – assinatura de termo de cooperação firmado entre 

a ESMP-MS e o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), 

visando a implementação de ações conjuntas em cursos, projetos, 

programas e outras atividades de treinamento, desenvolvimento e 

educação.

 z 6.8.2020 – assinatura de termo de acordo de parceria entre a 

ESMP-MS e a Faculdade de Informática e Administração Paulista 

(FIAP), para o fim de proporcionar aos membros, servidores e es-

tagiários do MPMS, bem como a seus dependentes, descontos 

nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação, bem 

como de cursos de curta duração e da FIAP School.

 z 1º.10.2020 - assinatura de convênio firmado entre a ESMP-MS e 

o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), 

tendo como objeto a cooperação e o intercâmbio acadêmico, cien-

tífico, técnico, cultural e interuniversitário, para a formação, o aper-

feiçoamento e a especialização docente, discente e técnica, bem 

como o desenvolvimento institucional.

3
TERMOS DE COOPERAÇÃO 
ASSINADOS
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2.4.4.2 Ações educacionais da ESMP-MS

 ȁ JANEIRO

 z “Capacitação de Conselheiros Tutelares”, curso no formato EaD, 

realizado em parceria com o MPGO e aplicado por Publius Lentulus 

Alves da Rocha, Promotor de Justiça do MPGO.

 z “Hermenêutica de equilíbrio das franquias constitucionais”, curso 

no formato EaD, realizado em parceria com o MPGO e aplicado por 

Samuel Sales Fonteles, Promotor de Justiça do MPGO.

 z “Antropologia e políticas públicas para a Rede de Proteção às Crianças 

e aos Adolescentes Indígenas”, curso de extensão em parceria com 

Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

 Ĉ FEVEREIRO

Figura 25. “Pacote Anticrime”, evento realizado no dia 7.2.2020, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques, na sede da PGJ, com palestra magna de Renato 

Brasileiro, Promotor de Justiça Militar da União, sobre a Lei Federal nº 13.964, 

de 24.12.2019.

 Ĉ ABRIL

 z Live Papo de Escola: “Atuação do MPMS no enfrentamento à pandemia”, 

evento com a participação do então Procurador-Geral de Justiça, Paulo 

Cezar dos Passos, e dos Promotores de Justiça Ana Cristina Carneiro 

Dias, Coordenadora da Força-Tarefa contra a Covid-19, e Luciano 

Furtado Loubet, integrante da Força-Tarefa.
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 z Webinar “Direito Eleitoral 2020”, Módulo 1, curso no formato EaD, com 

aula aplicada em transmissão ao vivo e questionário de avaliação dis-

ponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da ESMP-MS, 

com o Promotor de Justiça Moisés Casarotto como docente.

 Ĉ MAIO

 z Live Papo de Escola “A atuação das Promotorias de saúde e do 

Consumidor em tempos de covid-19”, evento com a participação do 

Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, e 

dos Promotores de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan e 

Fabricio Proença de Azambuja.

 z Webinar “Direito Eleitoral 2020”, Módulo 2, curso no formato EaD, com 

aula aplicada em transmissão ao vivo e questionário de avaliação dis-

ponibilizado no AVA da ESMP-MS, com o Promotor de Justiça Moisés 

Casarotto como docente.

 z Live Papo de Escola: “A atuação do MP na infância e adolescência”, 

evento com a participação dos Promotores de Justiça, Fabrícia Barbosa 

Lima, Nicolau Bacarji Junior e Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost 

Vieira.

 Ĉ JUNHO

 z Lançamento do novo Portal CI do MPMS, evento realizado em 

26.6.2020, em transmissão ao vivo com a participação do Procurador-

-Geral de Justiça e dos Promotores de Justiça Antonio André David 

Medeiros e Felipe Almeida Marques.

 z Webinar “Direito Eleitoral 2020”, Módulo 3, curso no formato EaD, com 

aula aplicada em transmissão ao vivo e questionário de avaliação dis-

ponibilizado no AVA da ESMP-MS, com o Promotor de Justiça Moisés 

Casarotto como docente.

 z Live Papo de Escola: “O combate ao feminicídio em tempos de 

pandemia”, evento com a participação dos Promotores de Justiça 

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, Lívia Carla Guadanhim 

Bariani e Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro.

 z Live Papo de Escola: “A pandemia da covid-19 em Mato Grosso do Sul: 

desafios e possibilidades de enfrentamento”, evento com a participa-

ção de Christinne Maymone, Secretária Adjunta de Estado de Saúde 

de Mato Grosso do Sul.

 z Live Papo de Escola: “Plano de Biossegurança”, evento com a participa-

ção do Procurador-Geral de Justiça e da Promotora de Justiça Bianka 

Karina Barros da Costa, Secretária-Geral do MPMS.
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 z Live Papo de Escola: “Violência doméstica em tempo de pandemia”, 

evento com a participação dos Promotores de Justiça Fernanda 

Proença de Azambuja, Helen Neves Dutra da Silva e Izonildo Gonçalves 

de Assunção Junior.

 z “Autocomposição: Negociação aplicada ao Ministério Público”, curso no 

formato EaD, realizado em parceria com o Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte (MPRN).

 z “Acolhida das mulheres que desejam entregar suas crianças para 

adoção”, curso no formato EaD, realizado em parceria com o MPRN.

 Ĉ JULHO

 z “Entendendo o SUS: Ministério Público no fortalecimento e na efetiva-

ção do direito à saúde”, curso no formato EaD, realizado em parceria 

com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS), dividido em: Módulo 

I, aplicado por João Marcelo Silva, Diretor de Regulação do Ministério 

da Saúde, Lenir Santos, Doutora em Saúde Coletiva, Ronald Ferreira 

dos Santos, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Sueli Gandolfi 

Dallari, PhD em Direito Médico, e Vanja Andrea, Presidente da União 

Brasileira de Mulheres; Módulo II, aplicado por Érika Kaneta Ferri, 

Mestra em Saúde Coletiva, Karine Cavalcante Costa, Coordenadora de 

Ações em Saúde de Mato Grosso do Sul, e Mariana Trinidade Ribeiro da 

Costa Garcia Croda, Diretora-Geral de Atenção à Saúde de Mato Grosso 

do Sul; e Módulo III, aplicado por grupo de docentes formado pela Su-

perintendente da Rede de Assistência à Saúde de Campo Grande.

 z “Comunicação oral: Como convencer e persuadir a audiência”, curso 

no formato EaD , produzido pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo (MPSP), aplicado pela docente Sandra Helena Terciotti e disponi-

bilizado no AVA da ESMP-MS.

 z Webinar “Direito Eleitoral 2020”, Módulo 4, curso no formato EaD, com 

aula aplicada em transmissão ao vivo e questionário de avaliação dis-

ponibilizado no AVA da ESMP-MS, com o Promotor de Justiça Moisés 

Casarotto como docente.

 z “Sistema SAJMP para Estagiários de Direito (Turmas 1 e 2)”, treina-

mento realizado presencialmente na sede da ESMP-MS para turmas 

formadas pelos estagiários de graduação e pós-graduação do curso de 

Direito, com os servidores Diego Servullo da Silvo Maluf Ferreira, Ítalo 

Felipe de Matos e Myrian Raquel Rodrigues da Silva, da STI do MPMS, 

como apresentadores e materiais complementares para estudo dispo-

nibilizados no AVA da ESMP-MS.

 z  “Sistema SAJMP para estagiários de Direito (Turma 3)”, treinamen-

to realizado no formato EaD para a turma formada pelos estagiários 

de graduação e pós-graduação do curso de Direito, com os servi-



44

Órgãos de apoio direto ao Procurador-Geral de Justiça Relatório Anual de Atividades  |  2020

dores Diego Servullo da Silvo Maluf Ferreira, Italo Felipe de Matos e 

Myrian Raquel Rodrigues da Silva como apresentadores e videoaulas 

e materiais complementares para estudo disponibilizados no AVA da 

ESMP-MS.

 z Live Papo de Escola: “A atuação do MP no sistema prisional em tempos 

de pandemia”, evento com a participação das Promotoras de Justiça 

Paula da Silva Volpe, Regina Dornte Broch e Renata Ruth Fernandes 

Goya Marinho.

 z Live Papo de Escola: “Improbidade administrativa em tempo de 

pandemia”, evento com a participação dos Promotores de Justiça 

Adriano Lobo Viana de Resende, Fernando Martins Zaupa e Luciano 

Bordignon Conte.

 z Live Papo de Escola: “Racismo”, evento com a participação da Diretora-

-Geral da ESMP-MS, Jaceguara Dantas da Silva, e dos Promotores de 

Justiça Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz, do Ministério Público do 

Estado da Bahia (MPBA), e Marcos André Sant’Ana Cardoso, do MPMS.

 Ĉ AGOSTO

 z “Gravação de videoaulas - Estúdio NEAD ESMP-MS”, capacitação pre-

sencial aplicada durante a consultoria da EaD ENSINAR.

 z “Edição de vídeos - Programas Adobe”, capacitação presencial aplicada 

durante a consultoria da EaD ENSINAR.

 z Webinar “Direito Eleitoral 2020”, Módulo 5, curso no formato EaD, com 

aula aplicada em transmissão ao vivo e questionário de avaliação dis-

ponibilizado no AVA da ESMP-MS, com o Promotor de Justiça Moisés 

Casarotto como docente.

 z “Libras: Nível Básico - Turma II” e “Libras: Nível Intermediário - Turma 

I”, cursos no formato EaD, realizados em parceria com a Secretaria 

de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), e no ambiente 

virtual desta, aplicados pelo corpo docente do Centro de Capacita-

ção de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com 

Surdez (CAS).

 z Live Papo de Escola: “Liberdade de expressão e crimes na internet”, 

evento com a participação de César Dario Mariano da Silva, Procurador 

de Justiça Criminal do MPSP, e dos Promotores de Justiça do MPMS 

Ana Lara Camargo de Castro e Ricardo de Melo Alves.

 Ĉ SETEMBRO

 z Live Papo de Escola: “Temas Atuais de Direito Penal”, evento com a par-

ticipação de Rogerio Schietti Cruz, Ministro do STJ, e Fábio Guaragni, 
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Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná 

(MPPR).

 z Webinar “Direito Eleitoral 2020”, Módulo 6, curso no formato EaD, com 

aula aplicada em transmissão ao vivo e questionário de avaliação dis-

ponibilizado no AVA da ESMP-MS, com o Promotor de Justiça Moisés 

Casarotto como docente.

 z Capacitação “Pré-candidatos(as) - Eleições municipais 2020”, evento 

com transmissão ao vivo, em parceria com a UFGD e o Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), com a participação 

do Promotor de Justiça Moisés Casarotto.

 z Live Papo de Escola: “O Ministério Público em tempos de covid-19 – 

desafios e perspectivas da PGJ, da Corregedoria Nacional e da Cor-

regedoria Estadual”, evento realizado com a participação do Procu-

rador-Geral de Justiça, do Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Rinaldo Reis Lima, e do Corregedor-Geral do MPMS, Silvio Cesar Maluf.

 z Live Papo de Escola: “Saúde mental e suicídio”, evento realizado com 

a participação de Edilson dos Reis, Coordenador Pedagógico do Curso 

de Prevenção ao Suicídio da UFMS, e Marcos Estevão dos Santos 

Moura, médico psiquiatra.

 z “Pacote Anticrime e Lei de Abuso de Autoridade”, curso no formato 

EaD, aplicado e realizado no AVA do Portal G7, tendo como corpo 

docente Cleber Masson, Promotor de Justiça do MPSP, e Renato Brasi-

leiro, Promotor de Justiça Militar da União em São Paulo.

 Ĉ OUTUBRO

 z “Convênios e contratos administrativos: fiscalização e prestação de 

contas”, curso em formato EaD, disponibilizado em parceria com o 

TCE-MS, produzido, aplicado e realizado no AVA do Portal da Escola 

Superior de Controle Externo (Escoex), ministrado por Ana Claudia 

Pilla, Auditora Estadual de Controle Externo no TCE-MS.

 z Live Papo de Escola: “SAJMP: Novas ferramentas e funcionalidade”, 

evento realizado com a participação do Promotor de Justiça Paulo 

César Zeni, Coordenador do Comitê Gestor do SAJMP.

 z Live Papo de Escola: “Acordo de não persecução cível”, evento realizado 

com a participação de Emerson Garcia, Promotor de Justiça do Minis-

tério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

 z Webinar de Direito Ambiental, evento realizado com transmissão ao 

vivo, em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

(MPMT), com os palestrantes Ana Luiza Ávila Peterlini de Souza, 

Promotora de Justiça do MPMT, Luciano Furtado Loubet, Promotor de 

Justiça do MPMS, Murilo Bustamante, Promotor de Justiça do MPRJ, e 
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Daniel Martini, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul (MPRS).

 z “Inteligência financeira: conceito e técnicas de análise em BI – Qlikview/

Horus – RIF/COAF, Dossiê Integrado da RFB, SIMBA”, curso presencial 

realizado na ESMP-MS, organizado pelo Centro de Pesquisa, Análise, 

Difusão, e Segurança de Informação (CI).

 z Live Papo de Escola “Especial: Dia do Servidor”, evento realizado com 

o palestrante convidado José Roberto Campos de Souza, médico, com 

a participação do Procurador-Geral de Justiça, da Procuradora-Geral 

Adjunta de Justiça Administrativa, da Secretaria-Geral do MPMS, e 

do Presidente do Sindicato dos Servidores do MPMS, Vanduir Abadio 

Barbosa.

 z Live Papo de Escola: “Facebook, Instagram & WhatsApp”, evento 

realizado em parceria com o MPMT, tendo como palestrantes Rodrigo 

Ruf e Danielle de Marco, Gerentes de Contenciosos Cível e Eleitoral do 

Facebook Brasil, e Dario Campregher Neto e Vanessa Pestana, Gerentes 

de Relacionamento com Autoridades em Investigações Criminais.

 Ĉ NOVEMBRO

 z Live Papo de Escola: “Tendências e desafios do teletrabalho no MPMS”, 

evento realizado com palestrantes do Ministério Público do Trabalho 

(MPT): Ana Claudia Freire Camargos, Assistente Social e Chefe da Assis-

tência Psicossocial, e Valéria França, Engenheira Sanitarista, Ambiental 

e de Segurança do Trabalho; e com a participação das Promotoras de 

Justiça do MPMS Bianka Karina Barros da Costa, Secretária-Geral, e 

Lívia Carla Guadanhim Bariani, Presidente da Comissão de Gestão e 

Teletrabalho.

 z Live “Governar a tecnologia não é opcional e sim uma obrigação” 

(master class), evento realizado em parceria com Conexão Gov&TI e mi-

nistrado por Roberto Arteiro, Analista do Ministério Público do Estado 

de Pernambuco.

 z Live Papo de Escola: “Dia da Consciência Negra”, evento realizado com 

os palestrantes convidados Samira Mêrces dos Santos, Promotora de 

Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), e Tiago 

Vinícius André dos Santos, advogado.

 z Live Papo de Escola: “Dias de ativismo”, evento realizado com os pa-

lestrantes convidados Valeria Scarance, Promotora de Justiça Coor-

denadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de 

São Paulo; Roger Raupp Rios, Desembargador Federal no Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (TRF-4); Flávia Piovesan, professora dos 

programas de pós-graduação da PUC-SP e da PUC-PR; e com a parti-

cipação dos membros do MPMS Francisco Neves Junior, Procurador de 
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Justiça e Coordenador do CAODH, e Ana Cristina Carneiro Dias e Helen 

Neves Dutra da Silva, Promotoras de Justiça.

 z Lançamento da cartilha SUStentando a Diferença, evento realizado 

com transmissão ao vivo e participação da Promotora de Justiça 

Renata Ruth Fernandes Goya Marinho.

 Ĉ DEZEMBRO

 z Webinar “Direito Eleitoral 2020”, Módulo 7, curso no formato EaD, com 

aula aplicada em transmissão ao vivo e questionário de avaliação dis-

ponibilizado no AVA da ESMP-MS, com o Promotor de Justiça Moisés 

Casarotto como docente.

 z X Congresso Estadual do MPMS, evento anual que reúne membros 

ativos e inativos do MPMS e servidores. A programação foi transmitida 

ao vivo, com disponibilização de vagas limitadas no auditório da PGJ, 

respeitando-se o Plano de Biossegurança do MPMS, em virtude da 

pandemia da covid-19. Essa edição do congresso teve o tema “Desafios 

do Ministério Público na Sociedade Pós-Pandemia” e contou com 

as seguintes autoridades convidadas como palestrantes: Promotor 

de Justiça Hermes Zaneti Júnior, do Ministério Público do Estado 

do Espírito Santo (MPES); Délton Winder de Carvalho, Advogado e 

Professor do programa de Pós-Graduação em Direito da Unisinos; Luís 

Greco, Professor Catedrático de Direito da Universidade Humboldt; 

Fernanda Marinela, Conselheira do CNMP e Conselheira Federal da 

OAB pelo Estado de Alagoas; e Luís Roberto Barroso, Ministro do STF. O 

evento contou com participação de intérpretes de Libras durante toda 

a programação, disponibilizados pelo CAS.

Figura 26. Palestrantes do X Congresso Estadual do MPMS.



48

Órgãos de apoio direto ao Procurador-Geral de Justiça Relatório Anual de Atividades  |  2020

 z Ainda, por meio do Boletim ESMP-MS, enviado via e-mail aos membros 

e servidores, e da publicação dos conteúdos na página: https://escola.

mpms.mp.br/divulgacao, foram divulgados cursos e eventos da 

ESMP-MS e 285 ações educacionais de instituições parceiras. Além 

disso, com a criação e publicação da nova página ‘Estante virtual’ 

(https://escola.mpms.mp.br/sobre/extra/estantevirtual) no site oficial da 

ESMP-MS, foi possível divulgar as obras publicadas em 2020 de autoria 

de membros do MPMS.

Figura 27. Boletim ESMP-MS

Tabela 11. Registro das atividades da ESMP-MS no ano de 2020. 

Discriminação Quantidade

SAJ - procedimentos de gestão administrativa 
instaurados

 37 

SAJ - ofícios expedidos  109 

SAJ - despachos emitidos  101 

Reuniões ordinárias  9 

Reuniões extraordinárias  8 

Reuniões institucionais  4 

Termos de cooperação e convênios  2 

Divulgação de ações educacionais de instituições 
parceiras 

 285 

Ações educacionais presenciais  3 

Ações educacionais via EaD  34 

Total  592 
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2.5 Gestão de Estagiários de Direito

Coordenador(a):  Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda (até 6.5.2020)

    Promotora de Justiça Clarissa Carlotto Torres (a partir de 7.5.2020)

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 e, ainda, prestadores de serviço voluntário. Atua 

também como responsável pela realização de processos seletivos de estagiários de níveis de ensino médio, 

nível superior graduação e pós-graduação nas áreas jurídica e administrativa.

O ano de 2020 iniciou com alterações nos programas de atendimento 

à gestão de estagiários do MPMS. Isso porque o Sistema de Controle 

de Estagiários (SCE) e o Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) foram 

substituídos pelo e-Turmalina e, a partir disso, toda a gestão de pessoas 

do MPMS ficou reunida em um único programa.

Até 6.5.2020, a Coordenação da GED foi realizada pelo Procurador de 

Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda. Após esta data, a Promotora 

de Justiça Clarissa Carlotto Torres foi designada como Coordenadora, 

conforme a Portaria nº 1613/2020-PGJ, de 6.5.2020.

Entre as atividades desenvolvidas pelo setor, tem-se: credenciamen-

to, lotação, transferência, avaliação, controle de frequência, folha de 

pagamento, concessão de recesso remunerado, licenças, desligamen-

to, cálculos de pagamento de indenizações, emissão de certidões, 

confecção de carteiras de identidades funcionais, crachás e controles 

de cartão de acesso, digitalização de prontuários dos ex-estagiários.

De forma a otimizar os trabalhos desenvolvidos pelo setor e, assim, 

atender com mais rapidez a demanda de expedientes que são encami-

nhados diariamente para deliberação, foi implantado na GED o SAJMP, 

tendo a equipe recebido treinamento básico por meio de videoconfe-

rência com a equipe da STI em 17.6.2020.

Em razão da instituição do RDAU no âmbito do MPMS (Resolução 

nº 7/2020-PGJ), as convocações dos candidatos aprovados no XXII 

Processo Seleção de Estagiários do MPMS estiveram temporariamente 

suspensas nos meses de março e abril e foram retomadas a partir do 

mês de maio.

Procurador de Justiça 

Edgar Roberto Lemos de Miranda

Promotora de Justiça 

Clarissa Carlotto Torres
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A partir de então, em parceria com a ESMP-MS, os novos estagiários de graduação e pós-graduação do 

curso de Direito passaram a receber treinamento do SAJMP, capacitação que foi dividida em três turmas, 

duas delas na modalidade presencial e uma na modalidade EaD, sendo esta última destinada a contemplar 

os estagiários lotados no interior do Estado.

Mensalmente foram emitidas e conferidas as folhas normais de pagamento, bem como as folhas de 

pagamento de indenizações, relativas aos períodos de recesso remunerado não fruído pelos estagiários des-

credenciados. Ainda, no início de cada mês, foram fornecidos à SGP os dados pessoais e acadêmicos de 

cada estagiário jurídico para a contratação do seguro de acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788, de 

25.9.2008, e da Resolução nº 15/2010-PGJ, de 27.7.2010, com atualização periódica dos segurados constan-

tes da apólice.

No início de 2020, foi dado prosseguimento ao trabalho em conjunto com Fundação de Apoio à Pesquisa, ao 

Ensino e à Cultura (Fapec) para a realização do XXIII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS. Contudo, 

devido à pandemia da covid-19, houve a suspensão temporária do referido certame.

Diante disso e visando não prejudicar a lotação de estagiários no âmbito das Promotorias e Procuradorias de 

Justiça, bem como em demais setores que necessitam de estagiários da área jurídica, solicitou-se à Admi-

nistração Superior, em caráter excepcional, a prorrogação do XXII Processo Seletivo de Estagiários do MPMS.

Foram publicados 14 avisos de convocação: 8 de candidatos a estágio de pós-graduação e 6 de candidatos 

a estágio de graduação em Direito, iniciando estágio nesse período:

 z 70 estagiários de pós-graduação em Direito;

 z 51 estagiários de graduação em Direito;

 z 10 prestadores de serviço voluntário.

Foi lançado edital de abertura do XXIII Processo Seletivo de estagiários do MPMS, com vagas para estágio 

de nível médio, graduação e pós-graduação, nas áreas de Direito e dos cursos nas áreas administrativas, 

visando preencher as vagas nas Promotorias de Justiça em todo o Estado. As provas escritas se realizaram 

no dia 13.12.2020.

Foram implementados protocolos unificados do SAJ para recebimento e expedição de toda a documenta-

ção relativa aos estagiários. Foram também elaborados novos procedimentos a serem adotados, visando 

a extinção dos processos físicos na GED, sendo os estagiários e servidores informados a respeito daqueles.

Foi dado início à digitalização dos prontuários e pastas físicas dos estagiários de Direito, com a criação de 

procedimentos de gestão administrativa para cada estagiário, nos quais são arquivados todos os seus do-

cumentos.

No dia 13.12.2020, foi aplicada a prova do XXIII Processo Seletivo de Estagiários nas cidades de Água Clara, 

Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, 

Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, 

Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de 

Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, 
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Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro 

Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, 

Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete 

Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas. O referido processo 

seletivo contabilizou 6.867 candidatos inscritos, entre os quais 4.250 

comparecem para realização da prova.

A Coordenadora da GED, juntamente com a Coordenadora Adjunta do 

Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde (Gaeds), Promotora de 

Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, esteve presente nos 

locais de prova na cidade de Campo Grande para fiscalizar o cumpri-

mento das normas sanitárias adotadas pela organização do certame.

6.867
CANDIDATOS INSCRITOS

4.250
COMPARECEM

Para 2021, a GED pretende continuar o projeto de digitalização de 

todos os seus documentos e procedimentos, com a otimização das 

rotinas; preenchimento das vagas disponíveis em razão de término de 

vínculo dos candidatos aprovados no XXII Processo Seletivo; colaborar 

com a Administração Superior para a implementação do sistema infor-

matizado de ponto para os estagiários, conferir celeridade nas confe-

rências das folhas de pagamento dos estagiários; e esboçar eventuais 

sugestões de ajuste normativo.

Figura 28. Promotoras de Justiça 

Clarissa Carlotto Torres, Coordena-

dora da GED, e Filomena Aparecida 

Depolito Fluminhan, titular da 32ª 

Promotoria de Justiça de Campo 

Grande e Coordenadora Adjunta do 

Grupo de Atuação Especial de Defesa 

da Saúde (Gaeds), acompanhadas de 

servidor do MPMS e fiscal de prova, 

verificando o devido cumprimento 

das normas sanitárias adotadas pela 

organização do certame.

Figura 29. Alunos realizando a 

prova do XXIII Processo Seletivo de 

Estagiários do MPMS.
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3.1 Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Jurídica

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Humberto de Matos Brittes

A Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica (PGA-JUR) exerce as 

atribuições previstas na Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020, de-

sempenhando as seguintes atividades: substituição do Procurador-

-Geral de Justiça em suas ausências; supervisão do recebimento dos 

processos oriundos dos tribunais de competência originária do Procu-

rador-Geral de Justiça e a sua distribuição entre os Procuradores de 

Justiça; remessa, mensal, ao Corregedor-Geral do Ministério Público 

de relatórios dos processos recebidos e dos pareceres emitidos pelos 

Procuradores de Justiça que atuam nos tribunais; elaboração, anual, 

do relatório geral do movimento processual e dos trabalhos realiza-

dos pela Assessoria Especial e remessa destes ao Procurador-Geral de 

Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público; acompanhamento 

da tramitação de anteprojetos de lei sobre matéria de interesse do Mi-

nistério Público; coordenação do Departamento de Apoio Jurídico ao 

Procurador-Geral de Justiça; e assessoramento ao Procurador-Geral de 

Justiça no relacionamento com órgãos dos Poderes Executivos, Legis-

lativos e Judiciários, bem como demais instituições. Exerce também 

outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas, a exemplo 

daquelas constantes nas Portarias nº 1284/2016-PGJ, de 6.5.2016, nº 

1402/2020-PGJ, de 4.5.2020, e nº 1717/2020-PGJ, de 13.5.2020.

O Procurador de Justiça Humberto de Matos Brittes foi designado, 

por meio da Portaria nº 1283/2016-PGJ, de 6.5.2016, para exercer o 

cargo de Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico, na gestão do 

então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos. Após a 

posse do atual Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites 

de Lacerda, manteve-se frente ao cago de Procurador-Geral Adjunto, 

conforme a Portaria nº 1401/2020-PGJ, de 4.5.2020.

Mediante a Portaria nº 1403/2020-PGJ, de 4.5.2020, o PGA-JUR foi 

designado como ordenador de despesas no âmbito do MPMS, razão 

pela qual autorizou despesas, movimentações de contas e transferên-

cias financeiras junto à Sefin.

Ainda, ao PGA-JUR foram delegadas as atribuições para oficiar nos 

mandados de segurança de competência originária do Órgão Especial 

do TJMS e conceder benefícios ou vantagens decorrentes de diárias 

e indenização de substituição previstas em lei aos membros do 

MPMS, respectivamente, conforme as Portarias nº 1402/2020-PGJ, de 

4.5.2020, e nº 1717/2020-PGJ, de 13.5.2020.

Procurador-Geral Adjunto de Justiça 

Jurídico: 

Humberto de Matos Brittes
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No âmbito de suas atribuições, a fim de proporcionar mais agilidade, 

eficiência e economia nos processos administrativos em trâmite na 

Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador-Geral Adjunto expediu a 

Ordem de Serviço nº 1/2020-DEAJUR/MPMS, de 5.5.2020, delegando 

ao Chefe do Departamento de Apoio Jurídico ao Procurador-Geral 

de Justiça as atribuições de efetuar despachos de mero expediente, 

desprovidos de carga decisória, e, ainda, dar celeridade aos processos 

administrativos efetivados pelos membros do MPMS, tais como deter-

minação de registro e autuação de documentos, bem como juntada 

destes em processos administrativos.

Tabela 12. Manifestações por 
classe processual da PGA-JUR 
em 2020

Ação rescisória 1

Agravo interno cível 10

Embargos de declaração 16

Mandado de segurança 155

Mandado de segurança 
coletivo

14

Notícia de fato 1

Conflito de competência 1

Participou de reunião com o então Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Dias Toffoli, no dia 14.2.2020, a convite do Governador do 

Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

Esteve presente, compondo a mesa de autoridades, na solenidade de 

abertura do curso de extensão “Antropologia e Políticas Públicas para 

a Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes Indígenas”, promovido 

pela ESMP, em parceria com a Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD), por meio da Faculdade Intercultural Indígena 

(FAIND), realizada na comarca de Dourados, em 28.2.2020.

Na mesma data, em Ponta Porã, participou da solenidade de reade-

quação do sistema de segurança do edifício-sede das Promotorias de 

Justiça, a qual abrangeu a reestruturação do gradil e da recepção, a 

instalação de detector de metais, scanner de objetos, catracas e con-

troladores de acesso, bem como a criação de gabinete e sala de apoio 

para a instalação de mais uma Promotoria de Justiça.

Em 5.3.2020, recebeu em seu gabinete o Procurador de Justiça do Mi-

nistério Público de Minas Gerais (MPMG) Rogério Greco, o qual apre-

sentou na ocasião o primeiro curso de pós-graduação em Ciências 

Penais e Segurança Pública oferecido pela Unigran Capital em parceria 

com o Instituto Rogério Greco de ensino. A visita foi acompanhada 

pela Reitora da Unigran Capital, Mariana Zauith, e pelos Promotores de 

Justiça Fabio Ianni Goldfinger, então Chefe de Gabinete do Procurador-

-Geral de Justiça, e Bianka Karina Barros da Costa, Secretária-Geral do 

Ministério Público.
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Em 16.3.2020, recepcionou o Corregedor-Geral do Tribunal de Contas 

de Mato Grosso do Sul (TCEMS), Conselheiro Ronaldo Chadid, jun-

tamente com o Coordenador de Pós-Graduações em Direito da 

Faculdade Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimen-

to Humano (Insted), Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan; e 

a Diretora da Faculdade, Eva Elise Domingos dos Santos Bumlai, em 

que se reuniram para apresentar ao MPMS os cursos oferecidos pela 

referida instituição de ensino superior.

Em decorrência da covid-19, bem como da Declaração de Emergên-

cia em saúde Pública de Importância Internacional proferida pela Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS) e da Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional proferida pelo Ministério 

da Saúde, caracterizando essa infecção humana como pandemia, 

em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, assinou a Portaria nº 

972/2020-PGJ, de 12.3.2020, que suspendeu, à época, por 30 (trinta) 

dias, todos os eventos que possibilitassem a aglomeração de membros, 

servidores e público externo que se realizariam no âmbito do MPMS.

Ainda, como Procurador-Geral de Justiça em exercício, assinou a 

Resolução nº 6/2020-PGJ, de 13.3.2020, publicada em 16.3.2020 no 

DOMP nº 2164, dispondo sobre medidas temporárias e excepcionais 

de prevenção ao contágio pela covid-19 no âmbito do MPMS, na qual 

foram traçadas as primeiras medidas institucionais frente à prevenção 

ao contágio pelo coronavírus.

Foi designado como integrante do Gabinete de Gestão de Crise – 

Covid-19, criado pela Resolução nº 7/2020-PGJ.

Figura 30. Procurador de Justiça 

Adjunto Jurídico Humberto de Matos 

Brittes recebe Procurador de Justiça 

do MPMG, Rogério Greco, para apre-

sentação do primeiro curso de pós-

-graduação em Ciências Penais e 

Segurança Pública oferecido pela 

Unigran Capital em parceria com o 

Instituto Rogério Greco de ensino.
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No dia 4.5.2020, participou da sessão solene do CPJ em que foi realizada a posse do Promotor de Justiça 

Alexandre Magno Benites de Lacerda no cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Na nova gestão, o Procurador-Geral Adjunto passou a compor o Comitê de Análise das Condições para o 

Retorno Gradual ao Trabalho Presencial, instituído pela Resolução nº 27/2020-PGJ.

Em 18.5.2020 reuniu-se com o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Paulo Corrêa, e o Deputado 

Zé Teixeira para tratar de assuntos institucionais.

No dia 10.7.2020, participou da sessão solene do CPJ na qual foi dada posse ao Procurador de Justiça Silvio 

Cesar Maluf no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público e ao Procurador de Justiça Helton Fonseca 

Bernardes no cargo de Corregedor-Geral Substituto. Prestigiou, também, na mesma data, a posse da Procu-

radora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo como integrante do CSMP.

No decorrer do ano de 2020, participou de reuniões do CPJ, destacando-se a participação na primeira 

reunião transmitida por teleconferência, no dia 23.4.2020 e na reunião realizada no dia 27.11.2020, em que 

foi aprovado, por aclamação, o projeto de lei visando alteração da Lei Orgânica do MPMS, de inciativa do 

Procurador-Geral de Justiça.

Em 1º.12.2020, acompanhou o Procurador-Geral de Justiça, juntamente com os Promotores de Justiça 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Ludmila de Paula 

Castro Silva e Paulo César Zeni, Assessores Especiais do Procurador-Geral de Justiça, e Fabio Ianni Goldfin-

ger, na entrega do projeto de lei de alteração da Lei Complementar nº 72/94 ao Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Deputado Paulo Corrêa,.

Por fim, no âmbito de suas funções, participou de reuniões com o Procurador-Geral de Justiça, juntamente 

com a Administração Superior, para tratar de assuntos institucionais, bem como o substituiu em suas atri-

buições, por motivo de viagens a trabalho.
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3.2 Procuradoria-Geral Adjunta 
de Justiça Administrativa

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça: Nilza Gomes da Silva

A Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Administrativa (PGA-ADM) 

atualmente exerce as atribuições previstas na Resolução nº 12/2020-

PGJ, de 5.5.2020, podendo-se destacar, nos termos dessa resolução, 

as seguintes funções: 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 ativi-

dades administrativas que envolvam membros do Ministério Público; 

aprovar a indicação ou designação de servidores para responderem 

pelo expediente das unidades subordinadas, 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 servidores do MPMS; assessorar o Procu-

rador-Geral de Justiça no relacionamento com órgãos dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como demais instituições.

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

ção de expedientes e processos administrativos referentes à concessão 

de férias, licenças, benefícios ou vantagens previstas em lei, e, ainda, à 

decisão de questões relativas ao registro e ao controle de frequência no 

tocante aos servidores do MPMS, de acordo com a delegação constante 

nas Portarias nº 1835/2019-PGJ, de 27.5.2019, e nº 1408/2020-PGJ, 

de 4.5.2020; além de deliberar sobre jornadas especiais de trabalho 

para os servidores amparados pela Lei Estadual nº 1.134, de 26.3.1991; 

averbação de tempo de serviço; concessão de diárias, regulamentadas 

pela Resolução nº 9/2012-PGJ, de 4.4.2012; concessão de adicionais 

por tempo de serviço, de férias, de qualificação e de plantão, previstos 

na Resolução nº 8/2012-PGJ, de 4.4.2012, entre outros assuntos ad-

ministrativos. Ressalta-se que a PGA-ADM autorizou a realização de 

teletrabalho àqueles servidores que atenderam aos requisitos es-

tabelecidos pela Resolução nº 31/2018-PGJ, de 7.12.2018, e, ainda, 

está presente nas deliberações da Administração Superior no que se 

refere ao Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU) e 

ao Regime de Expediente Excepcional (REE), instituídos como forma 

de prevenção à pandemia da doença causada pelo novo coronavírus 

(covid-19).

Procuradora-Geral Adjunta de 

Justiça Administrativa:  

Nilza Gomes da Silva
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No decorrer do ano de 2020, foi registrada a tramitação de 6.766 do-

cumentos, sendo 2.874 recebidos e 3.892 expedidos; foram proferidas 

1.279 decisões e 217 despachos; foram expedidos 7 ofícios, 11 ofícios 

circulares e 4 memorandos pela PGA-ADM, além de 19 ofícios e 254 

memorandos expedidos por sua Divisão de Apoio.

No âmbito de suas atribuições, também se destaca a apreciação de ex-

pedientes 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 administrativas, a PGA-ADM exerceu 

atividades diretamente relacionadas ao Setor de Contratos, analisan-

do, revendo, assinando e acompanhando a tramitação dos contratos 

firmados pela Instituição com particulares e/ou demais entidades.

Insta esclarecer que a Procuradora de Justiça Nilza Gomes da Silva 

foi designada por meio da Portaria nº 1831/2019-PGJ, de 27.5.2019, 

para exercer o cargo de Procuradora-Geral Adjunta de Justiça Admi-

nistrativa, na gestão do então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar 

dos Passos. Posteriormente, manteve-se frente ao cargo de Procura-

dora-Geral Adjunta após a posse do atual Procurador-Geral de Justiça, 

Alexandre Magno Benites de Lacerda, conforme designação contida 

na Portaria nº 1405/2020-PGJ, de 4.5.2020.

Nesse sentido, em virtude das Portarias nº 1837/2019-PGJ, de 

27.5.2019, e nº 1407/2020-PGJ, de 4.5.2020, a PGA-ADM autorizou 

despesas, movimentações de contas e transferências financeiras junto 

à Secretaria de Finanças (Sefin), haja vista que foi designada como or-

denadora de despesas no âmbito deste Ministério Público Estadual.

No exercício das funções preestabelecidas na Resolução nº 12/2020-

PGJ, no dia 4.2.2020, em substituição ao Procurador-Geral de Justiça, 

presidiu a primeira reunião ordinária do Conselho Superior do Minis-

tério Público Estadual (CSMP) realizada no ano de 2020. Na ocasião, 

houve votação para as escolhas do Secretário e do Secretário Substi-

tuto do CSMP, sendo reconduzidos a esses cargos os Procuradores de 

Justiça Alexandre Lima Raslan e Silasneiton Gonçalves, respectivamen-

te.

Tabela 13. Tramitação de do-
cumentos pela PGA-ADM em 
2020

Recebidos 2.874

Expedidos 3.892

Total 6.766

Tabela 14. Atividades adminis-
trativas da PGA-ADM em 2020

Decisões proferidas 1.279

Despachos 217

Ofícios 7

Ofícios circulares 11

Memorandos 4
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A Procuradora-Adjunta de Justiça Administrativa, Nilza Gomes da Silva, se fez presente em eventos, visitas, 

comissões, reuniões, entre outros, conforme os seguintes itens:

 z Foi designada como integrante do Gabinete de Gestão de Crise – COVID-19, criado pela Resolução nº 

7/2020-PGJ, de 19.3.2020, que também instituiu o RDAU no âmbito do MPMS. O mencionado Gabinete 

de Gestão de Crise é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, secretariado pela Secretária-Geral do 

MPMS e composto, ainda: pelo Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico; pelo Corregedor-Geral do 

MPMS; pelo Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; pelos Assessores Especiais do Procura-

dor-Geral de Justiça; pelo Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado 

(Gaeco); pelo Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) 

e pelo Assessor Militar Coordenador do Setor de Segurança e Apoio Técnico Operacional.

 z Foi designada para compor o Comitê de Análise das Condições para o Retorno Gradual ao Trabalho Pre-

sencial, instituído pela Resolução nº 27/2020-PGJ, de 15.5.2020, que prorrogou o RDAU e instituiu o REE 

no âmbito do MPMS.

 z Participou, no dia 4.5.2020, da sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) na qual foi 

realizada a posse do Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda no cargo de Procurador-

-Geral de Justiça.

 z Esteve presente na sessão solene do CPJ realizada em 10.7.2020, oportunidade em que foi dada posse aos 

Procuradores de Justiça Silvio Cesar Maluf e Helton Fonseca Bernardes nos cargos de Corregedor-Geral 

e Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público Estadual, respectivamente, para o biênio 2020/2022. 

Na mesma data, prestigiou também a posse da Procuradora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 

como integrante do CSMP.

 z Em atenção à Resolução nº 18/2019-PGJ, de 7.11.2019, que instituiu, no âmbito do MPMS, a comissão 

para prevenção e enfrentamento ao assédio moral, participou de duas reuniões da mencionada comissão, 

realizadas em 1º.7 e 11.9.2020.

 z No dia 22.7.2020, reuniu-se com a Presidente da Comissão de Gestão do Teletrabalho, Promotora de 

Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani, oportunidade em que foi apresentado o andamento dos trabalhos 

da referida comissão e discutidas sugestões de melhorias sobre o tema no âmbito do MPMS.

Figura 31. Primeira reunião ordiná-

ria de 2020 do CSMP, presidida pela 

Procuradora-Geral Adjunta de Justiça 

Administrativa, Nilza Gomes da Silva.
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 z A partir da implantação do Projeto Paiaguá, lançado pelo Procura-

dor-Geral de Justiça em 24.7.2020, passou a deliberar em processos 

virtuais, resultando em celeridade na tramitação de diárias, férias 

e licenças de servidores. Também sugeriu algumas melhorias que 

foram implementadas posteriormente no sistema, entre elas, a pos-

sibilidade de assinatura em lote e otimização da visualização de pro-

cedimentos.

 z No dia 27.10.2020, participou da live “Hábitos para vida saudável”, 

realizada pela Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso 

do Sul (ESMP), em comemoração ao Dia do Servidor Público, jun-

tamente com o Procurador-Geral de Justiça, a Secretária-Geral, o 

Presidente do Sindicato dos Servidores do MPMS, Vanduir Abadio 

Barbosa, e o médico palestrante José Roberto Campos de Souza, 

especialista da área de saúde e qualidade de vida.

 z Ainda, em 28.10.2020, acompanhou o Procurador-Geral de Justiça 

na recepção da gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul (TJMS) para o mandato de 2021/2022, a qual será 

exercida pelo Desembargadores Carlos Eduardo Contar (Presiden-

te), Sideni Soncini Pimentel (Vice-Presidente) e Luiz Tadeu Barbosa 

Silva (Corregedor-Geral de Justiça).

 z Participou de reunião realizada em 18.11.2020 com a Secretária-

-Geral do Ministério Público e a Coordenadora da GED, para tratar 

da alteração da Resolução nº 15/2010-PGJ, de 27.7.2010, que 

dispõe sobre a realização de estágio nesta Instituição.

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

de oito reuniões do CPJ, presidiu seis reuniões do CSMP, participou 

de dez sessões das Câmaras Criminais do TJMS e de três reuniões das 

Coordenadorias das Procuradorias de Justiça Criminais, bem como de 

reuniões com o Procurador-Geral de Justiça, juntamente com a Admi-

nistração Superior, para tratar de assuntos institucionais.

Figura 32. Reunião do dia 

27.11.2020, em que foi aprovado o 

projeto de lei que altera a Lei Com-

plementar nº 72, de 18.1.1994 – Lei 

Orgânica do MPMS, de iniciativa do 

Procurador-Geral de Justiça.
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3.3 Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça 
de Gestão e Planejamento Institucional

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Hudson Shiguer Kinashi (1º.1 a 4.5.2020) 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça: Paulo Cezar dos Passos (a partir de 5.5.2020)

Na estrutura orgânica do MPMS, encontram-se previstas três Procura-

dorias-Gerais Adjuntas de Justiça, cujas atribuições estão consignadas 

na Resolução nº 12/2020-PGJ, de 5.5.2020. Neste sentido, incumbe à 

Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça de Gestão e Planejamento Insti-

tucional (PGAGI), entre outras funções, assistir ao Procurador-Geral de 

Justiça no desenvolvimento do Planejamento Estratégico Institucional 

(PEI) e promover a cooperação e a parceria entre o MPMS e outras ins-

tituições, públicas ou privadas, que comungam dos mesmos ideais.

No decorrer de 2020, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão 

e Planejamento Institucional realizou numerosas e diversificadas ativi-

dades com destaque para as seguintes:

3.3.4.1 Participação no evento “Governo Presente”

O então Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamen-

to Institucional, Hudson Shiguer Kinashi, representou o Procurador-

-Geral de Justiça no evento “Governo Presente”, no qual o Governador 

do Estado, Reinaldo Azambuja Silva, apresentou recursos para o triênio 

2020/2022 para obras e investimentos destinados a saúde, educação, 

segurança pública e, em especial, infraestrutura, nos 79 municípios do 

Estado de Mato Grosso do Sul.

O encontro, realizado no dia 6.3.2020, no Centro de Convenções 

Albano Franco, contou com a presença da Ministra da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do Senador Nelson Trad 

Filho, de Deputados Federais, Prefeitos, entre outras autoridades de 

Mato Grosso do Sul.

Procurador-Geral Adjunto de Justiça 

Jurídico (1º.1 a 4.5.2020): 

Hudson Shiguer Kinashi

Procurador-Geral Adjunto de Justiça 

Jurídico (a partir de 5.5.2020): 

Paulo Cezar dos Passos
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Figura 33. Então Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça e Planejamen-

to Institucional, Hudson Shiguer 

Kinashi, representando o Procurador-

-Geral de Justiça do MPMS no evento 

“Governo Presente”.

3.3.4.2 Painel da situação dos leitos 
disponíveis para covid-19 em MS

No dia 26.5.2020, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão 

e Planejamento Institucional, Paulo Cezar dos Passos, participou da 

apresentação do painel da situação dos leitos disponíveis para covid-19 

em MS, destinado a acompanhar a evolução da doença no Estado e a 

situação dos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dis-

poníveis para o tratamento do novo coronavírus.

Figura 34. Reunião para apresenta-

ção do painel da situação dos leitos 

disponíveis para covid-19 em MS.

O painel foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Gestão 

(Seplange), em parceria com a Força-Tarefa contra a Pandemia da 

Covid-19, e, na ocasião, participaram da apresentação o Procurador-

-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda; e os Promo-

tores de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, Supervisor de 

Planejamento e Gestão Estratégica e Chefe de Gabinete do Procura-

dor-Geral de Justiça; Bianka Karina Barros da Costa, Secretária-Geral do 

MPMS; Romão Avila Milhan Junior, Presidente da Associação Sul-Mato-

-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP); Ana Cristina 

Carneiro Dias, Coordenadora da Força-Tarefa; e Fabrícia Barbosa Lima, 

Luciano Furtado Loubet, Renata Ruth Fernandes Goya Marinho e 

Fernando Martins Zaupa, membros da Força-Tarefa.
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3.3.4.3 Reunião de Construção das Metas Nacionais 
do Poder Judiciário para 2021

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional participou, no dia 8.7.2020, 

por designação do Procurador-Geral de Justiça, de reunião virtual com representantes do TJMS, da Associa-

ção dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de 

Mato Grosso do Sul (OAB/MS), da Defensoria Pública e do Sindicato dos Servidores de Justiça (Sindijus) para 

tratar da construção das Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2021.

A reunião, conduzida pelo Juiz Auxiliar da Presidência Alexandre Branco Pucci, representando o então Presi-

dente do TJMS, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, tratou sobre a importância da participação dos 

representantes das instituições para, em conjunto com Magistrados, servidores e sociedade, construírem 

uma justiça mais célere e eficiente.

3.3.4.4 Visita de cortesia ao Prefeito de Campo Grande

Em 15.7.2020, o Procurador-Geral de Justiça, juntamente com o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de 

Gestão e Planejamento Institucional, visitou o Prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, com o 

objetivo de tratar sobre o combate ao novo coronavírus na Capital.

3.3.4.5 Reuniões de acompanhamento tático

Com o objetivo de conferir efetividade ao PEI, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Plane-

jamento Institucional, juntamente com o Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica e a equipe da 

Seplange, realizou, no dia 22.7.2020, reunião de acompanhamento tático (RAT) com o Centro de Apoio Ope-

racional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das 

Pessoas com Deficiência (CAODH).

Participaram do encontro, além dos integrantes da área de planejamento e gestão, o Procurador de Justiça 

Francisco Neves Junior, Coordenador do CAODH, e as Promotoras de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias, 

Coordenadora do Núcleo da Cidadania; Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, Coordenadora Adjunta do 

Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde, Gaeds; Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, Coor-

denadora do Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc), e Helen Neves Dutra da Silva, Coordenadora 

Adjunta do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Nevid).

Posteriormente, no dia 7.10.2020, houve RAT juntamente com a equipe do Centro de Apoio Operacional do 

Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Património Histórico e Cultural (Caoma), sob condução do 

Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica. O encontro aconteceu de forma semipresencial, na sala 

do CPJ, e na pauta foram discutidos o Sistema de Governança e Gestão do MPMS e o PEI revisado para o 

período de 2020 a 2025.
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3.3.4.6 Lançamento do novo Portal 
de Serviços do MPMS

No dia 24.7.2020, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e 

Planejamento Institucional participou do lançamento do novo Portal 

de Serviços do MPMS, que constitui uma das entregas do Projeto 

Paiaguá, que visa promover a modernização da gestão administrativa 

da instituição por meio da implantação de novas tecnologias. A adoção 

do processo eletrônico na área-meio (administrativa) proporciona uni-

formidade nos procedimentos, eficiência nos processos, economia de 

tempo, níveis de segurança mais elevados, além da diminuição de 

insumos e de consumo energético, promovendo a sustentabilidade e a 

modernização dos sistemas por meio de novas tecnologias de infor-

mação.

Figura 35. P r o c u r a d o r - G e r a l 

Adjunto de Justiça de Gestão e Pla-

nejamento Institucional no lança-

mento do novo Portal de Serviços do 

MPMS

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça também esteve presente no 

lançamento e comemorou a implantação do projeto, elencando seus 

benefícios: diminuir consideravelmente a utilização de papéis, dar mais 

agilidade aos trâmites internos, desburocratizar os processos internos 

e proporcionar maior aproveitamento dos servidores.

3.3.4.7 Reunião com o Procurador-Geral da República

No dia 28.8.2020, o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral 

Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional realizaram 

visita ao Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de 

Aras, em Brasília/DF, para tratar de assuntos institucionais.
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3.3.4.8 Inauguração da sede da Promotoria de Justiça de Terenos

No dia 18.9.2020, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional participou 

da inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça da comarca de Terenos.

Na ocasião, compareceram à solenidade de inauguração, além do Procurador-Geral Adjunto de Justiça Insti-

tucional, o Promotor de Justiça titular da referida comarca, Eduardo de Araujo Portes Guedes, o Corregedor-

-Geral Substituto do MPMS, Helton Fonseca Bernardes; o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitorais 

(CAOPPFE), Antonio Siufi Neto; a Secretária-Geral do MPMS; o Chefe de Gabinete do PGJ; o Promotor de 

Justiça Fabio Ianni Goldfinger, então Assessor Especial do PGJ; e o Presidente da ASMMP.

Entre as autoridades do Município de Terenos, compareceram o Prefeito, Sebastião Donizete Barraco; o Pre-

sidente da Câmara Municipal, Helder Noboru Kasar; o representante da Subseção da OAB/MS em Terenos, 

Rubens Batista Vilalba; o Juiz de Direito da comarca, Valter Tadeu de Carvalho; e a Defensora Pública da 

comarca, Ester Quintanilha Nogueira.

3.3.1 Planejamento e gestão estratégica

Supervisão: Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

Mediante a publicação da Resolução nº 16/2019-CPJ, de 12.12.2019, 

que aprovou o novo PEI para o período de 2020 a 2025, a área de 

planejamento e gestão estratégica ficou responsável por efetivar o 

objetivo estratégico “Desenvolver práticas de governança e gestão, em 

todos os níveis institucionais, orientadas para resultado”.

Assim, no ano de 2020, a Seplange, sob a orientação da Supervisão de 

Planejamento e Gestão Estratégica e da Procuradoria-Geral Adjunta de 

Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, envidou esforços para 

regulamentar, desenvolver e aplicar práticas de governança e gestão 

em todos os níveis institucionais, visando o alinhamento e a integração 

entre os processos organizacionais, a força de trabalho, os recursos de 

tecnologia da informação e a infraestrutura, com o fim de promover 

a gestão de processos, projetos e indicadores, sempre com foco nos resultados para a sociedade. Nesse 

sentido, destacaram-se as seguintes atividades, que foram agrupadas de acordo com as iniciativas vincula-

das ao objetivo estratégico citado.

Promotor de Justiça 

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa
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A elaboração do PGA teve início em agosto de 2020, com a construção 

dos formulários em Microsoft Word e Microsoft Forms. Além disso, de 

modo a tornar o PGA em um instrumento mais transparente, eficiente 

e de fácil consulta, a Seplange inovou ao viabilizar a construção do PGA 

2021 na forma de painel, por meio da ferramenta Power Business In-

telligence (BI) da Microsoft, cuja funcionalidade transforma os dados 

coletados disponíveis em informações dinâmicas, coerentes, interati-

vas e visualmente envolventes, facilitando a organização e a demons-

tração das informações reunidas.

 z Inovação com o apoio a implantação do processo eletrônico na 
atividade administrativa

A equipe da Seplange, no decurso de 2020, também contribuiu para 

o projeto de implantação do SAJMP na área administrativa do MPMS, 

organizando e promovendo o levantamento de informações, analisan-

do fluxos para tramitação de processos, reunindo-se com chefias e 

identificando os principais documentos produzidos para a criação de 

modelos e lotações que serão implementados no sistema.

Os benefícios esperados do projeto são: a integração dos processos da 

área-fim com a área-meio, a modernização da gestão de protocolo, a 

integração dos setores da Procuradoria-Geral de Justiça com a instau-

3.3.1.1 Promoção da cultura de governança no MPMS

 z Inovação na elaboração do Plano Geral de Atuação (PGA) do 
MPMS para o ano de 2021, com formato eletrônico mais trans-
parente, eficiente e de fácil consulta

O PGA é o instrumento de gestão de curto prazo e representa a 

execução anual do PEI, evidenciando as prioridades de atuação no 

nível operacional, tanto da área-meio quanto da área finalística.

Cabe destacar que o PGA vem sendo elaborado pela Seplange desde 

2016, em atendimento ao art. 7º, inciso X, da Resolução nº 5/2014-

PGJ, de 7.4.2014, o qual determina que incumbe à referida secretaria 

a elaboração do documento e seu encaminhamento ao Procurador-

-Geral de Justiça, promovendo também seu acompanhamento, mo-

nitoramento e avaliação. Ademais, o PGA é constituído pela reunião 

dos planos de atuação de diversos órgãos e unidades que compõem 

a estrutura do MPMS. Assim, o escopo do PGA 2021 compreendeu os 

planos de atuação de diversos órgãos, de Administração Superior, de 

coordenação às atividades institucionais, a totalidades das Promoto-

rias de Justiça, bem como as áreas de Administração, Comunicação, 

Pessoas e Tecnologia da Informação.

Figura 36. PGA 2021
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ração de procedimentos virtuais; tudo isso minimizará os custos e re-

trabalhos, otimizando o tempo.

 z Fomento à cultura de governança institucional com evento de 
apresentação do PEI à Corregedoria-Geral e ao Daex

O Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Ins-

titucional, juntamente com o Supervisor de Planejamento e Gestão Es-

tratégica e a equipe da Seplange, promoveu, no dia 30.9.2020, reunião 

com a participação de servidores do Daex e da CGMP, com o objetivo 

de apresentar de forma breve o planejamento estratégico desenvolvido 

no âmbito da instituição, destacando-se a importância do planejamen-

to para a construção e efetivação da missão ministerial. Além disso, 

foram informados os próximos passos no que se refere ao projeto de 

implementação do planejamento estratégico na CGMP e no Daex.

 z Engajamento de colaboradores e apoio na elaboração do Plano 
Geral de Atuação do Daex

O Daex promoveu, em conjunto com a Seplange, uma série de 

reuniões, as quais visaram elaborar o Plano Geral de Atuação daquele 

departamento para o ano de 2021. Foram realizadas quatro reuniões, 

de modo a contemplar todas as áreas de atuação dos Corpos Técnicos 

do Daex (Cortecs), as quais ocorreram nas seguintes datas: 

 z Cortec Contabilidade e Economia, no dia 1º.10.2020;

 z Cortec Engenharia e Arquitetura, no dia 2.10.2020;

 z Cortec Meio Ambiente, no dia 5.10.2020; e 

 z Cortec Psicologia e Assistência Social, no dia 8.10.2020.

Figura 37. Reunião realizada com o 

corpo técnico do DAEX

Como resultado desse trabalho, foram planejados e elencados projetos, 

iniciativas e ações a serem desenvolvidas de forma a encontrar, 

enfrentar e solucionar as principais dificuldades identificadas por 

aquele departamento, visando a melhoria contínua e a entrega de 

valor aos integrantes do MPMS.

 z Apoio na elaboração do Plano Diretor e do Plano Geral de 
Atuação da Corregedoria-Geral, como parte fundamental no 
processo de transformação corporativa

No mês de setembro, iniciou-se o projeto de elaboração do Plano 

Diretor da CGMP, que tem como objetivo traçar o planejamento 

daquele órgão a médio prazo e no nível tático, por meio do estabele-

cimento das iniciativas a serem desenvolvidas nos próximos dois anos. 

Na primeira reunião de alinhamento, realizada no dia 21.9.2020, o Su-
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Após o evento de diagnóstico tático e a compilação dos resulta-

dos, realizou-se, no dia 12.11.2020, reunião visando o alinhamento, a 

adequação e a padronização das ações e iniciativas, bem como a cons-

trução do cronograma de execução. A partir dos direcionamentos esta-

belecidos nessa reunião, foi possível construir o Plano Geral de Atuação 

da Corregedoria-Geral para o ano de 2021 e posteriormente seu Plano 

Diretor.

 z Disseminação de boas práticas para o alcance da boa governan-
ça

Nos dias 19 e 20.10.2020, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, 

ocorreu um encontro a fim de divulgar as boas práticas de gestão ad-

ministrativa do MPMS ao Conselheiro do CNMP Silvio Roberto Oliveira 

de Amorim Junior, Presidente das Comissões de Controle Administra-

tivo e Financeiro (CCAF) e de Enfrentamento da Corrupção (CEC) no 

âmbito daquele conselho. Além de uma série de palestras abordando 

essa temática, foi apresentada a atuação ministerial no combate à 

corrupção no Estado.

O encontro teve como objetivo fomentar e apoiar estratégias de aper-

feiçoamento de controle interno, governança e gestão administrativo-

-financeira previstas no Plano Diretor da CCAF, em parceria com a CEC.

Na ocasião da visita, encerrando o segundo dia do ciclo de palestras, 

o Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, Chefe de 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e Supervisor de Planejamen-

to e Gestão Estratégica, apresentou ao Conselheiro Silvio Amorim o 

Projeto Paiaguá e seus resultados na geração de boas práticas.

Além disso, o Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica apre-

sentou a iniciativa pioneira do MPMS em desdobrar o PEI em Planos 

Estratégicos Setoriais (PES), que possuem maiores detalhamentos e 

pervisor de Planejamento e Gestão Estratégica apresentou ao Correge-

dor-Geral, Silvio Cesar Maluf, e aos Assessores Especiais do Corregedor-

-Geral Antonio André David Medeiros e Elcio Felix D’Angelo a estrutura 

do PEI vigente.

Dando sequência, no dia 6.11.2020, ocorreu o evento de diagnós-

tico tático no CPJ. Na ocasião, os membros e servidores da CGMP 

apontaram os principais desafios a serem enfrentados por aquele 

órgão. Posteriormente, foi feita a priorização dos problemas e, com 

vistas a solucioná-los, formularam-se ações e iniciativas a serem de-

sempenhadas ao longo dos próximos dois anos (2021-2022).

Figura 38. Evento de diagnóstico 

tático realizado no Colégio de Procu-

radores de Justiça em 6.11.2020
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estabelecem objetivos específicos, considerando os aspectos inerentes a cada área de atuação, além de 

estarem em harmonia com a revisão do PEI.

As áreas contempladas são: Administração (Plano Estratégico de Administração - PEA), Comunicação (Plano 

Estratégico de Comunicação - PEC), Pessoas (Plano Estratégico de Pessoas - PEP), e Tecnologia da Informa-

ção (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI).

 z Da execução e do monitoramento da estratégia institucional - RAT área-meio

A RAT faz parte de práticas gerenciais, voltada à obtenção de resultados, com base no estabelecimento, na 

execução e no acompanhamento de metas, iniciativas e ações que impulsionem o cumprimento da missão 

institucional e conduzam ao alcance da visão de futuro do MPMS.

As reuniões se destinam ao monitoramento, nos respectivos níveis, do alcance dos objetivos estratégicos 

por meio da análise do desempenho de indicadores, do cumprimento de metas e da implementação de 

ações sob responsabilidade da instituição e/ou de cada unidade e poderão ser realizadas de forma presen-

cial ou por meio de videoconferência, observadas a conveniência e a oportunidade da Administração.

Mais que toda essa direção e controle, os responsáveis pelas apresentações tiveram o cuidado de alinhar 

com todos os setores envolvidos o PES, relembrando o passo a passo de sua criação, até a demonstra-

ção de indicadores levantados pela secretaria, ressaltando a importância dessa medição para a tomada de 

decisões. O objetivo foi fazer com que as pessoas se sintam parte de algo maior, encontrando seu propósito 

institucional.

Para finalizar foi aplicada uma dinâmica intitulada “Nossa Missão, Meus Valores”, que trabalhou com cada 

colaborador atitudes realizadas no cotidiano e que devem ou não ser praticadas em relação aos valores es-

tratégicos da secretaria.

No dia 19.11.2020, foi efetuada RAT com a equipe da Sead, área identificada pela pedra safira. A abertura 

do encontro ficou a cargo do Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica e contou com a presença da 

Secretária-Geral do MPMS, bem como de servidores de todos os setores daquela secretaria. Tratou-se das 

ações desenvolvidas até a consecução do PEA.

No dia 1º.12.2020, a RAT deu-se juntamente com a equipe da SGP, que seguiu a mesma metodologia 

detalhada na RAT com a Sead.

 z Conquistando mentes, braços e corações: “OKR”, do engajamento à execução da estratégia

A Seplange, com o propósito de fomentar uma cultura de governança e gestão e de apoiar a execução do 

PEI, engajou-se em apoiar a implementação do método Objectives and Key Results (OKR) no âmbito do 

MPMS. A metodologia OKR é uma ferramenta de planejamento de referência e sucesso mundial, utilizada 

por empresas renomadas como a Google, Spotify, Twitter, Amazon, Microsoft, Intel, entre outras.
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Tendo como foco inicial a implementação na área-meio, a Seplange inovou ao trazer esse método ao setor 

público, a fim de simplificar as definições de metas, melhorar o rastreamento dos objetivos e resultados-

-chave, além de dar uma direção clara e lúdica aos colaboradores do MPMS.

Em vista disso, no dia 13.11.2020, foi ministrada aos servidores do MPMS, pelo mentor de negócios Marcos 

Barros, uma aula de capacitação sobre OKR e sua aplicabilidade no setor público, pontuando as oportuni-

dades e dificuldades do método.

Ademais, a previsão é de que já em 2021 se iniciem os trabalhos para a implementação do método em 

alguns setores da instituição, permitindo assim uma melhora na execução e, consequentemente, um apri-

moramento do planejamento.

 z Participação na Mentoria Conexão GovT&I, apoiando a STI na implantação do Programa Nacional de 
Governança de TI

A Mentoria Conexão GovT&I tem como objetivo reunir líderes de tecnologia e inovação para discutir e 

aprender como o uso da tecnologia pode transformar os resultados institucionais.

A mentoria é aplicada por um dos maiores especialistas do Brasil, Roberto Arteiro, que é graduado e mestre 

em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, possui certificado internacional em 

governança (Certified in Governance of Enterprise IT, CGEIT) pela Information Systems Audit and Control 

Association (ISACA) e atua há 30 anos no mercado de TI.

Por meio da mentoria, a instituição conseguirá cumprir os requisitos da Política Nacional de Tecnologia da 

Informação (PNTI), alinhando-se ao novo Planejamento Estratégico Nacional (PEN).

O programa intercala momentos complementares, envolvendo master classes, sessões de estudos de caso 

e oficinas de planejamento e transformação, para que a instituição possa amadurecer a governança de TI, 

alcançando a conformidade necessária com as normas regulatórias externas.

 z Aprimorando os processos de governança e gestão de projetos com automação de escritório de 
projetos corporativo

Com o crescimento da demanda interna por projetos, fez-se necessário o aprimoramento da solução 

Microsoft Project Online (uma das líderes no cenário mundial), contando com o apoio de diversos acelerado-

res da empresa Ingty Tecnologia, especializada em soluções e serviços para gestão de produtos e projetos, 

como o projeto de automação de um escritório de projetos corporativo (PMO), promovendo o aprimoramen-

to do modelo de governança e gestão de projetos.

Em vista disso, num primeiro momento, iniciou-se um projeto piloto com a STI e a Seplange. Toda a equipe 

que realiza projetos sofrerá algum tipo de mudança, no intuito de diminuir drasticamente o tempo de plane-

jamento e de controle dos projetos. Como consequência, espera-se uma elevação considerável na qualidade 
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do produto entregue e um aumento na satisfação dos clientes desses 

serviços.

Resultados a serem alcançados:

 z Elevar o nível de maturidade dos projetos, por meio de PMO corpo-

rativo, banco de conhecimento, indicadores e treinamentos; 

 z Redução no tempo no planejamento dos projetos, por meio do uso 

de banco de lições aprendidas – meta: 10%;

 z Redução no tempo de geração de relatórios de situação (status 

report), utilizando a solução de forma integrada e completa – meta: 

30%;

 z Aumento da qualidade geral de planejamento, refletindo na redução 

das variações dos projetos (prazo e custo) – meta: 10%;

 z Redução do uso de planilhas e documentos paralelos em projetos, 

utilizando a solução de forma integrada e completa – meta: 100% 

das planilhas redundantes existentes na solução;

 z Visibilidade sobre o portfólio de projetos em tempo real.

3.3.1.2 Mapeamento, redesenho e automação 
de processos organizacionais

 z Processos mapeados e rotinas otimizadas no período

O mapeamento de processos é uma metodologia que permite identi-

ficar, desenhar e melhorar os processos de trabalho, por meio do seu 

registro em fluxogramas, os quais possibilitam o devido conhecimento 

das atividades englobadas pelo processo, proporcionando a visualiza-

ção de “gargalos”, retrabalho, definição de indicadores, responsáveis, 

entre outros.

Com o mapeamento, é possível identificar pontos de melhoria e 

elaborar um planejamento visando benefícios a curto, médio e longo 

prazos.

Em 2020, o Departamento de Planejamento e Gestão por Processos 

apoiou a automatização dos processos institucionais, por meio dos 

sistemas Portal de Serviços, Hematita, e-Turmalina e e-Jade, ocasião 

em que foram mapeados, melhorados e automatizados os seguintes 

processos:

Tabela 15. Processos automa-
tizados em 2020.

Processos institucionais 
automatizados no ano 

de 2020
Quant.

Solicitação de diárias 2

Solicitação de férias 7

Solicitação de licenças-
-saúde

4

Solicitação de licenças 
diversas

2

Solicitação de material de 
consumo

1

Solicitação de material 
permanente

1

Devolução de material 
permanente

1

Pedido de compra 1

Compra direta 1

Avaliação de estágio 
probatório, produtividade 
e desempenho

1

Arrolamento/ inventário 1

Total 23
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Não obstante, deu-se sequência ao mapeamento dos processos orga-

nizacionais do MPMS, na versão “as is”1, conforme tabela abaixo:

1  “As is” é o trabalho de levantamento e documentação da situação 

atual do processo, a qual é representada em fluxo ou diagrama. Nesta mesma 

oportunidade levantam-se também os problemas ou fragilidades, bem como 

as oportunidades de melhoria do processo

Tabela 16. P r o c e s s o s 
mapeados na versão as is em 
2020.

Processos 
mapeados na 

versão “as is”, no 
ano de 2020

Quant.

Correição ordinária 1

Ações educacio-
nais - EAD

1

Total 2

 z Manutenção e atualização do Regimento Interno e Organogra-
ma do MPMS

Com a publicação do Regimento Interno do MPMS, por meio da 

Resolução nº 33/2018-PGJ, de 14.12.2018, foi criado, no âmbito do De-

partamento de Planejamento e Gestão por Processos, o Procedimento 

de Gestão Administrativa nº 09.2019.00000402-6, para acompanhar e 

atualizar as alterações regimentais e no organograma. Em 2020 foram 

realizadas 17 atualizações: 11 inclusões de unidades administrativas e 

6 alterações de unidades administrativas e subordinações.

3.3.1.3 Promoção da cultura da inovação por meio 
do incentivo à realização de projetos

 z Cadastramento de projetos para concorrer ao Prêmio CNMP

O CNMP instituiu em 2013 o “Prêmio CNMP”, o qual objetiva dar visi-

bilidade aos programas e projetos do Ministério Público brasileiro que 

mais se destacaram na concretização e no alinhamento do PEN. Além 

disso, a premiação permite que haja uma interação entre as unidades 

do MP em todo o Brasil, de modo que possam ser compartilhadas suas 

iniciativas de sucesso.

No mês de abril de 2020, a Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos 

e Captação de Recursos cadastrou 107 projetos e programas estra-
tégicos, além de boas práticas, de autoria dos membros da instituição 

no Banco Nacional de Projetos do CNMP. Destes, o Programa de Con-

ciliação para Prevenir a Evasão e a Violência Escolar (ProCEVE), de 

autoria do Procurador de Justiça Sergio Fernando Raimundo Harfouche, 

e o projeto “O MP e a Valorização do Preso – Artesão Livre – Trabalho 

como Caminho para a Liberdade”, da Promotora de Justiça Jískia 

Sandri Trentin, foram selecionados para a segunda fase de apuração, 

sendo classificados entre os cinco melhores programas e projetos do 

Brasil em suas respectivas categorias.

107
PROJETOS E PROGRAMAS ESTRATÉ-
GICOS CADASTRADOS NO BANCO 
NACIONAL DE PROJETOS DO CNMP
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 z Cadastro de projetos institucionais no portfólio de projetos

A Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e de Capitação de 

Recursos deu continuidade ao cadastro de novos projetos institu-

cionais que foram estruturados e catalogados em portfólio on-line 

por meio da integração da ferramenta Microsoft Sharepoint com o 

Microsoft Project.

Durante o ano de 2020, 16 (dezesseis) projetos foram cadastrados 
no Microsoft Project. Além disso, foram criados sites individuais para 

cada um deles, com a finalidade de permitir aos membros e servidores 

da instituição um acompanhamento dos avanços das etapas de de-

senvolvimento (cronograma), bem como consulta ao histórico, acesso 

a galerias de fotos, documentos, entre outros arquivos, assim, melho-

rando a divulgação institucional dos dados e o monitoramento de suas 

atividades.

16
PROJETOS CADASTRADOS NO 
MICROSOFT PROJECT

Figura 39. Entrega dos troféus 

e certificados aos vencedores do 

Prémio CNMP 2020, Procurador de 

Justiça Sergio Fernando Raimundo 

Harfouche e a Promotora de Justiça 

Jískia Sandri Trentin.

No dia 12.11.2020 aconteceu a cerimônia de premiação, nas depen-

dências do CNMP, com transmissão on-line. O projeto ProCEVE foi 

premiado em 2º lugar na categoria “Transformação Social” e o Projeto 

Artesão Livre ficou em 3º lugar na categoria “Defesa dos Direitos Fun-

damentais”.

Os troféus e certificados foram entregues pelo Procurador-Geral de 

Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, ao Procurador de Justiça 

Sergio Fernando Raimundo Harfouche e à Promotora de Justiça Jískia 

Sandri Trentin na data de 27.11.2020, durante reunião ordinária do CPJ.
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 z Ciclo de melhoria contínua na gestão de projetos do MPMS

Ajustes na metodologia de projetos adotada: por ser um processo contínuo de mudanças para melhor 

aderência à cultura de gerenciamento de projetos da instituição, foram feitos ajustes na metodologia, tal 

como adequação do formulário “Termo de Abertura de Projeto”, no qual foi acrescentado o item para ligação 

do projeto com os objetivos estratégicos internos e nacionais.

Novas parametrizações no Microsoft Project: diversas configurações necessitaram de ajustes para adequar 

as características de trabalho exigidas no MPMS, assim, foram realizadas novas parametrizações para que a 

ferramenta ficasse em maior sintonia com as atividades desenvolvidas, destacando-se: a transferência de 

todos os arquivos de projetos gerados pelo MS Project (.mpp) para armazenamento em nuvem da Microsoft 

(PWA), tornando-os mais seguros, íntegros e de fácil acesso externo.

Ajustes no plano de gerenciamento de projetos: seguindo a linha de mudanças contínuas, a fim de 

aprimorar a metodologia para o gerenciamento de projetos institucional, foram realizados vários ajustes 

durante o primeiro semestre de 2020 com o propósito de adequar o plano às necessidades do MPMS, tal 

como a inclusão de item para comunicação e divulgação e análise de riscos.

Captação de novos projetos: interação contínua com as áreas do MPMS para absorção de seus projetos 

para acompanhamento e gestão da Divisão de Elaboração e Gestão de Projetos e Captação de Recursos.

No ano de 2020 foram catalogados 28 novos projetos: “Fale com o Corregedor”, “Capacitação para Conse-

lheiros Tutelares”, “Palestras nas escolas sobre o tema violência doméstica e a Lei Maria da Penha”, “Conselho 

Tutelar sem divisas”, “Body Cams”, “Consenso”, “Vacinômetro”, “Controle preventivo de passivos”, “Transações 

penais nos crimes de trânsito também educam”, “Econsciência”, “Acompanhamento da revisão do Plano 

Diretor do município de Campo Grande”, “Sessão das 12”, “Prevenção e recuperação do solo em áreas de-

gradadas ocupadas por pequenos produtores rurais”, “Amparo”, “Integração: União por uma cidade mais 

segura”, “Caburé - O Ministério Público de olho nas águas”, “MPMS perto de você - visita institucional”, “Cor-

regedoria na tela”, “Corregedoria vigilante”, “Contra vírus MPMS - Unidos no combate ao novo coronavírus!”, 

“Acordos”, “Diálogos líquidos: Prevenir e enfrentar inundações”, “Prendas do Cerrado”, “MP Social”, “Curso de 

antropologia e políticas públicas para a Rede de Proteção às Crianças e aos Adolescentes Indígenas”, “Aplica-

tivo Android e iOS da Escola Superior do MPMS”, “Chatbot integrado com Dialogflow do Google no Moodle” 

e “Robô da Ficha Limpa”.

 z Apoio na gestão da implantação do Projeto Paiaguá, bem como na modernização administrativa 
do MPMS

Em 2020, além da gestão e do acompanhamento dos projetos catalogados em seu portfólio, a Divisão de 

Elaboração e Gestão de Projetos e de Capitação de Recursos continuou apoiando a execução da gestão da 

implantação do sistema integrado da área-meio da instituição, denominado “Projeto Paiaguá”, que consiste 

na implementação dos seguintes módulos sistêmicos integrados: Portal de Serviços, Hematita, e-Turmalina, 

e-TurmalinaPrev, e-Jade e Quartzo, os quais buscam atender não só a área de  Pessoas, como também a de 

Administração.
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A condução do projeto pela divisão resultou nos seguintes números:

 z 195 reuniões;

 z 152 pessoas envolvidas;

 z 485 horas de reuniões;

 z Reformulação do organograma institucional para atender centro de 

custos e rastreamento de matérias permanentes; aproximadamen-

te 2.800 linhas/locais criados.

 z 1.426 itens de requisitos levantados e homologados;

Os seguintes módulos/funcionalidades entraram em produção durante 

o ano de 2020:

 z Portal de Serviços: Interface, acessibilidade, férias de servidor 

(solicitar, alterar, suspender, interromper), férias de membros 

(solicitar, alterar e suspender), licença médica a membros e servi-

dores, diárias (solicitação, cancelamento e prestação de contas), 

atualização cadastral, holerite (emissão e autenticação), emissão 

de cédula C, dados pessoais, consulta de férias, assentamento 

funcional, tempo de serviço, solicitação de materiais de consumo.

 z Módulos em homologação: Solicitação de materiais permanentes, 

licenças diversas para membros e servidores (em razão de mater-

nidade, paternidade, adoção, luto, casamento, doação de sangue, 

entre outros).

 z Projeto Paiaguá

O Projeto Paiaguá foi idealizado em fevereiro de 2019, com a finalida-

de de implementar os sistemas Turmalina e Jade na versão web, via-

bilizando a racionalização e a simplificação dos atos e procedimentos 

administrativos no âmbito ministerial., de modo a atingir resultados 

similares àqueles observados pelo Projeto Guaicuru, o qual modernizou 

os processos em Promotorias e Procuradorias de Justiça ao torná-los 

digitais, melhorando, assim, os mecanismos de governança.

No dia 24.7.2020, o MPMS lançou, como fruto do Projeto Paiaguá, o 

novo Portal de Serviços, proporcionando uniformidade nos procedi-

mentos e maior eficiência nos processos, otimizando-se o tempo des-

pendido. A implantação do novo portal faz com que o MPMS tenha 

maior qualidade e agilidade nos serviços prestados, tendo em vista as 

aplicações que automatizaram as operações de rotina e a integração 

dos departamentos.



76

Procuradorias-Gerais Adjuntas de Justiça Relatório Anual de Atividades  |  2020

Por conseguinte, espera-se reduzir a burocracia e aumentar a eficiência no atendimento aos pedidos de 

membros, servidores e estagiários, como também disponibilizar um portal para o registro de pedidos 

on-line. Cabe ressaltar que o sucesso de tal empresa possibilita a integração com outros sistemas operantes, 

gerando um banco de dados integrado e permitindo uma melhor gestão e segurança das informações.

 z Apoio na criação de ambiente virtual em “nuvem” para gestão centralizada das áreas subordinadas 
à Sead

No segundo semestre de 2020, foi criada uma estrutura de armazenamento em nuvem para alocar arquivos 

institucionais da área de Administração. Desse modo, pretende-se promover uma forma de gestão centrali-

zada mediante a disposição, em um único lugar, dos diversos arquivos dos setores subordinados à Sead, tais 

como: agendas e planilhas de controles de monitoramentos de atividade.

Para esse fim, foram utilizadas ferramentas como Microsoft Sharepoint, Planner e Outlook, a fim de criar um 

site específico da Sead, o qual foi, por sua vez, ramificado em subníveis de navegação para cada setor. Assim, 

o acesso à informação ficou centralizado, auditado e acessível de qualquer lugar por aqueles que possuírem 

a permissão de login no site.

Para o próximo ano, pretende-se acompanhar a implantação desses módulos até sua conclusão nas áreas 

de Administração e Pessoas, buscando implementar essa cultura na instituição, bem como continuar a 

captação de projetos no portfólio institucional e promover ajustes contínuos visando o aprimoramento da 

metodologia e das ferramentas de gerenciamento de projetos.

3.3.1.4 Realizar o Monitoramento de metas e indicadores 
estratégicos, táticos e operacionais

 z Monitoramento de metas e indicadores estratégicos institucionais

A Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos tem por finalidade operacionalizar o acom-

panhamento, o monitoramento e a avaliação do PEI. Nesse sentido, no ano de 2020, deu-se início à execução 

do novo planejamento institucional, que passou por uma revisão em 2019. Com base nas análises de mo-

nitoramento, dos 112 novos indicadores institucionais, foi possível mensurar 43 indicadores em fontes de 

dados diversas, a saber:

 z SAJMP;

 z Dados enviados pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo de Atividade Policial (Gacep) por 

meio do Relatório da Situação Carcerária do Estado de Mato Grosso do Sul, oriundo da Coordenadoria 

das Políticas Penitenciárias (CPP),

 z Fontes públicas, como INEP, IBGE, DATASUS e E-GESTOR.

A Seplange, sob supervisão do Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, conduziu, no ano de 

2020, RATs entre os CAOs para conscientização dos responsáveis sobre a importância da execução e moni-

toramento do PEI, bem como do envio dos resultados dos indicadores institucionais à Divisão de Monitora-

mento de Metas e Indicadores Estratégicos para subsidiar seu acompanhamento e monitoramento.
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Considerando a revisão do novo PEI, foi necessário atualizar o site do 

Portal da Transparência do MPMS para adaptá-lo ao novo plano estra-

tégico. Essa atualização foi concretizada pela STI observando as espe-

cificações técnicas previstas no Manual do Portal da Transparência do 

Ministério Público do CNMP.

Os resultados dos indicadores estratégicos institucionais, já apurados, 

poderão ser consultados por meio do site do Portal da Transparência 

do MPMS por meio do link transparencia.mpms.mp.br, na seção “Pla-

nejamento Estratégico” e opção “Metas e indicadores”.

Figura 40. Metas e indicadores pre-

sentes no Portal da Transparência 

do MPMS, na seção Planejamento 

Estratégico

 z Início do monitoramento de metas e indicadores setoriais

De forma a dar continuidade à execução do novo PEI, o chefe da Divisão 

de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos participou da 

RAT realizada juntamente com a Sead e a SGP. O encontro teve como 

objetivo inteirar os participantes acerca da importância da execução e 

monitoramento do PES da área Administrativa, bem como apresen-

tar alguns indicadores extraídos do banco de dados do sistema OTRS, 

cuja informação se refere à satisfação dos atendimentos prestados 

pela Sead a seus clientes internos do MPMS. Desta forma, foi possível 

demonstrar a importância tanto do monitoramento das metas quanto 

das medidas de controle para a consecução dos objetivos estratégicos 

institucionais.

 z Portal da Transparência do MPMS

Com o intuito de assegurar o compromisso de divulgação dos resulta-

dos dos trabalhos e da prestação de contas junto à sociedade, a Divisão 

de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, em conjunto 

com a Auditoria Interna (Audint) e a STI, realiza, mensalmente, o acom-
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panhamento das informações incluídas no Banco de Dados do Portal 

da Transparência do MPMS.

Em havendo alguma inconsistência na importação dos dados, é 

realizado o contato prévio e, se necessário, posterior auxílio ao setor 

responsável pela alimentação das informações a fim de providenciar as 

devidas correções. Desse modo, com os esforços empregados, preten-

de-se manter as informações disponíveis no Portal, em consonância 

com as Resoluções CNMP nº 86, de 21.3. 2012, que dispõe sobre o 

Portal da Transparência nas unidades do Ministério Público brasileiro, 

e nº 89, de 28.8.2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação 

(LAI) no âmbito do Ministério Público dos Estados e da União.

Importa ressaltar que, no segundo semestre de 2020, o CNMP divulgou 

os resultados do Ranking da Transparência dos Ministérios Públicos do 

Brasil referente ao 1º semestre de 2020. No levantamento, o MPMS 

ficou classificado como excelente (95% a 100%), uma vez que obteve 

um percentual de 98,9% de cumprimento das Resoluções CNMP nº 86 

e 89. 

98,9%
DO CUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES 
CNMP Nº 86 E 89.
CLASSIFICAÇÃO: EXCELENTE
  (95% A 100%)

Figura 41. Figura “Ranking da 

Transparência, divulgado pelo Con-

selho Nacional do Ministério Público”

Ademais, de maneira a contribuir ainda mais com a transparência, a 

Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores Estratégicos, em 

trabalho conjunto com a Comissão de Gestão de Teletrabalho (CGT), a 

STI e a SGP, atualizou o Portal da Transparência do MPMS a fim de con-

templar e facilitar a consulta dos servidores que estão atuando em 

regime de teletrabalho, conforme figura a seguir:

Figura 42. Atualização do Portal da Transparência do MPMS para consulta de 

servidores em regime de teletrabalho.
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3.3.1.5 Subsidiação de informações estratégicas aos gestores 
para auxiliá-los nas tomadas de decisões com BI

 z Desenvolvimento de painéis estratégicos de BI

Por meio da ferramenta Power BI, foi possível realizar o tratamento dos 

dados, fazer análises e desenvolver relatórios por meio de dashboards 

que visem a tomada de decisão. Entre alguns produtos desenvolvidos 

em Power BI e mantidos pela Seplange estão:

Desenvolvimento do Painel Covid-19: Projeto desenvolvido em 

parceria com a Força-Tarefa contra a Pandemia da Covid-19. A ferra-

menta destina-se a acompanhar a evolução da doença no Estado de 

Mato Grosso do Sul e a situação dos leitos clínicos e de UTI disponíveis 

para o tratamento do novo coronavírus. O painel pode ser acessado 

em: https://www.mpms.mp.br/bicovid19

Figura 43. Painel Covid-19, desen-

volvido em parceria com a Força-Ta-

refa contra a Pandemia da Covid-19.

Desenvolvimento do Painel Dossiê Feminicídio: Menina dos Olhos: 
O projeto visa implementar maior transparência junto à sociedade, 

permitindo à população, por meio do site do MPMS, acessar as ocor-

rências de feminicídio registradas no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Em 2020, foram realizadas novas melhorias no leiaute do painel para 

otimizar as consultas, agrupar dados, melhorar a leitura e visualização 

das informações e agilizar a identificação dos resultados. O painel pode 

ser acessado em: https://www.mpms.mp.br/dossiefeminicidio
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Desenvolvimento do Painel PGA 2021: A Seplange, por meio do Pro-

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

nal e do Chefe de Gabinete do PGJ e Supervisor de Planejamento e 

Gestão Estratégica, apresentou, no dia 14.12.2020, ao CPJ o PGA do 

MPMS para o ano de 2021.

Na apresentação do PGA, o Supervisor de Planejamento e Gestão Estra-

tégica destacou a preparação e modernização do MPMS para cenários 

adversos e que necessitem de aparatos virtuais. Nesse sentido, o PGA 

2021 foi construído em formato totalmente virtual.

A elaboração do PGA teve início em agosto de 2020, com a construção 

dos formulários nos programas Microsoft Word e Microsoft Forms. 

Além disso, de modo a tornar o PGA um instrumento mais transparen-

te, eficiente e de fácil consulta, a Seplange viabilizou a construção do 

PGA 2021 na forma de painel, por meio da ferramenta Power BI, da 

Microsoft, cuja funcionalidade transforma os dados coletados disponí-

veis em informações dinâmicas, coerentes, interativas e visualmente 

envolventes, facilitando a organização e a demonstração das informa-

ções reunidas.

Figura 45. Equipe da Seplange 

junto ao Procurador-Geral Adjunto 

de Justiça de Gestão e Planejamen-

to Institucional e ao Supervisor de 

Planejamento e Gestão Estratégica, 

durante apresentação do PGA 2021, 

em 14.12.2020.

Figura 46. Painel Plano Geral de 

Atuação (PGA) 2021

Figura 44. Painel Dossiê Feminicí-

dio: Menina dos Olhos
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4.1 Centros de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça

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 e culturais, de forma a 

garantir 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, de 

3.5.2012.

Fazem parte do Caoma o Núcleo Ambiental, dirigido pelo Promotor de 

Justiça Luciano Furtado Loubet, e o Núcleo de Geotecnologias, Nugeo.

No exercício de 2020, para o fim de cumprir sua missão institucional, 

foram executados no Caoma os seguintes programas:

4.1.1.1 Projeto Quapivara

O Projeto Quapivara tem como objeto reduzir o número de atropelamentos de animais silvestres nas vias de 

Campo Grande, atuando na etapa de educação ambiental a partir de três interfaces:

 z Projeto Click-Verde/UCDB: em parceria com a Polícia Militar Ambiental (PMA) e a Solurb (concessionária 

coletora de resíduos sólidos), são realizadas ações de educação e de identificação de animais silvestres 

– a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realiza palestras em escolas 

municipais, com distribuição de materiais educativos lúdicos para os alunos; enquanto a PMA faz “blitz 

educativa” no trânsito.

 z Quapizap (WhatsApp 67 98478-2014): o serviço recebe diariamente fotos de animais silvestres e iden-

tifica os locais de travessia destes, para que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) 

possa providenciar a sinalização das vias urbanas. No ano de 2020, foram registradas 71 ocorrências de 

animais vivos, ocasião em que foram encontrados 223 animais em vias urbanas de Campo Grande, em 

sua maioria capivaras e quatis. Além disso, foram registradas 24 ocorrências, com o total de 31 animais 

mortos em acidentes de trânsito, a maioria capivaras.

 z Ainda em fase de teste, o Webmap utiliza a plataforma do Google e o software Qgis, recursos tecnológi-

cos, para indicação de locais de ocorrências de travessia e de acidentes com os animais.

Coordenadora: Procuradora de 

Justiça Marigô Regina Bittar Bezerra



83

Órgãos auxiliares de apoio às atividades de execução Relatório Anual de Atividades  |  2020

4.1.1.2 Programa DNA Ambiental – Programa de Detecção 
de Desmatamento Ilegal de Vegetação Nativa

O Caoma, por intermédio do seu Núcleo de Geotecnologias, Nugeo, identificou 23.375,31 hectares de des-

matamento de vegetação nativa no Estado de Mato Grosso do Sul, originando 121 pareceres técnicos. Para 

tanto, foi utilizada análise multitemporal por imagem de satélite, cruzando-se os dados de desmatamento 

com as licenças emitidas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), constatando-se 

que 17.147 hectares tiveram autorização ambiental para supressão vegetal. Entretanto, o desmatamento 

de 6.228,01 hectares, detectado em 33 municípios do Estado, foi provavelmente resultado de operações 

ilegais, ocasionando a emissão de 516.465,29 toneladas de carbono na atmosfera, o equivalente a 116.600 

caminhões percorrendo 100 km/dia durante um ano.

Importante relatar que o Caoma reduziu o lapso temporal para constatação de desmatamentos pelo Nugeo, 

com o fim de evitar o avanço de sua prática ilegal no Estado. Assim, em 2020, foram elaborados 41 pareceres 

técnicos, relativos à identificação do desmatamento de 5.787,76 hectares de vegetação nativa, constatado 

em 23 municípios, dos quais 4.808,4 hectares tiveram sua supressão autorizada, ao passo que o desmata-

mento dos 979,36 hectares remanescentes provavelmente resultou de operação ilegal, o que equivale à 

emissão de 72.061,81 toneladas de carbono na atmosfera.

O Programa DNA Ambiental constatou 100.373 hectares de desmatamentos ilegais, entre os anos de 2013 

e 2020, resultado da atuação proativa do Caoma. Isso resultou em autuações pelos órgãos ambientais aos 

proprietários rurais infratores, com multa administrativa equivalente a R$ 71.320.618,00 (setenta e um 

milhões, trezentos e vinte mil e seiscentos e dezoito reais), além de 1.085 procedimentos instaurados pelas 

Promotorias de Justiça, dos quais 335 estão arquivados e 40 foram ajuizados.

Salienta-se que o Nugeo participou da Operação Mata Atlântica em Pé, a qual ocorreu em 15 munícipios do 

Estado de Mato Grosso do Sul, com a elaboração de 24 pareceres técnicos relativos a desmatamentos, que 

foram entregues à PMA para as devidas autuações nos casos de ilegalidade.

Figura 47. Elaboração de um 

webmap com dados de animais 

mortos nas vias urbanas de Campo 

Grande.
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4.1.1.3 Programa SOS Rios

O Programa SOS Rios, realizado por meio de convênio de cooperação técnica entre o MPMS e a Universida-

de Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), tem como finalidade a adequação das propriedades rurais ao 

regime jurídico-ambiental.

São objetivos do programa: 1) implementação do Projeto Águas para o Futuro, que trata do mapeamento e 

da identificação de todas as nascentes urbanas na cidade de Campo Grande; 2) emissão de relatórios de ge-

oprocessamento pela unidade da UEMS em Campo Grande para atender as demandas do MPMS; 3) auxílio 

na análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental, Projeto de Recupera-

ção de Áreas Degradadas (Prada) e outros procedimentos gerados por demanda do MPMS junto ao Imasul; 

4) atuação na execução do Projeto dos Córregos Curupaí e Engano, referente ao diagnóstico ambiental das 

propriedades que margeiam esses córregos.

4.1.1.4 Programa Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental

O Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental (CEIPPAM), idealizado pelo MPMS, auxilia as Promo-

torias de Justiça na tramitação de procedimentos ambientais, técnicos, periciais e jurídicos, por meio da Uni-

versidade Católica Dom Bosco (UCDB), da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e da UEMS.

O CEIPPAM tem contribuído de forma efetiva no suporte às demandas de serviços dos órgãos de execução, 

apresentando como resultado o atendimento de 150 solicitações de apoio relativas à análise de geoproces-

samento e 5 vistorias in loco, com elaboração de relatórios.

Núcleo de Prática Jurídica Ambiental

O Núcleo de Prática Jurídica Ambiental (Nupam) integra o Programa CEIPPAM, oferecendo apoio jurídico às 

demandas das Promotorias de Justiça, ressalta-se que os trabalhos são executados por equipe de alunos e 

professores da UCDB.

Em 2020, o Nupam elaborou 1.514 peças, auxiliando os órgãos de execução com a formulação de minutas 

de TACs e portarias, inicial de ação civil pública (ACP), relatório de promoção de arquivamento, notificações, 

ofícios e certidões. Importante relatar que o Nupam dá apoio jurídico a 68% dos municípios do Estado, 

acompanhando uma série de inquéritos civis relacionados ao novo Código Florestal, desde a instauração até 

a elaboração de promoções de arquivamento ou ajuizamento de ACP.



85

Órgãos auxiliares de apoio às atividades de execução Relatório Anual de Atividades  |  2020

4.1.1.5 Caoma em números

Autos de infração

Os autos de infração/relatórios recebidos do Imasul, da PMA, do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-

váveis (Ibama), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to (Mapa) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal 

de Mato Grosso do Sul (Iagro) são cadastrados no banco de dados do 

Caoma e distribuídos às Promotorias de Justiça, para averiguação dos 

danos ambientais.

No ano de 2020, foram cadastrados 830 autos de infração/relatórios 

de vistoria, dos quais 569 são oriundos da PMA, 158 do Ibama, 2 do 

Mapa, e 101 da Iagro. Importante relatar que dos 830 autos de infração, 

292 foram provocados pelo Caoma em decorrência do Programa DNA 

Ambiental.

PMA: 569 (68,55%)

Ibama: 158 (12,17%)

Iagro: 101 (12,17%)

Mapa: 2 (0,24%)

TOTAL

830

Figura 48. Autos de infração e rela-

tórios de vistoria em 2020

Destruição de vegetação/
Desmatamento: 434

Fauna: 185

Agrotóxicos: 107

Outros: 104

TOTAL

830

Figura 49. Danos ambientais regis-

trados em 2020

Salienta-se que dos 830 autos de infração gerados, 52,29% foram 

autuados devido a “desmatamento ou destruição de vegetação”. O 

segundo maior motivo de infrações foram os crimes contra a “fauna”, 

gerando um total de 22,29%. Já em terceiro lugar, as irregularida-

des ligadas a “agrotóxicos” apresentaram 12,89%. Os demais danos, 

que corresponderam a 12,53%, apresentaram menor expressividade, 

sendo eles, em ordem decrescente de autuações, “falta de licencia-

mento/autorização/comércio ilegal”, “outros ilícitos ligados a madeira”, 

“queimadas/incêndios”, “poluição sonora”, “poluição (outras fontes)” e 

“resíduos sólidos”.

As multas administrativas aplicadas nos autos de infração em decor-

rência de danos ambientais totalizam R$ 30.919.525,25 (trinta milhões, 

novecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte 

e cinco centavos); desse valor, 64,13% foram aplicados pelo Ibama, 

32,71% pela PMA, 3,15% pela Iagro e apenas 0,01% pelo Mapa.

Ibama: R$ 19.829.256,26

PMA: R$ 10.112.433,38

Iagro: R$ 974.794,85

Mapa: R$ 3.040,76

Figura 50. Valor das multas administrativas aplicadas em 2020
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Demandas judiciais e extrajudiciais

O Caoma teve conhecimento de 2.810 peças realizadas pelos órgãos 

de execução, no ano de 2020, entre os quais portarias, TACs, promoção 

de arquivamento, inicial de ACP, homologação da transação extraju-

dicial, recomendações, prorrogações de prazo, entre outras. Ainda, o 

Caoma recebeu 261 solicitações de apoio, oriundas das Promotorias 

de Justiça.

Foram celebrados 135 TACs, em diversas comarcas, em sua maioria 

firmados em decorrência de dano nas áreas de preservação perma-

nente (APPs).

Observou-se que os objetos que ensejaram a instauração de 614 in-

quéritos civis pelas Promotorias de Justiça, no ano de 2020, foram des-

matamento/destruição de vegetação (535), resíduos sólidos (39), solo 

Figura 51. Mapa demonstrando 

desmatamento possivelmente ilegal.
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(33), urbanismo (18), poluição com outras fontes (16), falta de licenciamento/autorização/comércio ilegal (19), 

recursos hídricos (13), queimadas/incêndios (6), entre outros como: poluição sonora, agrotóxicos, patrimônio 

histórico e cultural, saneamento, mineração ilegal, saúde humana, fauna e ilícitos ligados à madeira.

Atendimentos

O Caoma realizou 58 atendimentos, oriundos das Promotorias de Justiça e do Núcleo Ambiental, relativos 

às análises de solicitação de apoio, bem como a distribuição das demandas do MPMS às universidades que 

atuam no Programa CEIPPAM.

4.1.1.6 Núcleo Ambiental

Responsável: Promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet

O Núcleo Ambiental tem como finalidade dar apoio ao Caoma no desempenho de suas funções, além de 

auxiliar os órgãos de execução na atuação das áreas de meio ambiente, patrimônio cultural, urbanismo e 

habitação. Em 2020, foram realizados 499 atendimentos e 51 reuniões, em sua maioria virtuais, relativas a 

apoio às Promotorias de Justiça Meio Ambiente do Estado quanto às tratativas de acordo nas ACPs e nos 

procedimentos instaurados quanto à logística reversa de embalagens e de aspectos técnicas para desen-

volvimento de projeto voltado à prevenção de incêndios florestais no Pantanal e em outros biomas. Foram 

instaurados 26 procedimentos de gestão administrativa (PGEAs).

No contexto de apoio jurídico às Promotorias de Justiça, contou-se 

com um total de 41 pareceres e minutas de peças jurídicas. Quanto ao 

apoio fornecido às Promotorias que aderiram às iniciativas estratégicas 

de atuação de meio ambiente, foram elaboradas e encaminhadas 33 

minutas de peças jurídicas para a atuação estratégica. Além disso, o 

Núcleo Ambiental realiza o cadastro das notícias de fato, das portarias 

de instauração de procedimentos (IC, PA e PP), dos TACs e das ACPs, 

assim como o levantamento dos tipos de danos mais frequentes. 

Todos esses dados foram inseridos no Sistema Curupira, contabilizan-

do o número de 1.198 cadastros.

Convênio de cooperação técnica e científica firmado entre o MPMS 
e a UEMS – resíduos sólidos

Em 18.3.2020, o MPMS e a UEMS celebraram convênio de coopera-

ção técnica e científica com o objetivo de promover a articulação e a 

interação de atividades destinadas a orientar os municípios sobre a 

gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos, cujo plano de 

trabalho prevê a execução de três subprojetos: 1) diagnóstico e aprimo-

ramento do tratamento e disposição de resíduos sólidos; 2) avaliação 

da reciclagem e logística reversa nos setores público e privado; 3) 

desenvolvimento de programa de educação ambiental em resíduos 

Promotor de Justiça 

Luciano Furtado Loubet
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sólidos. Na sequência, são apresentados objetivos, metodologias e produtos esperados de cada um desses 

subprojetos.

O acordo foi firmado pelo então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, e pelo Reitor da UEMS, 

Laércio Alves de Carvalho, acompanhado pelo Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado 

Loubet, e representantes da UEMS.

Atuação junto à Força-Tarefa contra a covid-19

O Promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet auxiliou a força-tarefa instituída pelo MPMS durante a 

pandemia da covid-19, na elaboração de informativos, sobretudo no Informativo nº 22, relacionado a cemi-

térios, funerais e manejo de corpos.

Ainda, auxiliou na confecção de diretrizes de atuação durante a pandemia, especialmente a Diretriz de 

Atuação nº 3, referente a orientações na seara do Direito Ambiental quanto ao manejo de resíduos sólidos e 

sua relação com a covid-19.

Ademais, viabilizou, junto ao MPT, a entrega de cestas básicas e itens de higiene pessoal aos atuais coope-

rados e associados da unidade de tratamento de resíduos (UTR) de Campo Grande, bem como, em parceria 

com o Governo do Estado, a entrega de cestas básicas a trabalhadores ligados a associações e cooperativas 

de diversos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em conta a situação de vulnerabilidade na 

qual esses se encontram durante a pandemia.

Apoio aos órgãos de execução na atuação atinente à Nota Técnica nº 3/2020 da Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) do CNMP

A CMA publicou, em 21.5.2020, a Nota Técnica nº 3/2020, referente à atuação dos membros do Ministério 

Público brasileiro para a prevenção de danos ambientais decorrentes da ampliação ou construção de cemi-

térios em face da elevada estimativa de mortos em razão da pandemia de covid-19.

Com efeito, o Núcleo Ambiental, para fomentar a atuação dos órgãos de execução do MPMS com atribuição 

em meio ambiente, encaminhou questionário, por meio das plataformas Google Forms e Microsoft Forms, 

a profissionais vinculados às Secretarias Municipais de Obras e/ou de Meio Ambiente, no sentido de realizar 

diagnóstico sobre a situação dos cemitérios existentes dos diversos municípios do Estado, a partir do qual 

foram solicitadas respostas a uma série de quesitos. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, foi possível o 

contato com 66 e destes, apenas 25 forneceram respostas.

O Núcleo Ambiental elaborou minutas de peças jurídicas, as quais foram encaminhadas, via e-mail, aos 

órgãos de execução do MPMS que atuam na seara ambiental, sugerindo a instauração de notícia de fato, 

com a expedição de ofícios ao órgão municipal ambiental e/ou ao Imasul, respeitada a independência 

funcional, para fins de obtenção de diagnóstico sobre a situação dos cemitérios, solicitando, ainda, provi-

dências no caso de serem encontradas irregularidades atinentes à ausência de licenciamento ambiental, de 

vagas e de critérios de exumação de restos mortais de túmulos abandonados.
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Operação Mata Atlântica em Pé

Entre meados de setembro e outubro de 2020, o Núcleo Ambiental participou da 4ª edição da Operação 

Nacional Mata Atlântica em Pé, coordenada pelo Promotor de Justiça do MPPR Alexandre Gaio.

Nesse sentido, foram levantados os desmatamentos mais recentes realizados na porção do bioma Mata 

Atlântica presente no Estado, para que fosse planejada, junto ao Imasul, ao Ibama e à PMA, a possibilidade 

de constatação in loco dos alvos de desmatamento identificados, a partir de 21.9.2020.

Para tanto, foram previamente selecionados pelo Nugeo 24 alvos de vistoria, com 132 hectares objeto de 

supressão vegetal distribuídos entre 15 municípios do Estado como foco para a realização da operação. O 

plano operacional foi executado do dia 21.9 ao dia 1º.10, tendo a PMA, em cumprimento à operação, fiscali-

zado 15 alvos em 11 municípios, com a constatação de 158,47 hectares desmatados, totalizando o valor de 

R$ 1.058.000,00 (um milhão e cinquenta e oito mil reais) em multas.

Reciclagem de resíduos sólidos

O MPMS firmou acordos com mais de 53 associações e empresas – entre as quais as maiores do mundo 

no ramo de bebida e alimentação – para investimentos em melhoria e aumento da reciclagem de resíduos 

sólidos em Mato Grosso do Sul.

Os acordos visam implementar a logística reversa das embalagens em geral (dar retorno aos produtos e 

embalagens após o seu consumo, voltando-os para o ciclo produtivo), que, segundo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), é obrigação do setor empresarial.

A negociação, que durou mais de um ano, tem por finalidade atender os pressupostos legais de uma atuação 

resolutiva e consensual por parte do Ministério Público, tendo contado com a participação de mais de 20 

membros. Ela foi coordenada pela Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva e pelos Promo-

tores de Justiça Luciano Furtado Loubet e Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, envolvendo 136 ACPs que 

estão em andamento, além de 50 procedimentos ainda na fase administrativa.

Os acordos serão encaminhados ao TJMS para homologação; com isso, busca-se dar cumprimento ao 

Decreto Estadual nº 15.340, de 23.12.2019, que regulamenta a matéria no Estado.

A atuação na temática da logística reversa das embalagens é articulada entre o MPMS, o Imasul e o TCE-MS; 

já estão cadastradas no sistema 3.417 empresas que deverão comprovar, até o dia 31.1.2021, que retiraram 

22% de todas as embalagens colocadas no Estado no ano de 2019.

Antes da implementação do decreto, o MPMS já havia firmado sete acordos com associações e empresas em 

geral, o que gerou investimentos de 1.149 indústrias, a recuperação de 4.531,84 toneladas/ano de materiais 

recicláveis e o envolvimento de 20 operadores logísticos – 13 cooperativas e associações de catadores e 7 

empresas privadas.
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Eventos e reuniões

O Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental participou de 45 eventos seja como palestrante, moderador ou 

coordenador de mesas temáticas.

 z Audiência Pública nº 1/2020 – Parceria Público-Privada (PPP) de Esgotamento Sanitário, em 31.1, no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MS);

 z Audiência pública com base no IC nº06.2019.00000930-0, a respeito do desmatamento do Parque dos 

Poderes, realizada dia 18.2.2020, no auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira;

 z “O Tribunal que é da nossa conta - Tribunais de Contas: os desafios contemporâneos”, palestra realizada 

em 13.3, no TCE-MS;

 z “V Congreso Nacional de Fiscales Especializados en Materia Ambiental”, realizado no período de 10 a 

13.3.2020, em Lima, Peru;

 z 1ª Reunião Ordinária 2020 do Conselho Gestor do Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos 

Lesados (Confunles), realizada virtualmente em 23.3;

 z Reunião virtual para apresentação de histórico e atuação da Cooperativa Compromisso Empresarial para 

a Reciclagem (Cempre), realizada em 31.3;

 z “Seminário Amazônia Legal sem resíduo”, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), em 13.5;

 z “Amazônia: desmatamento, exploração ilegal de madeira, ouro e grilagem de terra, organização criminosa 

e o envolvimento com crimes ambientais”, webinar da Associação Brasileira dos Membros do Ministério 

Público do Meio Ambiente (Abrampa), realizado em 14.5, via Google Meet;

 z Reunião do CNMP sobre valoração do dano, realizada virtualmente em 28.5;

 z Live “Cooperação técnico-científica sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos em 

MS - Semana Digital do Meio Ambiente (Sedima)”, realizada em 1º.6;

 z “Articulação ente MPs e órgãos ambientais “, reunião virtual da Associação Brasileira de Entidades 

Estaduais de Meio Ambiente (Abema), realizada em 15.6;

 z “I Foro Internacional Virtual sobre Medio Ambiente – Agenda ambiental – Las lecciones del covid-19”, 

organizado pela Universidade Nacional de Moquegua (Unam) e realizado em 5.6;

 z “Apresentação da situação sanitária de Dourados-MS quanto à epidemia de coronavírus (covid-19)” 

reunião virtual realizada em 16.6;

 z “Logística reversa do vidro em Dourados”, reunião virtual realizada em 16.6;

 z “Termo de Compromisso (Portaria nº 252/MMA) e o futuro da logística reversa das embalagens”, webinar 

realizado em 30.6;

 z Live “Licenciamento ambiental e melhores técnicas disponíveis”, realizada pela ESMP-MS no dia 18.6;

 z Reunião fechada intersetorial promovida pela FUNASA, a fim de discutir o Programa de Gestão de 

Resíduos Sólidos, no dia 7.7;
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 z Curso de capacitação on-line: “Litigância climática”, em videoconferência com o MPRJ, via Microsoft 

Teams, nos dias 6, 11, 13, 18 e 27.8 e 1º e 3.9;

 z Live “Atuação do MP em logística reversa e a melhoria do sistema de gestão dos resíduos no Brasil”, no 

Instagram da Abrampa, em 15.7;

 z Reunião virtual do GT de Valoração do Dano Ambiental, realizada pela CMA/CNMP em 17.7;

 z Reunião do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos (FNCIAT), em 22.7;

 z Exposição no Painel 1 “PNRS: como tirar a lei do papel?”, do webinar “PNRS 2030 – Caminhos para im-

plementação efetiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) nos próximos 10 anos”, nos dias 28 

e 29.7;

 z Participação no webinar “Questões práticas e controvertidas na gestão de resíduos sólidos”, no dia 29.7, 

atendendo convite do MPRO;

 z Live comemorativa “Parques Nacionais e os 20 anos da Lei do SNUC [Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza]”, realizada pela Abrampa em 29.7;

 z Live “Os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos”, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul em 3.8;

 z Webinar “Sessão de esclarecimentos (SISREV)”, promovido pela Felsberg Advogados em 10.8;

 z Aula virtual sobre áreas de proteção ambiental e valoração ambiental, ministrada em 11.8 para a disci-

plina MPA 021- Código Florestal e Recursos Hídricos (Mestrado ProfÁgua – Agência Nacional de Águas 

e Saneamento Básico, ANA – Universidade Estadual Paulista, Unesp – Universidade Estadual de Mato 

Grosso, Unemat);

 z Encontro virtual “Política Estadual de Logística Reversa de Embalagem – Mato Grosso do Sul e Bahia”, em 

12.8, organizado pela agente recicladora de embalagens de vidro do Estado da Bahia;

 z Webinar “Os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: balanço dos avanços e retrocessos”, 

realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) em 12.8;

 z Live “O papel do Ministério Público no cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos”, realizada 

pela Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária (FNEAS) em 13.8;

 z Webinar “O novo marco do Saneamento Básico”, realizado pelo MPPA por meio de seu canal no YouTube, 

em 17.8;

 z Live “Lançamento do Sistema de Logística Reversa de Embalagens no Estado”, promovida pelo Governo 

de Mato Grosso do Sul, em 31.8;

 z Audiência pública “Lei de Retorno de Embalagens”, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (Alerj) em 17.9;

 z Audiência pública sobre as queimadas no Pantanal, promovida pela Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso do Sul (ALMS) em 30.9;

 z Webinar do GT – Flora - Biomas, realizado pela Rede Latino-americana de Ministério Público Ambiental 

(RedeMPA), em 14.10;
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 z Videoconferência “Ações de enfrentamento aos incêndios do Pantanal”, organizado pela comissão tem-

porária externa para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no bioma do 

Pantanal, em 16.10;

 z Live “Resultados dos estudos sobre impactos das Hidrelétricas previstas para a Bacia do Alto Paraguai”, 

realizado pela UFMS, pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), pela UEMS e pela Unemat, no 

período de 27 a 29.10;

 z Videoconferência “Tutela do meio ambiente: atuação do Ministério Público e órgãos de fiscalização 

ambiental”, realizada pela comissão externa “Queimadas em Biomas Brasileiros”.

 z Webinar “Código Florestal: aspectos polêmicos”, realizado pela ESMP-MS em parceria com o MPMT, nos 

dias 22 e 23.10;

 z Palestra “Desmatamento e queimadas no Pantanal, mudanças climáticas e atuação do Ministério Público”, 

no 4º Seminário Sul-Mato-Grossense de Gestão Socioambiental do Poder Judiciário, realizado pelo TJMS, 

por meio do Núcleo Socioambiental e da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), em 26.10;

 z Webinar “O Pantanal queima”, por meio do canal do YouTube “Conversas Criminais”, em 27.10;

 z Entrevista sobre manejo e destinação de resíduos sólidos para a “Recicla Sampa”, em 18.11;

 z Participação em reunião concernente à temática de logística reversa de embalagens com a Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), em 19.11;

 z Palestra “Salvaguardas socioambientais do Pantanal”, no “Seminário sobre recuperação de áreas de-

gradadas - bioma Pantanal”, realizado pela Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas 

(Sobrade), no período de 9 a 13.11;

 z Palestra no “Congreso Internacional sobre Planificación Territorial como Estrategia de Desarrolo”, 

realizado pela UNAM, nos dias 12 e 13.11; e

 z Palestra no Painel IX: “Desmatamento, Direito Sanitário e preservação da fauna: um diálogo possível” no 

25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, realizado em 11.11.

4.1.1.7 Núcleo de Geotecnologias

O Núcleo de Geotecnologias (Nugeo) utiliza-se da geotecnologia para auxiliar nas demandas ambientais das 

Promotorias de Justiça e trabalha no monitoramento das transformações de paisagem, com foco nos des-

matamentos de vegetação nativa ilegais, além de verificar a situação jurídico-ambiental das propriedades 

rurais no que se refere à regularidade das APPs e das áreas de reserva legal no Estado do Mato Grosso do 

Sul.

Entre as atividades desenvolvidas pelo Nugeo no ano de 2020, destacam-se:

 z Aquisição, armazenamento, processamento, análise e apresentação de informações ambientais georrefe-

renciadas, por meio de sistemas de informações geográficas, cartografia, sensoriamento remoto e análise 

espacial, reunindo-se informações para auxiliar as Promotorias de Justiça.
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 z Atendimento das demandas externas provocadas pelos órgãos de 

execução e das demandas internas, as quais consistem na cons-

tatação de desmatamentos ilegais por meio de monitoramento 

contínuo da vegetação do Estado, realizado por imagens de satélite.

 z Realização de 155 atendimentos, relativos a 100 pareceres técnicos 

e 55 atendimentos técnicos, elaborados por meio de análise mul-

titemporal de imagens de satélite, com o fim de detectar/verificar 

irregularidades ambientais nas APPs e nas áreas de reserva legal 

rurais, abrangendo-se os municípios de Campo Grande (94), 

Corumbá (11), Dourados (7), Bonito (5), Camapuã (5), Sidrolândia (5), 

Maracaju (4), Três Lagoas (4), Miranda (3), Anastácio (2), Chapadão 

do Sul (2), Ponta Porã (2), São Gabriel do Oeste (2), Alcinópolis (1), 

Amambai (1), Aquidauana (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Iguatemi (1), 

Jardim (1), Porto Murtinho (1), Rio Brilhante (1) e Sete Quedas (1).

 z Elaboração de 276 pareceres técnicos referentes ao Programa DNA 

Ambiental, que foram entregues às Promotorias de Justiça, à PMA, 

ao Ibama e ao Imasul, para que, em ação conjunta, possam tomar 

as devidas providências para a regularização do dano ambiental.

 z Participação, por meio do Caoma, na elaboração do artigo “Inter-

venção antrópica nos recursos naturais do bioma Pantanal Sul-Ma-

to-Grossense”, publicado digitalmente na obra “Cenários, oportuni-

dades e desafios do Ministério Público Ambiental”, da CMA/CNMP.

Queimadas no Pantanal

O Nugeo está trabalhando nos dados relativos à queima disponibili-

zados pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a finalidade de 

verificar quantas propriedades rurais foram prejudicadas pelo fogo no 

Estado, além de verificar, via sensoriamento remoto, os locais de início 

dos focos de calor.

Tabela 17. Número de proprie-
dades rurais atingidas pelo 
fogo

Município Quant.

Corumbá 548

Porto Murtinho 69

Aquidauana 52

Rio Verde de Mato Grosso 18

Ladário 12

Miranda 11

Sonora 6

Coxim 4

Bodoquena 2

Total 722

Ainda, foram atingidas pelo fogo 12 unidades de conservação: Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estadual Fazenda Santa Cecilia 

II, Área de Especial Interesse Turístico (AEIT) Estrada Parque Pantanal, 

Área de Proteção Ambiental Municipal Baia Negra, RPPN Federal 

Fazenda Paculândia, RPPN Federal Acurizal, RPPN Estadual Poleiro 

Grande, Parque Estadual da Serra de Sonora, RPPN Federal Fazenda 

Arara Azul, RPPN Federal Penha, RPPN Federal Reserva Natural Enge-

nheiro Eliezer Batista, Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, 

Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.

Outrossim, constatou-se que as terras indígenas Guató, Taunay/

Ipegue e Kadiwéu, localizadas em Mato Grosso do Sul, também foram 

atingidas por incêndios.
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4.1.2 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial

Coordenação: Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes

O CAO das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da 

Atividade Policial (Caocrim) é um órgão auxiliar das atividades institu-

cionais do MPMS na esfera criminal, no acompanhamento da execução 

penal e no controle externo 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 à criminalidade.

Atualmente, estão Caocrim o Núcleo Criminal (Nucrim), o Grupo de 

Atuação da Especial da Execução Penal (Gaep) e o Grupo de Atuação 

Especial dos Promotores de Justiça do Tribunal do Júri (Nojúri), 

recebendo apoio da equipe de trabalho do CAO.

4.1.2.1 Estudos e pesquisas

Em 2020, por meio do PGEA nº 09.2020.00000269-4, foi publicada a Recomendação nº 2/2020-PGJ, de 

22.1.2020, que dispõe sobre as orientações para a formalização do acordo de não persecução penal (ANPP), 

a fim de disciplinar a interpretação e atuação do MPMS quanto à alteração legislativa promovida pela Lei nº 

13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Igualmente, após estudos acerca da conversão do delito de estelionato em ação penal pública condicionada 

à representação, por meio da inclusão do § 5º no art. 171 do Código Penal (CP), foi elaborada e publicada a 

Recomendação nº 4/2020-PGJ, de 11.2.2020, com o objetivo de disciplinar a interpretação e a atuação do 

Parquet quanto à referida alteração legislativa (PGEA nº 09.2020.00000210-6).

Em conjunto com o Nucrim, elaborou-se o “Estudo penal dirigido – aspectos penais no combate à covid-19”, 

amplamente divulgado para os membros do MPMS, em março de 2020.

Ademais, após proposta do Caocrim, efetivou-se a criação do Nojúri, por meio da Resolução nº 23/2020-

PGJ, de 5.5.2020, possibilitando a adoção de mecanismos de apoio às atividades dos órgãos de execução 

presentes nas comarcas do Estado, propiciando uma ação conjunta, organizada e eficaz para a efetividade 

do direito à vida, garantido pelo ordenamento jurídico.

Elaborou-se proposta de projeto de software para auxílio às atividades do Nojúri, implantando-se um sistema 

de gestão de informações, considerando-se a necessidade de apurar, organizar e publicitar dados acerca da 

atuação do sistema de justiça criminal, notadamente na repressão aos crimes contra a vida.

Ainda, foram instaurados os PGEAs nº 09.2020.00000661-3 e nº 09.2020.00001527-8, para acompanhar 

as atividades do Coordenador do Caocrim na Comissão Específica de Licitação de bens móveis declarados 

perdidos em favor da União por sentenças transitadas em julgado no âmbito do Estado de Mato Grosso do 

Sul e no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Conesp), respectivamente.

Coordenador: Procurador de Justiça 

Helton Fonseca Bernardes
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Instauraram-se procedimentos para acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelo Nojúri e pelo Gaep.

Ainda, no exercício da atribuição prevista no art. 2º, inciso III, da 

Resolução nº 17/2012-PGJ, foram realizados estudos e manifestações 

acerca da atribuição para a execução de ANPP, da revisão ou ratifica-

ção do Enunciado nº 20 do CNPG e a respeito da atuação do membro 

do Ministério Público no recebimento de termo circunstanciado de 

ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Iniciou-se a realização de tratativas para elaboração de termo de coo-

peração técnica a ser celebrado com o Governo do Estado para registro 

dos ANPPs pelo Instituto de Identificação Gonçalo Pereira.

Outrossim, após proposta do Caocrim, efetivou-se a alteração da 

Resolução nº 20/2010-PGJ, de 9.11.2010, por meio da publicação 

da Resolução nº 34/2020-PGJ, de 13.7.2020, para o fim de incluir o 

Promotor de Justiça titular da 24ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande ao rol de integrantes do Gaep, ajustar nomenclatura do Co-

ordenador Adjunto Substituto e eliminar a eleição a esse cargo, que 

passa a ser ocupado pelo integrante do grupo mais antigo na carreira, 

respeitando-se rodízio anual, bem como alterar os meses de realização 

das reuniões ordinárias.

Ainda, foram realizados diversos atendimentos a Promotores de Justiça, 

assessores e CAOs com atribuição criminal do Ministério Público de 

outros estados, mediante encaminhamento de documentos, modelos, 

normas, manuais, cartilhas e informações em geral. Foram expedidos 

ofícios circulares a todos os Promotores de Justiça com atuação 

criminal e foram compartilhados modelos de peça, notícias, eventos 

jurídicos e jurisprudências recentes.

Por fim, o Portal On-line do Caocrim (https://www.mpms.mp.br/cao/

cao-ii) foi devidamente alimentado com a publicação constante de do-

cumentos pertinentes e atualizados à matéria penal, bem como foram 

respondidas as mensagens encaminhadas pelos cidadãos em geral, 

noticiando supostas denúncias, pedido de informações, entre outros.

Tabela 18. Atividades e docu-
mentos do Caocrim

Tipo Quant.

Procedimentos de gestão 
administrativa instaurados

14

Procedimentos de 
gestão administrativa em 
andamento

14

Reuniões realizadas 8

Protocolos arquivados 349

Protocolos finalizados 59

Ofícios expedidos 127

Ofícios circulares 
expedidos

21

Total 592

https://www.mpms.mp.br/cao/cao-ii
https://www.mpms.mp.br/cao/cao-ii
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4.1.2.2 Reuniões

 z 1ª Reunião do “Grupo de trabalho para analisar os impactos institucionais inseridos pela Lei nº 13.964/2019, 

no âmbito do MPMS”, em 14.1.

 z Reunião de trabalho promovida pelo Supervisor das Promotorias de Justiça Criminais de Campo Grande, 

Rodrigo Yshida Brandão, para tratar de assuntos relacionados a ANPP, bem como eventuais dúvidas e 

sugestões de trabalho, em 12.3.

 z Reunião por videoconferência realizada pelo Caocrim e pelo Nucrim com os Promotores de Justiça 

Criminais da capital, acerca do prazo para manifestação nas audiências de custódia, nos dias 29.5 e 3.6.

 z Reuniões para discussão acerca de ANPP, no âmbito do MPMS, nos dias 20.7, e 4 e 21.8.

 z Reunião para discussão acerca da remição de pena diante da aprovação no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), 

em 14.8.

 z Reunião entre Coordenadores de Centro de Apoio, Grupos e Núcleos, com o Procurador-Geral de Justiça, 

para alinhamento institucional, nos dias 8 e 29.10.

 z XVI Reunião Ordinária do Gaep, em 9.11.

 z I Reunião Ordinária do Nojúri, no dia 18.11.

4.1.2.3 Núcleo Criminal

Responsável:  Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger (até 12.7.2020) 

  Promotora de Justiça Renata Ruth Fernandes Goya Marinho (a partir de 13.7.2020)

O Núcleo Criminal (Nucrim), vinculado ao Caocrim, visa auxiliar este, atuando como núcleo de apoio técnico, 

para o cumprimento de suas finalidades, em especial a fixação de ações coordenadas e uniformes, mediante 

a disponibilização 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.

Promotor de Justiça 

Fabio Ianni Goldfinger

Promotora de Justiça 

Renata Ruth Fernandes 

Goya Marinho
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Ademais, sabendo-se da cumulação de atividades dos Procuradores de Justiça Coordenadores de CAOs, o 

núcleo visa auxiliá-los na interlocução com os Promotores de Justiça, operacionalizando e agilizando o apoio 

almejado.

Destaca-se a assistência oferecida aos órgãos de execução do MPMS, marcadamente no encaminhamento 

de peças jurídicas e pareceres em consultas apresentadas, para apoio tanto na persecução investigativa, 

quanto na judicial.

Em 2020, foram realizados 19 atendimentos aos membros registrados no SAJMP, via e-mail, telefone, 

sistema interno de comunicação (via aplicativo Skype) e celular (via aplicativo WhatsApp) com envio de 

material de peças jurídicas e esclarecimento de dúvidas e posicionamentos da instituição sobre determina-

do tema. Pelo aplicativo WhatsApp, foram enviadas aos membros notícias, atualizações legislativas, julgados, 

cartilhas e informações sobre cursos e eventos acerca dos temas mais relevantes e recentes na seara criminal, 

totalizando o envio de 725 mensagens.

O Nucrim armazenou os dados eletrônicos recebidos diariamente pelo 

e-mail e realizou o envio de convites para participação em eventos e de 

comunicações sobre informações na seara administrativa do núcleo. 

Efetuou também recebimento e envio de ofícios referentes a diversos 

órgãos, entre estes, Promotorias de Justiça, Procuradorias de Justiça e 

a Procuradoria-Geral de Justiça.

Também foram confeccionadas e encaminhadas aos membros quatro 

edições do Boletim Informativo do Nucrim – Infocrim (nº 19, 20, 21 e 

22), nos quais foram compilados os assuntos mais relevantes e juris-

prudências afetas à área criminal.

Ainda, registra-se um Informativo de Legislação (Infolegis), em sua 7ª 

edição, sobre “Projeto de Lei nº 3.185/2020, que propõe alteração no 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7.12.1940 - Código Penal, e na Lei n.º 8.072, 

de 25.7.1990 – Lei dos Crimes Hediondos, para tipificar o crime de 

homicídio qualificado em razão de discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual e 

acrescentá-lo ao rol dos crimes hediondos”.

Ademais, foram disponibilizados, no e-mail funcional dos membros, os 

informativos do STJ e do STF no tocante à seara criminal.

Por fim, ressalta-se a expedição dos Ofícios Circulares nº 3 e 5/2020-

NUCRIM, que encaminharam, respectivamente, aos Promotores e Pro-

curadores de Justiça link de acesso ao formulário eletrônico elaborado 

pelo Nucrim na plataforma Microsoft Forms, para análise de opiniões, 

sugestões e críticas, a fim de direcionar, de forma mais efetiva, o apoio 

técnico prestado pelo núcleo.

Tabela 19. Atividades e docu-
mentos do Nucrim

Tipo Quant.

Procedimentos de gestão 
administrativa instaura-
dos

6

Procedimentos de 
gestão administrativa em 
andamento

9

Procedimentos de gestão 
administrativa arquivados

3

Procedimentos adminis-
trativos arquivados

6

Notícias de fato arqui-
vadas

2

Reuniões, eventos e 
palestras 

175

Atendimento ao público 44

Despachos efetuados 200

Protocolos arquivados 62

Protocolos finalizados 120

Ofícios expedidos 54

Ofícios circulares 
expedidos

33

Pareceres elaborados 3

Total 717
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Para o ano de 2021, a perspectiva de atuação do Nucrim estará voltada para as seguintes atividades:

 z Encaminhar julgamentos relevantes do STF e do STJ e seus respectivos informativos;

 z Acompanhar e encaminhar julgamentos do TJMS;

 z Acompanhar e encaminhar notícias relevantes da seara criminal do STF, do STJ, do TJMS, do CNJ e do 

CNMP;

 z Acompanhar e enviar aos Promotores de Justiça a legislação atualizada;

 z Envio do boletim Infocrim;

 z Participação de reuniões de integração interinstitucional, sobre a investigação criminal e ANPP.

4.1.2.4 Grupo de Atuação Especial dos Promotores de Justiça do Tribunal do Júri

Coordenador:    Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes

Coordenadora Adjunta:  Promotora de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani

O Nojúri foi criado pela Resolução nº 23/2020-PGJ, de 5.5.2020, no 

âmbito do Caocrim. Tem como objetivo promover, mediante auxílio téc-

nico-jurídico, a atuação articulada e uniforme dos órgãos de execução 

do Ministério Público que desempenham suas atribuições no Tribunal 

do Júri, bem como adotar medidas para enfrentamento e combate aos 

crimes dolosos contra a vida.

Em razão de sua recente criação, o Nojúri se encontra em fase de im-

plementação e desenvolvimento.

No período de atividades, o Nojúri emitiu diversos ofícios circulares e 

e-mails aos Promotores de Justiça atuantes no Tribunal do Júri, com 

o intuito de comunicar palestras e cursos e encaminhar modelos de 

peças, artigos e jurisprudências, informações acerca das sessões do 

Tribunal do Júri durante a pandemia da covid-19 e afins.

Coordenadora Adjunta: 

Promotora de Justiça 

Lívia Carla Guadanhim Bariani

Ademais, foi realizada a administração de dois grupos no aplicativo de 

mensagens WhatsApp, por meio do qual são compartilhadas notícias, 

para debate e atualização de conhecimentos, visando o aperfeiçoa-

mento profissional da atuação no Tribunal do Júri: um de âmbito local, 

composto apenas por membros do MPMS, e um de âmbito nacional, 

composto por membros de outros Ministérios Públicos Estaduais (com 

representação de 17 estados).

Foram emitidos e compartilhados 6 Ementários de Jurisprudência 

relacionada aos crimes dolosos contra a vida, composto de recentes 

ementas publicadas nos portais do STF, do STJ e do TJMS. Outrossim, 

Coordenador: 

Procurador de Justiça 

Helton Fonseca Bernardes
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com foco no aprimoramento técnico e cultural dos membros do MPMS, os citados ementários passaram a 

colacionar textos, artigos e demais informações relevantes, inerentes à atuação do Promotor de Justiça na 

defesa da vida no Tribunal do Júri.

No âmbito do Nojúri, em 2020, foram instaurados 7 procedimentos administrativos, os quais versaram 

sobre os seguintes assuntos:

 z  Efetivação das diretrizes do que compete ao Nojúri, de acordo com o plano de atuação estratégica, bem 

como expedição de relatórios de atividades mensais e arquivamento de informações.

 z Apresentação do Nojúri e obtenção de informações para subsidiar as diretrizes de apoio/auxílio na atuação 

prática do Promotor de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida.

 z Realização da I Reunião Ordinária do Nojúri.

 z Captação, exame, seleção e publicação de acórdãos proferidos em matéria criminal, afetos à competência 

dos crimes dolosos contra a vida, bem como de artigos e outros apontamentos importantes e correlatos 

à matéria, visando promover a formação periódica do Ementário de Jurisprudência.

 z Formação de um grupo nacional de membros dos Ministérios Públicos Estaduais com o objetivo de aper-

feiçoamento profissional da atuação no Tribunal do Júri.

 z Desenvolvimento do Projeto “Quem são elas”, em conjunto com o Caocrim, o CAO das Promotorias de 

Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência 

(CAODH), o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Nevid) e a 72ª 

Promotoria de Justiça de Campo Grande.

 z Implementação e acompanhamento de políticas e estratégias do Nojúri no combate ao feminicídio.

Tabela 20. D o c u m e n t o s 
expedidos pelo Nojúri

Tipo Quant.

Ofícios expedidos 76

Ofícios circulares 
expedidos

36

Protocolos arquivados 60

Total 172

Reuniões e eventos

 z 3.6: Live Papo de Escola – “O combate ao feminicídio em tempos de 

pandemia”, realizada pela ESMP-MS, com os Promotores de Justiça 

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, Lívia Carla Guadanhim 

Bariani e Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro, como debate-

dores, e George Zarour Cezar, como mediador.

 z 13.5: Live sobre Garantismo Integral, por meio do Instagram, com 

Eugênio Paes Amorim, Promotor de Justiça do MPRS, e Luiz Eduardo 

de Souza Sant’Anna Pinheiro, Promotor de Justiça do MPMS.

 z 15.5 a 24.6: 40 Reuniões de apresentação do Nojúri, com Promoto-

res de Justiça que atuam nessa área, e acompanhamento das infor-

mações a respeito da atuação prática no âmbito dos crimes dolosos 

contra a vida.

 z 28.7: Reunião com o Comando da Policia Militar de Mato Grosso do 

Sul, a fim de apresentar ao Comandante-Geral, Cel. Marcos Paulo 

Gimenez, as atuações relativas ao Nevid, ao Nojúri e à 72ª Promoto-

ria de Justiça de Campo Grande - Casa da Mulher Brasileira.
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 z 14 e 23.9: Reunião da Coordenadora Adjunta do Nojúri com as Promotoras de Justiça Clarissa Carlotto 

Torres, Helen Neves Dutra da Silva e Ana Cristina Carneiro Dias, para tratar do Projeto “Quem são elas?”.

 z 18.11: I Reunião Ordinária do Nojúri, que teve como pauta: i) a apresentação das ações do Nojúri em 

2020; b) a apresentação do projeto “Não Morra Tão Cedo!”; e c) palestra acerca da fixação da pena em 

crimes dolosos contra a vida.

O Nojúri pretende, no ano de 2021, desenvolver atividades específicas para o combate ao feminicídio no 

Estado, com o apoio do Nevid e da 72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Além disso, o grupo con-

tinuará a envidar esforços no desenvolvimento de ações mais efetivas nas áreas de suas atribuições e a dar 

suporte para os órgãos de execução na área do Tribunal do Júri.

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

Fundações e Eleitorais (CAOPPFE) 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 coordena-

das e uniformes, mediante a disponibilização de soluções céleres para 

as questões de maior complexidade (Resolução nº 17/2012-PGJ), obje-

tivando realizar diversas atividades com esse intento.

Destaca-se a assistência oferecida aos órgãos de execução do MPMS, 

marcadamente no encaminhamento de peças jurídicas e pareceres 

em consultas apresentadas, para apoio tanto na persecução investiga-

tiva quanto na judicial.

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 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.

Não obstante, o CAOPPFE tem por escopo a uniformização da práxis dos órgãos de execução no tocante a 

temáticas relevantes que ensejam esforços coordenados nas áreas do patrimônio público, das fundações e 

eleitoral, realizando ações diagnósticas e avaliativas, com o fim de melhor subsidiar as atuações preventivas 

e repressivas nas respectivas esferas de atuação.

Coordenador: Procurador de Justiça 

Antonio Siufi Neto
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Em síntese, em 2020, o CAOPPFE desenvolveu as seguintes atividades:

 z Alimentação periódica da página do CAOPPFE, no site do MPMS, na qual são disponibilizadas notícias, 

eventos, campanhas, informações, pareceres, peças jurídicas e dados técnicos relativos à atuação nas 

áreas do patrimônio público, das fundações e eleitoral;

 z Atendimento às Promotorias de Justiça atuantes nas áreas do patrimônio público e social, das fundações 

e eleitoral, mediante o fornecimento de peças jurídicas, pareceres, artigos e materiais de apoio, tendo por 

objetivo subsidiar os trabalhos dos órgãos de execução;

 z Conclusão da implementação do Processo Judicial Eletrônico (PJE);

 z Atualização dos bancos de dados relativos aos registros das fundações ativas, extintas e em processo de 

extinção;

 z Elaboração de notas de análises técnicas com a finalidade de fornecer embasamento aos órgãos de 

execução na atividade de fiscalização quanto ao cumprimento, pelos entes públicos, dos parâmetros 

fixados na Lei de Acesso à Informação, LAI (Lei Federal nº 12.527, de 18.11./2011), e na Lei de Responsa-

bilidade Fiscal, LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000);

 z Notificação da ocorrência de possíveis crimes e atos de improbidade administrativa em operações 

bancárias de entes públicos, mediante comunicação do Banco Central do Brasil (Bacen), com expedição 

de ofícios a 22 Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, provocando atuação para investigação dos 

fatos;

 z Tratativas estabelecidas acerca da minuta da nova resolução que tem por finalidade disciplinar o 

velamento das fundações privadas e entidades de interesse social no âmbito do MPMS, aprovada e 

publicada (Resolução nº 46/2020-PGJ, de 3.12.2020);

 z Expedição de ofícios circulares, modelos de recomendação e notas técnicas endereçadas às Promotorias 

de Justiça com a finalidade de oferecer diretrizes de atuação, em conjunto com o Núcleo do Patrimônio 

Público e das Fundações (Nupatri), no contexto da pandemia da covid-19;

 z Expedição de ofícios circulares, modelos de recomendações, peças jurídicas, julgados relevantes no 

âmbito eleitoral, em razão das eleições municipais em 2020, bem como realização de reuniões de 

trabalho e eventos de capacitação em parceria com a ESMP-MS;

 z Elaboração de duas edições do Informativo Eleitoral do CAOPPFE e do Núcleo Eleitoral, tendo por finali-

dade fornecer subsídios à atuação judicial e extrajudicial dos membros do MPMS;

 z Campanha “Candidato que comete crime eleitoral não merece chegar lá”, com vistas à conscientização 

da população a respeito da importância do voto enquanto instrumento democrático.

 z As atividades do CAOPPFE acarretaram as seguintes movimentações: 75 ofícios; 28 memorandos; 315 

ciências de atos; 33 notas de análise simplificada (avaliação do Portal da Transparência de Município e 

Câmaras Municipais); 3 boletins informativos eleitorais; 2 pareceres.

4.1.3.1 Eventos e participações

Em virtude da atual situação emergencial de saúde pública, decorrente da pandemia gerada pela covid-19, 

eventos presenciais programados para ano de 2020, a exemplo do III Congresso Internacional de Direito 
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 z Reunião entre o Coordenador do CAOPPFE e o Promotor de Justiça 

Moisés Casarotto, com atuação no Núcleo Eleitoral, ocorrida na 

Unidade Chácara Cachoeira, ocasião em que foi aprovado o Plano 

de Atuação Eleitoral 2020/2021;

 z Solenidade de lançamento da campanha institucional “Corrupção 

mata”, com o objetivo de conscientização social quanto aos efeitos 

deletérios das práticas ímprobas, além do fomento à realização de 

denúncias;

Eleitoral – Conidel 2020, não foram realizados. Contudo, foram feitas 

diversas reuniões de trabalho via aplicativo Microsoft Teams, além das 

presenciais, realizadas com respeito às normas de biossegurança.

 z Reunião com a finalidade de estabelecer tratativas relativas à 

minuta da nova resolução a disciplinar a atuação das Promotorias 

de Justiça das Fundações e Entidades de Interesse Social no âmbito 

do MPMS.

Figura 52. Procurador de Justiça e 

Coordenador do CAOPPFE, Antonio 

Siufi Neto; Promotores de Justiça 

Fabio Ianni Goldfinger, Gevair Ferrei-

ra Lima Junior e Lindomar Tiago Ro-

drigues; servidores do MPMS Rodrigo 

Ribeiro Mota e Amanda Indarte Silva 

Monteiro.

Figura 53. Procurador-Geral de 

Justiça, Alexandre Magno Benites de 

Lacerda, Corregedor-Geral do MPMS, 

Silvio Cesar Maluf, Coordenador do 

CAOPPFE, Procurador de Justiça 

Antonio Siufi Neto, Procurador de 

Justiça Evaldo Borges Rodrigues 

Costa e Presidente da ASMMP, Pro-

motor de Justiça Romão Avila Milhan 

Junior.

 z Reunião virtual entre os Promotores de Justiça Eleitorais de Campo 

Grande, o Promotor de Justiça Moisés Casarotto, Adjunto do Núcleo 

Eleitoral, a equipe de apoio do CAOPPFE e assessores jurídicos, com 

a finalidade de discutir e esclarecer as atribuições dos Promotores 

de Justiça Eleitorais à luz da Resolução nº 673, de 28.1.2020, do 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS);

 z Reuniões junto à Ouvidoria do MPMS, com a finalidade de estabele-

cer práticas institucionais relativas ao recebimento e processamen-

to de denúncias anônimas;

 z Reunião com a finalidade de delinear campanha institucional 

voltada às eleições municipais de 2020;
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 z Reuniões de trabalho com a finalidade de estabelecer tratativas finais para aprovação da nova resolução 

institucional a balizar a atividade de fiscalização das fundações;

 z Lançamento da cartilha “Compras públicas em tempos de coronavírus”, oriunda de parceria desenvolvi-

da entre o MPMS e o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), com o objetivo de apoiar 

gestores públicos e pequenos negócios ante as restrições decorrentes da emergência de saúde pública 

provocada pelo coronavírus;

 z Lançamento da campanha eleitoral “Candidato que comete crime não merece chegar lá”, parceria entre 

o MPMS, o MPF e a FIEMS, com a finalidade de conscientizar o eleitorado acerca das práticas ilegais 

ocorridas no período de eleições, contando com o envio de camisetas, adesivos e cartazes para distribui-

ção junto às localidades correspondentes às Zonas Eleitorais de MS, além de divulgação em mídias locais;

 z Lançamento da ferramenta digital “Robô da Ficha Limpa”, tecnologia de inteligência artificial desenvolvi-

da pelo Laboratório de Inovação do MPMS, que tem por objetivo o auxílio dos trabalhos dos Promotores 

Eleitorais para identificação de possíveis irregularidades em registros de candidaturas;

 z Celebração do primeiro aditivo ao termo de cooperação técnica firmado entre o MPMS e o Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC/MS);

 z Participação no “Encontro Institucional CNMP e MPMS”, evento com a presença do Presidente da CEC/

CNMP, Conselheiro Silvio Amorim, em que foram apresentadas práticas anticorrupção do MPMS;

 z Fiscalização das Eleições 2020, mobilizando os Promotores de Justiça Eleitorais e demais membros do 

MPMS na tarefa de zelar pela escorreita realização do pleito municipal;

 z “Workshop em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da Corrupção”, evento virtual promovido 

pela CEC/CNMP, contando com a participação de membros do MPMS atuantes na área do patrimônio 

público.

Para o ano de 2021, o CAOPPFE pretende, em suas respectivas áreas de atuação, efetivar os seguintes 

projetos:

Patrimônio público e social: realizar diagnóstico acerca da existência e do efetivo funcionamento das con-

troladorias municipais em Mato Grosso do Sul, a fim de fomentar o fortalecimento da atuação do controle 

interno como mecanismo de proteção ao patrimônio público.

Fundações: colocar em prática os termos da Resolução nº 46/2020-PGJ, que passa a disciplinar a atuação 

do MPMS na fiscalização das fundações privadas e entidades de interesse social conforme o Marco Regula-

tório do Terceiro Setor.

Área eleitoral: acompanhar a regularidade das prestações de contas e transições de mandatos ante o pleito 

municipal realizado em 2020, fomentando a atuação extrajudicial e judicial, preventiva e repressiva do Minis-

tério Público Eleitoral no âmbito de Mato Grosso do Sul.
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4.1.3.2 Núcleo do Patrimônio Público, das Fundações e Eleitoral

Responsável:  Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger (até 3.5.2020) 

  Promotor de Justiça Fernando Martins Zaupa (a partir de 4.5.2020)

O Nupatri está vinculado ao CAOPPFE, nos termos do art. 3º, inciso 

III, da Resolução nº 17/2012-PGJ. No cumprimento de suas atribui-

ções, mantém cadastro no sistema SAJMP de todos os atendimen-

tos e solicitações de apoio. Além da análise das demandas, apresenta 

aos membros do MPMS roteiros de atuação e estudos sobre os mais 

variados temas, sempre em atenção ao atual cenário fático-jurídico.

O acionamento do Nupatri é realizado por meio do SAJMP, por e-mail 

e principalmente pelo aplicativo WhatsApp, com o intuito de oferecer 

uma devolutiva célere – na mesma hora ou no mesmo dia.

As atividades do Nupatri no ano de 2020 se consubstanciaram em: 

participação em 97 reuniões de trabalho; 262 atendimentos a soli-
citações de apoio aos Promotores de Justiça; 133 encaminhamen-
tos de materiais; elaboração de 15 materiais de apoio; participação 
em 3 eventos e em 4 operações.

Destacam-se também as seguintes atividades ou participações em 

evento:

 z Reunião virtual com a coordenadora da Força-Tarefa do MPMS 

contra a covid-19 e a diretoria do Sebrae/MS, via Microsoft Teams, 

para tratativas sobre o cumprimento pelas Prefeituras Municipais 

da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006, e tratamento 

diferenciado previsto para micro e pequenas empresas em proce-

dimentos licitatórios.

 z Reunião com Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Institucional e a Assep 

para tratar de questões relacionadas ao enfrentamento da covid-19 e atos na área de patrimônio público.

 z Reunião com a Controladoria Municipal de CG, a 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e integran-

tes da Rede de Controle de Gestão Pública de MS, via Microsoft Teams, para apresentação e explicações 

sobre o Portal Transparência específico para a covid-19 criado pelo Poder Executivo de Campo Grande.

 z Reunião com Chefe do Executivo, a Secretária Municipal da Saúde, Promotores de Justiça de Dourados e 

a Força-Tarefa, acerca do panorama da pandemia da covid-19 na região de Dourados.

 z Reunião do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro (PNLD), com o Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recupe-

ração de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edson Fábio Garutti Moreira, e o Delegado 

Robson Fernandes, da Policia Civil de São Paulo, via Microsoft Teams, para tratar de técnicas de investi-

gação e análise de LD.

Promotor de Justiça 

Fabio Ianni Goldfinger

Promotor de Justiça 

Fernando Martins Zaupa
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 z Reunião da Força-Tarefa com os Promotores de Justiça de Dourados, 

via Microsoft Teams, para tratar de medidas judiciais que serão 

tomadas pelos membros e pelo apoio da Força-Tarefa.

 z Atuação perante a Força-Tarefa do MPMS contra a covid-19, havendo 

encaminhado regularmente aos Promotores de Justiça relação e 

valores dos repasses das verbas (União e Estado de Mato Grosso do 

Sul) destinadas aos municípios, para o enfrentamento da covid-19, 

para assim haver uma atuação preventiva, de acompanhamento e 

fiscalização do emprego desses recursos.

Figura 55. Cartilha “Compras públi-

cas em tempo de coronavírus”

 z Reunião com o Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do 

Ministério Público, o Coordenador do CAOPPFE, e os Promotores de 

Justiça Gevair Ferreira Lima Junior e Ludmila de Paula Castro Silva, 

Assessora Especial do Procurador-Geral de Justiça e Coordenadora 

do Daex, para tratar da nova resolução das fundações e de atuação 

integrada.

 z Elaboração de roteiro de análise e investigação de contratações de 

escritórios de advocacia.

Figura 54. Transparência dos 

portais dos Municípios

 z Encaminhamento de roteiros, peças jurídicas e orientações (tutorial) 

para cobrança dos gestores da responsabilidade de disponibiliza-

rem informações dos empregos da verbas, licitações, dispensas 

e contratações, nos Portais da Transparência, porquanto a Lei nº 

13.979, de 6.2.2020, estabeleceu a obrigatoriedade de sítio especí-

fico para essa publicidade.

 z Elaboração e análise de minuta sobre fundações pelo MPMS 

(aprovada pelo CPJ em 27.11).

 z Operação “Redime”, contra fraude no patrimônio público, deflagra-

da em 5 estados da Federação.

 z Participação nas lives: “Atuação dos Promotores de Justiça do Pa-

trimônio Público antes e depois da pandemia”, “Transparência 

durante a pandemia” e “Improbidade administrativa em tempo de 

pandemia”.

 z Criação e lançamento da campanha institucional “Corrupção mata”.

 z Operação “Penúria”, deflagrada em Campo Grande.

 z Reunião na PGJ, com o Procurador-Geral de Justiça, o Presidente 

da ASMMP, o Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, As-

sessores Especiais e a Coordenadora da Força-Tarefa para tratar da 

campanha com o Sebrae-MS, da atuação resolutiva do MPMS e de 

denúncias anônimas na Ouvidoria.

 z Lançamento da cartilha “Compras públicas em tempos de corona-

vírus”, em parceria com o Sebrae-MS.
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 z Elaboração e envio aos Promotores de Justiça de material de apoio 

técnico: modelo de narrativa para tópico em petição inicial de ACP 

(dolo/culpa, individualização da conduta, erro grosseiro etc.).

 z Elaboração e apresentação ao Procurador-Geral de Justiça da 

minuta de resolução para possível disciplina do acordo de não per-

secução cível (ANPC) no âmbito do MPMS.

 z Elaboração e envio de modelo de ANPC (extrajudicial), nos moldes 

da resolução vigente.

 z Elaboração de material de apoio (portaria de PA, recomendação e 

diligências) e lançamento da campanha “Transição de mandato”.

Figura 56. Campanha “Transição de 

mandato”
 z Apresentação, no encontro institucional entre o CNMP e o MPMS, 

com o Conselheiro Silvio Amorim, da palestra “Atuação integrada 

e constante dos Promotorias de Justiça do Patrimônio Público”, 

tratando da atuação do MPMS na prevenção e na repressão à 

corrupção e à improbidade administrativa e do suporte do CAOPPFE 

e do Nupatri aos órgãos de execução.

 z Lançamento do novo leiaute do Portal do Nupatri, com a inserção 

dos materiais por temas.

 z Reunião com o Promotor de Justiça Paulo César Zeni, a equipe da 

TI e a assessoria do CAOPPFE, sobre a elaboração de programa 

para análise dos Portais de Transparência.

 z Elaboração de cartilhas/manuais.

Para o ano de 2021, o Nupatri sugere a realização de curso de inves-

tigação em improbidade e corrupção, em parceria com a ESMP-MS.
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4.1.4 Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça da Infância e da Juventude

Coordenação:  Procurador de Justiça Hudson Shiguer Kinashi

4.1.4.1 Núcleo da Infância e da Juventude

Responsável:  Promotora de Justiça Fabrícia Barbosa Lima

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância 

e da Juventude (CAOPJIJ) compõe a estrutura do MPMS como órgão 

auxiliar da atividade funcional na área especializada da infância e da 

juventude. Encontra-se sob a coordenação do Procurador de Justiça 

Hudson Shiguer Kinashi e, desde março/2019, conta com a estrutura 

do Núcleo da Infância e Juventude (Nuij), tendo sido designada a 

Promotora de Justiça Fabrícia Barbosa Lima, titular da 9ª Promoto-

ria de Justiça da comarca de Dourados, para assessoramento, sem 

prejuízo de suas funções.

O CAOPJIJ tem suas atribuições previstas na Resolução nº 17/2012-

PGJ, alterada pela Resolução nº 19/2018-PGJ, de 24.7.2018, e está 

voltada, em síntese, para a prestação de auxílio e orientação aos órgãos 

de execução que atuam na área especializada, por meio de realização 

de pesquisas e levantamentos, encaminhamento de atualizações le-

gislativas, confecção de modelos de peças jurídicas, atendimento de 

solicitações de apoio sobre assuntos complexos ou controvertidos e 

auxílio na articulação de políticas públicas.

Coordenador: 

Procurador de Justiça 

Hudson Shiguer Kinashi

Promotora de Justiça 

Fabrícia Barbosa Lima

Ainda, estabelece contato permanente com os demais centros de 

apoio de outros estados, buscando a troca de experiências, impres-

cindível para o aprimoramento das atividades, sempre respeitando a 

independência funcional de cada órgão de execução nas ações inten-

tando a concretização da proteção de crianças e adolescentes.

4.1.4.2 Campanhas e reuniões realizadas

 z 4.2: Reunião com o Subsecretário de Estado de Políticas Públicas 

para a Juventude, para tratar da indicação de dois membros do 

MPMS para comporem o Comitê Estadual de Acompanhamento e 

Fiscalização do Programa Identidade Jovem (CEAF – IDJOVEM).

 z 5.2: O Coordenador do CAOPJIJ e a Promotora de Justiça do Nuij 

receberam a Presidente do CRC/MS, Maria Leny Adania de Sylos, 

acompanhada pela Diretora Executiva, Selma Cristina de Oliveira 
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Silva, e pelo Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Alcyr 

Moreira Fernandes, para tratar sobre termo de cooperação técnica 

para desenvolvimento da campanha “Declare seu carinho”.

 z 14.2: Reunião entre a Promotora de Justiça do Nuij e os Promoto-

res de Justiça Nicolau Bacarji Junior (33ª Promotoria de Justiça de 

Campo Grande) e Luiz Gustavo Camacho Terçariol (17ª Promotoria 

de Justiça de Dourados), da área da infância e da juventude, para 

discutir a abertura do projeto “Família para Todos”, que trata da 

busca ativa de famílias para crianças e adolescentes aptos à adoção, 

em atendimento ao PEI/MPMS 2020-2025.

 z 20.2: Participação do Coordenador do CAOPJIJ na solenidade de 

inauguração da Escola Estadual Lino Vilachá, por meio do “Programa 

Pintando e Revitalizando a Escola com Liberdade”, em atenção a 

convite do TJMS.

 z Ainda durante o mês de fevereiro, o CAOPJIJ e o Nuij deram início 

às campanhas previstas no PEI/MPMS, primeiramente com a 

“Campanha de prevenção e combate ao consumo de bebidas alco-

ólicas por crianças e adolescentes durante o carnaval”, que contou 

com o apoio da Assecom na elaboração de arte ilustrativa, com o 

objetivo de conscientizar todos os envolvidos sobre o fornecimento 

de bebidas alcoólicas e drogas a menores de idade.

Figura 57. Campanha “O carnaval 

não deve acabar assim”.

Figura 58. Campanha “Declare seu 

carinho”.

 z Paralelamente, considerando a proximidade do período para Decla-

ração de Imposto de Renda 2019/2020, começou a ser articulada a 

campanha “Declare seu carinho”, com o objetivo de mobilizar con-

tribuintes (físicos e jurídicos) para a destinação de valor retido no 

imposto de renda em prol dos Fundos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, lançada oficialmente em 2.3.2020 nos 

meios de comunicação.

 z 25.3: A responsável pelo Nuij participou, por videoconferência, da 1ª 

reunião da Força-Tarefa contra a pandemia da covid-19, para fins de 

padronização e uniformização da atuação institucional do MPMS.

 z Em abril não houve realização de reuniões presenciais, mas o 

CAOPJIJ e o Nuij deram continuidade aos trabalhos e às demandas 

que foram surgindo com o novo cenário que se estabeleceu face à 

pandemia, especialmente no tocante aos casos mais voltados para 

o atendimento de crianças e adolescentes em razão do período da 

quarentena iniciado desde o mês anterior, conforme previsto na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Nesse período, houve grande procura por materiais específi-

cos sobre o tema, bem como modelos de peças jurídicas, além da 

participação nos debates institucionais relacionados à Força-Tarefa 

contra a covid-19.
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 z 16.4: Reunião por videoconferência entre o Nuij, o Núcleo da 

Cidadania (Nuci) e a SED, para tratar sobre merenda escolar e ativi-

dades não presenciais na rede pública estadual de ensino, durante 

o período de suspensão das aulas presenciais.

 z 20.4: Participação da Promotora de Justiça do Nuij na “Live da Soli-

dariedade – Declare seu carinho!”, com o Vereador Sérgio Nogueira, 

da Câmara de Vereadores do Município de Dourados, para tratar da 

campanha “Declare seu carinho”.

 z 19.5: Reunião por videoconferência entre a Desembargadora 

Elizabete Anache, Coordenadora da Infância e da Juventude do 

TJMS, a Promotora de Justiça do Nuij e os Promotores de Justiça 

Nicolau Bacarji Junior e Luiz Gustavo Camacho Terçariol para tratar 

sobre uma possível parceria entre os referidos órgãos para o de-

senvolvimento de um projeto que trata da busca ativa de famílias 

para crianças e adolescentes aptos à adoção – projeto “Família Para 

Todos”.

 z 20.5: Reunião por videoconferência entre a Promotora de Justiça 

do Nuij, Promotores de Justiça da Infância e da Juventude, repre-

sentantes da Força-Tarefa contra a covid-19, o Prefeito Municipal de 

Campo Grande e representantes das escolas particulares do referido 

município, entre outros, para tratar de medidas de prevenção à 

covid-19 concernentes ao cronograma de retorno das aulas nas 

escolas particulares.

 z de 23 a 25.5: “1º ENAPA On-line – 1º Encontro On-line de Grupos de 

Apoio à Adoção”, ocasião em que se reuniram virtualmente famílias 

adotivas, autoridades do meio jurídico, psicólogos, assistentes 

sociais, pedagogos e interessados no tema, com a participação de 

palestrantes nacionais e internacionais, para tratarem de diversos 

conteúdos e estudos, contribuindo para a integração e o forta-

lecimento da rede de proteção à infância e à juventude frente ao 

desafio de garantir o direito constitucional de convivência familiar e 

comunitária a crianças e adolescentes em situação de acolhimento.

 z 25.5: Participação na live “A atuação do Ministério Público na 

infância e na adolescência em tempos de pandemia”, realizada 

pela ESMP-MS, em que foram discutidas questões relacionadas à 

proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes e as medidas 

adotadas para conter o avanço da covid-19.

 z 18 e 25.5: Campanhas institucionais, com colaboração da Assecom, 

referentes ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, 18.5, e ao Dia Nacional da 

Adoção, 25.5.

Figura 59. Campanha “O que os 

olhos não veem, a criança sente”.
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Vale destacar que tais campanhas foram realizadas em plena pandemia, utilizando-se de todos os recursos 

audiovisuais disponíveis; para a primeira, foi feito um vídeo institucional, que ocupou espaço na mídia 

durante o decorrer do mês de maio, e, para a segunda, foi feito banner que deu enfoque às mães que 

decidem entregar seus bebês para adoção, o que é um procedimento totalmente diferente do abandono de 

filhos por suas mães.

Com o propósito de despertar mais pessoas a refletirem sobre a importância do tema em destaque, a 

Promotora de Justiça do Nuij participou de uma entrevista, no dia 26.5.2020, na TV Morena, ocasião em que 

debateu sobre a violência sexual contra menores.

 z 22.5: 1ª Reunião por videoconferência entre a Coordenação do CAOPJIJ e os Diretores dos Núcleos 

Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, durante a qual 

foram tratados os seguintes temas: 1) atividades remotas para alunos da rede de educação básica; 2) pla-

nejamento do retorno das aulas presenciais da rede pública e particular – importância do embasamento 

técnico nas decisões dos gestores; 3) medidas de prevenção nas Unidades Educacionais de Internação 

(Uneis), acolhimento e Conselho Tutelar; 4) atuação da DPE nas questões individuais da infância e da 

juventude – estratégias de atuação; 5) tratativas com a Comissão da Infância e Juventude do TJMS sobre 

afixação de placas e site/app com vídeos de crianças e legislação estadual sobre adoção; 6) estratégias de 

atuação relacionadas ao regime de semiliberdade; 7) remessa de material para o Conselho Tutelar após o 

distanciamento social; 8) metodologia para as próximas reuniões.

 z 26.5: Reunião entre o Procurador-Geral de Justiça, a Secretaria-Geral do MPMS, a Promotora de Justiça 

do Nuij e a Força-Tarefa do MPMS contra a covid-19, com o objetivo de debater sobre o teletrabalho e 

outras medidas de prevenção à doença no âmbito do MPMS.

 z 17.6: Reunião da Força-Tarefa contra a covid-19 com a Prefeita Municipal de Dourados, Délia Zakuk, e sua 

equipe de trabalho, para tratar sobre a pandemia em Dourados, e com os representantes dos núcleos 

vinculados aos CAOs do MPMS, para o alinhamento de ações.

 z Nos meses de julho e agosto, a Promotora de Justiça do Nuij supriu as demandas do CAOPJIJ em razão 

de férias e licença médica de seu coordenador, inclusive havendo participado do “1º Fórum Nacional 

de Crianças e Adolescentes Vítimas no Contexto de Pornografia na Internet”, realizado on-line, de 29 

a 31.7, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), bem como participado na 

confecção de informativos e de diretrizes da Força-Tarefa contra a covid-19, com o objetivo de subsidiar 

e uniformizar os trabalhos dos órgãos de execução no combate à pandemia. Foi cancelada, em razão de 

imprevistos, a 2ª reunião ordinária com os Diretores do Núcleos Regionais das Promotorias de Defesa dos 

Direitos da Infância e da Juventude, agendada para o decorrer de agosto,

 z 28.8: Participação da Promotora de Justiça do Nuij em reunião plenária virtual da Comissão Permanente 

da Infância e da Juventude (Copeij), do Grupo Nacional dos Direitos Humanos (GNDH), do CNPG.

 z 9.9: Reunião da Promotora de Justiça do Nuij com representantes da Comissão da Infância e Juventude 

do TJMS, para tratar da entrega voluntária de bebês para adoção, tema de campanha desenvolvida pelo 

MPMS e, também, de curso promovido pela ESMP-MS.

 z 22.9: Estiveram reunidos, por videoconferência, os membros do MPMS representantes da Comissão Per-

manente de Educação (Copeduc) e da Copeij de todo o País. Na oportunidade, as experiências desen-

volvidas pelos membros do Ministério Público brasileiro foram compartilhadas por meio de diversos de-
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poimentos. Eles se reuniram para a emissão de um posicionamento que se mostrasse em sintonia com 

a maior segurança para as crianças e os adolescentes. Nesse sentido, defenderam que a retomada das 

aulas presenciais ocorresse de maneira gradual, respeitando os protocolos sanitários, pois a educação 

é um direito fundamental essencial ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Nessa reunião, 

também foram tratadas questões como parâmetros mínimos para os protocolos sanitários para o retorno 

e para a proteção dos interesses de alunos com deficiência. O evento foi prestigiado por mais de 50 Pro-

motores e Procuradores de Justiça de todo o Brasil.

 z No tocante à atuação no mês de setembro, também é importante destacar que foram intensas as dis-

cussões no âmbito do direito à educação, quanto ao retorno às aulas presenciais, em razão dos dados de 

estabilidade evidenciados no acompanhamento da pandemia da covid-19.

 z Preparação para a campanha comemorativa ao Dia das Crianças, com o lançamento de ideias e sugestões 

da equipe.

 z 6.10: Reunião on-line do Grupo de Trabalho Acolhimento Familiar, da Copeij, com a participação da 

Promotora de Justiça do Nuij.

 z 8.10: Reunião entre o Procurador-Geral de Justiça e os Coordenadores dos CAOs e responsáveis por 

núcleos e grupos de atuação, para alinhamento institucional.

 z Criado vídeo institucional comemorativo ao Dia das Crianças, 12,10, desenvolvido pela Assecom com as 

ideias fomentadas em equipe.

 z 28 e 29.10: Reuniões institucionais com o Procurador-Geral de Justiça e os integrantes da Força-Tarefa 

contra a covid-19 (dia 28) e com a ESMP-MS, os núcleos e grupos de atuação especial do MPMS (dia 29), 

para estabelecimento de novas estratégias alinhadas de enfrentamento à pandemia.

 z 10.11: Reunião da Copeij, por videoconferência, com a participação da Promotora de Justiça Fabrícia 

Barbosa Lima no Grupo de Trabalho Acolhimento Familiar.

 z 20.11: 2ª Reunião Ordinária com os Diretores dos Núcleos Regionais das Promotorias de Defesa dos 

Direitos da Infância e da Juventude, por videoconferência.

 z Em dezembro, o CAOPJIJ se voltou para serviços internos, entre eles o andamento dos projetos e 

campanhas desenvolvidos durante o ano, bem como os ajustes finais do Manual de Atuação do Conselho 

Tutelar.

4.1.4.3 Acompanhamento dos procedimentos instaurados 
nas Promotorias de Justiça

Ao CAOPJIJ compete também receber e acompanhar todos os procedimentos instaurados nas comarcas do 

Estado de Mato Grosso do Sul. Com o advento do SAJMP e a publicação da Resolução nº 14/2017-CPJ, de 

18.12.2017, foi modificada a forma de recebimento dos procedimentos pelos CAOs (art. 57), que passou a se 

dar mediante geração de relatórios a partir da base de dados do sistema SAJMP.

Assim, em 2020, foram acompanhados 3.906 procedimentos oriundos das Promotorias de Justiça de todo 

o Estado, representando uma pequena queda em relação ao ano anterior, que apresentou 4.358 procedi-

mentos. Importante consignar, todavia, que as Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude permane-

ceram em constante atuação na proteção das crianças e dos adolescentes.
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Tabela 21. Acompanhamento de autos instaurados nas Promotorias de Justiça da Infância e da 
Juventude em 2020.

Quanto às correspondências e demais documentos, o CAOPJIJ, juntamente com o Nuij, recebeu um total 

de 131 ofícios e memorandos, 280 protocolos unificados, ao tempo em que expediram 51 ofícios, 2 ofícios 

circulares, 19 memorandos e 48 certidões. Além disso, o Nuij registrou formalmente 260 atendimentos e 

97 solicitações de apoio às Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, além de ter exarado 422 

despachos.

Nesse mesmo período, com a integração da Promotora de Justiça Fabrícia Barbosa Lima à Força-Tarefa 

contra a covid-19, o Nuij participou ativamente da elaboração de modelos de peças de procedimentos, in-

formativos, diretrizes e outros, com o objetivo de subsidiar/uniformizar os trabalhos dos órgãos de execução 

do MPMS.

Importante mencionar que foram instaurados e movimentados constantemente 30 PGEAs instaurados, 

para acompanhamento de temas cruciais para a área da infância e da juventude, vários relacionados a metas 

constantes do PEI/MPMS.

Ainda, com relação às atividades desenvolvidas pelo CAOPJIJ, destaca-se o apoio permanente prestado 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 à juventude, auxílio na confecção 

de pareceres em assuntos específicos, informações sobre eventos.

Tipo Quantidade

Notícia de fato 403

Procedimento administrativo 680

Procedimento preparatório 21

Inquérito civil 57

Ação civil pública 7

Medida de proteção 526

Ação de perda ou suspensão do poder familiar 89

Ação de apuração de atos infracionais 2.088

Termos de ajustamento de conduta celebrados 5

Recomendações administrativas 18

Outras ações 12

Total 3.906
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4.1.4.4 Disque 100

Além das atividades acima descritas, no ano de 2020 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 Secre-

taria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), atualmente correspondente ao Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH), importante instrumento de captação e distribuição 

on-line de denúncias contra violação dos direitos de crianças e adolescentes de todo o País.

Vale lembrar que o Ministério Público, desde o ano de 2017, passou a receber somente as denúncias em que 

figuram como suspeito alguma autoridade, agente público ou pessoa influente; nos casos de falta ou inexis-

tência de equipamento, programa ou serviço da política de atendimento da criança e do adolescente 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, entre outros.

Em razão desses fatores e, principalmente, em razão de o MDH estar em fase de mudanças no Sistema de 

Envio das Denúncias e da empresa responsável por este sistema, no exercício de 2020, foram recebidas 

28 denúncias pelo CAOPJIJ, o que reflete uma queda considerável, de 85%, em comparação ao ano 
anterior, em que houve 191 denúncias.

Para o ano de 2021, o CAOPJIJ traçou as seguintes metas:

 z Desenvolver um protocolo de escuta especializada para os municípios do Estado, em cumprimento à Lei 

nº 13.431, de 4.4.2017, e ao Decreto nº 9.603, de 10.12.2018;

 z Priorizar a atuação articulada para a implementação e/ou o aperfeiçoamento do serviço de acolhimento 

familiar em detrimento do acolhimento institucional;

 z Promover ações de estímulo de doações da sociedade aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, além do incentivo à divulgação das ações desenvolvidas com os recursos destinados no 

ano de 2021 e celebração de termo de cooperação com o Sindicato dos Contabilistas, dando continuida-

de ao PGEA nº 09.2020.00000939-8 (campanha “Declare Seu Carinho”);

 z Incentivar as adoções necessárias (crianças a partir de 5 anos, grupos de irmãos e crianças/adolescentes 

com patologia que não conseguiram inserção em família substituta pelo Sistema Nacional da Adoção, 

SNA), com a criação e o lançamento de plataforma digital de busca ativa de famílias, dando continuidade 

ao PGEA nº 09.2020.00001661-1 (projeto “Família para Todos”);

 z Realização de campanhas em parceria com a Assecom.
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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 CAODH é responsável pelo suporte técnico-jurídico, sem caráter vinculativo, aos Promotores de Justiça 

com atribuição nas referidas áreas de atuação em todo o Estado. Compete ao CAODH: 1) estabelecer o 

intercâmbio permanente com entidades, órgãos públicos e/ou privados que atuem em áreas afins, para 

obtenção de elementos técnico-especializados necessários ao desempenho de suas funções; 2) acompa-

nhar as políticas nacionais e estaduais referentes à sua área de atuação, realizando estudos e oferecendo 

sugestões às entidades públicas e privadas com atribuições nas respectivas áreas; 3) desenvolver programas 

e campanhas educativas voltados à sua área de atuação, com destaque para políticas inclusivas, o direito à 

saúde, a proteção à mulher em situação de violência doméstica, pessoas em situação de rua, proteção das 

pessoas com deficiência e dos direitos constitucionais do cidadão.

Em 2020, no âmbito do CAODH, foram criados o Grupo de Atuação 

Especial de Defesa da Saúde (Gaeds), por meio da Resolução nº 

17/2020-PGJ, de 5.5.2020, e o Grupo de Atuação Especial de Educação 

(Geduc), por meio da Resolução nº 18/2020-PGJ, de 5.5.2020. Ainda, foi 

alterada a Resolução nº 39/2012-PGJ, de 14.12.2012, pela Resolução 

nº 10/2020-PGJ, de 30.4.2020, quanto à designação de membro do 

MPMS para exercer a Coordenação Adjunta do Nevid, cuja coordena-

ção geral incumbe ao Coordenador do CAODH.

No exercício, o CAODH apresentou ou iniciou o desenvolvimento dos 

seguintes projetos:

 z Projeto Vacinômetro: visa enfrentar tanto as falhas relacionadas à 

baixa cobertura vacinal no Estado de Mato Grosso do Sul quanto 

a real possibilidade de reintrodução de doenças já erradicadas no 

Brasil, preveníveis por imunização, especialmente neste momento 

de pandemia, que pede mais atenção quanto à imunização da 

população.

Para o fim de fomentar o projeto nas Promotorias de Justiça com 

atribuição em direitos constitucionais do cidadão, bem como na 

área de infância e juventude, foram apresentados modelos institu-

cionais e peças jurídicas para instauração de procedimento admi-

nistrativo. Como resultado desse trabalho, o Vacinômetro foi im-
plementado em 34 comarcas do Estado.

34
COMARCAS DO ESTADO TIVERAM O 
VACINÔMETRO IMPLEMENTADO

Coordenador: Procurador de Justiça 

Francisco Neves Junior



115

Órgãos auxiliares de apoio às atividades de execução Relatório Anual de Atividades  |  2020

 z Projeto Paralelas: lançado no ano de 2015 pela Promotoria de Justiça de Rio Verde de Mato Grosso, o 

Projeto Paralelas vem sendo ampliado a outras comarcas do Estado como projeto institucional. A inicia-

tiva busca romper o ciclo de violência doméstica, por meio da imposição ao homem autor do referido 

ato violento da 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 capacitados.

O CAODH, objetivando replicar o Projeto Paralelas, firmou tratativa com a Coordenadoria Estadual da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em MS, criada no âmbito do TJMS em 2011, que 

resultou na elaboração de minuta de acordo de cooperação, que foi encaminhada ao Procurador-Geral 

de Justiça em 24.6.2020 (PGEA nº 09.2019.00001108-2).

 z Projeto Amparo: criado em 2019, visa fomentar a criação de grupo de apoio às mulheres em situação 

de violência doméstica nos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando acolhimento em 

órgãos competentes, escuta qualificada, reparação de danos, encaminhamento a atendimento psicológi-

co, reuniões periódicas com os responsáveis pelo grupo de apoio e com as vítimas, confecção de material 

de apoio e reunião semestral entre os Promotores de Justiça que executam o projeto.

Com apoio do Nuci, promoveu-se pesquisa com os órgãos de execução do MPMS que tiveram seus 

municípios no ranking do feminicídio, mapeando, por meio de preenchimento de checklist, a realidade 

da rede de proteção e atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar e de autores de 

violência, tendo ainda sido colhida manifestação dos Promotores de Justiça titulares quanto ao interesse 

em obter auxílio do CAODH na implantação do referido projeto.

 z Projeto Desperte Pró-Homem: busca 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 

envolve as seguintes etapas: 1) formação para membros e servidores do MPMS; 2) desenvolvimento de 

campanhas preventivas e informativas; e 3) desenvolvimento de grupos reflexivos para homens autores 

de violência.

 z Projeto Artes da Penha: busca a integração das ações no combate à violência doméstica, postas em 

prática pelo Nevid.

Em parceria com a Assecom, foi criada a campanha “Estamos aqui para apoiar você”, para o fim de 

estimular as vítimas de relacionamentos abusivos a reconhecerem situações de violência e buscarem 

ajuda. Em Campo Grande, a campanha está concentrada principalmente em locais que apresentam o 

maior índice de violência contra as mulheres, entre eles, os bairros Aero Rancho, Moreninhas, Tiradentes, 

Noroeste, Nova Lima e Nova Campo Grande, e as regiões do Anhanduizinho e Imbirussu.

O Consócio Guaicurus é um dos parceiros da campanha e 25 ônibus estão em circulação com adesivos e 

cartazes internos, com informações necessárias para que vítimas de violência doméstica possam procurar 

ajuda. Abaixo as imagens da campanha.
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Além dos projetos, em 2020, CAODH acompanhou as seguintes ações 

e acordos de cooperação técnica:

 z Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde (PGEA 

nº 09.2019.00000803-3): em 15.10, aconteceu a XIII Reunião 

Ordinária do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde 

de Mato Grosso do Sul, com a seguinte pauta: 1) Pesquisa do CNJ 

do Plano Nacional do Poder Judiciário — Judicialização e Sociedade: 

ações para acesso à saúde pública de qualidade, informações sobre 

a pesquisa encaminhada para os Magistrados, os Secretários de 

Saúde dos Municípios e o Secretário de Estado de Saúde; 2) provi-

dências a serem elaboradas para evitar reinfecções pela covid-19; 

3) fornecimento gratuito de fraldas descartáveis aos munícipes 

carentes pela Sesau, por força da Resolução nº 498, de 13.11.2019.

 z Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desapareci-
dos (Sinalid) em Mato Grosso do Sul (PGEA nº 09.2020.00003620-

7): implementado o Programa de Localização e Identificação de De-

saparecidos (PLID) no âmbito do MPMS, por força da Resolução nº 

41/2020-PGJ, de 18.11.2020.

 z Internação compulsória (PGEA nº 09.2019.00000766-7): o CAODH 

acompanhou medidas adotadas no entorno da antiga rodoviária, 

área que tem a presença de grande quantitativo de pessoas em 

situação de rua, inclusive em situação de drogadição, tendo em 

vista a provocação de alguns comerciantes daquela área, sendo 

constatado que a questão reclama intervenções interdisciplina-

res, em especial nas áreas de assistência social, saúde, segurança 

pública, patrimônio público e urbanismo, cuja atribuição é partilha-

Figura 60. Campanha “Estamos 

aqui para apoiar você”.
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da entre as Promotorias de Justiça da capital e, portanto, foram feitos os devidos encaminhamentos dos 

elementos coletados.

 z PGEA nº 09.2019.00001168-2: acordo de cooperação entre a UFMT e o MPMS, com objetivo de de-

senvolver atividades acadêmicas, tais como cursos, eventos e pesquisas, com a finalidade de produzir 

conhecimentos científicos abrangendo as temáticas de atuação do MPMS na área de Direitos Humanos. 

Em 1º.9, foi expedido o Memorando nº 32/2020/CAODH à SEG, acolhendo o parecer da Assetej.

 z PGEA nº 09.2019.00001170-5: renovação do Acordo de Cooperação nº 3, celebrado entre a Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (Seppir) e o MPMS, visando a 

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

de violência e controle externo da atividade policial. O CAODH encaminhou, em 20.10, à Seppir o plano 

de trabalho.

 z PGEA 09.2019.00001034-0: renovação de convênio com a SES que visa eleger um colaborador volun-

tário para cada prédio do MPMS nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em 2.9, houve enca-

minhamento de plano de trabalho à SEG, via Memorando nº 33/2020/CAODH.

Em 2020, o CAODH registrou 80 atendimentos e 412 movimentos em cadastros administrativos; cadastrou/

instaurou 161 protocolos, 7 solicitações de apoio e 7 PGEAs; expediu 11 ofícios circulares, 213 ofícios, 33 

memorandos, 20 solicitações de diligências e 1 despacho; e publicou 3 portarias.

4.1.5.1 Atenção básica de saúde

O CAODH analisou duas iniciativas do planejamento estratégico, quais sejam, fomentar a efetividade do 

Plano Regional da Rede de Atenção à Saúde Psicossocial e melhorar a cobertura da estratégia da saúde 

familiar na atenção básica, visando pensar em projetos ou ações a serem postos em prática.

Mediante solicitação do CAODH, o Nuci apresentou, em 31.8, estudo sobre a Rede de Atenção à Saúde Psi-

cossocial, visando impulsionar os órgãos de execução a promover melhora neste serviço nos municípios de 

Mato Grosso do Sul.

Ainda, em 3.10, foi feita solicitação de auxílio ao Gaeds visando facilitar a promoção de uma atuação articu-

lada e uniforme dos órgãos de execução do MPMS sobre o tema, que consta do Plano Diretor 2020/2022, 

com apontamento para execução no início de 2021.

Também no âmbito da atenção básica de saúde, o CAODH instaurou, em 30.9, o PGEA nº 09.2020.00003245-

5, para promover ações com vista ao cumprimento de uma das iniciativas do PEI/MPMS: a melhoria da 

cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica no território de cada município sul-mato-gros-

sense, com foco na adequação física e sanitária de todas as unidades de saúde, segundo a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB).

No referido procedimento, a Coordenadora Adjunta do Gaeds, Promotora de Justiça Filomena Aparecida 

Depolito Fluminhan, foi oficiada, nos termos da Resolução nº 17/2020-PGJ, para apresentar ao CAODH 

proposta de trabalho com vista ao cumprimento do objeto, mediante atuação articulada e uniforme dos 

órgãos de execução do MPMS que desempenham suas atribuições na defesa da saúde.
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Por fim, também no âmbito da atenção básica, o CAODH tem em andamento o PGEA nº 09.2019.00000879-

9, para tratar da Recomendação CNMP nº 68, de 18.12.2018, que sugere parâmetros para a atuação do Mi-

nistério Público no dever constitucional de defesa do acesso e da qualidade da atenção básica de saúde e 

na execução das atividades relacionadas à Ação Nacional de Saúde.

4.1.5.2 Participação em comitês

 z Comitê Estadual para Refugiados: o CAODH acompanha as ações deste Comitê, o qual aborda os desafios 

e perspectivas das migrações (PGEA nº 09.2019.00000802-2). Em 2020 foram realizadas duas reuniões 

(em 4.8 e 22.9).

 z Comitê Estadual de Prevenção e de Combate à Tortura (CEPCT): em 14.9, foi instaurado o PGEA nº 

09.2020.00003068-0, para acompanhamento das ações do CEPCT.

 z Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap/MS): o CAODH tem em andamento o PGEA nº 

09.2019.00000804-4, e em 2020 foram praticados os seguintes atos: 14.9 – reunião ordinária; 23.9 – en-

caminhamento de dados ao Caocrim referentes à apuração de crimes de redução a condição análoga à 

de escravo; 25.9 – expedição de ofício à coordenação do Cetrap/MS, encaminhando cópia de relatório de 

processos e inquéritos policiais que tramitam no Estado relacionados ao crime de redução a condição 

análoga à de escravo; 14.10 – reunião ordinária.

4.1.5.3 Reuniões, eventos e cursos

31.1: Reunião de trabalho do Nevid, na sala de reuniões do Unidade Rua da Paz do MPMS;

5.2: Reunião com o então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, com o Coordenador do Nevid 

e do CAODH, Procurador de Justiça Francisco Neves Junior, e com a Diretora-Geral da ESMP-MS, Procura-

dora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, para tratar sobre o VIII Encontro Estadual do MP na Lei Maria da 

Penha, com o tema “O olhar sobre a vítima no processo penal”;

4.3: Reunião de trabalho do Nevid, na sala de reuniões da Unidade Rua da Paz do MPMS;

3.6: Reunião entre os integrantes do Gaeds e do Nuci;

4.6: Reunião com o Geduc para discussão em torno da manifestação de interesse de retorno às aulas pre-

senciais por parte de alguns estabelecimentos de ensino da rede privada de Campo Grande;

5.6: Reunião de trabalho do Nevid, na sala de reuniões da Unidade Rua da Paz do MPMS;

22.7: Reunião com a Seplange, na sala do CPJ, para tratar do acompanhamento tático do planejamento 

operacional do CAODH;

15.10: Reunião do Núcleo de Apoio Técnico (NATJus) do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a 

Saúde, via Microsoft Teams;
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20.11: Participação na live Papo de Escola: “Dia da Consciência Negra”, 

promovida pela ESMP-MS;

Figura 61. Coordenador do CAODH, 

Procurador de Justiça Francisco 

Neves Junior, durante participação 

na live Papo de Escola: “Dia da Cons-

ciência Negra”.

20.11: Dando andamento ao projeto “Educação em Direitos Humanos”, 

em cumprimento ao termo de cooperação mútua celebrado entre o 

MPMS e o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED, o Coor-

denador do CAODH participou da 1ª edição da reunião dos gestores da 

Rede Estadual de Ensino de MS, REE/MS (PGEA nº 09.2019.00001164-

9);

24.11: Reunião com a Procuradoria-Geral de Justiça e o MDH;

25.11: Lançamento da Campanha “Estamos aqui para apoiar você”, 

em alusão aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres;

3.12: Participação no lançamento da 6ª edição da campanha “Compar-

tilhe o Natal”.

4.1.5.4 Campanha Compartilhe o Natal

No mês de dezembro de 2020, houve concretização da 6ª edição da 

campanha “Compartilhe o Natal”, promovida pelo CAODH, com apoio 

do Nuci e parceria da ASMMP, além de diversas instituições/empresas 

públicas e privadas.

Nessa edição a campanha contemplou instituições com crianças e 

jovens com deficiências (AMA; Cotolengo; Ismac; Associação Juliano 

Varela; Instituto Pestalozzi; Associação Renasce uma Nova Esperança; 

SED – Educ. Especial; Clube de Mães; Centro de Educação Especial 

Girassol (Cedeg/APAE) e APAEs de Aparecida do Taboado, Brasilândia, 



120

Órgãos auxiliares de apoio às atividades de execução Relatório Anual de Atividades  |  2020

Caarapó, Corumbá, Coxim, Dourados, Itaquiraí, Ladário e Três Lagoas; e 

entidades socioassistenciais (Aldeia Indígena Água Funda; Associação 

de Mulheres com Deficiência de Campo Grande, AMDEFCG; Instituto 

Maná do Céu para os Povos do Céu; Projeto Socioeducativo Harmonia 

e Frutos; Movimento Mãe Águia; Projeto Social Conectando Corações; 

Grupo da Fraternidade Espírita Hilário Silva; Liga do Bem; Asas do 

Futuro).

Mesmo ocorrendo de forma atípica, devido às medidas de segurança 

adotadas para evitar a contaminação pela covid-19, a campanha foi 

um sucesso; os brinquedos doados foram entregues nos locais de 

coleta e, por transferência e depósito bancário, foi contabilizado o 
valor de mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), convertidos em 

brinquedos e distribuídos às instituições parceiras.

Os processos de coleta, compra, triagem e entrega foram realizados 

por equipes de voluntários. As entregas dos brinquedos também foram 

feitas por meio de drive-thru e ao todo foram atendidas aproximada-

mente 5 mil crianças e adolescentes.

R$ 70.000
EM DOAÇÕES CONVERTIDOS EM  
BRINQUEDOS E DISTRIBUÍDOS ÀS  
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

5 mil
CRIANÇAS ATENDIDAS

Figura 62. Procurador-Geral de 

Justiça, Alexandre Magno Benites de 

Lacerda; Diretora-Geral da ESMP-MS, 

Jaceguara Dantas da Silva, Coorde-

nador do CAODH, Francisco Neves 

Junior, Coordenadora do Nuci, Ana 

Cristina Carneiro Dias, Presidente da 

ASMMP, Romão Avila Milhan Junior, 

Presidente do Sinsemp-MS, Vanduir 

Abadio Barbosa, e colaboradores 

durante evento de abertura da cam-

panha “Compartilhe o Natal”.

Para o ano de 2021, o CAODH pretende aperfeiçoar o projeto “Vacinô-

metro”; fomentar a efetividade do Plano Regional da Rede de Atenção 

à Saúde Psicossocial e melhorar a cobertura da estratégia da saúde 

familiar na atenção básica e do PLID/Sinalid, com o encaminhamento 

de modelos de atuação aos órgãos de execução; dar seguimento ao 

projeto “Desperte Pró Homem”; analisar a viabilidade de assinatura de 

convênio junto à SED para implantação da Ficha de Comunicação do 

Aluno Infrequente (Ficai) nas escolas da REE/MS.
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4.1.5.5 Núcleo da Cidadania

Coordenadora: Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias

O Nuci está vinculado ao CAODH e ao CAO das Promotorias de Justiça 

Cíveis, do Consumidor e do Idoso (CAOCCI), conforme o art. 3º, inciso V, 

da Resolução nº 17/2012-PGJ.

A atuação do Nuci tem como foco dar suporte técnico aos Promotores 

e Procuradores de Justiça com atribuição nas áreas cível, de direitos 

constitucionais do cidadão, de direitos humanos, de pessoas com defi-

ciência, do consumidor e do idoso, objetivando uma intervenção eficaz 

dos órgãos de execução do MPMS, oferecendo ações coordenadas e 

soluções céleres para as questões de maior complexidade.

As ações de maior destaque em 2020 conduzidas pelo Nuci foram:

 z Coordenação da Força-Tarefa contra a covid-19 (Portaria nº 1083/2020-PGJ)

Foi mantido estreito contato com os demais órgãos, em diversas esferas, buscando prover todos os en-

volvidos no combate à pandemia com informações atuais e unificadas, sempre com vistas a uma atuação 

consistente de todos os entes, respeitados os princípios da unidade do MPMS e da independência 

funcional de seus membros. Para facilitar a consulta aos comunicados, atos normativos, informativos e 

diretrizes da Força-Tarefa pelos membros e servidores do MPMS, foi instituída uma página específica que 

pode ser acessada pelo link: https://www.mpms.mp.br/coronavirus?area=Comunicados-4.

Foram emitidos 18 informativos e 12 diretrizes de atuação fundamentada, além de terem sido disponibiliza-

dos modelos de peças processuais relacionadas ao enfrentamento das questões mais complexas impostas 

pela pandemia de covid-19, tudo sob coordenação do Nuci e do CAODH.

Também foi criado o “Painel covid-19”, ferramenta em BI que se destina a acompanhar a evolução da doença 

no Estado e a situação dos leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva (UTI) disponíveis para o tratamen-

to do novo coronavírus. Desenvolvido pela Seplange, em parceria com a Força-Tarefa contra a pandemia da 

covid-19, a ferramenta está à disposição na página do MPMS.

Figura 63. “Painel covid-19”, dispo-

nível na página do MPMS.

Promotora de Justiça 

Ana Cristina Carneiro Dias
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O painel é alimentado diariamente com dados extraídos do censo estadual, mediante acesso que foi 

outorgado ao MPMS por meio da SES, havendo disponibilização dos dados a partir da junção da taxa de 

ocupação com o Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI disponíveis para tratamento da covid-19 nos 

municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

Desse modo, a ferramenta conta com informações relevantes para o monitoramento do avanço do número 

de casos suspeitos, confirmados e de óbitos, da quantidade de leitos ocupados e livres e da taxa de ocupação 

dos leitos clínicos e de UTI. Assim, por meio da análise dos gráficos e dos indicadores dinâmicos presentes, 

os Promotores de Justiça têm elementos que visam nortear suas ações, traçando estratégias para o enfren-

tamento de possíveis sobrecargas na rede pública de saúde.

A sociedade, por sua vez, também pode acessar o painel para obter informação de como anda a taxa de 

ocupação de leitos com a covid-19 em seu município e na sua região.

O compromisso permanece em buscar as melhores soluções ao enfrentamento da situação de emergência 

em saúde pública em razão da pandemia, de forma que o sistema de saúde esteja adequado ao atendimen-

to digno da população; que sejam adotadas medidas de prevenção pelo poder público condizentes com os 

posicionamentos técnicos das autoridades sanitárias e com o mínimo sacrifício da economia e da subsis-

tência da população; que os recursos públicos sejam geridos com eficiência, transparência e idoneidade; e 

que os direitos dos grupos vulneráveis (consumidor, crianças e adolescentes, deficientes, idosos, vítimas de 

violência doméstica e pessoas institucionalizadas ou em cumprimento de pena) sejam priorizados e respei-

tados.

A atuação da Força-Tarefa destacada pela imprensa no período foi:

 z 3.7: “Força-Tarefa faz reunião para conhecer o Programa do Governo Estadual de Saúde e Segurança 

da Economia”, disponível em: https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/07/forca-tarefa-faz-reuniao-para-

-conhecer-o-programa-do-governo-estadual-de-saude-e-seguranca-da-economia.

 z 15.7, “Nova data é fixada para eventual retorno das aulas na rede privada de ensino na Capital”, disponível 

em: https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/07/nova-data-e-fixada-para-eventual-retorno-das-aulas-na-

-rede-privada-de-ensino-na-capital.

 z 28.7: “MPMS reúne-se com rede particular de saúde para tratar da recusa de atendimento a pacientes 

do SUS com covid-19”, disponível em: https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/07/mpms-reune-se-com-

-rede-particular-de-saude-para-tratar-da-recusa-de-atendimento-a-pacientes-do-sus-com-covid-19.

 z 3.8: “Ministério Público Estadual amanhece vistoriando estrutura de atendimento da saúde na capital”, 

disponível em: https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/08/ministerio-publico-estadual-amanhece-visto-

riando-estrutura-de-atendimento-da-saude-na-capital.

 z 5.8: “Força-tarefa dá continuidade ao terceiro dia de fiscalização em hospitais de Campo Grande”, dispo-

nível em: https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/08/forca-tarefa-da-continuidade-ao-terceiro-dia-de-

-fiscalizacao-em-hospitais-de-campo-grande.
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 z 7.8: “Sem acordo em audiência de conciliação, Prefeitura continua firme no propósito de manter a flexibili-

dade do Decreto nº 14.402, de julho de 2020”, disponível em: https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/08/

sem-acordo-em-audiencia-de-conciliacao-prefeitura-continua-firme-no-proposito-de-manter-a-flexibili-

dade-do-decreto-n-14402-de-julho-de-2020.

 z 13.8: “Em reunião na sede do MPMS, fica acordada a volta às aulas da rede privada de ensino para 

setembro”, disponível em: https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/08/em-reuniao-na-sede-do-mpms-

-fica-acordada-a-volta-as-aulas-da-rede-privada-de-ensino-para-setembro.

A Coordenadora do Nuci, atuando na coordenação da Força-Tarefa contra a covid-19, prestou apoio à 25ª 

Promotoria de Justiça de Campo Grande para a celebração de TAC com escolas particulares da capital para 

desconto nas mensalidades escolares durante o período pandêmico.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), 

emitiu a Nota Técnica nº 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ sobre essa questão e, em resumo, concluiu 

que a responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor é baseada na teoria do risco da atividade e 

que existem posicionamentos (inclusive do STJ) admitindo as hipóteses de exclusão de responsabilidades 

decorrentes de caso fortuito e força maior, como é o caso da suspensão das atividades por força da covid-19 

e das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

Por esse motivo, a Senacon defendeu que adoção da via judicial na discussão dos contratos de prestação 

de serviços educacionais deve conduzir à alegação de caso fortuito e força maior, o que poderia resultar no 

cancelamento dos contratos e em prejuízos enormes para a vida acadêmica de milhares de estudantes.

Com essa fundamentação, foi realizado trabalho integrado entre representantes do MPMS, da DPE e da 

Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), com notificação de 296 escolas, na 

tentativa de se buscar soluções amigáveis para garantir a prestação do serviço, ainda que de forma alterna-

tiva.

Por fim, houve adesão significativa das instituições privadas do Estado ao acordo proposto, num total de 

113 escolas.

Visando facilitar consulta à população das escolas que aderiam ao acordo, foi idealizada pelo Nuci, em auxílio 

ao CAOCCI, uma ferramenta para esse fim, acessível por meio de banner que consta na página principal do 

portal MPMS.

 z Projeto Vacinômetro

O modelo em BI do Vacinômetro foi disponibilizado na página do MPSocial (https://mpsocial.mpms.mp.br/

index.htm) e contém os indicadores dos índices de cobertura vacinal de cada cidade, atualizados diariamen-

te, com comparação à meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

A STI foi acionada para a ampliação do projeto, possibilitando abrangência dos dados de cobertura vacinal e 

emissão de relatórios de diagnóstico, ranking e comparação de todas as unidades da federação.

https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/08/em-reuniao-na-sede-do-mpms-fica-acordada-a-volta-as-aulas-da-rede-privada-de-ensino-para-setembro
https://www.mpms.mp.br/noticias/2020/08/em-reuniao-na-sede-do-mpms-fica-acordada-a-volta-as-aulas-da-rede-privada-de-ensino-para-setembro
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 z Projeto Paralelas

Lançado no ano de 2015 pela Promotoria de Justiça de Rio Verde 

de Mato Grosso, que tinha à frente a Promotora de Justiça Fernanda 

Proença de Azambuja à época, o Projeto Paralelas vem sendo ampliado 

a outras comarcas do Estado como projeto institucional. A iniciativa 

busca romper o ciclo de violência doméstica, por meio da imposição ao 

homem autor da violência doméstica da obrigação de comparecimen-

to 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 capacitados. O BI do projeto tem a 

seguinte interface:

Figura 64. Projeto Vacinômetro.

Figura 65. Projeto Paralelas.
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 z Projeto Amparo

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, en-

caminhamento a atendimento psicológico, reuniões periódicas com os responsáveis pelo grupo de apoio 

e com as vítimas, confecção de material de apoio e reunião semestral entre os Promotores de Justiça que 

executam o projeto.

O projeto foi criado em junho de 2019, durante a revisão do PEI-MPMS, e, juntamente com o Projeto Paralelas, 

foi escolhido como uma das iniciativas a serem institucionalizadas pelo MPMS, via CAODH. Teve início no 

segundo semestre de 2019 e foi implantado na 72ª Promotoria de Justiça da capital, com atuação na Casa 

da Mulher Brasileira. Em Chapadão do Sul, por meio da 2ª Promotoria de Justiça, o Projeto Amparo promoveu 

diversos encontros e rodas de debates com diferentes atores da sociedade para alertar a população sobre a 

gravidade da violência contra a mulher. Desde que foi decretado o isolamento social nos municípios, devido 

à pandemia da covid-19, o Projeto Amparo encontrou na internet um novo canal para difundir informações 

e prestar os serviços necessários, já que os encontros presenciais foram cancelados.

O Nuci esteve em reunião com a Subsecretária de Políticas Públicas para a Mulheres, visando tratar sobre a 

possibilidade de implantação do projeto também nos demais municípios do Estado.

Ainda, em 2020, o Nuci, em apoio ao CAODH, promoveu pesquisa com os órgãos de execução do MPMS que 

tiveram seus municípios no ranking do feminicídio, mapeando, por meio de preenchimento de checklist, a 

realidade da rede de proteção e atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar e de autores 

de violência, tendo ainda colhido manifestação dos Promotores de Justiça titulares quanto ao interesse em 

obter auxílio do CAODH na implantação do referido projeto.

 z Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID)

Foi criado o PLID no âmbito do MPMS, por meio da Resolução nº 41/2020-PGJ, implementada por meio 

do PGEA nº 09.2020.00002248-0, que foi iniciado por encaminhamento do Procurador-Geral de Justiça 

(Protocolo nº 02.2020.00034202-2).

Com a publicação da resolução que instituiu o PLID/Sinalid no MPMS, deu-se início às providências para 

disponibilização de modelo de atuação aos órgãos de execução para efetiva implementação nas comarcas 

do Estado.

 z Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir)

Instituído pela Lei nº 12.288, de 20.7.2010, o Sinapir tem sido importante instrumento para implementação 

de uma política de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial nos municípios. O Nuci 

promoveu levantamento das Promotorias de Justiça que, após provocação, adotaram providências para 

adesão ao Sinapir pelos gestores públicos.
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Verificou-se baixíssima adesão dos gestores municipais do Estado, 

sendo esta justificada principalmente pela impossibilidade de cumpri-

mento dos requisitos exigidos em ano eleitoral.

Constatou-se também ausência de intervenção de mais da metade 

das Promotorias de Justiça e, das Promotorias de Justiça que intervi-

ram, grande parte não vislumbrou o caráter coercitivo da lei de forma 

a viabilizar a adoção de medidas impositivas ou coercitivas.

Com efeito, há necessidade de analisar a pertinência de adoção de 

outras medidas para contribuir com a política de enfrentamento ao 

racismo e promoção da igualdade racial nos municípios, análise esta 

que foi programada para o ano de 2021.

 z Atuação quanto a pessoas em situação de rua no entorno da 
antiga rodoviária de Campo Grande

Por meio do PGEA nº 09.2019.00000997-6, o Nuci analisou o cenário 

da antiga rodoviária de Campo Grande e as medidas possíveis de 

serem adotadas, tendo em vista a provocação de alguns comerciantes 

da área central de Campo Grande quanto ao excesso de moradores de 

rua naquela localidade.

O problema não se resume à possibilidade jurídica de internação in-

voluntária ou compulsória dos usuários de drogas em situação de rua, 

conforme constou na solicitação inicial. Verificou-se que a questão 

reclama intervenções interdisciplinares, em especial nas áreas de 

Assistência Social, Saúde, Segurança Pública, Patrimônio Público e 

Urbanismo, cuja atribuição é partilhada entre as Promotorias de Justiça 

da capital.

Com efeito, o Nuci fomentou o encaminhamento dos elementos 

coletados no PGEA nº 09.2019.00000997-6 para os órgãos de 

execução com atribuição na área, para viabilizar intervenção eficaz no 

assunto.

 z Pacientes regulados - Gerência de Regulação Hospitalar

Em agosto de 2020, o Nuci passou a monitorar o encaminhamento de 

pacientes a Campo Grande pelos municípios de referência, recebendo 

diariamente relatório das solicitações, que são enviados pela Gerência 

de Regulação Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde. Essa análise 

é feita nos autos do PGEA nº 09.2020.00002670-9.

Não provocados: 56%

Recusaram adesão: 18%

Manifestaram 
interesse: 11%

Cientificados
- Sem Manifestação: 6% 

Aderiram: 5%

Em análise: 4%

Sinapir em MS - Municípios

Figura 66. Dados do Sinapir em MS.
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 z Projeto de Análise Laboratorial de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos e Água

O Nuci acompanha o Projeto de Análise Laboratorial de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos e Água que 

será executado no Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do PGEA nº 09.2019.00002535-4.

Em 17.8, foi expedido o Ofício nº 135/2020/NUCI/PGJ para indagar ao Secretário de Estado de Saúde se já 

estão disponíveis os resultados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), 

da Anvisa, relativos aos anos de 2019-2020, pedindo, em caso positivo, a disponibilização ao MPMS para 

conhecimento. Em resposta, a SES informou que, no ano de 2020, o programa foi suspenso em função da 

pandemia do coronavírus e, quanto aos resultados referentes a 2019, ainda não haviam sido recebidos todos 

os laudos de análise, havendo sido encaminhados para conhecimento os laudos de análise laboratorial de 

2019.

 z Mecanismos de avaliação étnico-racial para cotas raciais da UFMS

Nos autos do PGEA nº 09.2019.00002452-2, o Nuci avaliou os mecanismos empregados na identificação do 

componente étnico-racial pela UFMS e se estão ou não em conformidade com a ordem constitucional no 

Estado de Mato Grosso do Sul, em cumprimento à Recomendação CNMP nº 41, de 9.8.2016.

Foram analisadas as decisões judiciais acerca dos critérios adotados pela UFMS para avaliação e validação da 

autodeclaração da condição de pessoa preta, parda e/ou indígena, para fins de matrícula em curso superior, 

utilizando-se reserva de vagas para cotas raciais. A partir dessas decisões, será analisada a legalidade dos 

critérios utilizados.

 z Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde

O Nuci acompanha as ações do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde por meio do PGEA nº 

09.2019.00001324-7.

Neste período pandêmico, as reuniões do comitê estão suspensas, mas, dando continuidade ao acompa-

nhamento das medidas em torno da diminuição da judicialização no Estado, a DPE foi oficiada em 29.7, 

considerando informação de que estariam avançadas as tratativas para criação e entrada em funcionamen-

to da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos (CASC) para as demandas de saúde, com solicitação 

de informações atualizadas.

 z Em resposta por ofício, em 8.9.2020, informou-se que a DPE e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso do Sul (PGE), firmaram termo de mútua cooperação para a utilização da CASC no âmbito da PGE, 

objetivando a formalização de acordos administrativos na área da saúde com o intuito de evitar a judicia-

lização do caso e/ou buscar a conciliação em ações judiciais já em curso, para as situações definidas em 

resolução conjunta da PGE e da SES.

 z Campanha Compartilhe o Natal

O Nuci, em conjunto com o CAODH, finalizou, em dezembro de 2020, a 6ª edição da campanha “Compar-

tilhe o Natal”, beneficiando mais de 5 mil crianças e adolescentes com deficiência ou em vulnerabilidade 

social.
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O Nuci em 2020 também participou dos seguintes eventos:

 z 14. e 17.1: Reunião da Coordenadora do Nuci com a Procuradoria-Geral de Justiça;

 z 31.1: Reunião de trabalho do Nevid, na sala de reuniões da Unidade Rua da Paz;

 z 4.2: Reunião com o Procurador de Justiça Aroldo José de Lima, Coordenador do CAOCCI, para tratar do 

Projeto Consenso, que tem como objetivo reorientar a atuação institucional na seara cível;

 z 5.2: Reunião com o então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, com o Coordenador do 

Nevid e do CAODH, Procurador de Justiça Francisco Neves Junior, e com a Diretora-Geral da ESMP-MS, 

Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, para tratar do VIII Encontro Estadual do MP na Lei 

Maria da Penha;

 z 28.2: Reunião com a Defensora Pública Eni Maria Sezerino Diniz para tratar sobre as pessoas em situação 

de rua que permanecem como andarilhas na região central de Campo Grande;

 z 4.3: Reunião de trabalho do Nevid, na sala de reuniões da Unidade Rua da Paz;

 z 8.3: Reunião com o Consórcio Guaicurus sobre os impactos resultantes da pandemia do novo coronaví-

rus, com o objetivo de assegurar a continuidade do serviço público de transporte coletivo;

 z 20.3: Reunião de emergência com o Procurador-Geral de Justiça e instituições sobre a prevenção ao 

contágio da covid-19;

 z 7.4: Reunião com o Ministro da Saúde sobre o enfrentamento à pandemia;

 z 17.4: Reunião com a SES para tratar: da complementação alimentar e nutricional aos estudantes que são 

de famílias vulneráveis, instituída pelo Decreto nº 15.405, de 3.3.2020, que determinou o acréscimo de 

R$ 60,00 (sessenta reais) ao valor fixado aos beneficiários do Programa Vale Renda (por meio do Decreto 

nº 14.980, de 27.3.2018), que possuem dependentes matriculados na REE/MS; dos kits com merenda 

que serão entregues a todos os alunos da REE/MS com recurso do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE); da forma de ensino a distância na rede pública estadual, conforme previsão na Resolução 

SED nº 3.745, de 19.3.2020, tendo o MPMS demonstrado preocupação quanto à continuidade da apren-

dizagem dos alunos dessa rede;

 z 20.5: Reunião com Prefeito de Campo Grande e representantes das escolas privadas, em busca de alter-

nativas para volta às aulas;

 z 28.5: Reunião on-line, pelo aplicativo de comunicação Zoom, com os focalizadores nacionais para tratar 

sobre o uso da cloroquina e as recomendações expedidas pelo MPF;

 z 1º.6: Reunião via plataforma de comunicação Zoom, com o Gabinete Integrado de Acompanhamento da 

Epidemia covid-19 (Giac), com os focalizadores dos Ministérios Públicos Estaduais, do MPF e do Ministério 

da Saúde;

 z 2.6: Reunião com os Coordenadores de Núcleos na sala de reuniões da Unidade Chácara Cachoeira;

 z 3.6: Reunião com o Gaeds;

 z 4.6: Reunião com o Geduc para discutir manifestação de interesse de retorno às aulas presenciais por 

parte de alguns estabelecimentos de ensino da rede privada de Campo Grande;
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 z 5.6: Reunião com a Secretária Adjunta de Estado de Saúde, Christinne Maymone, para discussão do tema 

“A pandemia da covid-19 em Mato Grosso do Sul: desafios e possibilidades de enfrentamento”;

 z 10.6: Participação no programa da Rádio Educativa para tratar sobre a possibilidade de retorno às aulas 

presenciais na rede particular de ensino;

 z 10.6: Reunião com a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT/

MS), Cândice Gabriela Arosio, para tratar sobre a política de testagem no Estado e o uso da hidroxicloro-

quina;

 z 16.6: Reunião entre os membros do Força-Tarefa do MPMS contra a pandemia, a SES, a PGE e equipe 

técnica para apresentação da situação sanitária de Dourados-MS quanto à pandemia da covid-19;

 z 16.6: Participação na live do Instituto de Direito Administrativo (IDAMS), via Instagram, para debater sobre 

os desafios da atuação do MPMS na pandemia;

 z 16.6: Reunião virtual com a Promotora de Justiça Juliana Nonato, titular da 1ª Promotoria de Justiça de 

Paranaíba, para discussão acerca do aumento repentino de casos no município de Paranaíba;

 z 16.6: Reunião entre os membros da Força-Tarefa do MPMS contra a pandemia para tratar do crescente 

número de casos de covid-19 em Dourados;

 z 17.6: Reunião com a Prefeitura de Dourados para discutir questões atinentes à situação municipal frente 

ao severo crescimento dos casos de covid-19;

 z 19.6: Live com o epidemiologista Wanderson Oliveira para tratar de providências adotadas quanto ao 

combate e enfrentamento à pandemia da covid-19;

 z 23.6: Reunião com o Consórcio Guaicurus, a Prefeitura e o CAOCCI para tratar sobre eventuais impactos 

resultantes da pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de assegurar a continuidade do serviço 

público essencial de transporte coletivo na capital;

 z 24.6: Reunião entre os membros da Força-Tarefa do MPMS contra a pandemia para discussão sobre 

possível retorno às aulas presencias e debate acerca da expedição do Informativo nº 17;

 z 25.6: Reunião com o Promotor de Justiça Fernando Martins Zaupa, membro do Força-Tarefa, e o Promotor 

de Justiça Ricardo Rottuno, titular da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, para discussão sobre a 

situação do município de Dourados, então epicentro da covid-19 em Mato Grosso do Sul;

 z 26.6: Reunião com os Promotores de Justiça de Dourados e Promotores de Justiça integrantes da Força-

-Tarefa, via sistema Microsoft Teams, para apresentação do levantamento dos dados e informações do 

sistema de saúde em Dourados, com as medidas e omissões constatadas;

 z 29.6: Participação na reunião do Centro de Operações Emergenciais (COE) do Estado, pela plataforma de 

comunicação Zoom;

 z 29.6: Reunião com o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, para tratar sobre a situação de 

Dourados em relação à pandemia da covid-19;

 z 30.6: Reunião, via Microsoft Teams, com os Promotores de Justiça de Dourados para tratar sobre a 

pandemia da covid-19 no Estado;

 z 30.6: Reunião com a DPE e o Promotor de Justiça Fabrício Proença de Azambuja para tratar sobre o 

retorno às aulas presenciais pela rede de ensino particular;
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 z 1º.7: Reunião com o Núcleo de Relações Institucionais e Estratégicas (NAE) da DPE para tratar sobre as 

possíveis formas de estratégias e articulações com o Estado em combate à pandemia da covid-19 em 

Dourados;

 z 2.7: Reunião, via plataforma de videoconferência Zoom, com os membros focalizadores dos Ministérios 

Públicos Estaduais e Wanderson Oliveira, médico epidemiologista;

 z 3.7: Reunião com a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul (Segov) 

para concessão de acesso ao Programa de Saúde e Segurança na Economia (Prosseguir), do Governo 

Estadual, para orientação aos gestores públicos quanto às medidas restritivas necessárias ao enfrenta-

mento da covid-19;

 z 6.7: Reunião com o COE, via plataforma de videoconferência Zoom;

 z 7.7: Reunião da Força-Tarefa com os Promotores de Justiça Ricardo Rottuno, Luiz Eduardo de Souza 

Santa’Anna Pinheiro, Amilcar Araujo Carneiro Junior e Fernando Martins Zaupa, para discussão em torno 

das estratégias de atuação com relação as irregularidades do patrimônio de Dourados;

 z 8.7: Reunião com a DPE, a 25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, o Colégio Bionatus e o Procon 

para tratar sobre TAC firmado visando concessão de descontos nas mensalidades, tendo em vista o 

regime de ensino remoto diante da pandemia da covid-19;

 z 14.7: Reunião com o Geduc para tratar acerca dos últimos ajustes para retorno às aulas presenciais na 

rede privada de ensino de Campo Grande;

 z 22.7: Participação no terceiro dia de fiscalização conjunta do MPMS, da Guarda Municipal, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), da Vigilância Sanitária e da Agetran;

 z 22.7: Reunião com a Seplange na sala do CPJ para acompanhamento tático do planejamento operacional 

do CAODH;

 z 23.7: Reunião com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Procuradoria-Geral de Justiça para 

discussão acerca do Programa Prosseguir;

 z 27.7: Reunião solicitada pela 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande para verificação, com os 

hospitais da rede particular de saúde, dos motivos das reiteradas recusas de vagas para pacientes do SUS 

nos contratos realizados com a Prefeitura Municipal de Campo Grande;

 z 30.7: Reunião com o COE;

 z 31.7: Reunião entre os integrantes da Força-Tarefa, a 32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e a 

Procuradoria-Geral de Justiça;

 z 31.7: Reunião com os Promotores de Justiça Luciano Furtado Loubet e Fernando Martins Zaupa para 

tratar sobre pedido formulado à Força-Tarefa para atuação em Campo Grande em relação aos casos de 

covid-19;

 z 3.8: Inspeção no Hospital Regional, Central de Regulação de Internação Hospitalar da Prefeitura de Campo 

Grande e Santa Casa de Misericórdia, com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre a real situação de 

recursos humanos, insumos e leitos de UTI na capital e analisar a possibilidade de ampliação dos leitos;

 z 5.8: Inspeção na Clínica Campo Grande, no Hospital do Proncor e no Hospital El Kadri, para diagnóstico 

da situação em relação aos recursos humanos, medicamentos, insumos, bem como análise da situação 

dos leitos em hospitais de Campo Grande e a possibilidade de ampliação;
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 z 6.8: Reunião na PGJ com a participação dos membros da Força-Tarefa, do Chefe de Gabinete do Procu-

rador-Geral de Justiça e do Procurador-Geral de Justiça;

 z 7.8: Participação em audiência de conciliação realizada pelo Juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos 

e Individuais Homogêneos, designada em razão da ACP movida contra o Município de Campo Grande 

pela DPE, cujo pedido era de restrição das atividades na capital (lockdown);

 z 13.8: Reunião com o Geduc, para discussão de ajustes visando retorno às aulas presenciais na rede 

privada de ensino de Campo Grande;

 z 14.8: Reunião com a Seplange para discussão acerca do novo formato de BI de leitos hospitalares na 

página da Força-Tarefa;

 z 14.8: Reunião da Força-Tarefa com os Promotores de Justiça da Saúde de Campo Grande, para discussão 

sobre a necessidade de monitoramento dos casos positivos de covid-19 na capital;

 z 17.8: Entrevista ao vivo sobre o projeto “Vacinômetro” na Rádio Educativa, na Rádio CBN e na TV Morena;

 z 18.8: Reunião com o COE para discussão sobre as ações adotadas pelo Estado e pelos municípios em 

combate à covid-19;

 z 19.8: Reunião com a Promotoria de Justiça de Nioaque e outros participantes para discussão acerca do 

fechamento de frigorífico por descumprimento às normas do Plano de Biossegurança;

 z 20.8: Reunião com a Coordenadoria de Políticas Específicas para a Educação (COPEED), para tratar sobre 

o projeto “Educação em Direitos Humanos”;

 z 24.8: Entrevista com a TV morena, por meio do jornal MS 2, para apresentação do projeto “Vacinômetro”;

 z 27.8: Reunião com a Procuradoria-Geral de Justiça para discussão acerca da campanha a ser desenvolvi-

da em parceria com o Sebrae-MS;

 z 1º.9: Reunião com o COE, via plataforma de videoconferência Zoom;

 z 2.9: Lançamento da cartilha “Compras públicas em tempos de coronavírus” pelo MPMS e pelo Sebrae-

MS;

 z 3.9: Reunião realizada pelo Geduc com intuito de definir os últimos ajustes para retorno às aulas presen-

ciais na rede privada de Campo Grande;

 z 4.9: Deliberação virtual do COE, via plataforma de videoconferência Zoom, sobre encaminhamento da 

questão eleitoral, tendo em vista a pandemia da covid-19, e regra de distanciamento social;

 z 9.9: Reunião com a 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande para tratar sobre as medidas que serão 

adotadas visando reduzir o défice de enfermeiros e técnicos de enfermagem no Hospital Regional de 

Mato Grosso do Sul;

 z 11.9: Reunião com o CNPG para tratar sobre o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos;

 z 14.9: Reunião do Cetrap/MS;

 z 14.9: Reunião com a Coordenadora Adjunta do Nevid, Promotora de Justiça Helen Neves Dutra da Silva, 

com a Coordenadora do Núcleo Criminal, Promotora de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani, e com a 

72ª Promotora de Justiça de Campo Grande, Clarissa Carlotto Torres, para tratar sobre projeto a ser de-

senvolvido com intuito de diagnosticar a vítima de feminicídio em Campo Grande;
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 z 16.9: Reunião, via videoconferência, com os focalizadores do Estado no Giac;

 z 21.9: Reunião na sala de reuniões da Unidade Chácara Cachoeira, com o Conselho Regional de Enferma-

gem de Mato Grosso do Sul (Coren/MS) e Hospital El Kadri para discutir sobre a suposta insuficiência de 

profissionais de enfermagem no mencionado hospital;

 z 23.9: Reunião com o servidor Arthur Reis Rimoldi, da Segov, para tratar da metodologia do Programa 

Prosseguir;

 z 23.9: Reunião com as Promotoras de Justiça Clarissa Carlotto Torres e Helen Neves Dutra da Silva, para 

tratar dos últimos ajustes do projeto “Quem são elas?”, destinado às mulheres vítimas de tentativa de 

feminicídio;

 z 23.9: Fiscalização do pleito eleitoral das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que irão compor o 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Mato Grosso do Sul (Consep/MS) 

no biênio 2020/2022;

 z 24.9: Reunião com o Procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves para tratar sobre o enca-

minhamento do plano eleitoral em função da covid-19 e regras sanitárias definidas pelo COE;

 z 24.9: Reunião com a SED para definir os últimos ajustes em relação à live “Educação integral e a superação 

das violências: a escola como instrumento social e educacional no combate às discriminações e precon-

ceitos”;

 z 25.9: Participação da Coordenadora do Nuci como palestrante na live “Educação integral e a superação 

das violências: a escola como instrumento social e educacional no combate às discriminações e precon-

ceitos”, promovida pela SED e disponibilizada no YouTube por meio do link https://www.youtube.com/

watch?v=dRpGSgpojjg;

 z 25.9: Reunião com o COE para tratar sobre as novas regras eleitorais para a Eleição de 2020 no Estado;

 z 1º.10: Reunião com o Nevid;

 z 5.10: Auxílio à então titular da 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Promotora de Justiça Luciana 

Rabelo do Amaral, em reunião com os gestores municipais, estaduais e o Hospital Santa Casa para tratar 

sobre a suspensão do encaminhamento de pacientes pela Regulação Municipal à Associação Beneficen-

te de Campo Grande - ABCG (Santa Casa);

 z 5.10: Reunião com as Promotoras de Justiça Clarissa Carlotto Torres e Ana Lara Camargo de Castro para 

tratar de projeto a ser desenvolvido em parceria com o Sistema S;

 z 7.10: Reunião com o COE;

 z 21.10: Reunião entre a Força-Tarefa e a Procuradoria-Geral de Justiça para discussão sobre readequação 

de trabalhos;

 z 22.10: Reunião com o Comitê Gestor do Sinalid;

 z 27.10: rRunião com a Assep e servidores da STI para tratar do projeto “Vacinômetro”;

 z 28.10: Reunião da Força-Tarefa com a Procuradoria-Geral de Justiça para realinhamento das estratégias 

de atuação;

 z 28.10: Reunião com o Comitê Gestor do Sinalid;

https://www.youtube.com/watch?v=dRpGSgpojjg
https://www.youtube.com/watch?v=dRpGSgpojjg
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 z 29.10: Inspeção virtual à Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira (PEMRFG) 

em acompanhamento à Coordenadora do Gaep, Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin;

 z 9.11: Reunião com a Secretaria Adjunta Estadual de Saúde e o COE para tratar sobre as deliberações 

tomadas em relação à covid-19 no Estado;

 z 11.11: Reunião com os representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) para 

tratar do Projeto Alimento Solidário, a ser desenvolvido pelo Nuci em parceria com o CAODH;

 z 18.11: Reunião com a Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica para tratar do projeto “Vaci-

nômetro”;

 z 20.11: Participação como palestrante na live “Meeting de Gestores da REE/MS - 3º dia”, promovida pela 

SED;

 z 23.11: Reunião com a Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica e a Organização Pan-Ame-

rica da Saúde (OPAS);

 z 24.11: Reunião com a Coordenadoria de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas;

 z 24.11: Reunião com a Procuradoria-Geral de Justiça, a Águas Guariroba, o Caoma e o CAOCCI;

 z 25.11: Lançamento da campanha “Estamos aqui para apoiar você”, em alusão aos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres;

 z 27.11: Participação na live “Papo de Escola: Dias de Ativismo – Direitos Humanos”, com transmissão via 

YouTube;

 z 30.11: Entrevista cedida ao Jornal MS 2, da TV Morena, para tratar das explicações solicitadas às autori-

dades sobre combate à covid-19;

 z 3.12: Participação no lançamento da 6ª edição da campanha “Compartilhe o Natal”;

 z 3.12: Participação no X Congresso Estadual do MPMS – Desafios do Ministério Público na Sociedade pós-

-pandemia;

 z 4.12: Participação no “II Encontro Nacional do Sinalid – Renovando Compromissos”, promovido pelo 

CNMP;

 z 14.12: Reunião com o COE acerca da necessidade de transparência das Centrais de Regulação no Estado, 

diante da necessidade de se pré-fixar critérios de atendimentos diante de possível colapso da rede pública;

 z 16.12: Visita ao Complexo Regulador Estadual (CORE).

No ano 2020, o Nuci registrou 464 atendimentos e 1.212 movimentos em cadastros administrativos. Os 

dois assuntos que tiveram maior incidência foram “vigilância sanitária e epidemiológica” e “apoio à atividade 

finalística”.

Ainda, na função de ofertar suporte técnico aos Promotores e Procuradores de Justiça, objetivando uma 

intervenção eficaz dos órgãos de execução do MPMS, o Nuci emitiu os seguintes pareceres técnicos:

 z 12.1: Parecer em acordo de cooperação técnica entre o MPMS e Ministério do Desenvolvimento Social, 

para aperfeiçoamento da operação e gestão do Programa Bolsa Família (PBF), do Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
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 z 3.2: Parecer em ofício encaminhado pelo CNMP, a partir das determinações constantes da decisão 

proferida no caso “Favela Nova Brasília x Brasil”, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com 

objetivo de se levantar sugestões e apresentar propostas de aperfeiçoamento: a) para o exercício mais 

efetivo da função orientadora e fiscalizadora das Corregedorias do Ministério Público; e b) da Resolução 

CNMP nº 13 (que disciplina o procedimento investigatório criminal do Ministério Público), com objetivo de 

tornar as investigações mais céleres, eficientes, desburocratizadas, informadas pelo princípio acusatório 

e respeitadoras dos direitos fundamentais do investigado, da vítima e das prerrogativas dos advogados;

 z 13.2: Parecer em solicitação de apoio formulada pela 25ª Promotoria de Justiça da capital, sobre como 

proceder diante de uma intimação da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos 

para que o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor habilite-se no juízo universal, precisa-

mente na 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ, único competente para atos de cons-

trição e respectivo pagamento nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, de recuperação judicial da 

empresa Oi S. A.;

 z 13.2: Parecer em questionamento realizado pela 46ª Promotoria de Justiça da Capital, em decorrência 

do Ofício Circular nº 22/2019-CAODH, de 12.12.2019, expedido pelo CAODH, apresentando o Projeto 

Escola Polo Linguístico de Libras para escolas de tempo integral, elaborado pela Coordenadoria Estadual 

de Políticas para Educação Especial, órgão ligado à SED;

 z 27.2: Parecer em pedido de auxílio encaminhado pelo Lar São Francisco de Assis, da cidade de Mundo 

Novo, em resposta a solicitação do CAOCCI, que noticiava a redução do número de vagas, de 40 para 

28 idosos, tendo apresentado reclamação de que os idosos encaminhados pelo CREAS não portavam 

documentos pessoais, laudo psiquiátrico ou laudo médico simples acerca de suas condições de saúde, 

sobrecarregando a instituição com tais providências;

 z 1º.6: Parecer em solicitação de apoio realizada pela Promotoria de Justiça de Anastácio, sobre a neces-

sidade de se manter em andamento o Procedimento Administrativo nº 09.2020.00000332-7, que visa 

acompanhar a atuação da Prefeitura de Anastácio na implantação de CAPS I – a dúvida se concentrava 

no fato de a Prefeitura Municipal ter apresentado cronograma estabelecendo que a pactuação ocorreria 

em 2021 e o mencionado órgão ministerial levantou preocupação quanto à necessidade de se aguardar 

mais de ano para diligências, o que poderia gerar violação à recomendação da Corregedoria-Geral que 

estipula prazo máximo de 120 dias para que ocorra movimentação nos feitos;

 z 31.7: Política de atendimento adotada pelo SUS na via de parto e considerações sobre violência obstétri-

ca, abordando a possibilidade de escolha da gestante pela via de parto natural ou cesáreo.

 z 31.7: Disponibilização de prontuário médico às autoridades sanitárias, para investigação de assunto de 

interesse da saúde coletiva;

 z 31.8: Impulsionamento dos órgãos de execução a promover melhora no serviço da Rede de Atenção à 

Saúde Psicossocial nos municípios de Mato Grosso do Sul;

 z 9.9: Parecer sobre requisição de dados bancários pelo ministério público em investigação civil;

 z 21.10: Parecer sobre competência para fiscalização de equipamentos instalados em ambulância da Caixa 

de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) da comarca de Naviraí;

 z 21.10: Parecer sobre política de atendimento ao morador de rua;

 z 29.10: Parecer sobre retorno ao trabalho presencial de trabalhadores dos serviços de saúde que se 

enquadrem nos grupos de risco para covid-19;
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 z 3.11: Contribuição para a CGMP na elaboração de instrução normativa acerca de avaliação dos órgãos de 

execução, por ocasião de atividade correcional, mediante indicação de tópicos afetos à área de Direitos 

Constitucionais do Cidadão, de Direitos Humanos e de Pessoas com Deficiência;

 z 10.11: Parecer sobre intervenção ministerial na situação pandêmica da cidade de Bonito;

 z 27.11: Parecer sobre a situação da cidade de Costa Rica no enfrentamento da pandemia de covid-19;

 z 4.12: Levantamento de dados de apuração de crimes de racismo e injúria racial pelo MPMS nos últimos 

10 anos;

 z 17.12: Parecer sobre limitação legal de coparticipação de idoso acolhido nos custos de Instituição de 

Longa Permanência para idosos (ILPIs) no valor de 70% da aposentadoria ou benefício previdenciário e 

eventual possibilidade de doação dos 30% remanescentes à instituição, se houver garantia de ausência 

de coação e qualquer espécie de constrangimento.

Para o ano de 2021, o Nuci pretende dar seguimento às seguintes atividades:

 z Projeto “Vacinômetro”: aperfeiçoamento da ferramenta disponível no site do MPMS para abranger 

consulta de cobertura vacinal, ranking e comparação de todas as unidades da federação.

 z Projeto “Consenso”: disponibilização às Promotorias de Justiça do Estado de modelos de atuação refe-

rentes aos entendimentos fixados pelo MPMS durante a realização do Encontro do Ministério Público na 

Área Cível nº 12/2019.

 z Sinapir: avaliar a pertinência de adoção de outras medidas para contribuir com a política de enfrenta-

mento ao racismo e com a promoção da igualdade racial nos municípios.

 z PLID/Sinalid: fomentar o encaminhamento de modelos de atuação aos órgãos de execução para efetiva 

implementação do sistema nas comarcas do Estado.

 z Fomentar a efetividade do Plano Regional da Rede de Atenção à Saúde Psicossocial e melhorar a 

cobertura da estratégia da saúde familiar na atenção básica, por meio de levantamento das áreas que 

estão descobertas no Estado e estratégia para indução de política pública, voltada a implementação de 

novas unidades de saúde.
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4.1.5.6 Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher

Coordenadora Adjunta: Promotora de Justiça Helen Neves Dutra da Silva

O Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (Nevid) está vinculado ao CAODH e é responsável pelo suporte 

técnico-jurídico, sem caráter vinculativo, aos Promotores de Justiça 

com atribuição na referida área de atuação em todo o Estado.

Em 2020, destacou-se a participação do Nevid nas seguintes reuniões 

e eventos:

 z 13.5: I Reunião Virtual da Comissão Permanente de Violência 

Doméstica (Copevid), do CNPG, realizada on-line em virtude da 

pandemia, com o atendimento às vítimas de violência doméstica 

em tempos de pandemia como pauta;

 z 20.5: I Reunião do Comitê Estadual de Combate ao Feminicídio;

 z 28.5: II Reunião Virtual da Copevid, em que se tratou de diretrizes 

de atuação judicial em tempos de pandemia;

 z 1.6: Podcast do jornal “O Estado” sobre o Dia Estadual de Combate 

ao Feminicídio;

 z 2.6: Semana Estadual de Combate ao Feminicídio - Workshop 

Violência contra a Mulher em Tempos de Pandemia;

 z 11.6: III Reunião Virtual da Copevid, para tratar da propositura 

de nota técnica quanto à atuação dos Promotores de Justiça em 

tempos de pandemia;

 z 15.6: Live Papo de Escola - Violência Doméstica em Tempos de 

Pandemia;

 z 26.6: Entrevista ao jornal Top Mídia sobre a campanha ministerial 

“Menina apoia menina”;

 z 15.7: Participação da Coordenadora Adjunta do Nevid como repre-

sentante titular do MPMS na composição do Comitê Julgador do 

Selo Social “Prefeitura Amiga da Mulher”;

 z 22.7: Reunião de Planejamento Estratégico do Nevid no Auditório 

da Unidade Rua da Paz, para discussão sobre violência doméstica 

em tempo de pandemia, bem como sobre as campanhas “Agosto 

lilás”, “Combate ao feminicídio” e “ Elas por elas”;

 z 6.8: Live Lei Maria da Penha - Violência doméstica - Agosto lilás;

Promotora de Justiça 

Helen Neves Dutra da Silva
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 z 14.8: Live com a Polícia Militar - Atribuições das Promotorias de Justiça de MS contra a violência doméstica;

 z 20.8: IV Reunião Virtual da Copevid, em que se discutiu a Lei nº 14.022, de 7.7.2020;

 z 28.8: Reunião com o comando da Polícia Militar de MS, para tratar da campanha “Agosto lilás”, presentes 

as Promotoras de Justiça Lívia Carla Guandahim Bariani, Helen Neves Dutra da Silva e Clarissa Carlotto 

Torres e o Coronel Marcos Paulo Gimenez, Comandante-Geral da Policia Militar;

 z 31.8: Entrevista para a rádio CBN Campo Grande sobre a Lei Maria da Penha;

 z 31.8: Live “Mulher, seja protagonista de uma história feliz” para as reeducandas do Presídio Feminino Irmã 

Irma Zorzi;

 z 22.9: I Reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) Diretrizes Covid-19 para Violência contra 

Mulheres, instituído pelo Decreto Estadual nº 15.513, de 8.9.2020, para apresentação das diretrizes para 

atendimento em caso de violência de gênero contra meninas e mulheres, em tempos de pandemia da 

covid-19, com a presença de Wânia Pasinato, representante da ONU Mulheres;

 z 25.9: V Reunião Virtual da Copevid, em que se apresentou o projeto Âmago 1;

 z 1º.10: Reunião do Nevid para tratar dos projetos “Artes da Penha”, “Paralelas” e “Amparo”;

 z 6.10: II Reunião do GTI Diretrizes Covid-19 para Violência contra Mulheres, realizada por meio da platafor-

ma virtual Zoom;

 z 27.10: V Reunião Virtual da Copevid, em que se tratou de minuta do Acordo de Cooperação Técnica nº 

13/2020;

 z 6.11: Reunião do Nevid para solucionar a situação de substituição da 72ªPromotoria de Justiça de Campo 

Grande;

 z 13.11: Reunião do Nevid sobre o projeto “Quem são elas”;

 z 25.11: Evento relativo ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e aos 16 

Dias de Ativismo, com adesivagem de ônibus e distribuição de panfletos com questionários voltados às 

mulheres, em parceria com o Consórcio Guaicurus;

 z 25.11: Entrevistas para a Band e para a TV Morena sobre os 16 Dias de Ativismo e o Dia Internacional pela 

Eliminação da Violência contra as Mulheres;

 z 26.11: Palestra “Dias de Ativismo - Direitos humanos”, em parceria com a ESMP-MS, tendo como pales-

trante a Promotora de Justiça do MPSP Valéria Scarance e como mediadora a Promotora de Justiça do 

MPMS Helen Neves Dutra da Silva;

 z 29.11: Relatório do mapeamento da violência contra as mulheres Kaiowá e Guarani;

 z 4.12: Webinar “16 Dias de Ativismo”, realizado pelo Nevid, em parceria com o Núcleo de Defesa dos 

Direitos da Mulher (Nudem), da Defensoria Pública do Estado, e o TJMS.

1 Start-up que visa ajudar mulheres em situação de risco ou violência por meio do uso de um “botão do pânico”, 

tecnologia por meio da qual a vítima em potencial envia, de forma secreta, sua localização a pessoas de confiança para 

avisar sobre o perigo e, dessa forma, buscar evitá-lo.
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Projetos

 z Paralelas

Lançado no ano de 2015 pela Promotoria de Justiça de Rio Verde de Mato Grosso, o projeto Paralelas vem 

sendo ampliado a outras comarcas do Estado como projeto institucional. A iniciativa busca romper o ciclo 

de violência doméstica, por meio de imposição ao homem autor da violência doméstica da 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 capacitados. 

 z Amparo

Criado em junho de 2019, durante a revisão do PEI/MPMS, 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, 

reuniões periódicas com os responsáveis pelo grupo de apoio e com as vítimas, confecção de material de 

apoio e reunião semestral entre os Promotores de Justiça que executam o projeto.

Juntamente com o Projeto Paralelas, foi escolhido como uma das iniciativas a serem institucionalizadas 

pelo MPMS. Teve início efetivo no segundo semestre de 2019, implantado na 72ª Promotoria de Justiça da 

capital, com atuação na Casa da Mulher Brasileira.

Em Chapadão do Sul, por meio da 2ª Promotoria de Justiça, o projeto Amparo vinha promovendo diversos 

encontros e rodas de debates com diferentes atores da sociedade para alertar a população sobre a gravidade 

da violência contra a mulher. Desde que foi decretado o isolamento social naquele município, devido à 

pandemia da covid-19, o projeto encontrou na internet um novo canal para difundir informações e prestar 

os serviços necessários, em razão do cancelamento dos encontros presenciais.

No ano 2020, o Nevid registrou 3 PGEAs, expediu 4 ofícios e recebeu 15 protocolos por meio do Protocolo 

Unificado do SAJMP.

 z Para o ano de 2021, o Nevid pretende dar seguimento às seguintes atividades:

 z Ampliar o projeto Paralelas para o interior do Estado.

 z Orientar os Promotores de Justiça Substitutos, visando a uniformização e o aprimoramento do posiciona-

mento institucional sobre questões afetas à temática de gênero, objetivando a promoção da igualdade 

material, sem prejuízo da independência funcional.

 z Dar seguimento ao projeto Amparo, com grupo de apoio às mulheres em situação de violência doméstica 

nos municípios do Estado.
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4.1.5.7 Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde

Coordenadora Adjunta: Promotora de Justiça Filomena Aparecida 

Depolito Fluminhan

O Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde (Gaeds) foi im-

plantado por meio da Resolução nº 17/2020-PGJ, de 5.5.2020, tendo 

como objetivo promover a atuação articulada e uniforme dos órgãos 

de execução do MPMS que desempenham suas atribuições na área da 

saúde, bem como adotar medidas para a defesa e fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2020, destacaram-se, em síntese, as seguintes atividades desen-

volvidas pelo Gaeds:

 z Reuniões extraordinárias com os membros do MPMS que atuam 

na área da saúde, por meio da plataforma Microsoft Teams e via 

telefone, para orientação consultiva com órgãos de execução da 

área da saúde.

 z Três reuniões ordinárias e uma extraordinária junto ao Comitê 

Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde, nas quais houve a 

exposição de matérias afetas à área da saúde.

 z Quatro reuniões ordinárias e duas extraordinárias com o Conselho 

Municipal de Saúde (CMS).

 z Seis reuniões, junto ao Geduc, sobre manifestação de interesse de 

retorno às aulas presenciais por parte de alguns estabelecimentos 

de ensino da rede privada de Campo Grande.

 z Implementação e alimentação do hotsite do Gaeds, cujo acesso 

se dá por aba disposta na página inicial do site do MPMS. Nele 

constam doutrinas, manuais e cartilhas, peças jurídicas judiciais 

e extrajudiciais, portarias, informes e notas técnicas do Ministério 

da Saúde, resoluções da SES e da Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB), modelos de ações civis públicas, recursos, recomendações, le-

gislações federais e estaduais afetas à área da saúde.

Promotora de Justiça 

Filomena Aparecida Depolito 

Fluminhan

Figura 67. Ilustração do hotsite do 

Gaeds.

 z Reuniões com o CAODH, núcleos e órgãos da Administração 

Superior do MPMS.

 z Expedição de 25 ofícios de encaminhamento de documentos 

técnicos para apoio aos órgãos de execução da área da saúde e três 

ofícios para convocação de reuniões.

 z Acompanhamento de dois protocolos de procedimento de gestão 

administrativa (PGEA) oriundos do CAODH.
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 z Expedição de 20 ofícios circulares com material de apoio técnico aos órgãos de execução da área da 

saúde do MPMS.

 z Realização, em conjunto com o Geduc, de visitas e vistorias presenciais para fiscalização em escolas par-

ticulares, com enfoque nas medidas de biossegurança, devido à pandemia da covid-19.

 z Realização de visitas e vistorias técnicas presenciais em hospitais e outras unidades de saúde, com 

enfoque na saúde pública, devido à pandemia da covid-19.

 z Divulgação, por meio de entrevistas à imprensa, do trabalho do MPMS na defesa da saúde.

Eventos e vistorias técnicas

 z 26.5: vistoria técnica nas barreiras sanitárias localizadas nas estradas de acesso rodoviário a Campo 

Grande, para acompanhar e fiscalizar as ações e medidas executadas pela Gestão Estadual e Municipal 

de Saúde, em Campo Grande, para prevenção, controle e contenção de riscos de danos e agravos à saúde 

pública em decorrência do novo coronavírus; bem como verificar o atendimento às diretrizes, protocolos 

e demais atos normativos do Ministério da Saúde, tendo em vista a situação de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) declarada pela Portaria GM nº 188, de 3.2.2020.

 z 26.5: vistoria técnica na Central de Teleconsulta da Sesau, com o objetivo de verificar o serviço de saúde 

prestado à população para o enfrentamento da pandemia de covid-19.

 z 5.6: reunião para deliberar sobre o retorno às aulas, com a presença do Prefeito de Campo Grande, Marcos 

Marcello Trad, da Superintendente de Vigilância em Saúde do Município, Veruska Lahdo, do Procurador-

-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, da Promotora de Justiça Coordenadora do Nuci 

e da Força-Tarefa contra a Covid-19, Ana Cristina Carneiro Dias, da Promotora de Justiça Coordenadora 

Adjunta do Geduc, Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira, bem como de representantes do Poder 

Legislativo Municipal, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, da OAB, de instituições de ensino 

particular e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de MS (Sinepe/MS).

 z 16.6: reunião entre o Gaeds, o Geduc, o Procurador-Geral de Justiça, o Prefeito Municipal de Campo 

Grande, a Promotora de Justiça Coordenadora do Nuci e o Presidente da OAB-MS, Mansour Elias 

Karmouche, para debater os detalhes sobre o decreto de retomada das aulas presenciais.

 z 1º.7: coletiva de imprensa on-line intitulada “Campo Grande precisa de todos!”

 z 4 a 6.7: fiscalizações conjuntas realizadas pelo MPMS, pela Guarda Metropolitana, pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente Gestão Urbana (Semadur) e pela Vigilância Sanitária referentes ao “toque de recolher”.

 z 20.7: reunião conjunta para tratar do enfrentamento da covid-19, realizada entre o MPMS; a Prefeitura 

Municipal, a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes); a Sesau, a Semadur e o Comando 

Estadual da Polícia Militar, na qual se deliberou o período de dez dias de fiscalizações conjuntas para o 

controle das medidas de combate à covid-19.

 z 20 a 29.7: fiscalização conjunta, no período noturno, do cumprimento das medidas de combate à 

covid-19, realizada pelo MPMS, pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa 

Social (Sesdes), pela Sesau, pela Vigilância Sanitária Municipal, pela Semadur, pela Polícia Militar de Mato 

Grosso do Sul e pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito.
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 z 11, 17 e 24.8 e 8 e 14.12: reuniões do comitê municipal para o enfrentamento da covid-19, realizadas 

com a participação do MPMS, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, da Secretaria Especial de 

Segurança e Defesa Social (Sesdes), da Sesau, da Vigilância Sanitária Municipal, da Semadur, da Polícia 

Militar de Mato Grosso do Sul, da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, da DPE, de representantes 

de hospitais que realizam atendimento a pacientes com covid-19, do CMS, da Associação Comercial de 

Campo Grande, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), entre outros órgãos e institui-

ções, para tratar das medidas de prevenção e combate à covid-19.

 z 14.8: reunião realizada entre o MPMS, a Prefeitura Municipal de Campo Grande e os representantes dos 

hospitais das redes pública e privada de saúde, com o objetivo de discutir a ampliação de leitos críticos 

de UTI para covid-19 nas referidas redes.

 z 24.8: inauguração dos novos leitos do SUS para covid implementados no Hospital Adventista do Pênfigo 

e visita técnica.

 z 28.8: solenidade virtual de posse da Coordenadora Adjunta do Gaeds, Promotora de Justiça Filomena 

Aparecida Depolito Fluminhan, como Coordenadora da Região Centro-Oeste da Associação Nacional do 

Ministério Público de Defesa da Saúde (Ampasa).

 z 4.9: reunião do Geduc e do Gaeds para tratar da retomada das aulas presenciais, com a presença do 

Prefeito Municipal de Campo Grande, do Procurador-Geral de Justiça, do Secretário de Saúde do Município 

de Campo Grande, José Mauro Filho; da Promotora de Justiça Coordenadora Adjunta do Geduc, entre 

outras autoridades, na qual se definiu que a rede particular voltaria às aulas em novembro de 2020.

 z 22.9: inauguração do primeiro ambulatório para recuperados da covid-19 do Centro Especializado em 

Reabilitação e Oficina Ortopédica (CER) da Apae, seguida de visita técnica.

 z 24, 28 e 29.9 e 5.11: visita de fiscalização, em conjunto com o Geduc, para vistoriar o devido cumprimen-

to das medidas de biossegurança contra a covid-19 nas seguintes escolas particulares: Escola Osvaldo 

Tognini, Escola Instituição de Educação General Osório, Escola Nota 10, Colégio Paulo Freire, Escola 

Impacto, Escola Ativa Idade, Escola Geração 2001, Escola Status, Escola Século XX, Escola Liceu, Colégio 

Dom Bosco, Colégio Status, Escola Mon Petit e Colégio Mon Géant.

 z 30.10: live para as detentas do Presídio Feminino de Campo Grande, em apoio ao segmento da campanha 

mundial “Outubro Rosa” desenvolvido nas Unidades Penais da Agência Estadual de Administração do 

Sistema Penitenciário (Agepen), em Mato Grosso do Sul, com objetivo de oportunizar maior conscienti-

zação e esclarecimento sobre a importância da prevenção e do autoexame como fatores de sucesso no 

combate ao câncer de mama.

 z 30.10: reunião de trabalho entre a Procuradoria-Geral de Justiça, a ESMP-MS e os núcleos e grupos de 

trabalho do MPMS, cuja pauta foi o alinhamento da atuação institucional durante a pandemia da covid-19.

 z 8.11: apoio ao desdobramento da campanha nacional “Dia D”, de multivacinação e vacinação contra po-

liomielite, realizado em Campo Grande pela Sesau, junto aos shopping centers da cidade.

 z 10.11: reunião conjunta da Comissão Permanente de Defesa da Saúde (Copeds), do GNDH/CNPG, realizada 

por meio da plataforma Microsoft Teams, para tratar da viabilidade de as Promotorias de Justiça da saúde 

receberem automaticamente as demandas encaminhadas pelo Disque 100, do Poder Executivo.
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 z 10.11: cerimônia de assinatura do convênio entre o CER, a Sesau e o Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian (Humap) para a realização de cirurgias ortopédicas pediátricas. Após o evento, foi realizada 

visita técnica no complexo do CER, a qual foi acompanhada pelo Coordenador Técnico do Centro, Paulo 

Henrique Muleta Andrade.

 z 12.11: reunião realizada no auditório do MPMS para discutir estratégias de ampliação da cobertura 

vacinal em Campo Grande, notadamente em relação a sarampo e poliomielite, com a Arquidiocese 

de Campo Grande, a Associação de Pastores, a Associação das Igrejas Evangélicas, Lions, Rotary, lojas 

maçônicas, Comissões de Saúde, Conselhos de Saúde, Secretarias Municipais e Estadual de Saúde, Vi-

gilância Sanitária Municipal e Estadual, OAB-MS, representantes de oito hospitais públicos e privados da 

Capital, entre outros órgãos e instituições.

 z 14.11: campanha nacional de multivacinação e vacinação contra poliomielite organizada pela Sesau, 

realizada no Shopping Campo Grande.

 z 11 e 14.12: vistoria técnica presencial no Hospital Adventista do Pênfigo, no Hospital Regional de Mato 

Grosso do Sul (HRMS), na Clínica de Campo Grande, no Hospital El Kadri e no Hospital Santa Casa, com 

o objetivo de constatar a efetiva implantação, no período de 7 a 11.12, de novos leitos de UTI para tra-

tamento de covid distribuídos nessas instituições, bem como a ocupação de leitos de UTI por pacientes 

do SUS.

 z 13.12: visitas aos locais de realização das provas do processo de seleção de estagiários do MPMS, para o 

fim de acompanhar as normas sanitárias adotadas pela organização do certame.

Para o ano de 2021, o Gaeds pretende dar seguimento às seguintes atividades:

 z Alimentar o hotsite, visando o alinhamento funcional, por meio da disponibilização às Promotorias de 

Justiça com atuação na área da saúde de modelos e peças processuais, procedimentos judiciais e ex-

trajudiciais, e normas afetas à área da saúde (portarias do Ministério da Saúde, legislação estadual, entre 

outras).

 z Divulgar doutrinas, manuais e cartilhas, portarias, informes e notas técnicas do Ministério da Saúde, reso-

luções da SES e da CIB, legislações federais e estaduais afetas à área da saúde e notas técnicas de órgãos 

afetos a área da saúde, visando o alinhamento funcional das Promotorias de Justiça.

 z Fomentar a adesão das Promotorias de Justiça com atuação na área da saúde ao Projeto Vacinômetro, 

do CAODH, para o fim de ampliar a cobertura vacinal no Estado de MS.

 z Realizar reuniões de trabalho ordinárias e extraordinárias com as Promotorias de Justiça com atuação na 

área da saúde, para aprimoramento e alinhamento funcional, quanto a: a) enfrentamento da pandemia 

da covid-19, notadamente em relação à implementação de leitos hospitalares e seus desdobramentos 

referentes a equipamentos, insumos, medicamentos e recursos humanos; b) vacinação contra a covid-19; 

c) ampliação da cobertura vacinal geral no Estado de MS.

 z Intermediar a celebração de convênio entre o MPMS e o Conselho Regional de Enfermagem de Mato 

Grosso do Sul (Coren), para fins de apoio técnico às Promotorias de Justiça da área da saúde do interior 

do Estado.

 z Fomentar estratégias de atuação das Promotorias de Justiça com atuação na área da saúde, para a 

ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica em saúde nos municípios do interior do Estado.
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4.1.5.8 Grupo de Atuação Especial de Educação

Coordenadora Adjunta: Promotora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira

A Resolução nº 18/2020-PGJ, de 5.5.2020, criou, no âmbito do CAODH, 

o Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc), tendo como atri-

buições:

 z prestar auxílio ao Promotor de Justiça natural na promoção de 

medidas legais cabíveis em procedimentos extrajudiciais e ações 

judiciais, de maneira consultiva;

 z promover a interlocução do MPMS com entidades organizadas da 

sociedade civil dedicadas à educação e com os demais órgãos do 

Estado responsáveis pela garantia do direito social à educação;

 z fomentar o debate permanente para consolidação e uniformiza-

ção dos posicionamentos jurídicos institucionais sobre assuntos 

relativos à educação, visando subsidiar a atuação dos órgãos de 

execução do MPMS;

 z implementar software de coleta, unificação, divulgação de dados, 

estatísticas e acompanhamento da atuação ministerial na seara da 

educação no âmbito estadual, em conjunto com todas as Promoto-

rias de Justiça com atribuição na matéria;

 z promover, em conjunto com a ESMP-MS, inclusive em parceria com 

outras instituições, cursos, congressos, seminários, conferências e 

ações de treinamento e desenvolvimento em geral para membros 

do MPMS sobre educação e os instrumentos necessários para sua 

garantia;

 z manter intercâmbio de caráter técnico, cultural e científico com ins-

tituições, associações e entidades, públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras;

 z assistir o Coordenador do CAODH em matérias concernentes à sua 

área de atribuição, além de produzir relatórios e notas técnicas, com 

o objetivo de orientar as políticas públicas de enfrentamento e a 

atuação dos membros do MPMS no âmbito da educação;

 z propor a elaboração e/ou alteração das normas em vigor, bem como 

acompanhar e apresentar propostas de alterações de projetos de 

leis pertinentes à sua área de atuação;

 z assessorar a Procuradoria-Geral de Justiça na formulação de 

políticas institucionais relacionadas à educação;

 z realizar outras atividades compatíveis com sua finalidade.

Promotora de Justiça 

Vera Aparecida Cardoso Bogalho 

Frost Vieira
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As ações de maior destaque em 2020 conduzidas pelo Geduc foram:

 z Realização de 8 reuniões referentes ao retorno às aulas na rede particular de ensino de Campo Grande, 

nos auditórios da Procuradoria-Geral de Justiça e da Unidade Rua da Paz, em que se discutiu a inter-

rupção das aulas, em virtude da pandemia da covid-19; a partir do mês de agosto, o ensino na rede 

privada retornou, em sistema híbrido, iniciando-se pelo ensino infantil, de zero a cinco anos e; nos meses 

subsequentes, voltaram as aulas nos ensinos médio e fundamental I e II. Na primeira reunião estiveram 

presentes o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, as Promotoras de Justiça 

Ana Cristina Carneiro Dias e Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, o Prefeito Municipal de Campo 

Grande, Marcos Marcello Trad, a Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, o Secretário Municipal 

de Saúde Pública, José Mauro Pinto de Castro Filho, os representantes das escolas particulares e seus 

diretores; e a representante do Sindicado das Escolas Particulares.

 z Realização de 3 reuniões entre o Prefeito de Campo Grande, os Promotores de Justiça Filomena Aparecida 

Depolito Fluminham e Paulo Henrique Camargo Iunes e o representante da Secretaria Municipal de 

Educação, Waldir Leonel, sobre a volta às aulas na rede pública de ensino de Campo Grande, que se 

mantiveram no sistema remoto.

 z Instauração do Procedimento Administrativo nº 09.2020.00003767-2, para acompanhar as aulas nas 

redes públicas, em âmbito estadual e municipal, e particulares de ensino, com elaboração de modelo de 

recomendação aos gestores municipais quanto ao retorno às aulas presenciais, modelo este encaminha-

do aos Promotores de Justiça com atuação nas áreas da infância e da juventude.

 z Participação em 8 reuniões virtuais da Comissão Estadual Provisória de Volta às Aulas, composta por 21 

integrantes. A comissão elaborou o Protocolo de Volta às Aulas, restando definido que a rede estadual 

teria ensino híbrido em 2021, com aulas a distância e presenciais, seguindo protocolos de biosseguran-

ça. O documento foi lançado no dia 23.11, em uma live realizada no auditório da Procuradoria-Geral de 

Justiça, com a participação do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

 z Em 2.12., a Coordenadora Adjunta do Geduc esteve, juntamente com a Secretária de Estado de Educação, 

Maria Cecília Amendola da Motta, em reunião do Programa de Saúde e Segurança na Economia (Pros-

seguir), com o objetivo de estruturar método baseado em dados, informações e indicadores capazes de 

nortear os diversos agentes da sociedade, principalmente os entes públicos, a tomarem suas decisões 

e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da covid-19 em Mato 

Grosso do Sul. Na ocasião, em atenção ao pedido do MPMS, via Geduc, e da Secretaria Estadual de 

Educação, a educação passou a ser considerada atividade essencial no Estado de Mato Grosso do 
Sul.
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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 CAOCCI tem como objetivos conscientizar a população sobre a importância da adoção de procedimentos 

destinados a salvaguardar e defender os direitos do consumidor e dos idosos de forma articulada, integrada 

e permanente, bem como estimulá-los a participar das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério 

Público, observando as premissas de cooperação, solidariedade e sinergia, para que haja intercâmbio de ex-

periências, orientações, ensinamentos, informações, entre outros; fortalecer a aproximação junto aos outros 

órgãos de defesa do consumidor para a conjugação de esforços visando a efetiva tutela dos direitos dos 

consumidores, com o objetivo de intensificar a fiscalização como medida preventiva e eficaz para a resolu-

tividade de conflitos; difundir as boas práticas de relações de consumo entre consumidores e fornecedores, 

por meio, por exemplo, da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC/Senacon/MJ); efetivar o moni-

toramento das reclamações registradas na plataforma Sistema Nacional de Informações de Defesa do Con-

sumidor (Sindec), catalogando-as para desenvolver ações de prevenção e repressão às práticas reiteradas 

caracterizadas como lesão coletiva.

Em 2020 o CAOCCI executou as seguintes atividades:

 z Registro de expedientes que passam pelo CAOCCI no Sistema Infor-

matizado Mensal de Produtividade e Estatística – Simpes Unificado 

(SU), para ciência do CNMP;

 z Estabelecimento de fluxo com o SAJMP para atender as solicita-

ções dos órgãos de execução do MPMS e de unidades do Ministério 

Público de outros estados (compartilhando práticas/experiências de 

atuação), de outros órgãos públicos e da sociedade;

 z Obtenção de acesso ao Sindec, mediante parceria firmada com o 

Procon-MS, que visa facilitar o gerenciamento das reclamações 

mais registradas no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul;

Figura 68. Portal Sindec.

Coordenador: Procurador de Justiça 

Aroldo José de Lima
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 z Apoio técnico-jurídico aos órgãos de execução por meio das solicitações de apoio, orientações, e/ou 

pesquisas e elaboração de material de apoio, por vezes com a colaboração do Nuci;

 z Disponibilização no Portal do MPMS, pelo CAOCCI em parceria com o Nuci, de consulta à população 

das escolas que aderiram a acordo estabelecido pelo MPMS, a DPE e os Procons (Estadual e de Campo 

Grande) no que se refere às mensalidades escolares diante dos impactos e mudanças significativas nos 

serviços educacionais com a pandemia da covid-19;

 z Alimentação da página do CAOCCI com informações acerca dos procedimentos, legislações, portarias 

e decretos, peças jurídicas, artigos, notícias, ações do MP e metas prioritárias, sugestões bibliográficas, 

doutrina, links e fontes, jurisprudências, informativos, modelos de peças, informações acerca de eventos 

e campanhas, no Portal do MPMS por meio do Sistema GECON – ao longo de 2020, foram 59 eventos 

publicados, mais de 170 jurisprudências, mais de 85 peças jurídicas e mais de 110 artigos;

 z Efetivação de 242 atendimentos e 475 movimentações em procedimentos administrativos, com variados 

temas/assuntos, com destaque para o item “campanha/divulgação institucional”, que representou 21,67% 

das atividades, seguido por “apoio à atividade finalística”, com 16,67% das movimentações.

Figura 69. Movimentações do CAOCCI em procedimentos administrativos

 z Acompanhamento dos procedimentos existentes nas Promotorias de Justiça com atuação no âmbito 

cível, do consumidor e do idoso, com objetivo de montar um banco de dados cada vez melhor, a fim de 

otimizar as solicitações de apoio, com base na efetividade e na celeridade.

Outros 
44 (18,33%)

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
ou U... 
3 (1,25%)

Orientação, Apoio 
e Acompanhamento 
3 (1,25%)
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Práticas Abusivas 
23 (9,58%)Serviço de Informação 

ao Cidadão - SIC 
25 (10,42%)

Apoio à Atividade 
Finalistica 
40 (16,67%)
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 z Produção de 6 edições do Informativo do CAOCCI: nº 1 (jan./fev.); 

nº 2 (mar./abr.); nº 3 (maio/jun.); nº 4 (jul./ago.); nº 5 (set./out.) e nº 6 

(nov./dez.).

4.1.6.1 Projetos e campanhas

Consumidor Vencedor

Plataforma eletrônica que contém todas as ACPs e TACs celebrados 

em prol dos consumidores.

O CAOCCI, ao longo do ano, angariou esforços técnicos em captar in-

formações para a realização de cadastros junto à Plataforma Carioca – 

esse cadastramento ainda ocorre de forma manual, mas faz parte dos 

objetivos do CAO aprimorar as extrações junto ao SAJMP e viabilizar 

junto à TI, caso possível, a otimização dessas informações.

Figura 70. Projeto “Consumidor 

Vencedor”.

Fiscal Cidadão

Plataforma já ativa que permite que os consumidores acompanhem 

mais de perto a atuação do Ministério Público, informando-se sobre as 

decisões que já estão valendo e fiscalizando seu cumprimento.

Minha Cidade tem Procon

Publicizar, de forma prática, a importância da instalação de um órgão 

de proteção e defesa do consumidor nos municípios do Estado, re-

alizando monitoramento junto às Promotorias de Justiça, a fim de 

promover/incentivar as instalações de Procons nos municípios de Mato 

Grosso do Sul.

MP em prol dos idosos

O CAOCCI vem aprimorando os levantamentos para a identificação de 

situações de vulnerabilidade, a fim de mapear as demandas por meio 

dos levantamentos junto aos municípios do Estado de Mato Grosso do 

Sul, quanto aos seguintes indicadores: existência/situação de Conselhos 

Municipais do Idoso (PGEA nº 09.2019.00004064-4) e ILPIs (PGEA nº 

09.2020.00000434-8).
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Projeto Consenso

Idealizado pelo CAOCCI em conjunto com o Nuci, consiste na promoção 

da uniformização de atuação na área cível por meio da formulação de 

entendimentos.

Os primeiros entendimentos encontram-se no site institucional do 

MPMS. Ao longo de 2020, no bojo do PGEA nº 09.2019.00002293-5, 

passou-se a elaborar os modelos de atuação em parceria com o Nuci, 

que é um dos pilares na consecução do projeto, de acordo com os en-

tendimentos já fixados.

Figura 71. Projeto Consenso.Monitoramento dos reflexos causados pela pandemia da covid-19 
no âmbito das ILPIs (Portaria nº 65/2020/SNAS)

Registrado o PGEA nº 09.2020.00002266-8, a fim de estimular os 

órgãos de execução à consolidação da formatação de uma rede 

integrada voltada à tutela dos idosos, monitorando de perto as institui-

ções em seus municípios de atuação.

Disponibilização, na página do CAOCCI, dos modelos administrati-

vos de peças e formulários de constatação e verificação de situações 

sensíveis originadas em decorrência do período pandêmico vivenciado.

O objetivo primordial é mapear as principais dificuldades identificadas 

nas instituições de acolhimento.

Figura 72. Informativo sobre a Nota 

Técnica SNAS nº 12/2020.

Desenvolvimento de estudos referentes à Lei nº 13.709/2018

Com o objetivo de criar um canal de comunicação no MPMS para 

que os consumidores possam ter acesso aos responsáveis pelo ge-

renciamento de seus dados no âmbito das empresas prestadoras de 

serviços ou fornecedoras de produtos, O CAOCCI instaurou o PGEA 

nº 09.2020.00000477-0, visando a análise técnica da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD – Lei Federal nº 13.709, de 14.8.2018).
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Monitoramento das Políticas Públicas Nacionais de Defesa do Consumidor

A fim de acompanhar as principais temáticas nacionais envolvendo a proteção e defesa do consumidor, foi 

registrado o PGEA nº 09.2019.00003220-0, que tem como objetivo acompanhar as discussões do Grupo 

Nacional de Defesa do Consumidor (GNDC), criado no âmbito do CNPG, que tem participação do Coordena-

dor do CAOCCI e da Coordenadora do Nuci.

Vale ressaltar que os projetos “MP vai à Escola!” e “MP mais perto de você!” restaram prejudicados devido 

à pandemia da covid-19.

4.1.6.2 Eventos com participação da coordenação e servidores do CAOCCI

 z 10.2: Participação em reunião na associação do bairro Moreninhas, 

com representantes da Energisa e o Vereador Chiquinho Telles;

Figura 73. Procurador de Justiça 

Aroldo José de Lima em reunião com 

moradores do bairro Moreninhas, a 

fim de tratar de questões referentes 

à concessionária Energisa.

 z 8.5: Reunião do CAOCCI, do Nuci e do Consórcio Guaicurus, a fim 

de compreender os impactos resultantes da pandemia do novo co-

ronavírus, objetivando assegurar a continuidade do serviço público 

de transporte coletivo;

 z 23.6: Reunião do Coordenador do CAOCCI, Aroldo José de Lima, 

da Coordenadora do Nuci e da Força-Tarefa contra a covid-19, Ana 

Cristina Carneiro Dias, do Promotor de Justiça designado para a 

25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande (com atribuição na 

defesa do consumidor), Fabrício Proença de Azambuja, do Procu-

rador-Geral do Município, Alexandre Ávalo Santana, do Diretor-Pre-

sidente da Agereg, Vinícius Leite Campos, do Diretor-Presidente da 

Agetran, Janine de Lima Bruno, do Diretor-Presidente do Consórcio 

Guaicurus, João Rezende, do Gerente do Consórcio Guaicurus, 

Nelson Guenshi Asato, e do advogado André Borges, para discutir 

os impactos da pandemia e assegurar a continuidade do serviço 

público essencial de transporte coletivo em Campo Grande;
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 z 10.9: Reunião entre o CAOCCI, o Nuci, a 25ª Promotoria de Justiça 

de Campo Grande, a Prefeitura de Campo Grande, a Procuradoria-

-Geral do Município, a Agereg, a Agetran e o Consórcio Guaicurus, 

em continuidade à reunião realizada em junho, sobre a análise 

dos impactos resultantes da pandemia, objetivando assegurar a 

prestação do serviço público essencial de transporte coletivo na 

capital, restando deliberado que a concessionária encaminharia 

solicitação de revisão do Plano de Biossegurança à Agereg, para a 

análise técnica.

 z 1º.10: Reunião na sede da PGJ sobre a volta do ensino médio na rede 

particular de ensino, com as Promotoras de Justiça Vera Aparecida 

Cardoso Bogalho Frost Vieira, Coordenadora Adjunta do Geduc, e 

Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, Coordenadora Adjunta do 

Gaeds; o Secretário de Saúde do Município de Campo Grande, José 

Mauro Filho, representando o Prefeito Municipal; a Superintendente 

de Vigilância em Saúde do Município de Campo Grande, Veruska 

Lahdo; a Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particula-

res de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sinepe-MS), Professora Maria 

da Glória; o Presidente da Associação das Instituições de Ensino 

Privado de Campo Grande (AIEPCG), Professor Lucio Rodrigues 

Neto; e vários representantes das escolas particulares da capital.

Ações a serem desenvolvidas em 2021:

 z Dar continuidade à uniformização da atuação do MP na área cível 

com a disponibilização de modelos criados por meio da edição de 

entendimentos;

Figura 74. Procurador de Justiça 

Coordenador do CAOCCI, Aroldo 

José de Lima; Prefeito Municipal de 

Campo Grande, Marcos Marcello 

Trad, e Promotora de Justiça Coorde-

nadora do Nuci, Ana Cristina Carneiro 

Dias.
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 z Levantar a estatística de reclamações que envolvam a defesa do consumidor, utilizando o Sindec, com o 

objetivo de priorizar a atuação ministerial;

 z Em razão da LGPD, buscar aprimoramento na função de proteção de dados conforme plano de trabalho 

a ser desenvolvido pelo CAOCCI, com auxílio técnico especializado de setores do MPMS, ante à comple-

xidade do tema;

 z Fortalecer as parcerias com órgãos públicos e entidades de defesa do consumidor e os órgãos de controle 

e fiscalização;

 z Continuar a acompanhar/monitorar o ajuizamento das ACPs que tratem de Direito do Consumidor, a fim 

de alimentar a plataforma Consumidor Vencedor;

 z Fomentar a criação e instalação de Procons municipais, com o objetivo de expandir a atuação/fiscalização 

e o atendimento aos consumidores de todo o Estado;

 z Identificar as principais demandas e deficiências envolvendo a proteção dos idosos em todo o Estado 

(mapeamento por comarca);

 z Fomentar a criação dos Conselhos Municipais de Proteção aos Idosos;

 z Recomendar e buscar o fomento à construção de ILPIs e centros-dia, bem como a assistência de 

convênios com instituições privadas;

 z Estimular os membros do MPMS a darem palestras a fim de garantir a efetiva orientação aos consumido-

res e aos fornecedores em prol do equilíbrio nas relações de consumo.
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4.2 Centro de Pesquisa, Análise, Difusão 
e Segurança da Informação

Coordenação: Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros (de 1º.1 a 8.7.2020) 

  Promotor de Justiça Ricardo de Melo Alves (a partir de 9.7.2020)

O Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação 

(CI) do MPMS, regulamentado pela Resolução nº 30/2020-PGJ, de 

25.6.2020, é órgão subordinado diretamente ao Gabinete do Procura-

dor-Geral de Justiça, tendo por atribuição planejar, executar, coordenar, 

supervisionar e controlar as atividades de inteligência e de segurança 

da informação, de modo a servir de suporte aos membros do Ministé-

rio Público no desempenho de suas funções institucionais, obedeci-

das a política e as diretrizes estabelecidas pela Procuradoria-Geral de 

Justiça e a legislação em vigor.

O CI realiza atividades de inteligência, com o intuito de subsidiar os pro-

cedimentos que tramitam na Procuradoria-Geral de Justiça, nas Pro-

motorias de Justiça e nos grupos especializados de atuação funcional, 

como o Gaeco e o Gecoc.

A Coordenação de Atividades de Segurança Institucional, criada pela 

Resolução nº 10/2018-PGJ, de 25.5.2018, por sua vez, atua na área da 

segurança de: pessoas, sejam membros ou servidores, com ameaças 

reais ou possíveis, detectadas por qualquer meio de inteligência; e pa-

trimonial, nas dependências do MPMS, nas comarcas interioranas e na 

capital estadual, coordenando, fiscalizando e controlando os trabalhos 

da Asmil.

4.2.6.1 LAB-LD

O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) iniciou a implantação no CI a partir do 

acordo firmado em 2016 entre o MPMS e a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra lavagem de 

Dinheiro (Rede-LAB), com objetivo de implantar laboratório modelo para aplicação de soluções no combate 

a corrupção, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Fazem parte da rede diversas instituições das 

esferas estadual e federal, que compartilham experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de 

dados financeiros e para a detecção de crimes relacionados.

Atualmente o LAB-LD do MPMS encontra-se em plena atividade, dispondo inclusive de ferramentas cedidas 

pela Secretaria Nacional de Justiça, e outras desenvolvidas internamente pelo departamento. O Coordena-

dor do CI, como membro da Rede-LAB, teve a oportunidades de capacitar a equipe técnica nos diversos 

webinars ofertados pelo grupo, e ocasionalmente como difusores de conhecimento e boas práticas.

Promotor de Justiça 

Antonio André David Medeiros

Promotor de Justiça 

Ricardo de Melo Alves
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Para quantificar a importância desse trabalho realizado pelos analistas do CI, no ano de 2020 foram entregues 

14 relatórios de inteligência, e analisado 1 relatório de inclusão financeira. Ainda, foram analisados os dados 

bancários de 38 pessoas físicas e 12 pessoas jurídicas, dados fiscais de 32 pessoas físicas e 12 pessoas 

jurídicas, e 11 pessoas físicas ou jurídicas foram objeto de outras análises. Em relação aos investigados, 9 

são ligados a organizações criminosas, 2 são pessoas politicamente expostas e 13 são agentes políticos. O 

montante anual foi de R$ 181.569.565,00 (cento e oitenta e um milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, 

quinhentos e sessenta e cinco reais) identificados com indícios de ilicitude.

4.2.6.2 LAB-ED

O Laboratório de Evidências Digitais (LAB-ED) passou a ter grande importância e peso dentro do departa-

mento; com o crescimento das investigações e da fila para extração de dispositivos digitais em outros órgãos 

de investigação, o CI passou a receber cada vez mais solicitações, tanto em volume de pedidos de serviço 

como em quantidade de evidências vinculadas aos procedimentos administrativos.

Nos últimos anos, com apoio fundamental da Procuradoria-Geral de Justiça, foram aprovados investimen-

tos de grande monta na aquisição de hardwares e softwares, com o que existe de mais atual no mercado 

de inteligência digital. No entanto, o CI deixou de contar com um analista especialmente designado para 

a realização desse serviço e, desde então, estão sendo realizadas capacitações mediante cursos internos e 

especializados, a fim de que outros analistas possam realizar os procedimentos, sem prejuízo de suas ativi-

dades diárias.

É um trabalho extremamente minucioso e que demanda constante evolução e aprimoramento das técnicas 

adotadas, especialmente porque o CI recebe, de forma constante, dispositivos que utilizam tecnologias cada 

vez mais modernas, de diversos fabricantes, o que inviabiliza a mera aplicação do conhecimento pretérito, 

exigindo a adoção de novas técnicas e, com frequência, a realização da extração do dispositivo por diversas 

vezes, para que seja fornecido o maior número de informações ao solicitante. Ressalta-se que, atualmente, o 

CI dispõe de equipamento especializado para realizar a extração de apenas um dispositivo por vez, que, em 

média, demanda um dia de trabalho.

A despeito disso, em 2020 foram entregues 15 notas técnicas referentes a evidências digitais e 124 extrações 

de dados contidos em dispositivo eletrônico.

O LAB-ED recebe diversos tipos de dispositivos, como: celulares, computadores e dispositivos de armaze-

namentos internos e externos, e utiliza ferramentas que permitem otimizar o tempo de análise em grandes 

massas de dados, bem como utilizar inteligência na coleta e cruzamento de informações disponíveis tanto 

nos dados extraídos quanto para análises em fontes abertas.

4.2.6.3 Setor de Pesquisas

O Setor de Pesquisas já atendeu 153.959 solicitações desde a sua criação – entre elas: localização de 

endereços, vínculos, e demais dados de pessoas, empresas e veículos, óbito, relação prisional –, visando 

subsidiar processos judiciais e procedimentos extrajudiciais. Especificamente em 2020, foram efetuados 

13.923 pedidos.
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Figura 75. Solicitações de pesquisa feitas mensalmente em 2020.

A média anual foi de 56 solicitações. Observando-se o gráfico abaixo, que demonstra a distribuição de soli-

citações por dia nos anos de 2018 a 2020, percebe-se que houve expressiva queda a partir de abril de 2020, 

não influenciada pelo regime de teletrabalho estabelecido pelo MPMS em virtude da pandemia, mas sim 

devido à implantação do Sistema de Pesquisas Pandora.

200

Jul. 2018 Jan. 2019 Jul. 2019 Jul. 2020Jan. 2020

data de cadastro da solicitação

Figura 76. Distribuição de solicitações por dia entre os anos de 2018 e 2020.

Em relação ao tempo de resposta, ou seja, o período decorrido entre o 

momento em que o demandante cadastra a solicitação e a obtenção 

do resultado da pesquisa, verificou-se que em dezembro o tempo 

médio de atendimento foi de cinco horas para cada solicitação. Com-

parando-se 2020 com 2019, houve melhora de 48% no tempo médio 

de atendimento, passando de quase trinta e seis horas para aproxima-

damente vinte e quatro horas.

De todas as solicitações, em 2020, o Setor de Pesquisas atendeu mais 

de 30% em até uma hora, mais de 50% em até três horas e mais de 

76% em até um dia.

Total: 13.9232.525
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Figura 77. Percentual de pesquisas 

atendidas por tempo (horas/dias) em 

2020.

De acordo com a distribuição de quantidade de pesquisas recebidas 

por ano, houve redução de aproximadamente 44% em relação aos 

anos anteriores. No entanto, somando-se as pesquisas realizadas pelo 

Sistema de Pesquisas Pandora, que passou a operar em 2020, consta-

tou-se um total de 72.684 pesquisas, ou seja, um acréscimo de mais 

de 129% de entrega de serviços se comparado aos anos de 2018 e 

2019. 30.515
32.932

13.923

202020192018

Tempo médio 
de atendimento:

24,1h
19,28%

30,41%

43,49%

51,07%

55,98% 

59,74%

62,03%

66,77%
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100%> 3 dias

3 dias
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5 horas

4 horas

3 horas

2 horas

1 hora

30 min

Figura 78. Distribuição anual de so-

licitações feias ao CI pelo Sistema de 

Pesquisas CI.

Visando a melhoria no atendimento e a agilidade nas respostas das 

pesquisas, tem-se buscado firmar e/ou renovar acordos de coopera-

ção técnica para acesso a bases de dados atualizadas, favorecendo 

a realização das pesquisas solicitadas com mais precisão e agilidade, 

destacando-se, por exemplo, o convênio firmado com a Energisa, que 

tem por objeto “possibilitar o acesso ao banco de dados cadastrais de 

clientes, pessoas físicas e/ou jurídicas no Estado de Mato Grosso do Sul 

da Concessionária (‘dados cadastrais’), por meio de web service, pelo 

MPMS, para fins exclusivos de segurança pública”.

Diante da tendência de redução de pesquisas pontuais, como nome e 

endereços de pessoas, parentes e/ou empresa, haja vista a disponibi-

lização de sistemas de pesquisas que podem ser realizadas, de forma 

célere e em tempo real, pelo próprio membro do MPMS, as servidoras 

que atuam no Setor de Pesquisa estão sendo capacitadas para atender 

as demandas de maior complexidade, que envolvem buscas em fontes 

abertas e repositórios restritos de dados, a fim de agregarem informa-

ções mais apuradas aos relatórios de inteligência elaborados pelo CI.
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4.2.6.4 Sistema Pandora

Diante da tendência de aumento das demandas de pesquisas e do número fixo de servidores para o aten-

dimento, iniciou-se um estudo para reformulação do Setor de Pesquisas, por meio da disponibilização de 

sistema capaz de fornecer ao próprio demandante uma ferramenta com objetivo de buscar informações 

em diversas bases de dados em tempo real. Embora não tenha sido realizado lançamento oficial, o sistema 

foi disponibilizado no primeiro semestre de 2020, a fim de conferir maior celeridade ao atendimento das 

demandas de pesquisas.

O Sistema de Pesquisas Pandora consiste em importante ferramenta, que possui inúmeras funcionalidades 

criadas a partir de tecnologias inovadoras que facilitam a análise e o cruzamento de dados referentes às in-

formações, que podem ser consultadas por computadores ou dispositivos móveis.

Total: 13.447
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Figura 79. Distribuição de quantidade de acessos por mês em 2020.

Observa-se considerável número de logins realizados, com média mensal de 1.121. Infere-se, portanto, 

grande aceitação da ferramenta, evidenciando-se a efetiva contribuição que ela tem prestado ao exercício 

das funções ministeriais.

Foram totalizadas 58.761 pesquisas no decorrer de ano, todas realizadas de forma autônoma e com resul-

tados em tempo real.

Figura 80. Quantidade média de pesquisas diárias.

Ainda sobre solicitações de pesquisa, ao se fazer o comparativo relativo às médias diárias de pesquisa, no 

ano de 2020, houve 187, o que demonstra que as solicitações se mantêm dentro da tendência.
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Em relação aos dados “chave”, que são utilizados como fonte da busca, verificou-se que pesquisas realizadas 

por meio de dados diversos de números de CPF ou CNPJ e Nome também são relevantes, tendo represen-

tado quase 7% (sete por cento) no ano.
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Figura 81. Distribuição de busca por palavras-chave solicitadas.

Assim, embora o sistema esteja em pleno funcionamento, estão sendo 

agregadas novas funcionalidades e fontes de dados em busca de 

maiores vínculos dos investigados.

4.2.6.5 Simba

O Sistema de Investigação da Movimentação Bancária (Simba) foi ide-

alizado com objetivo de auxiliar os órgãos a organizar o processamen-

to eletrônico de registros e informações financeiras de pessoas físicas 

e jurídicas envolvidas, sobretudo, com o crime organizado. O Simba é 

obrigatoriamente adotado por instituições, via termo de cooperação, 

como sistemática eletrônica para uniformização do leiaute de todas as 

agências financeiras, nos termos da Carta Circular nº 3.454 do Bacen. 

Por meio desse sistema, as instituições financeiras descritas na Lei 

Complementar Federal nº 105, de 10.1.2001, que dispõe sobre o sigilo 

de suas operações, remetem, mediante ordem judicial, todas as infor-

mações financeiras existentes em seu banco de dados diretamente à 

autoridade solicitante, em formato digital, em arquivo e leiaute unifor-

mizados, de forma a possibilitar sua exportação para softwares espe-

cíficos (como ARGUS, Confiteor, I2 e Horus) e sua análise por técnicos 

capacitados, de forma a filtrar toda a movimentação bancária, forne-

cendo apenas os dados que realmente interessam à investigação, eco-

nomizando tempo e recursos materiais e humanos para o desenvolvi-

mento da informação pretendida.

O CI faz uso da ferramenta Simba desde 2011 e, no decorrer dos anos, 

recebeu transmissões referente a 268 casos instaurados pelo MPMS. 

Em virtude da alta demanda e da necessidade de consistência no 

acompanhamento de prazos, para não prejudicar o andamento das 
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investigações, um servidor é dedicado exclusivamente para o atendimento da atividade de “quarentena”, 

que consiste em receber o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS) dos investigados pelo 

Bacen, conferir se as transmissões bancárias e de demais instituições que permitem movimentação finan-

ceira ou pagamentos de pessoas físicas e jurídicas foram devidamente encaminhadas dentro do prazo, com-

preendendo o período da quebra do sigilo bancário e os investigados elencados na ordem judicial.

Figura 82. Quantidades de casos cadastrados por ano.

Em 2020, 28 novos casos foram cadastrados no Simba, e 15 “relatórios de informação – Simba” foram ela-

borados. Importante ressaltar que, em razão da pandemia da covid-19, os prazos, tanto para o Bacen quanto 

para as instituições realizarem as transmissões, foram flexibilizados, diminuindo o fluxo médio.
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Figura 83. Quantidade de casos cadastrados em 2020.

Entre o cadastro de um caso e o recebimento da primeira transmissão, há um intervalo de, pelo menos, 60 

dias. Portanto, foram acompanhados 37 casos que tiveram sua origem no ano corrente ou no anterior. Em 

2020, foram analisados 230 investigados. Além disso, como cada investigado pode ter várias contas vincu-

ladas a ele e em diversas instituições, o CI recebeu e analisou 246 transmissões de instituições referentes a 

movimentações financeiras.
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Figura 84. Quantidade de transmissões recebidas e analisadas por mês em 2020.

O técnico “quarentena” também é responsável pela solicitação de cópias de cheques, propostas de abertura 

de contas e demais documentos que oportunamente são solicitados pelos membros do MPMS durante a 

investigação ou pelos analistas do CI durante a elaboração de relatórios de inteligência.

4.2.6.6 Sittel

O Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (Sittel) foi desenvolvido pelo MPF para 

coletar, processar e analisar registros de cadastros e chamadas telefônicas e telemáticas pretéritas, mediante 

ordem judicial, de forma a padronizar todos os atendimentos feitos pelas operadoras de telefone.

Resultado do acordo de cooperação técnica firmado entre o MPF e o MPMS, após os primeiros testes 

iniciados em 2019, foi disponibilizado em 2020 aos membros do MPMS como nova ferramenta para solici-

tação de informações referentes aos cadastros e extratos de chamadas pretéritas dos terminais de pessoas 

físicas e jurídicas investigadas.

No decorrer de 2020, 12 casos foram criados, o que resultou em 213 transmissões no decorrer do ano, 

oriundas das operadoras telefônicas.

4.2.6.7 SisDrogas

O Sistema de Informação do Tráfico de Drogas do Estado de Mato Grosso do Sul (SisDrogas) foi instituído 

pela Resolução nº 3/2013-CPJ, de 9.5.2013, para aperfeiçoar o banco de dados de denúncias e arquivamen-

tos de peças informativas referentes ao tráfico de drogas no Estado.

O projeto de monitoramento do tráfico de drogas é um sistema criado e desenvolvido pelo CI, que tem como 

objetivo o desenvolvimento de um banco de dados com todas as informações constantes das denúncias 

e arquivamentos dos procedimentos penais desenvolvidos pelos membros do MPMS com base na Lei nº 

11.343, de 23.8.2006.

Com o armazenamento e tratamento destas informações, é possível obter, em tempo real, as informações 

referentes ao tráfico de drogas, em especial, a identidade dos traficantes, a quantidade e a espécie de drogas 

apreendidas, a localidade de cada apreensão, a autoridade responsável pela apreensão, a origem e o destino 

da droga, entre outros dados.
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Após a implantação do SAJ no âmbito do MPMS, houve também a necessidade de atualização do SisDrogas, 

visando dessa forma o efetivo acompanhamento dos cadastros para permitir a interoperabilidade entre os 

sistemas, permitindo a anexação de cópias dos documentos necessários ao abastecimento dos bancos de 

dados.

Atualmente o projeto conta com a parceria do UFMS, que, juntamente com o Laboratório de Inovação do 

MPMS e a equipe técnica do CI, trabalha no desenvolvimento de inteligência artificial que seja capaz de 

realizar a extração e categorização dos dados de tráfico diretamente das denúncias registradas no SAJMP 

para a base de dados do SisDrogas, que já conta com quase 20 mil denúncias registradas desde a sua im-

plantação.

4.2.6.8 Nova resolução do CI

Em 29.6.2020, foi publicada a Resolução nº 30/2020-PGJ, de 25.6.2020, com a finalidade de adequar a re-

gulamentação normativa do departamento, tendo em vista o lançamento do novo Portal CI e a atualização 

do catálogo de serviços: realizar análises financeiras e levantamento de evolução patrimonial, localização 

de pessoas/testemunhas, relação de vínculos, análises de afastamento sigilo bancário, dados telefônicos, 

bancários e fiscais e de extração de evidências digitais.

4.2.6.9 Portal CI

No dia 26.6.2020, o novo portal de serviços do CI foi oficialmente lançado para todos os membros do MPMS, 

por meio de transmissão ao vivo (via Microsoft Teams), em parceria com a ESMP-MS, com a finalidade de 

regulamentar a solicitação de serviços oferecidos pelo CI, bem como disciplinar o encaminhamento de 

pedidos com sugestão de quesitos e documentos necessários, prazos e demais atribuições do departamen-

to. O projeto do Portal CI teve início em janeiro de 2019, com os seguintes objetivos principais:

 z Auxiliar os membros em investigações especiais, disponibilizando ferramenta para cadastro de investiga-

dos, registros temporais do andamento da investigação, permitindo inserção de dados e de arquivos, de 

forma que o membro do MPMS possa consultá-los em ferramenta on-line e com histórico de andamen-

tos e procedimentos.

 z Disponibilizar ferramenta de gerenciamento de casos/catálogo de serviços (análise financeira e patrimo-

nial, análise de vínculos, análise telefônica, análise de evidências digitais e análise em fontes abertas) vin-

culados à lotação do demandante, possibilitando que o membro do MPMS faça a solicitação do serviço 

técnico especializado ao CI, bem como que insira quesitos, documentos, fotos e arquivos que considere 

relevantes para a investigação, acompanhando o andamento da solicitação e recebendo o relatório final 

criptografado também por meio do Portal CI.

 z Disponibilizar acesso direto por um único clique ao Simba, ao Sittel e ao site de solicitação de pesquisa 

manual do CI, ferramentas de grande utilização por membros do MPMS em casos em que a quebra de 

sigilo é determinada ou para consulta de informações mais complexas de investigados.

 z Fornecer tutoriais e modelos para afastamento de sigilos dos tipos: dados bancários (SIMBA), dados 

fiscais (Secretaria de Receita Federal e Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul – Sefaz), 

dados telefônicos e telemáticos (SITTEL), dados referente aos serviços oferecidos (aplicação da lei quanto 
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Figura 85. Quantidade de acessos 

ao Portal CI entre julho e dezembro 

de 2020.

a serviços e redes como Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, 

Uber e Ifood).

O Portal CI é de livre acesso a todos os membros do MPMS e, para o 

acesso dos demais integrantes da instituição, deve ser feita solicitação, 

que é analisada individualmente – há 110 usuários cadastrados, dos 

quais 107 são membros. No ano de 2020, o Portal CI teve 3.353 

acessos e, ao acompanhar mensalmente os logins e acessos dos 

usuários, constatou-se que, em todos os meses seguintes ao lança-

mento, houve novas solicitações e incremento no volume de membros 

que estão utilizando a ferramenta. No momento, o Portal CI conta 
com média de 554 acessos mensais, demonstrando grande utiliza-
ção pelos usuários.
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Desde o lançamento do Portal CI, já foram cadastrados 22 casos pelo 

Gecoc e por diversas Promotorias de Justiça., conforme a tabela abaixo:

Tabela 22. Casos cadastrados no Portal CI em 2020.

17ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

1ª Promotoria de Justiça de Cassilândia

1ª Promotoria de Justiça de Costa Rica

1ª Promotoria de Justiça de Coxim

2ª Promotoria de Justiça de Amambai

2ª Promotoria de Justiça de Naviraí

3ª Promotoria de Justiça De Sidrolândia

42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

5ª Promotoria de Justiça de Corumbá

Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC)

Promotoria de Justiça De Agua Clara

Promotoria de Justiça De Iguatemi Promotoria de Justiça De Sonora
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Em 2020 foram solicitados 9 serviços de: Análise de Evidências Digitais, 

de Vínculos, Financeira e Patrimonial e em Fontes Abertas, relaciona-

dos a 27 investigados.

Inserir quesitos 
e documentos: 1

Cancelamento a pedido: 1

Aguardando pré-requisitos 
de admissibilidade: 2

Solicitação finalizada: 5

TOTAL

9

Dos casos cadastrados por meio do Portal CI, cinco estão finalizados, 

ou seja, o relatório final foi entregue ao demandante pela disponibiliza-

ção de arquivo criptografado no próprio Portal CI, de forma a garantir 

a integridade do arquivo e, ao mesmo tempo, agilidade, segurança da 

informação e desburocratização na entrega.

Embora o sistema esteja em pleno funcionamento, o CI continuamen-

te agrega novas funcionalidades, bem como modelos e procedimen-

tos; em 2020, foram feitas 5.261 trocas de arquivos, 823.066 inserções 

e 24.812 exclusões.

Outros documentos: 2

CNPJ: 5

CPF: 20

TOTAL

27

Figura 86. Distribuição de tipo de 

investigados analisados.

Figura 87. Status dos serviços téc-

nicos referentes a casos solicitados 

entre julho e novembro de 2020.

4.2.6.10 Acompanhamento de indicadores - BI

Tendo em vista a necessidade de acompanhar em tempo real os 

serviços solicitados e executados pelo CI e dar a seu Coordenador 

visão de todas as atividades desenvolvidas pelo departamento, seja 

em qualquer situação ou local, foram desenvolvidos, em 2020, por 

meio de ferramentas de BI, alguns painéis de indicadores das ativida-

des; estima-se identificar o status do serviço, prever o tempo médio 

de atendimento de cada tipo de solicitação, bem como de produtivi-

dade dos analistas e acompanhamento da demanda, proporcionando 

o melhor direcionamento das atividades e do planejamento do setor. 

Segue abaixo relação dos painéis que foram produzidos no período:

 z BI Portal CI;

 z BI Sistema de Pesquisas (do tipo pesquisa manual);

 z BI Rede-LAB-LD;

 z BI – RELINT, REFINF e NT.

4.2.6.11 Capacitações promovidas à equipe técnica

 z Inteligência Financeira (SENASP – 2020);

 z Webinar ENCCLA;

 z “Microsoft Office 365 básico” – capacitação interna;

 z “Introdução às fontes abertas e Google hacking” – capacitação 

interna;

 z “Conceito de BlockChain e moedas digitais” – capacitação interna;
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 z “Utilização de Criptografia e Hash” – capacitação interna;

 z “Introdução à lavagem de dinheiro” – capacitação interna;

 z “Tipologias do crime de lavagem de dinheiro” – capacitação interna;

 z “Noções de Metodologia de Trabalho: Análise Fiscal de Dinheiro” – capacitação interna;

 z “Inteligência financeira: conceito e técnicas de análise em BI – lavagem de dinheiro”, capacitação 

promovida pela equipe técnica junto à ESMP-MS;

4.2.6.12 Coordenação de Atividades de Segurança Institucional (CSI)

Designado o Promotor de Justiça Ricardo de Melo Alves para a Coordenação de Atividades de Segurança 

Institucional, por meio da Portaria nº 2417/2020-PGJ, de 9.7.2020, preliminarmente, realizou-se um levanta-

mento minucioso das determinações constantes no Plano de Segurança Institucional, cujo trabalho resultou 

na instauração de procedimentos administrativos para implementar e acompanhar o cumprimento de tais 

determinações na área da segurança orgânica e ativa.

Medidas atinentes à segurança ativa, destinadas a detectar, identificar, avaliar, analisar e neutralizar as ações 

adversas de qualquer natureza (contrapropaganda, contraespionagem, contrassabotagem e contra o crime 

organizado) estão em fase de pesquisas e estudos para elaboração dos protocolos de segurança específicos, 

bem como regulamentações quanto a segurança da informação de pessoas, documentação e instalações.

Os departamentos pelos quais tramitam os processos de admissão e desligamento de pessoal (membros, 

servidores e terceirizados) foram orientados quanto aos protocolos de segurança a serem cumpridos, a fim 

de salvaguardar a segurança de toda a instituição.

Outrossim, o Protocolo Operacional Padrão (POP) para a segurança de membros e servidores do MPMS já 

se encontra finalizado, aguardando envio para aprovação do Procurador-Geral de Justiça. Em semelhante 

situação está a Política de Gestão de Risco.

Implementaram-se relatórios/formulários para formalização de análises e acompanhamentos realizados em 

casos reais de segurança de pessoas.

No início do derradeiro mês de 2020, a Promotora de Justiça Cristiane Mourão Leal dos Santos, por meio da 

Portaria nº 3915/2020-PGJ, de 8.12.2020, foi designada para coordenar as atividades referentes à segurança 

de pessoas.
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Todavia, o Coordenador do CI permanece com a coordenação das 

atividades de segurança institucional no que concerne à segurança 

orgânica do MPMS. Assim, foi dada continuidade aos trabalhos de fis-

calização do cumprimento do Plano de Segurança Institucional, bem 

como realizado benchmarking em outras instituições para aprimora-

mento dos processos de segurança do MPMS.

4.2.6.13 Produtividade em números

Tabela 23. Demais serviços realizados em 2020

Para fins de preservação de algumas informações contidas na tabela 

acima, alguns itens foram agrupados, sem detalhamento do tipo de 

produção do conhecimento. Porém, registra-se que existe uma metodo-

logia consolidada na área obedecendo padrões de relatórios de acordo 

com as melhores práticas apontadas no manual técnico “Produção do 

Conhecimento de Inteligência”, elaborado pelo Exército Brasileiro, dis-

ponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/3270/1/

EB70MT10401-Final.pdf (acesso em: 18 dez. 2020).

Serviços Total do ano

Manifestações 679

Procedimentos administrativos instaurados 145

PGEAs instaurados 13

Procedimentos arquivados 94

Ofícios expedidos 217

Memorandos expedidos 63

Reuniões 223

Relatórios técnicos expedidos 71

Total 1.505

https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/3270/1/EB70MT10401-Final.pdf
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/3270/1/EB70MT10401-Final.pdf


165

Órgãos auxiliares de apoio às atividades de execução Relatório Anual de Atividades  |  2020

4.3 Departamento Especial de Apoio 
às Atividades de Execução

Coordenação: Promotor de Justiça Paulo César Zeni (de 1º.1 a 30.1.2020 e de 6.4 a 4.5.2020) 

  Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros (de 31.1 a 5.4.2020) 

  Promotora de Justiça Ludmila de Paula Castro Silva (a partir de 5.5.2020)

O Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (Daex), subordinado à Segab, tem por objetivo 

subsidiar as ações realizadas pelos órgãos de execução do MPMS, dando suporte técnico por intermédio de 

análise de documentos, vistorias in loco, avaliações e, mediante designação, atuar na assistência técnica em 

ações judiciais, de natureza técnica ou científica, observando a política e as diretrizes traçadas na legislação 

em vigor.

Promotor de Justiça 

Paulo César Zeni

Promotor de Justiça 

Antonio André David Medeiros

Promotora de Justiça 

Ludmila de Paula Castro Silva

A estrutura do Daex é composta por uma coordenação; uma chefia de departamento; oito chefias de núcleo 

(três das quais referentes aos núcleos de Corpo Técnico, Cortec) e um cartório. O Cortec, por sua vez, tem 

seus núcleos divididos de acordo com as seguintes áreas: Contabilidade e Economia (CE); Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo (EA); Meio Ambiente (MA) e Psicologia e Serviço Social (PAS).

O Daex dispõe de 29 servidores e 3 colaboradores em seu quadro funcional:

 z Chefia de Departamento: 1 servidor;

 z Cartório: 1 servidora;

 z Núcleo do Cortec-CE: 4 analistas e 2 assessores técnico-periciais;

 z Núcleo do Cortec-EA: 5 analistas e 2 assessores técnico-periciais;

 z Núcleo do Cortec-MA: 8 analistas;

 z Núcleo do Cortec-PAS: 6 analistas; e

 z Colaboradores: 2 estagiários e 1 mirim.
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Em 2020, as chefias do Daex e dos núcleos dos Cortecs e o Cartório 

autuaram, registraram, acompanharam e distribuíram os procedimen-

tos abertos denominados “procedimento de análise e diligência” (PAD 

– no Portal Daex antigo) e “solicitação de apoio técnico” (SAT – no Portal 

Expert), oriundos das Promotorias e/ou Procuradorias de Justiça, assim 

como auxiliaram na tramitação de documentos e remessa de procedi-

mentos administrativos (PA) aos demandantes, conforme a Resolução 

nº 1/2018-PGJ, de 27.3.2018.

Cabe salientar ainda que é de responsabilidade dos Chefes dos Núcleos 

dos Cortecs CE, EA e MA, conforme a Resolução nº 2/2017-PGJ, de 

3.2.2017, os recebimentos das SATs (Portal Expert), sua distribuição 

para elaboração dos pareceres de análise prévia (PAP), a inclusão de 

relatórios e liberações de processos dentro do Portal Expert, ficando o 

Chefe do Daex responsável pelo mesmo trabalho com o Cortec PAS.

Os PAs abertos no SAJMP também são feitos pelos Chefes dos Núcleos 

dos Cortecs, conforme sua área de atuação, e remetidos à apreciação 

da Coordenadora do Daex.

4.3.6.1 Cortec-MA

Em 2020 o Cortec-MA contou com oito servidores com atuação em 

áreas técnicas variadas: um biólogo, um geólogo, um engenheiro sa-

nitarista e ambiental, um engenheiro ambiental, duas engenheiras flo-

restais, dois engenheiros agrônomos e uma estagiária na área de En-

genharia Sanitarista e Ambiental.

Foram emitidos pareceres técnicos em diversas áreas, bem como sobre 

laudos afetos a perícias judiciais em que os técnicos do Cortec-MA 

atuaram como assistentes do MPMS; foram realizadas vistorias e 

emitidos relatórios técnicos relativos a degradações em cursos d’água, 

APPs, áreas de reserva legal, estações de tratamento de água (ETAs) e 

esgoto (ETEs), 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.

Nesse período, a equipe técnica do Cortec-MA participou de cursos de 

capacitação e seminários, com o fim de aprimorar os conhecimentos, 

contribuindo na celeridade e na qualidade da elaboração dos trabalhos 

técnicos, como o workshop “Resultados dos estudos sobre impactos 

das hidrelétricas previstas para a Bacia do Alto Paraguai”.

Tabela 24. Expedientes admi-
nistrativos do Daex.

Tipo Quant.

Ofícios expedidos pela 
secretaria do Daex

435

Ofícios expedidos pelo 
Daex

293

Memorandos expedidos 
pela secretaria do Daex

38

Memorandos expedidos 
pelo Daex

26

PAs instaurados no SAJ 
com cadastros via Portal 
Expert

708
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Ainda, a equipe atuou em conjunto com o Caoma na elaboração da 

parte III da “Nota Técnica: Orientações para Valoração de Dano 

Ambiental em Procedimentos do MPMS”; 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; na Comissão 

de Elaboração do PGRS/MPMS; em grupo de trabalho do CNMP, na 

elaboração de proposta nacional de valoração de dano ambiental; e na 

fiscalização de contratos do MPMS. Figura 88. Vista aérea do lago do 

Parque das Nações Indígenas, retra-

tando sua situação em setembro de 

2020, quando se encontrava esvazia-

do para obras de manutenção nos 

deques e muros de arrimo, conforme 

Relatório de Vistoria Técnica nº 73/

DAEX/CORTEC-MA/2020.

Figura 89. Coleta de amostras de água no Rio Anhanduí (a montan-

te da ETE Los Angeles), conforme Relatório de Vistoria Técnica nº 70-DAEX/

CORTEC-MA/2020.

4.3.6.2 Cortec-CE

No exercício de 2020, o Cortec-CE contou com uma economista, seis 

contadores e um estagiário em seu quadro técnico.

Foram prestados trabalhos de análise de evolução patrimonial, im-

probidade administrativa, cálculos e atualização de valores de multas 

judiciais e extrajudiciais, análise de contas de fundos de previdência; 

análise de prestação de contas de fundações de Mato Grosso do Sul, 

entre outros.

Nesse período, a equipe técnica do Cortec-CE participou do curso “In-

teligência financeira: conceito e técnicas de análise em BI – Qlikview/

Horus – RIF/COAF, Dossiê Integrado da RFB, Simba”, ministrado por 

servidor do CI e ofertado pela ESMP-MS, com o fim de aprimoramento 

da análise e da celeridade dos trabalhos técnicos elaborados.

4.3.6.3 Cortec-EA

No exercício de 2020, o Cortec-EA contou com quatro engenheiros 

civis e dois arquitetos e urbanistas.
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Foram realizadas vistorias técnicas para constatações de danos em edi-

ficações, má qualidade de execução em obras e/ou serviços de enge-

nharia, sobrepreço e/ou superfaturamento em obras públicas, aferição 

do nível de pressão sonora em shows e estabelecimentos comerciais 

e industriais, avaliação de imóveis urbanos, averiguação das condições 

de mobilidade e acessibilidade universal, preservação do patrimônio 

cultural, diversas questões relacionadas ao urbanismo e planejamen-

to urbano, incluindo vistorias em loteamentos urbanos e análise de 

Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), acompanhamento de periciais 

judiciais, participação em reunião com membros, entre outros.

O Cortec-EA também participa da Comissão Temporária de Acessibi-

lidade, destinada a adequar a instituição à legislação e às normas de 

acessibilidade em vigor.

Em 2020, a equipe técnica do Cortec-EA participou dos seguintes 

cursos de capacitação, para fins de aprimorar a análise e a celeridade 

dos trabalhos técnicos elaborados:

 z X Simpósio Estadual de Educação Patrimonial e IV Seminário 

Municipal de Patrimônio Cultural - curso on-line de Gestão do Patri-

mônio Cultural Arquitetônico Edificado, de 17 a 21.8;

 z Bici Fórum Campo Grande 2020 – Desafios, experiências e cultural 

para uma cidade ciclável, realizado em 1º.9.

Durante o exercício de 2020, foram elaborados diversos relatórios, 

alguns de alta complexidade.

Figura 90. À esquerda, ACP nº 

0 9 0 7 9 5 8 - 4 3 . 2016 . 8 . 1 2 . 0 0 01 

(sistema de suporte à vida do 

Aquário do Pantanal, em Campo 

Grande); à direita, ACP nº 0900908-

29.2017.8.12.0001 (tombamento e 

preservação do Edifício Casa José 

Abrão, em Campo Grande).
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4.3.6.4 Cortec-PAS

No exercício de 2020, o Cortec-PAS contou com três psicólogas e três assistentes sociais em seu quadro 

técnico profissional.

Foram desenvolvidos estudos e análises e emitidos relatórios e pareceres técnicos, relativos a pessoas (re-

cém-nascidos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, famílias) em eventual situação de risco ou vulnerabili-

dade social, bem como o total de 42 análises prévias de verificação e aceitação de SATs, conforme preconiza 

a Resolução nº 1/2018-PGJ.

Importa ressaltar que o Cortec-PAS desenvolveu diversas atividades relevantes em 2020, a exemplo do aten-

dimento à SAT proveniente da Promotoria de Justiça de Terenos para o fim de analisar e avaliar a rede 

de proteção e atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. Nessa 

oportunidade, além da produção do relatório, o Cortec está trabalhando para apresentar ao Promotor de 

Justiça da referida comarca uma proposta do fluxo da rede de atendimento às crianças e aos adolescentes 

vítimas de violência e exploração sexual que integre os órgãos disponíveis para atendimento no município 

de Terenos. Tal estudo poderá servir de lastro para atuação de outras Promotorias de Justiça em cidades em 

situações congêneres à do solicitante.

4.3.6.5 Produtividade dos Cortecs

Tabela 25. Quantitativo dos trabalhos técnicos dos Cortecs até 31.12.2020 por situação.

4.3.6.6 Infraestrutura do Daex

A estrutura de cargos no Daex foi aprimorada a fim de prestar melhor atendimento aos usuários. Foi 

submetida ao CPJ proposta de transformação de um cargo de Assessor Técnico-Pericial (MPAS-206) em 

dois cargos de Chefe de Núcleo (MPDS-107), sem aumento de despesas, em respeito à Lei Complementar 

nº 173/2020. Os novos cargos afetos ao apoio na seara da contabilidade e apoio tecnológico colaboraram na 

celeridade ao atendimento às Promotorias de Justiça (Resolução nº 45/2020-PGJ, de 4.12.2020).

Ainda, o Daex ganhou novo espaço de trabalho, mais moderno e organizado, inaugurado pelo Procurador-

-Geral de Justiça em 26.11.2020.

Especificação Cortec-MA Cortec-CE Cortec-EA

Trabalhos concluídos 201 334 205

Trabalhos em andamento ou a distribuir 44 203 70

Trabalhos pendentes de complementação de solicitante no Portal Expert 32 12 13
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4.3.6.7 Planejamento estratégico

Em parceria com a Seplange, o Daex elaborou o planejamento de gestão estratégica para 2021. Os trabalhos 

iniciaram em 30.9.2020, com reunião realizada no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, presidida pelo 

Procurador-Geral Adjunto de Justiça de Gestão e Planejamento Institucional, com a presença do Chefe de 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e Supervisor de Planejamento e Gestão Estratégica; da Coordena-

dora do Daex e do Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros, Assessor Especial do Corregedor-

-Geral do MPMS.

A implantação do planejamento estratégico no âmbito do Daex auxiliará no aprimoramento e na eficiência 

dos trabalhos, permitindo que o desenvolvimento da atividade-meio viabilize o cumprimento da missão ins-

titucional pelos membros do MPMS.

O planejamento foi divido em mais quatro encontros, nos quais e a equipe da Seplange auxiliou o Daex.

4.3.6.8 Inovação e tecnologia

Buscando a inovação dos serviços prestados pelo Daex a fim de que as Promotorias de Justiça tenham 

autonomia e mais presteza na execução de suas atividades, foi iniciado o desenvolvimento de três serviços:

1.  Cálculo Expert: ferramenta automatizada do cálculo realizado pelo Cortec-CE em atendimento às SATs 

relacionadas a cálculo e atualização de valores. Esse serviço é disponibilizado para as Promotorias de 

Justiça, de modo que não será necessário cadastrar SAT nem aguardar na fila de atendimento. A ferra-

menta foi idealizada pela Coordenação e pela Chefia do Daex, bem como pelo Cortec-CE, e desenvolvida 

pela STI. Para lançamento da ferramenta digital foi realizada uma live no dia 29.10.2020. A ferramenta já 

está sendo utilizado pelas Promotorias de Justiça e já tem em sua base mais de 30 cálculos Expert regis-

trados.

2.  Resolução das fundações: a minuta da nova resolução foi elaborada com a colaboração de servidores e 

da Coordenadora do Daex e traz expressamente a atuação deste na elaboração do relatório da análise 

técnica a ser enviada às Promotorias de Justiça, consignando a obrigatoriedade do envio das documen-

tações por meio digital, melhorando o fluxo de atendimento às solicitações de auditoria nas atividades 

contábeis e financeiras das fundações. Consta, ainda, que o Daex deverá selecionar anualmente quatro 

fundações que apresentarem maior movimentação financeira, bem como outras quatro fundações ale-

atoriamente, por sorteio, para que sejam submetidas a procedimento especial de fiscalização, mediante 

elaboração de relatório de análise avançada, contribuindo, assim, para maior efetividade do exercício da 

atividade-fim do MPMS nessa seara. A resolução que trata da matéria foi aprovada no CPJ (Resolução nº 

46/2020-PGJ) e, por conseguinte, serão iniciados os trabalhos pela STI para desenvolvimento do Portal 

das Fundações, que automatizará muitos fluxos e concederá maior transparência à sociedade sobre a 

regularidade das instituições fiscalizadas pelo MPMS.

3.  Evolução do Portal Expert: Os fluxos de atendimento das SATs no Portal Expert e no SAJ foram revisados. 

A nova proposta do fluxo de atendimento, além de dar mais agilidade à comunicação com as Promo-

torias de Justiça, também tem o foco de acelerar o trabalho administrativo de cada Cortec do Daex. 

A revisão contempla também a integração entre o Portal Expert e o SAJ relatórios, demonstrando em 

tempo real a produtividade do departamento.
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4.3.6.9 Atendimento on-line

As mudanças causadas pela pandemia do novo coronavírus extrapolam a área da saúde. Assim, o MPMS, 

em sintonia aos novos desafios, estruturou o serviço de atendimento on-line, como parte do “Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho no Âmbito do MPMS”.

O programa conta com o serviço voluntário dos servidores do MPMS da área de Psicologia Renata Valeria 

Brito e Jonise Rodrigues Vieira, do Cortec-PAS, Suzete dos Santos Bezerra, das PJs de Corumbá, Lindomar 

Pacheco, das PJs de Campo Grande, Kenia Braz Alcantara, das PJs de Dourados, e Sydnei Ferreira Ribeiro 

Júnior, das PJs de Três Lagoas.

Os atendimentos são on-line, por WhatsApp (áudio ou vídeo) ou por ligação comum, e estarão disponí-

veis durante todo o período de pandemia. A escolha do meio de comunicação será feita pela pessoa a ser 

atendida.

4.3.6.10 Capacitação

Foi ministrado pelo servidor Giovane Soares de Lima, analista da área de Contabilidade lotado no CI, treina-

mento sobre análise e inteligência financeira: a produção, o estudo e disseminação da informação por meio 

da análise investigativa, tendo como balizas a aplicação e execução dos programas Qlikview/Horus, Simba e 

iBase – Analyst’s Notebook, bem como os relatórios de informações de outros órgãos, como os Relatórios de 

Inteligência Financeira (RIFs), do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e o Dossiê Integrado, 

da Receita Federal do Brasil (RFB), na persecução de lavagem de bens e capitais.

Foram dois dias de treinamento, em que o servidor do CI repassou a cultura metodológica padrão formatada 

pela Rede-LAB para persecução e utilização de instrumentos de análise e do know-how aplicado, com a 

apresentação de exemplos e estudo de casos advindos dos bancos de dados do próprio MPMS.

4.3.6.11 Produtividade do Daex

Conforme gráfico abaixo, verifica-se que em 2018, ano seguinte ao lançamento do Portal Expert, foram 

enviadas 370 SATs ao Daex. Já nos anos de 2019 e 2020, esse número aumentou para 538 e 515, respec-

tivamente.
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Enviadas ao DAEX
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Figura 91. SATs enviadas, concluídas e pendentes.
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Conforme observa-se na Figura 91, comparando 2018 com os anos 

seguintes, houve um aumento de SATs de 45% em 2019 e de 41% em 

2020. Portanto, apesar da notória atipicidade vivenciada no ano de 

2020, não houve queda significativa do envio de SATs ao Daex, acumu-

lando, assim, uma média de 43% entre os anos de 2019 e 2020.

Concluídas

Enviadas ao DAEX

2020201920182017
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199

360

528

80

370

538

515

No que diz respeito à produtividade, esta se contabiliza quando da 

conclusão da SAT. Assim, comparando os anos entre 2017 (implanta-

ção do Portal Expert) e 2020, a Figura 93 demonstra o empenho do 

Daex para que o número de SATs concluídas acompanhe a projeção 

das SATs enviadas ao departamento.

Figura 93. SATs enviadas ao Daex e 

SATs concluídas.

45% 41%

20202019

Figura 92. Comparativo do percen-

tual de SATs enviadas ao Daex.

Apesar do esforço nos anos anteriores para equiparar as duas linhas 

citadas na Figura 93, apenas em 2020 o Daex ultrapassou o número 

de SATs concluídas em relação ao número de SATs enviadas, sendo o 

total de 528 SATs concluídas e 515 SATs enviadas ao Daex, demons-

trando o pleno atendimento das demandas de 2020, acrescido da 

conclusão de demandas remanescentes do período anterior.

Em percentuais, na Figura 94, é possível entender que, na relação 

entre os anos de 2020 e 2019, o número de SATs concluídas foi 3% 

maior que o número de SATs enviadas ao Daex, diferentemente dos 

anos anteriores.

Figura 94. Percentual de produtividade Daex entre 2017 e 2020.

Apesar de o aumento da produtividade ser importante para o depar-

tamento, o Daex acumula ano após ano um saldo de SATs pendentes.
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A fila de SATs acumuladas de um ano para outro exigiu em 2020 um 

esforço da coordenação, da chefia e do corpo técnico do Daex para 

que ações fossem organizadas a fim de reduzi-las com a máxima 

qualidade.

A Figura 95 demonstra que, no ano de 2020, o Daex concluiu 65% do 

total de SATs acumuladas no departamento, uma diferença de 15% em 

relação ao ano de 2019.

% (concluídas × acumuladas) 

2020201920182017

38%

47%
50%
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Já em números, na Figura 96 é possível observar que o saldo das SATs 

não concluídas para o ano de 2021 será de 290, ou seja, 77 SATs a 

menos que no ano de 2019, quando remanesceram 367.

Acumuladas
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Figura 96. Diferença entre SATs 

acumuladas e concluídas.

Figura 95. Percentual de SATs con-

cluídas em relação às acumuladas no 

ano.

Com 15% a mais de SATs concluídas que 2019, além de constar 3% 

acima do número de SATs concluídas em relação às SATs enviadas, em 

que pese o cenário de pandemia, que inviabilizou o desenvolvimen-

to de algumas atividades do Daex, nota-se que o trabalho do depar-

tamento no ano de 2020 apresenta saldo positivo, tanto no aspecto 

qualitativo como quantitativo, ainda mais quando se observa que a 

demanda das Promotorias de Justiça manteve-se recorrente.



174

Órgãos auxiliares de apoio às atividades de execução Relatório Anual de Atividades  |  2020



175

5 Grupos especializados 
de atuação funcional
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5.1 Grupo de Atuação Especial 
da Execução Penal

Coordenação:   Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes  

Coordenação Adjunta: Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin

O Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep), criado em 

caráter permanente no âmbito do Caocrim, tem os limites de suas atri-

buições fixados pela Resolução nº 20/2010-PGJ, de 9.11.2010. Atua 

em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, respeitando o Promotor 

Natural, com o objetivo de, em conjunto a este, adotar medidas legais 

objetivando a eficiente prestação jurisdicional em matérias relativas à 

execução penal no Estado.

No âmbito do Gaep, foram instaurados, no ano de 2020, 22 proce-
dimentos administrativos, os quais versaram sobre os seguintes 

assuntos:

 z Acompanhamento das atividades da Promotora de Justiça Renata 

Ruth Fernandes Goya Marinho no Conselho Penitenciário.

 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 Acompanhamento e fiscalização da execução da pena de pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas 

ou privadas de liberdade e promoção da adequação das políticas penitenciárias às especificidades desse 

público.

 z Acompanhamento da regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Penitenciário Nacional para 

o Fundo Penitenciário Estadual (Funpes), noticiado no Ofício nº 417/2020/DIRPP/DEPEN-MJ.

 z Realização da XVI Reunião Ordinária do Gaep.

 z Acompanhamento do plano de ações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário 

(Agepen) acerca de prevenção e combate ao coronavírus nos estabelecimentos penais do Estado.

 z Acompanhamento da implementação do Programa de Capacitação Profissional e Implementação de 

Oficinas Permanentes (Procap) em Mato Grosso do Sul.

 z Acompanhamento e fiscalização da custódia de pessoas idosas no sistema prisional de Mato Grosso do 

Sul, atendendo aos regramentos internacionais e nacionais.

 z Auxílio na implementação de modalidade EaD, tanto no ensino médio quanto no ensino técnico-profis-

sionalizante, para os internos do Estabelecimento Penal de Regime Fechado da comarca de Coxim.

 z Acompanhamento e fiscalização da custódia de mulheres no sistema prisional de Mato Grosso do Sul, 

atendendo aos regramentos internacionais e nacionais.

Supervisão: 

Procurador de Justiça 

Helton Fonseca Bernardes 
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 z Acompanhamento da implementação e do desenvolvimento de 

atividades das Promotorias de Justiça da Execução em relação ao 

Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), notadamente 

acerca das dificuldades práticas em sua utilização.

 z Apuração junto à Agepen e ao Governo do Estado de irregularida-

des envolvendo o défice de agentes penitenciários nos estabeleci-

mentos prisionais de Mato Grosso do Sul.

 z Acompanhamento da custódia de estrangeiros no sistema prisional 

de Mato Grosso do Sul, em atenção aos regramentos internacionais 

e nacionais.

 z Fiscalização do cumprimento do direito à alimentação adequada 

(qualidade e quantidade) das pessoas privadas de liberdade do 

sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

 z Acompanhamento dos projetos do Programa Justiça Presente, do CNJ, no âmbito de Mato Grosso do Sul.

 z Acompanhamento e fiscalização do cumprimento do direito do preso à saída da cela por duas horas 

diárias para banho de sol nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso do Sul, nos termos de recente 

decisão proferida pela 2ª Turma do STF no Habeas Corpus nº 172.136/SP.

 z Acompanhamento do cumprimento dos enunciados aprovados no XI Encontro Nacional do Ministério 

Público no Sistema Prisional (ENSP).

 z Desenvolvimento de projeto sobre “Inteligência Emocional na Unidade Penal”, concedendo gratuitamen-

te o curso “método CIS em casa” aos internos e servidores do sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

 z Acompanhamento e fiscalização da regular aplicação dos recursos angariados pelo Funpes-MS, de acordo 

com suas finalidades.

 z Coleta de informações acerca da execução da pena restritiva de direitos de limitação de finais de semana 

no âmbito de Mato Grosso do Sul.

 z Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Grupo Gestor das Alternativas Penais.

 z Acompanhamento do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto no âmbito de Mato Grosso 

do Sul.

Procedimentos administrativos de anos anteriores que se encontram em andamento:

 z Acompanhamento da regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Penitenciário Nacional para 

o Funpes, noticiado no Ofício nº 1364/2016/DIRPP/DEPEN-MJ.

 z Acompanhamento da regular aplicação dos recursos provenientes do Fundo Penitenciário Nacional para 

o Funpes, noticiado no Ofício nº 111/2018/DIRPP/DEPEN-MJ.

 z Acompanhamento da operacionalização do Comando de Operações Penitenciárias (COPE).

 z Acompanhamento da criação e da implementação em Mato Grosso do Sul do Comitê e do Mecanismo 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura.

Coordenação Adjunta 

Promotora de Justiça 

Jiskia Sandri Trentin
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 z Acompanhamento da implementação da Equipe de Avaliação e 

Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa 

com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP) em Mato 

Grosso do Sul.

 z Auxílio à 1ª Promotoria de Justiça de Ivinhema no sentido da viabi-

lização das reformas e construções necessárias no Estabelecimento 

Penal de Ivinhema, junto à Agepen.

 z Apuração de irregularidades referentes aos bloqueios de sinal da 

tornozeleira eletrônica por parte dos monitorados.

 z Auxílio à 1ª Promotoria de Justiça de Naviraí no sentido de 

fazer cumprir sentença dos Autos Judiciais nº 08002599-

25.2013.8.12.0029, referente à regularização e à adequação do 

sistema de tratamento de efluentes do Presidio de Naviraí.

 z Apuração dos critérios de classificação para atividades laborais 

internas e externas dos presos no âmbito do sistema penitenciário 

de Mato Grosso do Sul.

 z Fomento à instalação das Associações de Proteção e Assistência 

aos Condenados (APACs) em Mato Grosso do Sul e seu acompa-

nhamento.

 z Acompanhamento da execução de termo de cooperação técnica 

firmado entre o MPMS e o MPT – Procuradoria Regional do Trabalho 

da 24ª Região.

 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.

 z Acompanhamento da atividade do grupo de trabalho composto 

pelos Promotores de Justiça Fabricio Secafen Mingati, Jiskia Sandri 

Trentin e Moisés Casarotto, a fim de desenvolver novo protocolo de 

comunicação entre a Agepen e o MPMS, notadamente quanto à 

apreensão de telefones celulares no interior das unidades penais.

Além disso, ao longo de 2020, foram arquivados 9 procedimen-
tos administrativos e 1 procedimento preparatório; constam em 
andamento 1 solicitação e 1 notícia de fato; foram expedidos 357 
ofícios e 82 ofícios circulares; foram finalizados 187 protocolos e 
arquivados 464.

Ademais, expediu-se em 23.10 a Recomendação nº 1/2020/GAEP/

MS, com a finalidade de propor à Agepen a elaboração de uma nota 

técnica ou outro documento similar com o objetivo de regulamentar o 

9
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
ARQUIVADOS

1
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
ARQUIVADO

357
OFÍCIOS EXPEDIDOS

82
OFÍCIOS CIRCULARES EXPEDIDOS

187
PROTOCOLOS FINALIZADOS

464
PROTOCOLOS ARQUIVADOS
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processo e os critérios a serem utilizados na seleção de mão de obra para trabalho nas unidades do sistema 

prisional.

Emitiu-se ofício à CGMP, solicitando a expedição de orientação/recomendação aos Promotores de Justiça 

integrantes do Gaep com base na Nota Técnica nº 3 da Comissão do Sistema Prisional, do Controle Externo 

da Atividade Policial e da Segurança Pública (CSP/CNMP), no sentido de realizarem as inspeções em formato 

virtual, enquanto perdurar o momento pandêmico.

Realizou-se o desarquivamento do Procedimento Administrativo nº 09.2019.00003257-7, que visa “Fomentar 

o diagnóstico do indivíduo que ingressa no sistema prisional, propiciando a emissão de documentos pessoais 

e conhecimento que balizem o direcionamento de políticas voltadas para a saúde, a educação e o trabalho 

prisional”.

5.1.6.1 Reuniões e eventos

XVI Reunião Ordinária do Gaep: ocorrida virtualmente em 9.11, trazendo palestras acerca de temas perti-

nentes à temática, a fim de permitir um debate com vistas a colaborar efetivamente para a atuação minis-

terial na execução penal.

Com o apoio da ESMP-MS, realizou-se na citada reunião o lançamento virtual da Cartilha SUStentando a 
Diferença – Integração no Atendimento às Pessoas com Transtorno Mental em Conflito com a Lei, 
elaborada pelo Gaep em conjunto com o Governo do Estado, a Agepen, o TJMS, Defensoria Pública da 

União (DPU), Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau), Prefeitura de Campo Grande, 

OAB-MS, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e o Conselho Nacional de Justiça em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (CNJ/PNUD).

A Coordenadora Adjunta do Gaep participou, também, dos seguintes eventos e reuniões:

 z 3 reuniões do Grupo Condutor da PNAISP;

 z 8 reuniões do Conselho Penitenciário Estadual (CPE);

 z 15 reuniões do Comitê de Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 no Sistema Car-

cerário do Estado de Mato Grosso do Sul;

 z 4 reuniões realizadas com as equipes de saúde locais nas microrregiões de Nova Andradina, Corumbá, 

Ponta Porã e Dourados;

 z 11ª Apresentação On-line de Diretores, Gestores e Policiais Penais e Demais Servidores da Execução 

Penal do Sistema Prisional Brasileiro;

 z Reunião acerca do SEEU - integração com o SAJMP;

 z Webinar “A atuação do MP no Sistema Prisional em tempos de pandemia”;

 z 3 reuniões para discussão acerca do acordo de não persecução penal, no âmbito do MPMS;

 z Reunião acerca das obras para construção da sede da APAC em Campo Grande;

 z 3 reuniões com a Coordenadora do Programa Fazendo Justiça do CNJ/PNUD, Juliana Marques Resende;
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 z Apresentação, pelo CSP, da Nota Técnica nº 3/2020-CSP – Orientação técnica para visitas (virtuais e físicas) 

aos estabelecimentos penais (civis e militares), conforme regulamentação da Resolução CNMP nº 56, de 

22.6.2010, no curso de emergências de saúde pública, em especial aquela decorrente da pandemia de 

covid-19.

 z 2 reuniões entre Coordenadores de Centro de Apoio, Grupos e Núcleos, com o Procurador-Geral de 

Justiça, para alinhamento institucional;

 z 2 reuniões da Força-Tarefa contra a Pandemia de Covid-19, para fins de padronização e uniformização da 

atuação institucional do MPMS;

 z Reunião “O Cenário Atual da Saúde Mental Prisional em Mato Grosso do Sul”;

 z Inspeção virtual do Presídio da Gameleira, pelo CPE;

 z XI ENSP;

 z XI Workshop do Sistema Penitenciário Federal;

 z 1º Encontro Formativo “Prisões: diversidade sexual e de gênero”;

 z 30ª Apresentação On-line sobre as boas práticas do Sistema Penitenciário Brasileiro;

Para o ano de 2021, pontua-se a necessidade do acompanhamento da instalação das APACs e a imple-

mentação de sua metodologia em Mato Grosso do Sul, motivo pelo qual se instaurou o Procedimento Ad-

ministrativo nº 09.2019.0002671-0, cujo objeto é “Fomentar e acompanhar as instalações das APACs no 

Estado de Mato Grosso do Sul”.
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5.2 Grupo de Atuação Especial de Controle 
Externo da Atividade Policial

Supervisão:   Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes  

Coordenação:   Promotora de Justiça Luciana Moreira Schenk 

Promotores de Justiça integrantes: Ana Cristina Carneiro Dias (até 5.5), Fabio Ianni Goldfinger (até 5.5) e 

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos (a partir de 6.5.2020)

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 Caocrim. 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.

Supervisão: 

Procurador de Justiça 

Helton Fonseca Bernardes 

Coordenação: 

Promotora de Justiça 

Luciana Moreira Schenk

Promotora de Justiça Integrante 

Ana Cristina Carneiro Dias

Promotor de Justiça Integrante 

Fabio Ianni Goldfinger

Promotor de Justiça Integrante 

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos 

Santos
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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), da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, da 

Polícia Militar, da Coordenadoria-Geral de Perícias e do Poder Judiciário.

No exercício de 2020, foram realizadas oitivas, presenciais e por videoconferência, a fim de instruir os proce-

dimentos em trâmite no Gacep, bem como diversas reuniões, entre as quais se destacaram:

 Ĉ JANEIRO

 z Reunião, na sede do Gacep, com a Coordenadora-Geral de Perícias do 

Estado, Glória Setsuko Suzuki; com o Diretor do Instituto de Criminalís-

tica Hercílio Macellaro  (ICHM), Emerson Lopes dos Reis; e com a Co-

ordenadora de Divisão do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses 

(IALF), Melisa Porto Tronchini, para tratar sobre os desdobramentos 

procedimentais decorrentes da edição da Lei nº 13.964/2019, princi-

palmente com relação à cadeia de custódia de provas.

 z Reunião, na sede do Gacep, com o Corregedor-Geral da Polícia Civil de 

MS, Márcio Rogério Faria Custódio; e com os Delegados Clever José 

Fante Esteves e Sérgio Luiz Duarte, a fim de tratar de aspectos gerais 

relacionados à atividade da Polícia Civil, em especial acerca das altera-

ções advindas da Lei nº 13.964/2019.

 Ĉ JULHO

 z Reunião, na sede do Gacep, com o presidente do Sindicato dos Peritos 

Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul, Sebastião Renato da Costa 

Oliveira, a fim de tratar do efetivo das perícias, bem como da seleção 

simplificada iniciada pelo Governo do Estado para a contratação tem-

porária de Peritos Oficiais.

 z Reunião, por videoconferência, entre os Promotores de Justiça do 

Gacep, com a participação do Diretor do Departamento de Polícia Es-

pecializada da Polícia Civil, Roberto Gurgel, bem como da Delegada 

Titular da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) 

de Campo Grande, Fernanda Felix Carvalho Mendes, a fim de tratar 

dos procedimentos existentes naquela delegacia especializada, entre 

outros assuntos afetos ao controle externo da atividade policial.
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 z Reunião, na sede da Sejusp, entre a Coordenadora do Gacep. Promotora 

de Justiça Luciana Moreira Schenk, e o titular daquela secretaria, 

Antônio Carlos Videira, para tratar de assuntos afetos ao controle 

externo da atividade policial.

 z Reunião, na sede da Coordenadoria-Geral de Perícias do Estado, com 

membros da comissão de contratação temporária dos peritos criminais.

 z Participação da Coordenadora do Gacep como membro representante 

do MPMS em reunião do Conselho Estadual de Segurança Pública e 

Defesa Social (Conesp).

 Ĉ AGOSTO

 z Os Promotores de Justiça do Gacep realizaram videoconferência com 

representantes do CNJ para tratar da realização das audiências de 

custódia.

 Ĉ SETEMBRO

 z Os Promotores de Justiça do Gacep participaram do X Encontro 

Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial 

(ENCEAP), realizado de forma virtual pela CSP, oportunidade em que os 

membros do grupo participantes aprovaram a Carta de Conclusão do 

X ENCEAP, sem força vinculante ou deliberativa em relação ao CNMP e 

ao Ministério Público dos Estados e da União, mas de viés orientativo, 

visando o planejamento de ações futuras.

 z Reunião, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com o Procurador-

-Geral de Justiça, a fim de tratar sobre assuntos afetos ao grupo.

 Ĉ OUTUBRO

 z Reunião, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com o Procurador-

-Geral de Justiça, a fim de tratar sobre assuntos afetos ao grupo.

 z Reunião entre o Procurador-Geral de Justiça e Coordenadores dos 

CAOs, Núcleos e Grupos de Atuação Especial, na sede da Procurado-

ria-Geral de Justiça, para fins de alinhamento institucional, conforme 

convite encaminhado por meio do Memorando Circular nº 2/2020/

GAB-PGJ, de 1º.10.2020.

 z Reunião de Trabalho, via Microsoft Teams, com os Promotores de 

Justiça Criminais de Dourados para tratar das questões observadas 

durante as visitas técnicas virtuais nas Unidades Policiais da referida 

Comarca.
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 Ĉ DEZEMBRO

 z Reunião, na sede do Gacep, com o Coronel André Henrique de Deus 

Macedo, comandante do Comando de Policiamento Metropolitano 

(CPM) da Polícia Militar, a fim de tratar de assuntos relacionados à ati-

vidade-fim da PMMS, especialmente na comarca de Campo Grande.

5.2.6.2 Visitas técnicas

Em razão da pandemia da covid-19, o CNMP, em 13.3.2020, editou a Resolução nº 208, suspendendo 

a vigência de dispositivos de diversas resoluções expedidas no âmbito daquele conselho, entre os quais 

aqueles da Resolução CNMP nº 20, que dispõe sobre as visitas nas repartições policiais e envio dos respecti-

vos relatórios, razão pela qual, no primeiro semestre de 2020, as visitas técnicas não foram realizadas.

Contudo, considerando a relevância da realização de tais visitas técnicas, a CSP expediu a Nota Técnica nº 

4/2020/CSP, contendo diversas orientações acerca de medidas de biossegurança a serem observadas pelos 

membros do Ministério Público durante a realização de visitas presenciais para prevenção ao contágio e à 

contaminação da covid-19, bem como a possibilidade de que tais visitas sejam excepcionalmente realizadas 

de modo virtual durante situações de emergência de saúde pública.

Assim, muito embora não tenham sido realizadas visitas técnicas no primeiro semestre de 2020, em razão 

da suspensão contida na Resolução CNMP nº 208, os dados que seriam coletados naquela oportunida-

de foram igualmente solicitados no segundo semestre, uma vez que têm como período de referência o 

segundo semestre de 2019, ou seja, período em que as atividades estavam sendo regularmente desem-

penhadas, porquanto anteriores aos impactos decorrentes da pandemia da covid-19, sendo certo que tal 

excepcionalidade foi informada ao Delegado-Geral da Polícia Civil, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e 

à Coordenadora-Geral de Perícias.

Ademais, logo após o recebimento de mencionada nota técnica, o 

Gacep expediu ofício circular a todos os Promotores de Justiça então 

designados para atuarem junto ao controle externo, encaminhando-

-lhes cópia de mencionado expediente assim como da informação 

acima, sugerindo-lhes a realização de visitas técnicas virtuais, bem 

como fornecendo-lhes modelos atualizados dos ofícios a serem 

enviados às unidades policiais, especialmente em virtude da excep-

cional solicitação do preenchimento de dois formulários com períodos 

distintos.

Desse modo, entre os meses de outubro e novembro, os membros do 

Gacep realizaram visitas técnicas virtuais nas 70 unidades policiais 

das comarcas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, 

entre Polícia Civil, Polícia Militar e Unidades Periciais.

70
UNIDADES POLICIAIS VISITADAS 
VIRTUALMENTE ENTRE OS MESES 
DE OUTUBRO E NOVEMBRO
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Tabela 26. Atividades desempenhadas pelo Gacep 

Tabela 27. Documentos expedidos pelo Gacep

Para o ano de 2021, o Gacep pretende:

 z Implementar plataforma para o fim de possibilitar a produção de relatórios referentes ao controle externo 

da atividade policial em formato de BI;

 z Implementar o Roteiro de Atuação dos Membros do Ministério Público no Controle Externo da Atividade 

Policial;

 z Realizar visitas técnicas nas Delegacias de Polícia Civil, nos Batalhões da Polícia Militar, nas Companhias 

Independentes da Polícia Militar e nas Unidades de Perícia dos Municípios de Campo Grande, Dourados, 

Três Lagoas e Corumbá;

 z Realizar reuniões com autoridades da Sejusp, das Polícias Civil e Militar e da Coordenadoria-Geral de 

Perícias do Estado, a fim de tratar dos resultados das visitas técnicas a serem realizadas nos meses de 

abril e maio, bem como de soluções para os problemas eventualmente encontrados.

 z Realizar reunião com Promotores de Justiça Criminais da capital, bem como reunião do controle externo 

da atividade policial com os Promotores de Justiça das comarcas do interior.

Tipo Quantidade

Notícias de fato instauradas 490

Procedimentos administrativos instaurados 13

Procedimentos investigatórios criminais instau-
rados

5

Atendimentos, oitivas e reuniões realizadas 78

Visitas técnicas 70

Total 656

Tipo Quantidade

Ofícios 1.672

Ofícios circulares 14

Total 1.686
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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:  Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro (Dourados)

     Gerson Eduardo de Araujo (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 30.6.2020, o Gaeco atuou em perfeito alinhamento às metas traçadas no Mapa Estra-

tégico do MPMS, uma vez que intensificou o combate aos crimes lesivos ao patrimônio público, mormente 

a corrupção; e aos crimes cometidos por facções criminosas, inclusive dentro do sistema prisional, além de 

prestar apoio técnico e operacional a vários outros membros do Ministério Público, tanto na capital quanto 

no interior do Estado.

Promotor de Justiça 

Thalys Franklyn de Souza

Promotor de Justiça 

Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro

Promotor de Justiça 

Tiago Di Giulio Freire

Promotor de Justiça 

Marcos Roberto Dietz

Promotor de Justiça 

Gerson Eduardo de Araujo

Promotora de Justiça 

Cristiane Mourão Leal Santos
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Nesse diapasão, é mister ressaltar que o trabalho desenvolvido pelo 

Gaeco vem contando, nos últimos anos, com o apoio da Procuradoria-

-Geral de Justiça, principalmente por meio da Secretaria-Geral, especi-

ficamente no tocante à realização de investimentos maciços no apri-

moramento de seus membros e servidores.

As ações desenvolvidas pelo Gaeco angariaram reconhecimento da 

sociedade e de outras forças de segurança, as quais, inclusive, possuem 

atuação conjunta com o grupo.

No ano de 2020, foram desencadeadas 30 operações, que culmina-

ram com o cumprimento de 243 mandados de prisão, 305 mandados 
de busca e apreensão e 147 notificações, cujas ações se deram dire-

tamente em Campo Grande e nas cidades sul-mato-grossenses de 

Água Clara, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Bandeirantes, 

Corumbá, Coxim, Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Naviraí, Ponta Porã, 

Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, 

Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia.

Além disso, convém destacar que as investigações se estenderam 

também a outros Estados, com cumprimento de mandados nos muni-

cípios de João Pessoa, no Estado da Paraíba, Uberlândia, no Estado de 

Minas Gerais, Peruíbe e Presidente Venceslau, no Estado de São Paulo, 

Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, e Cuiabá, no Estado de 

Mato Grosso.

As operações deflagradas fortaleceram a imagem do MPMS e são de-

correntes do importante exercício do poder investigatório do Parquet, 

ora exercido diretamente pelo próprio Gaeco, ora por outros membros 

da instituição.

30
OPERAÇÕES DESENCADEADAS

243
MANDADOS DE PRISÃO

305
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

147
NOTIFICAÇÕES

 ȁ FEVEREIRO

 z Operação “Propagare”, em 19.2: cumprimento de três mandados 

de busca e apreensão, em apoio ao Ministério Público de Rondônia, 

visando apurar ilícitos de corrupção, crimes licitatórios e organização 

criminosa, praticados no curso das contratações de serviços de pu-

blicidade, promovidas pelo Estado de Rondônia, nos municípios de 

Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho. Cidade: Campo Grande.

 z Apoio ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina: cumpri-
mento de mandados. Cidade: Dourados.
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 Ĉ MARÇO

 z Operação “Omertà” fase II, em 17.3: cumprimento de 18 mandados 

de busca e apreensão, visando apurar a prática, em tese, dos crimes 

de organização criminosa, constituição de milícia armada, obstrução 

à justiça, tráfico de armas, entre outros, decorrentes das investigações 

encetadas no âmbito da Operação “Omertà”. Cidades: Aquidauana, 

Campo Grande, João Pessoa/PB, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso 

e Sidrolândia.

 Ĉ MAIO

 z Operação “Piramania”, em 5.5: cumprimento de 20 mandados de 

prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária, 22 mandados 

de busca e apreensão e 33 notificações, visando investigar a prática, 

em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e 

demais delitos correlatos. Cidades: Bela Vista, Campo Grande, Coxim 

e Sidrolândia.

 z Operação “Combustão”, em 12.5: cumprimento de 17 mandados de 

busca e apreensão e 7 notificações, visando apurar a suposta prática 

de crime de responsabilidade do Prefeito, no âmbito de Ribas do Rio 

Pardo. Cidades: Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo e São 

Gabriel do Oeste.

 z Operação “Avalanche”, em 15.5: cumprimento de 7 mandados de 

prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, visando 

apurar a prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva, organiza-

ção criminosa e demais delitos correlatos supostamente praticados por 

policiais militares de Mato Grosso do Sul. Cidades: Aquidauana, Campo 

Grande, Coxim, Dourados, Naviraí e Sidrolândia.

 z Operação “Fim da Rota”, em 26.5: cumprimento de 17 mandados 

de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão e 17 noti-

ficações, visando investigar a prática, em tese, dos crimes de organi-

zação criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos. Cidades: 

Antônio João, Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante e Uberlândia/MG.

 Ĉ JUNHO

 z Operação “Sucata Preciosa”, em 2.6: cumprimento de 29 mandados 

de busca e apreensão, em apoio à Promotoria de Justiça de Ban-

deirantes, visando apurar crimes de peculato, fraude em licitação, 

falsidade e corrupção, envolvendo a manutenção da frota de veículos 

do município. Cidades: Bandeirantes, Campo Grande, Dourados e Pre-

sidente Venceslau/SP.
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 z Operação “Ormetà III – Armagedon”, em 18.6: cumprimento de 18 

mandados de prisão preventiva; 2 mandados de prisão temporária e 

20 mandados de busca e apreensão, visando apurar a prática, em tese, 

dos crimes de organização criminosa, tráfico de armas, entre outros, 

em continuidade às investigações encetadas no âmbito da Operação 

“Omertà”. Cidades: Campo Grande, Ivinhema, Ponta Porã, Mossoró/RN 

e Peruíbe/SP.

 Ĉ JULHO

 z Operação “Redime”, em 1º.7: cumprimento de oito mandados de 

busca e apreensão, em apoio à 31ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande, visando apurar a ocorrência dos crimes de fraude em licitação, 

lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e delitos correlatos. 

Cidade: Campo Grande.

 z Operação “Ponto Cego”, em 7.7: cumprimento de 40 mandados de 

prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão, visando inves-

tigar a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de 

drogas, roubos e demais delitos correlatos por integrantes do Primeiro 

Comando da Capital (PCC). Cidades: Campo Grande, Dourados, São 

Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

 z Operação “Contágio”, em 15.7: cumprimento de 16 mandados de 

busca e apreensão e 10 notificações, visando prestar apoio operacio-

nal à 16ª Promotoria de Justiça de Dourados durante as investigações 

encetadas no PIC nº 06.2020.0000466-0. Cidades: Campo Grande e 

Dourados.

 z Apoio à 31ª Promotoria de Justiça, em 21.7: cumprimento de mandado 

de busca. Cidade: São Paulo.

 z Apoio ao Ministério Público do Rio Grande do Norte: cumprimento de 

mandado de prisão. Cidade: Corumbá.

 z Operação “Flashback II”, em 28.7: cumprimento de 17 mandados de 

busca e apreensão e 16 mandados de prisão temporária, em apoio ao 

Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) visando desarticular a 

nova composição da facção que tem base em Mato Grosso do Sul, de 

onde saem as ordens de “justiça” para todo o Brasil, bem como desarti-

cular a organização criminosa PCC. Cidades: Campo Grande, Dourados 

e Três Lagoas.

 Ĉ AGOSTO

 z Operação “Gambiarra”, em 14.8: cumprimento de três mandados de 

busca e apreensão, em apoio à 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, 

visando averiguar a prática de fraudes em contratações diretas visando 
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à prestação de serviços de manutenção predial em unidades escolares 

da cidade de Dourados, que teriam ocorrido em 2016 e beneficiado 

uma empresa. Cidade: Dourados.

 z Operação “Penúria”, em 21.8: cumprimento de 13 mandados de 

busca e apreensão, em apoio à 29ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande, visando apurar a ocorrência dos crimes de fraude e desvio de 

dinheiro público na compra de cestas básicas durante a pandemia da 

covid-19, no Estado de Mato Grosso do Sul. Cidade: Campo Grande.

 z Operação “Regresso”, em 28.8: cumprimento de 88 mandados de 

prisão preventiva; 34 mandados de busca e apreensão; 75 notifica-

ções, visando investigar a prática, em tese, dos crimes de organiza-

ção criminosa, tráfico de drogas e demais delitos correlatos. Cidades: 

Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas.

 Ĉ SETEMBRO

 z Operação “Destilação Fracionada”, em 16.9: cumprimento de sete 

mandados de busca e apreensão, em apoio à Promotoria de Justiça 

de Naviraí, visando apurar a prática dos crimes de peculato, falsidade e 

associação criminosa. Cidade: Naviraí.

 z Operação “Overload II”, em 17.9: cumprimento de três mandados 

de busca e apreensão, em apoio ao MPRJ. Cidades: Campo Grande e 

Ponta Porã.

 z Operação “Black Cat Omertà IV”, em 24.9: repressão da exploração 

ilegal do jogo do bicho. Cidade: Campo Grande.

 z Operação “Decibéis”, em 30.9: cumprimento de cinco mandados de 

busca e apreensão, em apoio à 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, 

em desfavor de empresas e particulares, investigados pela prática de 

crimes contra a Lei de Licitações, ordem econômica e organização 

criminosa, em decorrência de supostas fraudes advindas da relação de 

parentesco e proximidade entre os envolvidos, que participavam juntos 

de certames licitatórios visando contratações com o poder público 

municipal. Cidade: Dourados.

 Ĉ OUTUBRO

 z Operação “Snowball” – 5ª fase da Operação “Omertà”, em 7.10: 

cumprimento de quatro mandados de prisão e três mandados 

de busca e apreensão, em apoio ao Grupo Armado de Resgate e 

Repressão a Assaltos e Sequestros (Garras/MS), visando apurar crimes 

de “agiotagem”, extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo e 

lavagem de dinheiro. Cidade: Campo Grande.
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 z Operação “Conexão Floripa”, em 21.10: apuração do cometimento 

dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico 

e organização criminosa, em apoio ao MPRN. Cidade: Campo Grande.

 Ĉ NOVEMBRO

 z Operação “Rota Vigiada”, em 5.11: cumprimento de 4 mandados 

de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, visando 

desmanchar organização criminosa localizada na Região Cone Sul do 

Estado. Cidades: Ivinhema, Itaquiraí e Naviraí.

 z Operação “Carta Marcada”, em 26.11: cumprimento de oito mandados 

de busca e apreensão, um em Cuiabá/MT, cinco em Campo Grande e 

dois em Água Clara, em apoio à Promotoria de Justiça de Água Clara, 

visando dar fim a organização criminosa voltada à prática dos crimes 

de peculato, fraude a licitações e lavagem de dinheiro. Cidades: Campo 

Grande, Água Clara e Cuiabá/MT.

 z Operação “Ponto Britânico”, em 30.11: cumprimento de dois 

mandados de busca e apreensão, em apoio à 16ª Promotoria de 

Justiça de Dourados. Cidade: Dourados.

 Ĉ DEZEMBRO

 z Operação “Arca de Noé Omertà VI”, em 2.12: cumprimento de 13 

mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão 

e 1 mandado de lacre de estabelecimento, visando apurar a prática, 

em tese, dos crimes de organização criminosa, obstrução à Justiça 

no âmbito das organizações criminosas e demais delitos correlatos, 

em continuidade às investigações encetadas no âmbito da Operação 

“Omertà” (fases I e III). Cidade: Campo Grande.

 z Operação “Pactum Omertà II”, em 23.12: cumprimento de três 

mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão tempo-

rária, visando apurar a prática, em tese, dos crimes de organização 

criminosa, constituição de milícia armada, obstrução à Justiça, tráfico 

de armas, entre outros, decorrentes das investigações encetadas no 

âmbito da Operação “Omertà”. Cidade: Campo Grande.

Tabela 28. Documentos expedidos pelo Gaeco

Tipo Quantidade

Ofícios 1.075

Memorandos 477

Total 1.552
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Tabela 29. Atividades desenvolvidas pelo Gaeco

Tipo Quantidade 

Acordo de não persecução penal (ANPP) 1

Aditamento de denúncia 14

Ajuizamento de medida cautelar 84

Ajuizamento de medida cautelar inominada 
no TJMS

1

Alegações finais/memoriais 15

Arquivamento de medida cautelar de afasta-
mento de sigilo bancário

2

Arquivamento de procedimentos 15

Audiências (Gaeco e juízo) 161

Briefing 12

Carta precatória arquivada 1

Cartas precatórias 15

Ciências diversas 721

Concessão de prazo em procedimentos de 
investigação criminal (PIC)

63

Conflito negativo de atribuição 1

Contrarazões de apelação 15

Cota de oferecimento de denúncia 1

Decisões 2

Denúncias 40

Despachos 1.488

Dilação de prazo 1

Embargos de declaração 4

Instauração de PIC 10

Interposição de recursos de apelação 5

Tipo Quantidade 

Interrogatórios judiciais 38

Manifestações diversas 1.535

Notícias de fato 11

Notificações 547

Oitivas 214

Operações 30

Parecer 297

Pedidos/requerimentos 130

Pessoas atendidas 46

Petições diversas 2

PIC 4

Razões de apelação 7

Recursos 10

Réplica 9

Requerimento de busca e apreensão 30

Requerimento de interceptação telefônica 10

Requerimento de interceptação telemática 6

Requerimento de prisão preventiva 35

Requerimento de prisão temporária 3

Requerimento de prorrogação/inclusão de 
interceptação telefônica

97

Reuniões realizadas 408

Seminários/cursos/congressos 4

Termo de colaboração premiada ou ANPP 1

Viagens 5

Total de Atividades 6.151
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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) atua de forma pre-

ventiva e repressiva em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, com 

atribuição extrajudicial e judicial, cível e criminal, mediante solicita-

ção formal do Promotor de Justiça Natural, conforme a Resolução nº 

8/2016-CPJ, de 26.10.2016).

Tabela 30. Atividades desenvolvidas pelo Gecoc

Tipo Quantidade

Despachos efetuados 125

Arquivamentos 2

Ofícios recebidos 32

Protocolos do SAJ recebidos 19

Ofícios expedidos 158

Relatórios de análise elaborados 51

Manifestações judiciais elaboradas 10

Diligências in loco 40

Total 437

Coordenador: 

Procurador de Justiça 

Antonio Siufi Neto

Promotor de Justiça Integrante: 

Adriano Lobo Viana de Resende

5.4.6.1 Procedimentos

Tabela 31. Procedimentos do Gecoc

Solicitação de Apoio nº Origem Relatório do Gecoc nº

05.2020.00000125-1 31ª PJ de Campo Grande 1/2020

05.2019.00023867-6 30ª PJ de Campo Grande 2/2020

05.2019.00027728-0 29ª PJ de Campo Grande 3/2020

05.2020.00000315-0 29ª PJ de Campo Grande 4/2020

05.2020.00000315-0 29ª PJ de Campo Grande 5/2020
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Solicitação de Apoio nº Origem Relatório do Gecoc nº

05.2020.00000293-9 30ª PJ de Campo Grande 6/2020

05.2019.00003547-4 16ª PJ de Dourados 7/2020

05.2019.00027434-0 31ª PJ de Campo Grande 8/2020

05.2020.00002728-5 29ª PJ de Campo Grande 9/2020

05.2019.00027132-0 16ª PJ de Dourados 10/2020

05.2020.00003384-3 43ª PJ de Campo Grande 11/2020

05.2019.00025345-5 1ª PJ de Camapuã 12/2020

05.2018.00020496-0 29ª PJ de Campo Grande 13/2020

05.2020.00005238-4 29ª PJ de Campo Grande 14/2020

05.2020.00003907-0 31ª PJ de Campo Grande 15/2020

05.2020.00004676-0 43ª PJ de Campo Grande 16/2020

05.2020.00001764-3 16ª PJ de Dourados 17/2020

05.2020.00006357-0 29ª PJ de Campo Grande 18/2020

05.2020.00005395-0 1ª PJ de Costa Rica 19/2020

05.2020.00006296-0 30ª PJ de Campo Grande 20/2020

05.2020.00005983-3 29ª PJ de Campo Grande 21/2020

05.2020.00007253-6 31ª PJ de Campo Grande 22/2020

05.2020.00007535-5 29ª PJ de Campo Grande 23/2020

05.2020.00007351-3 29ª PJ de Campo Grande 24/2020

05.2020.00007676-5 31ª PJ de Campo Grande 25/2020

05.2020.00006472-5 1ª PJ de Fátima do Sul 26/2020

05.2020.0007535-0 29ª PJ de Campo Grande 27/2020

05.2020.00003015-7 16ª PJ de Dourados 28/2020

05.2020.00006356-0 31ª PJ de Campo Grande 29/2020

05.2019.00032312-8 29ª PJ de Campo Grande 30/2020

05.2020.00006368-1 31ª PJ de Campo Grande 31/2020

05.2020.00007535-5 29ª PJ de Campo Grande 32/2020

05.2019.00013518-2 30ª PJ de Campo Grande 33/2020

05.2020.00009067-8 29ª PJ de Campo Grande 34/2020

05.2019.00025350-0 29ª PJ de Campo Grande 35/2020
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Solicitação de Apoio nº Origem Relatório do Gecoc nº

05.2020.00009062-3 29ª PJ de Campo Grande 36/2020

05.2020.00002206-8 31ª PJ de Campo Grande 37/2020

05.2020.00007785-3 5ª PJ de Corumbá 38/2020

05.2020.00002394-5 16ª PJ de Dourados 39/2020

05.2020.00011682-0 31ª PJ de Campo Grande 40/2020

05.2020.00005591-5 16ª PJ de Dourados 41/2020

05.2020.00007351-3 29ª PJ de Campo Grande 42/2020

05.2020.00007351-3 31ª PJ de Campo Grande 43/2020

05.2020.00008633-0 31ª PJ de Campo Grande 44/2020
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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 planejamento das atividades adminis-

trativas do MPMS, conforme dispõe o art. 55 do Regimento Interno 

do MPMS (Anexo I da Resolução nº 33/2018-PGJ), combinado com o 

Anexo Único da Resolução nº 6/2012-PGJ, de 4.4.2012.

Dessa forma, o órgão coordena, orienta e acompanha os serviços rela-

cionados às seguintes áreas: Sead, Sefin e STI; Departamento de Enge-

nharia (Deng); Departamento de Auditoria Interna (Audint); Departa-

mento de Apoio Jurídico ao Procurador-Geral de Justiça; Departamento 

de Serviços da Secretaria-Geral; Divisão de Apoio da Secretaria-Geral; 

Assessoria Técnico-Jurídica (Assetej); Coordenadoria da Assessoria de 

Cerimonial (Acerim); Coordenadoria de Licitações; Comissão Perma-

nente de Análise de Documentos (CPAD); Comissão de Constatação de 

Disponibilidade de Material (CCDM); Comissão Temporária de Acessibilidade e Adequação das Edificações 

e Serviços (CTA); Comissão de Acompanhamento do Planejamento e Execução dos Projetos de Construção, 

Reforma e Ampliação dos Edifícios-Sede do MPMS (CPA); Equipe Multidisciplinar composta para executar o 

Projeto e-Social no âmbito do MPMS; Comissão Interna de Conservação de Energia (Cice); Comissão Técnica 

para Elaboração e Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e da Construção Civil, 

PGRS, do MPMS (CGRS), Comissão de Acompanhamento para Promoção de Medidas de Segurança contra 

Incêndio e Pânico dos Prédios do MPMS (anteriormente mista, em parceria com o TJMS e a DPE, em razão de 

o edifício-sede situado na Rua da Paz também abrigar a DPE e o Fórum). Compete, ainda, à SEG processar, 

controlar e acompanhar a movimentação interna e externa dos processos administrativos e documentos, no 

âmbito da PGJ.

6.1.6.1 Atividades desenvolvidas

 z Expedição das seguintes ordens de serviço:

- Ordem de Serviço nº 1/2020-SEG/MPMS, de 10.2.2020, que alterou o art. 3º da Ordem de Serviço nº 

2/2019/SEG/MPMS, que institui o Regimento Interno da Comissão Técnica para Elaboração e Implementa-

ção do PGRS do MPMS.

- Ordem de Serviço nº 2/2020-SEG/MPMS, de 19.3.2020, que estabeleceu procedimentos relativos à 

prestação de serviços no âmbito do MPMS durante a pandemia da covid-19.

- Ordem de Serviço nº 3/2020-SEG/MPMS, de 14.4.2020, que prorrogou, até 30.4.2020, as disposições 

constantes na Ordem de Serviço nº 2/2020-SEG/MPMS.

Promotora de Justiça 

Bianka Karina Barros da Costa
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- Ordem de Serviço nº 4/2020-SEG/MPMS, de 23.4.2020, que estabeleceu procedimentos relativos à 

redução de despesas de competência da SEG no âmbito do MPMS.

- Ordem de Serviço nº 5/2020-SEG/MPMS, de 27.4.2020, que prorrogou, até 15.5.2020, as disposições 

constantes na Ordem de Serviço nº 2/2020-SEG/MPMS.

- Ordem de Serviço nº 6/2020-SEG/MPMS, de 29.4.2020, que delegou atribuição relativa à coordenação e 

ao planejamento das atividades institucionais relacionadas à área de Comunicação.

- Ordem de Serviço nº 7/2020-SEG/MPMS, de 18.5.2020, que prorrogou, até 31.5.2020, as disposições 

constantes na Ordem de Serviço nº 2/2020-SEG/MPMS, estabelecendo o horário para a prestação de 

serviços terceirizados no âmbito do MPMS durante a pandemia da covid-19.

- Ordem de Serviço nº 8/2020-SEG/MPMS, de 15.6.2020, que instituiu protocolo para casos positivos ou 

suspeitos de covid-19 em membros, servidores, funcionários terceirizados, menores aprendizes e estagiários, 

no âmbito do MPMS.

- Ordem de Serviço nº 9/2020-SEG/MPMS, de 15.6.2020, que prorrogou, até 5.7.2020, as disposições cons-

tantes na Ordem de Serviço nº 2/2020-SEG/MPMS, mantendo o horário já designado para a prestação de 

serviços terceirizados no âmbito do MPMS durante a pandemia da covid-19.

- Ordem de Serviço nº 10/2020-SEG/MPMS, de 29.6.2020, que instituiu o mapeamento de ambientes da 

PGJ, estabelecendo as respectivas nomenclaturas.

- Ordem de Serviço nº 11/2020-SEG/MPMS, de 30.6.2020, que prorrogou, até 2.8.2020, as disposições 

constantes na Ordem de Serviço nº 2/2020-SEG/MPMS, mantendo o horário já designado para a prestação 

de serviços terceirizados no âmbito do MPMS durante a pandemia da covid-19.

 z Gerenciamento de 4.019 chamados abertos no sistema @Serviços, inerentes às requisições de mobili-

ários, equipamentos de informática, passagens aéreas, adequações de instalações físicas, entre outras 

demandas.

 z Proferimento de 1.976 deliberações em documentos recebidos, 1.110 deliberações em processos ad-

ministrativos recebidos, 797 decisões e despachos em procedimentos de licitação, contratação direta, 

convênio, entre outros.

 z Expedição de 285 memorandos, 14 memorandos circulares, 275 ofícios e 108 ofícios circulares.

 z Registro e autuação de 3.423 processos administrativos no âmbito da PGJ, inerentes a concessões de 

diárias, indenizações, suprimentos de fundos, empenhos ordinários e estimativos, licitações, contratos, 

convênios e outros.

 z Manifestação em 246 protocolos recebidos pelo SAJMP.

 z Rubricadas 425 notas de empenho;
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 z Participação no Projeto Paiaguá, que visa a implantação dos sistemas Turmalina e Jade, na versão web, 

para viabilizar a racionalização e a simplificação dos atos e procedimentos administrativos no âmbito do 

MPMS.

 z Adoção de tratativas e implementação das medidas preconizadas pela Portaria nº 1181/2020-PGJ, de 

6.4.2020, que visa o contingenciamento de até 20% nas despesas do MPMS, em decorrência a pandemia 

da covid-19.

 z Participação na visita institucional realizada pelo Conselheiro Silvio Amorim, do CNMP, para divulgação 

das estratégias de aperfeiçoamento de controle interno, governança e gestão administrativo-financeira 

do MPMS, ocasião em que a Secretária-Geral do MPMS palestrou sobre gestão administrativa.

 z Homologação da licitação, modalidade pregão eletrônico, visando a contratação de empresa especializa-

da para a prestação de serviços de natureza continuada de comunicação de dados nas modalidades de 

intranet e de internet, pelo período de 36 meses, a fim de atender o MPMS.

Ainda, a Secretária-Geral realizou as seguintes viagens para participação em eventos e reuniões, conforme 

abaixo discriminado:

 z Reunião de trabalho, em Brasília/DF, no período de 11 a 13.2.

 z Inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul, no dia 17.2.

Tabela 32. Atividades administrativas da SEG em 2020

Atividades administrativas da Secretaria-Geral em 2020 Total

Chamados pelo sistema @Serviços 4.019

Decisões e despachos em processos administrativos 797

Deliberações em documentos recebidos 1.976

Deliberações em processos administrativos recebidos 1.110

Memorandos circulares expedidos 14

Memorandos expedidos 285

Ofícios circulares expedidos 108

Ofícios expedidos 275

Ordens de serviço 11

Registros e autuações de processos administrativos 3.423

Reuniões e atividades diversas 95

Manifestações em protocolos recebidos pelo SAJMP 246

Notas de empenho 425



200

Secretaria-Geral do MPMS Relatório Anual de Atividades  |  2020

 z Solenidade de readequação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ponta Porã, para implantação 

do sistema de segurança, no período de 27 a 29.2.

 z Solenidade de instalação da 3ª Promotoria de Justiça, em Amambai, nos dias 1º e 2.3.

 z Reunião de trabalho, em Brasília/DF, no período de 10 a 13.3.

 z Inauguração da nova sede da Promotoria de Justiça de Terenos, no dia 18.9.

 z Viagem para explanação do projeto de reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Caarapó e 

apresentação do cronograma e levantamento dos impactos, no dia 28.9.

6.1.6.2 Comissão Permanente de Análise de Documentos

Nos termos da Resolução nº 25/2018-PGJ, de 6.11.2018, foi realizada a análise e a publicação de 84 editais 
de eliminação de documentos, das seguintes unidades e setores: 11ª e 26ª Promotorias de Justiça de 

Campo Grande, Assecom, Assep, Asserev, CAOCCI, CGMP, Daex, Divisão de Protocolo-Geral e Arquivo, 

PGA-ADM e PGA-JUR, Promotorias de Justiça de Camapuã, Maracaju e Sidrolândia, Caoma, Sead, Seplange, 

SGP e Supervisão das Promotorias de Justiça Especializadas de Campo Grande.

Foram eliminados cerca de 650.000 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

Em atenção às disposições da Resolução nº 18/2014-PGJ, de 5.8.2014, procedeu-se à doação de 5.778 
materiais obsoletos, tais como mesas, computadores, monitores, telefones, longarinas, cadeiras, estações 

de trabalho, armários, aparelhos de ar-condicionado, impressoras, no-breaks, suportes para CPU, expositores 

em MDF, entre outros.

Órgãos beneficiados:

 z Em âmbito estadual: Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (DINTEL/PMMS); 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), campus de Campo Grande; Academia Maçônica de 

Letras de Mato Grosso do Sul; Diretoria de Gestão de Patrimônio e Logística (DGPL) da Polícia Militar de 

MS; SED; Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP); Agepen; Ageprev.

Por comarca:

 z Angélica: Procon de Angélica; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Angélica.

 z Amambai: Delegacia de Polícia de Amambai; Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e 

Assistência Albergado de Amambai; Estabelecimento Penal de Mínima Complexidade do Estabelecimen-

to Penal do Regime Semiaberto, Aberto e Assistência Albergado de Amambai; 3ª Companhia de Polícia 

Militar de Amambai; PMA de Amambai; Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária de Amambai; 

Delegacia de Polícia de Coronel Sapucaia.
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 z Bandeirantes: Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari.

 z Bonito: Delegacia de Polícia de Bonito.

 z Caarapó: Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó – EPMRFC/AGEPEN/MS; 

2º Pelotão de Polícia Militar de Caarapó; Delegacia de Polícia Civil de Juti; Delegacia de Polícia Civil de 

Caarapó.

 z Campo Grande: Conselho Municipal de Educação – Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Infraes-

trutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Diretoria de Gestão de 

Patrimônio e Logística e Serviços Públicos de Campo Grande, Associação de Pais e Amigos dos Autistas 

(AMA); Casa da Criança Peniel, 15º Batalhão da PMA – Comando do Policiamento Especializado (CPE); 

Ala 5 da Base Aérea de Campo Grande – Sentinela Alada do Pantanal; Esquadrão da Saúde - Base Aérea 

de Campo Grande; Fundação Municipal de Esporte (Funesp); Secretaria Municipal de Gestão (Seges); 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur); Escola Municipal Prof. Luís Antônio de Sá Carvalho; 

11ª Companhia Independente da Polícia Militar; Coordenadoria-Geral de Perícias; Instituto Mirim; ; Sesau; 

6ª Delegacia de Polícia; Paróquia São José; PMA; Guarda Municipal; Delegacia Especializada de Ordem 

Política Social (Deops); Batalhão de Choque da Polícia Militar de MS e Procon.

 z Dourados: Associação dos Autistas da Grande Dourados (AAGD), Centro de Controle de Zoonose; Fundação 

de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud); 2ª Delegacia de Polícia Civil, Instituto de Meio Ambiente de 

Dourados (Imam); Escola Municipal Professora Íria Lucia Wilhelm Konzen; Ação Cristã Familiar; Instituto 

Aefa; Apae de Dourados; Casa Criança Feliz; Associação Douradense de Assistência Social (Adas) Lar 

Ebenezer - Instituição de Acolhimento Hilda Maria Correa; Estabelecimento Penal Feminino de Regime 

Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada; Estabelecimento Penal Masculino de Regime Semiaberto, 

Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado.

 z Miranda: Delegacia de Polícia de Miranda; Fundo Municipal de Assistência Social de Miranda.

 z Mundo Novo: 3º Grupamento da Policia Militar – Comando de Policiamento da Área I - Japorã; Lar São 

Francisco de Assis – Mundo Novo.

 z Paranaíba: 13º Batalhão da Polícia Militar de Paranaíba.

 z Ponta Porã: Delegacia de Polícia de Aral Moreira; 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

 z Três Lagoas: 3º Pelotão da 1ª Companhia do 15º Batalhão de PMA de Três Lagoas; Estabelecimento Penal 

de Segurança Média de Três Lagoas (PSM.TL); Unidade Educacional de Internação Masculina Tia Aurora 

– Três Lagoas; 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas; 3º Pelotão da 1ª Companhia do Batalhão de 

PMA de Três Lagoas; Conselho Tutelar de Selvíria.

6.1.6.4 Comissão Interna de Conservação de Energia e Água

 z Acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica em todos os prédios sob responsabilidade do 

MPMS, comparando os perfis consumo, identificando anormalidades, perdas e desperdícios.

 z Acompanhamento mensal do consumo de água em todos os prédios sob responsabilidade do MPMS, 

comparando os perfis de consumo, identificando vazamentos e desperdícios, com a elaboração de rela-

tórios.
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 z Realização de tratativas junto a empresa especializada para firmar com o MPMS acordo nos moldes 

de Proof of Concept (POC) a fim de instalar no edifício-sede do Gaeco, na comarca de Campo Grande, 

sistema automatizado para monitoração do consumo de energia elétrica e água.

 z Obtenção de certificação internacional de profissional de verificações e medidas (Certified Measurement 

& Verification Professional, CMVP), pelo servidor Elvey Tessaro Andrade, com validade até 31.12.2023, 

mediante conclusão de curso realizado pelo Centro de Treinamentos Corporativos Experts em São Paulo 

e aprovação em exame.

 z Após identificado vazamento no prédio da PGJ, a comissão, em conjunto com o Deng, propôs a elabora-

ção de “retrofit” 1 do projeto hidráulico (subsistema de distribuição) do prédio para que seja substituída a 

tubulação já desgastada em razão do tempo, cuja instalação ocorreu há mais de 25 anos, data esta que 

ultrapassa o tempo de vida útil para esse sistema, conforme a ABNT NBR 15575-1 Edificações habitacio-

nais – Desempenho, Parte 1: Requisitos gerais.

 z Estudos e tratativas para elaboração de minuta do “projeto do prêmio incentivo eficiência energética do 

MPMS”, que tem por objetivo premiar as três sedes das Promotorias de Justiça que obtiverem a maior 

redução porcentual de consumo, tanto de energia como de água potável.

 z Conclusão de mais de 90% da instalação dos interruptores individuais no prédio da PGJ.

 z Desativação total do ar central do prédio da PGJ.

 z Participação em reuniões e estudos desenvolvidos com representantes de empresas que poderão 

fornecer placas solares para um possível projeto piloto a ser instalado no Gaeco.

 z Instalado equipamento com sensor que irá monitorar, em tempo real, eventuais vazamentos e consumo 

de água/energia no prédio do Gaeco.

 z Efetuados estudos sobre proposta de retrofit do ar central na Unidade Rua da Paz, analisando-se 

vantagens e desvantagens.

 z Divulgação das ações desenvolvidas pela comissão, por meio de slides/cartões informativos, com publi-

cação no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP).

 z Realização de reuniões mensais, com os integrantes da comissão, para dar andamento às atividades e 

averiguar os trabalhos.

 z Estudo de medidas para redução e otimização do consumo de água e de energia elétrica.

 z Acompanhamento da concessionária Águas Guariroba na instalação de novo hidrômetro no Gaeco, 

visando identificar com mais celeridade eventuais vazamentos.

 z Levantamento de dados iniciais de pesquisa realizada sobre a jornada laboral de diversas instituições 

públicas no que se refere a impactos na qualidade de vida no trabalho com a prática do teletrabalho, 

bem como no consumo de recursos nas unidades de exercício originárias.

 z Levantamento da atual carga elétrica instalada na Unidade Rua da Paz, com o objetivo de verificar a ne-

cessidade de fazer um balanceamento no quadro geral de distribuição dos circuitos elétricos.

1 Termo inglês utilizado na área de Arquitetura para designar projetos de reforma ou revitalização que 

mantenham características originárias da obra – a noção é de adequar (“fit”) em relação ao anterior (“retro-”).
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 z Solicitação das faturas de água e energia dos prédios do MPMS ao Departamento de Serviços Gerais, 

com intuito de desenvolver levantamento de consumo das unidades.

 z Levantamento para estabelecer o percentual de janelas que poderiam permanecer abertas nos ambientes, 

sem comprometer o desempenho dos aparelhos de ar-condicionado, tendo em vista as regras de biosse-

gurança que recomendam a circulação do ar, pois os ares-condicionados permanecem ligados.

Tabela 33. Demonstrativo do quantitativo de janelas abertas nos ambientes dos prédios do MPMS, 
unidades Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

 z Averiguação junto à STI sobre a possibilidade de veicular mensagens de conscientização quando o 

usuário estiver logado, para conscientizar os servidores no sentido de desligar os monitores quando não 

estiverem junto às suas máquinas e ao final do expediente.

 z Aprovação de averiguação de pesquisa de fornecedores que ofereçam serviço de telemetria e monitora-

mento do consumo de água e energia para unidades da capital e do interior do Estado.

 z Reuniões com os representantes da empresa Raptor Air, para tratar da possível instalação de equipamen-

to com sensor que possibilitará o monitoramento, em tempo real, de eventuais vazamentos de consumo 

de água e energia, a ser inicialmente instalado no prédio do Gaeco, após aprovação da SEG.

 z Verificação dos parâmetros de monitoramento da qualidade de energia do grupo gerador da PGJ, apre-

sentados pela empresa contratada RPN de Alencar Engenharia.

Local Ambiente
Fluxo de ar (m3/h)

Quantidade de 
janelas abertas

Mínimo Recomendado

Campo Grande - PGJ Gabinete do prédio anexo 28,3 45,9 1

Campo Grande - PGJ Apoio do prédio anexo 71 111,7 2

Campo Grande - PGJ Gabinete do prédio principal 23,4 37,7 1

Campo Grande - PGJ Apoio do prédio principal 65 101,8 1

Campo Grande - PGJ Gabinete da Secretaria-Geral 24,5 39,5 1

Campo Grande - PGJ Deng - manutenção 109,1 169,9 2

Campo Grande - Un. Chácara Cachoeira Gabinete 31,2 50,7 1

Campo Grande - Un. Chácara Cachoeira Apoio 66,2 103,7 1

Dourados - PJ Gabinete 33,7 54,8 1

Dourados - PJ Apoio 69,6 109,5 2

Três Lagoas - PJ Gabinete 32,7 53,1 1

Três Lagoas - PJ Apoio 68,4 107,5 2
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6.1.6.5 Comissão Técnica para Elaboração e Implementação do PGRS/MPMS

 z Monitoramento da quantidade de resíduos sólidos gerada nas dependências do edifício-sede da PGJ por 

meio da aferição da massa produzida entre as categorias de rejeito, orgânico e reciclável, com o intuito de 

obter dados necessários para avaliar e controlar o montante total.

 z Compilação em formato de planilha analítica dos dados obtidos mediante a medição da quantidade 

de resíduos produzida na PGJ, cujas informações condensadas servirão como parâmetro de tomada de 

decisão no processo de gerenciamento.

 z Formulação de projeto básico e orçamento detalhado, com descrição sumária das composições de custos 

para a contratação dos serviços necessários para consecução do sistema de compostagem proposto, 

além da concretização do espaço para cultivo da horta.

 z Realização de procedimentos para fiscalização da execução contratual do serviço de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados na 

PGJ, segundo abordado nos autos do Processo PGJ/10/3655/2019.

 z Desenvolvimento de trabalhos relativos às atribuições da Comissão Especial de Licitação, designada a 

atuar no contexto do procedimento administrativo, que visa a seleção de associação ou cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis para realizar a coleta destes descartes produzidos pelo MPMS, nos 

termos previstos no Processo PGJ/10/3734/2019.

 z Elaboração e implementação de plano logístico para efetivar a distribuição das lixeiras externas especifi-

cadas e adquiridas a pedido da CGRS entre as edificações para as quais se identificou a demanda.

 z Concepção de leiaute específico para cada comarca em que foi prevista a colocação de lixeira externa, 

com o intuito de ilustrar a posição recomendada de instalação, cujos croquis foram, posteriormente, dis-

ponibilizados ao Setor de Manutenção do Deng, que auxiliou na operacionalização da colocação dos re-

cipientes.

 z Tratativas entre integrantes da comissão com a educadora ambiental que presta serviços de divulgação 

de informações e conscientização da população para a concessionária local responsável pela coleta e 

destinação final dos resíduos sólidos no município de Campo Grande, com o objetivo de verificar a pos-

sibilidade de realizar medidas educacionais no âmbito institucional, como palestras, orientações, distri-

buição de cartilhas, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento das iniciativas de separação dos 

resíduos.

 z Formulação de proposta para elaboração de uma página específica no sítio eletrônico do órgão para 

publicação de informações, orientações, indicadores, campanhas, entre outros aspectos relevantes na 

logística sustentável de recursos para o MPMS.

 z Elaboração de lista com relação de materiais e produtos cujos invólucros, embalagens, recipientes e 

outros resíduos gerados tenham destinação legalmente prevista no que se refere à obrigatoriedade de 

logística reversa por parte dos agentes envolvidos na cadeia produtiva.

 z Confecção do estudo preliminar para a construção do local de armazenamento temporário dos resíduos 

sólidos da PGJ, em que foram incluídas as seguintes etapas: a) análise das diretrizes exigidas pela Prefei-

tura Municipal de Campo Grande, segundo consta na página eletrônica do poder municipal; b) dimensio-

namento dos espaços necessários para abrigar cada categoria de resíduo.
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 z Prestação de apoio técnico a repartições da instituição com o objetivo de orientar quanto ao método 

correto de descarte de resíduos sólidos específicos que são produzidos pontual e esporadicamente, como 

restos de vidro, invólucros de extintores inutilizados, entre outros.

 z Fiscalização do Contrato nº 57/PGJ/2019, cujo objeto consiste na prestação do serviço de coleta, trans-

porte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 

no prédio da PGJ.

 z Elaboração do Termo de Referência nº 1/CGRS-PGJ/2020, com o intuito de proceder a nova contratação 

para a prestação do serviço de coleta dos rejeitos gerados no âmbito da PGJ.

 z Conclusão do documento correspondente à versão final do PGRS, com discriminação dos dados relativos 

ao histórico de geração de resíduos, de acordo com a compilação dos números obtidos ao longo do 

período de medições das quantidades auferidas.

 z Confecção de projeto específico para execução de piso de concreto, com previsão de drenagem de 

efluentes, na área onde estão localizados hodiernamente os contêineres para armazenamento temporá-

rio dos resíduos sólidos gerados na PGJ.

 z Desenvolvimento da proposta apresentada para elaboração de uma página específica no sítio eletrôni-

co do órgão para publicação de informações, orientações, indicadores, campanhas, entre outros itens 

relevantes na logística sustentável de recursos para o MPMS, com concepção das diferentes seções que 

comporão o leiaute.

 z Condução de averiguações quanto ao modo de descarte dos resíduos sólidos originados no almoxarifado 

de engenharia com vistas a identificar a necessidade de eventuais ajustes. Além disso, verificação das 

características dos materiais, embalagens e outros tipos de descarte gerados no local, para orientação 

acerca da correta destinação.

 z Realização de pesquisas bibliográficas com o objetivo de fundamentar técnico-juridicamente lista de 

materiais e produtos cujos invólucros e recipientes gerados pelo MPMS tenham destinação legalmen-

te prevista no que se refere à obrigatoriedade de logística reversa por parte dos agentes envolvidos na 

cadeia produtiva.

 z Participação no IV Seminário Sul-Mato-Grossense de Gestão Socioambiental no Poder Judiciário, organi-

zado pelo TJMS, que abordou assuntos sobre a temática socioambiental com enfoque na identificação, 

descrição e promoção de políticas públicas com potencial de contribuir no desenvolvimento sustentável 

da sociedade, bem como no papel das instituições na implantação e fomento dessas alternativas.

 z Finalização do projeto executivo de arquitetura referente ao abrigo de armazenamento temporário dos 

resíduos sólidos situado no terreno-sede da PGJ, além de consulta junto ao poder público municipal com 

o objetivo de obter a aprovação da autoridade competente quanto ao enquadramento do empreendi-

mento nas diretrizes estabelecidas pelo município.

 z Início da elaboração dos projetos correspondentes às disciplinas complementares exigíveis para a cons-

trução do abrigo, como a parte estrutural, instalações hidrossanitárias e elétricas, orçamento detalhado, 

entre outras.
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6.1.6.6 Comissão Temporária de Acessibilidade e 
Adequação das Edificações e Serviços

 z Plano de Acessibilidade: atualização do Plano de Acessibilidade 2019/2020, compilando os dados que 

foram atendidos com êxito ou parcialmente e as sugestões para o Plano de Acessibilidade 2020/2021, e 

o desenvolvimento deste.

 z Capacitação em Libras: solicitada para a ESMP-MS a reabertura do curso de Libras, tendo este sido 

iniciado seus níveis básico e intermediário. Conforme relatório de andamento do curso encaminhado pela 

ESMP-MS, verificou-se que houve um total de 84 inscritos no nível básico, dos quais 49 concluíram a 

etapa, e 25 inscritos no nível intermediários, dos quais 16 concluíram a etapa.

 z Campanha de conscientização “Você sabia?”, criada no ano de 2017 e publicada no SIMP, com o objetivo 

de informar e conscientizar os integrantes da instituição quanto a assuntos pertinentes a acessibilidade 

das edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, além de atendimento prioritário e inclusão 

social.

Figura 97. Imagem da campanha 

“Você Sabia?” referente ao mês, cujo 

tema abordado foi “Braille”.

 z Adequação das edificações quanto às normas de acessibilidade:

i. Construção do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ivinhema.

ii. Adequação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Campo 

Grande – Unidade Rua da Paz.

iii. Finalização da adequação edifício-sede das Promotorias de Justiça 

de Aparecida do Taboado.

iv. Desenvolvimento de estudo preliminar e anteprojeto contendo 

as diretrizes necessárias para contratação dos serviços a fim de 

adequar a rota acessível do edifício-sede das Promotorias de Justiça 

de Bataguassu, da calçada até a recepção da edificação.

v. Suporte técnico quanto aos itens de acessibilidade da reforma do 

edifício-sede das Promotorias de Justiça de Maracaju.

vi. Suporte técnico quanto aos itens de acessibilidade da reforma do 

edifício-sede das Promotorias de Justiça de Fátima do Sul.

vii. Suporte técnico quanto aos itens de acessibilidade da reforma do 

imóvel locado para a Promotoria de Justiça de Terenos.

viii. Desenvolvimento de estudo preliminar e adequação da rota 

acessível do edifício-sede das Promotorias de Justiça de São Gabriel 

do Oeste, da calçada até a recepção da edificação.

ix. Finalização dos projetos que irão compor o procedimento para cons-

trução do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ivinhema.

x. Finalização da adequação do edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Campo Grande – Unidade Rua da Paz, em atenção ao 

cumprimento das exigências apontadas em relatório da Semadur 

(Processo PGJ/10/1149/2015).
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xi. Finalização da adequação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Bataguassu, rota acessível da 

calçada até a recepção da edificação.

xii. Suporte técnico quanto aos itens de acessibilidade da reforma do edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Maracaju.

xiii. Desenvolvimento do primeiro mapa tátil do MPMS, a ser instalado no edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Maracaju.

xiv. Suporte técnico quanto aos itens de acessibilidade da reforma do edifício-sede das Promotorias de 

Justiça de Fátima do Sul.

xv. Solicitação para criação de vagas de estacionamento para visitantes, reservadas para pessoas com defi-

ciência e idosos, nas proximidades do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Aparecida do Taboado, 

Terenos, Fátima do Sul e Maracaju.

 z Telefone adaptado para pessoas surdas – pesquisas de novas tecnologias

i. Realização de tratativas com a empresa Helpvox, localizada na cidade de São Paulo, especializada em tec-

nologias para pessoas com surdez, para viabilização da ferramenta Pedius, de telefonia criptografada que 

permite que o surdo faça e receba ligações sem intermediação de intérpretes por meio de transcrição de 

texto escrito para áudio e áudio para texto escrito.

ii. Desenvolvimento de estudo de aplicabilidade no âmbito do MPMS de demais ferramentas da empresa 

Helpvox (a exemplo de central de intérpretes), concebidos com o objetivo de integrar a comunidade 

surda à sociedade, disponibilizando aos surdos o mesmo acesso a serviços de que fazem uso os cidadãos 

não surdos, utilizando a tecnologia em favor da inclusão social.

 z Atendimento prioritário

i. Desenvolvimento de protocolo de atendimento em casos de acidentes ou incidentes nos sanitários aces-

síveis, localizados nas recepções das unidades;

ii. Sugestão de implementação de medidas de acessibilidade quanto aos meios de comunicação utilizados 

nos cursos e eventos do MPMS, em atenção à Lei nº 13.146, de 6.7.2015, que institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

iii. Sugestão quanto à reserva de vagas de estacionamento para servidoras gestantes;

iv. Sugestão quanto à instalação de fraldário retrátil.

6.1.6.7 Comissão de Acompanhamento do Planejamento e Execução dos 
Projetos de Construção, Reforma e Ampliação dos Edifícios-Sede (CPA)

 z Promotorias de Justiça da Capital - Unidade Chácara Cachoeira: realização de vistorias mensais a fim de 

aferir o cumprimento das pendências da edificação, com notificação mensal ao proprietário exigindo a 

mitigação das patologias encontradas. Os principais problemas identificados referiam-se à estanqueida-

de da edificação. O proprietário tem realizado manutenções semanais a fim de sanar as pendências. Foi 

protocolizada uma solicitação de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), para renovação 

do certificado de vistoria (CVCBMMS), restando apenas a realização do curso de brigada, aguardando 
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informação do quantitativo de colaboradores no prédio para posterior solicitação do treinamento junto 

ao CBMMS.

 z Reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Maracaju: obra iniciada em 8.7.2019. Em de-

corrência da suspensão das atividades a partir de 23.3.2020, em função da covid-19, as obras foram 

retomadas no dia 22.4. Após a execução da segunda parte da reforma, que incluía a demolição, a 

fundação de nova estrutura metálica e a ambientação do prédio, a obra foi finalizada em 31.10, com 

previsão inicial de inauguração em 15.12, entretanto foi suspensa e aguarda nova data a ser definida, por 

motivo de biossegurança. Está em estudo a implantação de sistema de circuito fechado de TV (CFTV), 

com análise de impactos pela STI.

 z Reforma e ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Fátima do Sul: obra iniciada em 

7.10.2019, com previsão de finalização em dezembro de 2020, todavia, houve suspensão das atividades 

em função da covid-19 e de decreto municipal quanto à paralisação de atividades da construção civil. 

A empresa solicitou prazo de três meses para conclusão da obra a contar de janeiro de 2021, assim a 

previsão de ambientação do prédio passou para o mês de abril/maio de 2021.

 z Construção do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Corumbá: a licitação foi homologada em 

19.3 e os trabalhos foram iniciados em 19.8, com a execução de atividades na fundação do canteiro de 

obras. No mês de dezembro, estavam em execução as fundações e pilares, bem como o desmonte de 

rochas do fosso do elevador e armação de vigas de baldrame.

 z Construção do novo edifício-sede das Promotorias de Justiça de Ivinhema: os projetos legais foram 

aprovados, emitidos os boletos para pagamento das taxas e posterior emissão do documento de 

aprovação. Resta pendente a conclusão de orçamento, para posterior envio da documentação à licitação. 

Foram realizadas as adequações de leiaute e demolição parcial do antigo prédio, necessárias à liberação 

da área do futuro canteiro de obras.

 z Reforma e ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Caarapó: a obra foi iniciada em 9.11. 

Foi realizada a mudança dos servidores para a nova área em novembro. A primeira etapa da obra está 

em andamento, sendo executado o canteiro de obras, a instalação da placa, o fechamento de tapume, a 

reorganização interna de leiaute, com interdição parcial do prédio, entre outras atividades. A previsão é de 

que a finalização ocorra em setembro de 2021.

 z Reforma das áreas comuns da PGJ: realizado certame em 12.8. Com a assinatura do contrato, o processo 

chegou ao Deng no final de dezembro para os trâmites iniciais, a serem adotados quando da retomada 

dos trabalhos em 2021, após o feriado forense. Previsão de início de obra para abril de 2021, em função 

da necessidade de realização de ajustes preliminares na PGJ para viabilizar a logística de obra.

 z Reestruturação do complexo institucional da PGJ: foi aprovado o novo projeto contemplando a constru-

ção de edificação de aproximadamente 23 mil metros quadrados, revisão completa do viário, criação de 

estacionamentos, entre outras interferências. O material técnico necessário à contratação de projetos e 

obra será desenvolvido no primeiro semestre de 2021.

 z Reestruturação da PGJ:

a) Novo espaço do CI - reestruturação finalizada e inauguração realizada no dia 17.12;

b) SGP: adequação iniciada no dia 3.8 e finalizada no dia 28.8, com a limpeza e o retorno do mobiliário no 

início de setembro;
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c) Acerim: adequação iniciada no dia 1º.9 e finalizada em 14.9;

d) STI: adequação iniciada no dia 15.9, com a mudança dos servidores para as salas provisórias da ala C, e 

finalizada no dia 14.10;

e) Bancada da STI: previsão de início em fevereiro de 2021, após a finalização das adequações da Sead;

f) Gabinetes provisórios: previsão de início em março de 2021, após a finalização das adequações da 

bancada da STI;

g) Comissão de Licitação (Colic): readequação finalizada e mudança realizada no dia 11.12;

h) Daex: adequação iniciada em outubro e finalizada no dia 16.11, com inauguração em 26.11;

i) Sead: as adequações foram iniciadas em dezembro de 2020, com previsão de conclusão em fevereiro de 

2021, dependendo do início da prestação de serviços de mão de obra de terceirizados;

j) Centralização dos CAOs na Unidade Chácara Cachoeira: atividades iniciadas em 30.3 e concluídas em 

maio, com exceção de adequação referente ao Nugeo, que depende de contratação de novo link para a 

Unidade Chácara Cachoeira, em fase de licitação;

k) Adequação dos ambientes da PGJ: em andamento atualização geral de leiautes dos edifícios-sede do 

MPMS em Campo Grande, assim como elaboração de planta de setorização de todos os prédios. Foi 

elaborado o termo de referência para contratação de pessoa jurídica para locação de no-break, com sua 

consequente instalação, incluído o fornecimento de material necessário, para atender o CPD da PGJ.

 z Termo de referência de projetos da PGJ: criado grupo de trabalho para realização de estudo técnico preli-

minar. Verificou-se inicialmente a necessidade do parcelamento da obra, com a primeira etapa referente 

à adequação viária e ampliação dos estacionamentos. Para tanto, foi verificada a necessidade de con-

tratação de levantamento planialtimétrico da PGJ, para subsidiar a elaboração do anteprojeto. Posterior-

mente, por deliberação da SEG, determinou-se que o projeto não será mais dividido em fases, tendo sido 

iniciada a revisão do projeto conceitual a fim de constar dois novos prédios, destinados às Promotorias e 

Procuradorias de Justiça.

 z Data Center: retomado o processo de contratação. O termo de referência está em revisão pela STI, para 

posterior envio à licitação.

 z Promotorias de Justiça de Ponta Porã: realizado o levantamento topográfico e a sondagem. Verificou-se 

que a Prefeitura Municipal ainda não realizou as adequações da área para desimpedimento do terreno 

do MPMS. Foi enviado expediente à SEG para realização de tratativas junto àquela prefeitura. Em função 

dessa situação, o planejamento do projeto foi revisado, com sua execução adiada para 2021.

 z Promotoria de Justiça de Anastácio: suspenso o processo em função da pandemia da covid-19.

 z Promotoria de Justiça de Deodápolis: suspenso o processo em função da pandemia da covid-19.

 z Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul: o novo imóvel da comarca foi recebido em 28.1 e sua 

inauguração foi realizada em 17.2.

 z Promotoria de Justiça de Terenos: o serviço de adequação do imóvel pelo proprietário foi concluído em 

19.6, recebido o imóvel pelo MPMS nessa mesma data. A segunda etapa da adequação do imóvel foi 

iniciada em 22.6, pela equipe do Deng. O serviço foi finalizado em 18.9.



210

Secretaria-Geral do MPMS Relatório Anual de Atividades  |  2020

 z Promotorias de Justiça de Três Lagoas: a) realizada a demolição do prédio do antigo Fórum, demanda 

necessária para liberação de área para construção de estacionamento de forma a possibilitar a ampliação 

do prédio do MPMS para construção de novos gabinetes; b) finalizado o projeto para adequação da 

recepção, criação de arquivo, criação de depósito e revitalização da fachada, em fase de cotação; c) em 

fase de celebração de contrato o fechamento de gradil na parte do prédio demolido.

 z Projeto de ampliação e modernização da telefonia de todo o MPMS: concluído em outubro de 2020.

 z Segurança institucional:

a) Solicitada aquisição detector de metais para as Promotorias de Justiça de Maracaju, Amambai, Mundo 

Novo, Fátima do Sul e Bela Vista: processo em andamento no Setor de Contratos, autorizada a compra 

direta pois não foi possível a aquisição via ata de registro de preços.

b) Solicitada aquisição de scanner de metais para a PGJ e as Promotorias de Justiça de Amambai, Mundo 

Novo e Bela Vista: processo em andamento no Setor de Contratos.

c) Catracas com novo modelo foram instaladas na recepção da PGJ, finalizando assim o Contrato nº 

1774/2019.

d) Em elaboração a especificação para confecção de ata de registro de preço para aquisição de câmeras e 

licenças de software.

e) Em elaboração termo de referência para aquisição de câmeras para as 12 recepções que contêm dispo-

sitivos de segurança.

f) Finalizadas em outubro as adequações físicas das recepções das Promotorias de Justiça de Amambai e 

Bela Vista, pendente a obra referente às Promotorias de Justiça de Mundo Novo, em fase de finalização. 

Foi iniciada a montagem de marcenaria e, na sequência, será executada a parte de comunicação visual.

g) Em cotação a contratação de dois vídeowalls para controle dos sistemas de segurança e CFTV.

h) Gradis: foram finalizados os gradis das Promotorias de Justiça de Bataguassu, Bela Vista, Paranaíba, 

Dourados, Aquidauana, Sidrolândia, Mundo Novo e Amambai. Pendente o gradil da Promotoria de Justiça 

de Chapadão do Sul, ainda em andamento.

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: a) a última versão aprovada do 

Plano de Segurança contra Pânico e Incêndio (PSCIP) indicou a necessidade de inclusão de pontos em 

relação à contratação, dessa forma mostrou-se necessária análise quanto à possibilidade de aditivo ou 

nova contratação; b) monitoramento das vigências dos contratos relacionados ao escopo da comissão, 

a saber: b.1) Contrato nº 72/PGJ/2017, referente à manutenção de motogeradores de emergência, pror-

rogado até 1º.8.2021; b.2) Contrato nº 129/PGJ/2020, referente à manutenção dos elevadores instala-

dos nos prédios das PJs da capital e na plataforma elevatória do prédio anexo da PGJ, com vigência até 

30.9.2021; c) aprovação, em 7.6.2019, do projeto do MPMS pelo CBMMS.

 z Edifício-sede das Promotorias de Justiça de Campo Grande – Unidade Rua da Paz: foi aprovado o PSCIP 

junto ao CBMMS. Após aprovação dos projetos do TJMS e da DPE, foi realizada vistoria pelo CBMMS no 

dia 15.12, uma vez que, conforme acordado, os projetos seriam elaborados e aprovados individualmen-
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te, todavia a vistoria seria conjunta. Foram apontadas adequações 

necessárias, com o prazo inicial de 15 dias para atendimento, ante 

a inviabilidade do qual, foi encaminhado à SEG memorando solici-

tando intervenção junto ao CBMMS para dilação de prazo para 240 

dias para atendimento das demandas.

 z CVCBMMS: adotadas as medidas necessárias à sua emissão nos 

seguintes edifícios-sedes: Promotorias de Justiça de Angélica, 

Aparecida do Taboado, Batayporã, Brasilândia, Coxim, Iguatemi, 

Itaporã, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Rio Verde de Mato Grosso, Si-

drolândia e Terenos; Gaeco de Dourados; DMP e Unidades Chácara 

Cachoeira e Ricardo Brandão, em Campo Grande.

 z PSCIP: adotadas as medidas necessárias à contratação e ao acom-

panhamento da elaboração e aprovação dos PSCIPs dos seguintes 

edifícios-sedes: Promotorias de Justiça de Dourados e Naviraí; Gaeco 

de Dourados; Unidades Chácara Cachoeira, Ricardo Brandão e Rua 

da Paz, bem como prédios da PGJ e do Gaeco, em Campo Grande.

 z Brigada de incêndio: adotadas as medidas necessárias para 

promoção pelo CBMMS do treinamento de brigada nos seguintes 

edifícios-sede na comarca de Campo Grande: DMP e Unidades 

Chácara Cachoeira e Ricardo Brandão. Os treinamentos estão 

suspensos devido à pandemia da covid-19, a serem agendados para 

realização assim que a situação se normalizar de forma coletiva e 

para todos os prédios da capital, a exemplo do realizado no ano de 

2019.

 z Projeto Técnico Simplificado (PTS): elaboração dos projetos dos 

edifícios-sede das Promotorias de Justiça de Amambaí, Bela Vista, 

Ivinhema, Mundo Novo e Ponta Porã.

Figura 98. Cartão do SIMP publica-

do em 15.4.2020 para conscientiza-

ção: “Evite incêndios.

Figura 99. Campanha aprovada 

pela SEG, elaborada em junho, con-

tendo orientações em relação ao uso 

de álcool gel.

A SEG pretende, para o ano de 2021, dar prosseguimento aos 

seguintes trabalhos:

 z Finalização do PGRS/MPMS, mormente para a sede administrativa;

 z Desenvolvimento da minuta do projeto que visa a capacitação de 

servidores e colaboradores para a prestação de atendimento prio-

ritário;

 z Reestruturação do complexo institucional e dos projetos viários da 

PGJ;

 z Elaboração de projetos e orçamento para execução da reforma e 

ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Três 

Lagoas;

 z Construção do novo edifício-sede da Promotoria de Justiça de Ribas 

do Rio Pardo;
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 z Desenvolvimento de manual de atendimento prioritário visando a capacitação de servidores e colabora-

dores;

 z Revisão e atualização do Plano de Acessibilidade 2020-2021, bem como análise de viabilidade quanto a 

instalação de nova tecnologia para o telefone adaptado para pessoas com deficiência, a fim de atender 

todas as unidades do MPMS, uma vez que todas as sedes de entrância especial possuem o terminal te-

lefônico para surdos (TTS);

 z Elaboração de guia para rota acessível, visando à padronização do percurso e seus elementos táteis;

 z Plano de Capacitação ao Atendimento Prioritário;

 z Campanha de conscientização “Você sabia?”;

 z Adequação das edificações quanto às normas de acessibilidade;

 z Análise, acompanhamento e supervisão de projetos e obras em andamento do MPMS;

 z Elaboração de documentação técnica necessária à contratação de projetos e obra da reestruturação do 

complexo institucional da PGJ.

6.1.1 Assessoria de Cerimonial

Coordenação: Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa

A Assessoria de Cerimonial (Acerim), encontra-se estruturada pela Resolução nº 14/2018-PGJ, de 15.6.2018. 

Sua equipe de trabalho conta com 12 servidores designados. Considerando que os eventos que ensejavam 

a aglomeração de pessoas foram suspensos como parte das medidas de prevenção ao contágio e dissemi-

nação do novo coronavírus e tendo em vista o crescente número de eventos on-line, o Procurador-Geral de 

Justiça designou dois servidores lotados na STI, Heron Jorge Gomes da Silva e Murillo Andrade Yazbek, para 

auxiliarem os serviços de cerimonial nas transmissões dos eventos via internet. Esse avanço contou com o 

apoio da Secretária-Geral do MPMS, que somou esforços para aprovação da referida estruturação junto ao 

Procurador-Geral de Justiça.

Em 2020, a equipe atuou em 58 demandas da instituição, em eventos presenciais e por videoconferência: 

cursos, lives, workshops, solenidades, reuniões de trabalho e congressos, número próximo ao do ano de 

2019, em que a Acerim atuou em 61 demandas. Abaixo, a listagem dos eventos:

 z Curso “UFED Analytics Enterprise”, em 28 e 29.1, na sede da ESMP-MS;

 z Lançamento do aplicativo “MPMS, app em primeira mão”, permitindo à sociedade acompanhar o trabalho 

da instituição, em 7.2, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede da PGJ “Procurador de 

Justiça Fadel Tajher Iunes”;

 z Reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da 

União (CNPG), em 12.2, em Brasília/DF;

 z Solenidade de inauguração da sede da Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul, em 17.2;

 z Aula inaugural do Curso de Extensão em Antropologia e Políticas Públicas para a Rede de Proteção às 

Crianças e aos Adolescentes Indígenas, em 28.2, no auditório das Promotorias de Justiça de Dourados;
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 z Solenidade de readequação do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Ponta Porã, em 

28.2;

 z Sessão de instalação da 3ª Promotoria de Justiça de Amambai e entrada em exercício do Promotor de 

Justiça Thiago Barbosa da Silva, em 2.3, no Tribunal do Júri, no Fórum de Amambai;

 z Reunião ordinária do CNPG, em 11.3, em Brasília/DF;

 z XVI Reunião Ordinária do Gaep, em 19.3, no Auditório Jorge Davi Nasser, na Escola de Saúde Pública;

 z Solenidade de posse do Promotor de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda no cargo de Procura-

dor-Geral de Justiça, para o biênio 2020/2022, em 4.5, no CPJ;

 z Live Papo de Escola – “A atuação das Promotorias de Justiça de Saúde e do Consumidor em tempos de 

covid-19”, em 20.5;

 z Live Papo de Escola – “Adoção e abuso sexual”, em 25.5;

 z Webinar “Direito Eleitoral”, módulo 2, em 29.5;

 z Live Papo de Escola – “O combate ao feminicídio em tempos de pandemia”, em 3.6;

 z Reunião da Coordenadora Adjunta do Geduc com representantes de escolas e órgão de classe, com a fi-

nalidade de discutir o retorno às aulas, em 4.6, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede 

da PGJ;

 z Live Papo de Escola – “A pandemia da covid-19 em MS: desafios e possibilidades de enfrentamento”, em 

5.6;

 z Live Papo de Escola – “Plano de Biossegurança contra a Covid-19 no âmbito do MPMS”, em 8.6;

 z Live Lei Complementar nº 173/2020, em 10.6;

 z Live Papo de Escola – “Violência doméstica em tempo de pandemia”, em 15.6;

 z Webinar “Direito Eleitoral”, módulo 3, em 19.6;

 z Reunião do Núcleo da Cidadania, em 23.6, no CPJ;

 z Reunião da Coordenadora Adjunta do Geduc com representantes de escolas e órgãos de classe, com a 

finalidade de discutir o retorno às aulas, em 24.6, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-

-sede da PGJ;

 z Lançamento do novo Portal CI, com transmissão via Microsoft Teams, em 26.6;

 z Live Papo de Escola – “A atuação do MPMS no sistema prisional em tempos de pandemia”, em 3.7;

 z Solenidade de posse do Corregedor-Geral e do Corregedor-Geral Substituto do Ministério Público, em 

10.7, no CPJ;

 z Live Papo de Escola – “Improbidade administrativa em tempos de pandemia”, em 17.7;

 z Webinar “Direito Eleitoral”, módulo 4, em 24.7;

 z Lançamento do novo Portal de Serviços, em 24.7;

 z Live Papo de Escola – “Racismo”, em 31.7;
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 z Lançamento de campanha institucional de combate à corrupção denominada “Corrupção mata”, em 4.8, 

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

 z Reunião da Coordenação Adjunta do Grupo de Atuação Especial da Educação, referente ao retorno às 

aulas na rede privada, em 13.8.2020, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede da PGJ;

 z Reunião com diretores e presidentes dos hospitais de Campo Grande com a 32ª Promotoria de Justiça, 

com atribuições na área de saúde pública, para adoção das medidas restritivas durante a pandemia, em 

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

 z Webinar “Direito Eleitoral”, módulo 5, em 14.8;

 z Sessão pública – identificação e divulgação dos resultados das provas escritas do XXVIII Concurso Público 

para Ingresso na Carreira do MPMS, em 21.8, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede 

da PGJ;

Figura 100. Procurador-Geral de 

Justiça, Alexandre Magno Benites 

de Lacerda, Diretora-Geral da ESMP-

MS, Jaceguara Dantas da Silva, Pro-

curador-Geral Adjunto de Justiça de 

Gestão e Planejamento Institucional, 

Paulo Cezar dos Passos, Corregedor-

-Geral do Ministério Público, Silvio 

Cesar Maluf, Procurador de Justiça 

Alexandre Lima Raslan, Promotor de 

Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishi-

kawa, advogados e representantes 

da OAB/MS Stheven Ourives Razuk 

e Roberto Cunha, em sessão pública 

de identificação e divulgação dos re-

sultados das provas escritas do XXVIII 

Concurso Público para Ingresso na 

Carreira do MPMS.

 z Live Papo de Escola – “Liberdade de expressão e crimes na internet”, 

em 28.8;

 z Reunião da Coordenação Adjunta do Geduc, referente ao retorno 

às aulas na rede privada, em 3.9, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, no edifício-sede da PGJ;

 z Live Papo de Escola – “Temas atuais de Direito Penal”, em 4.9;

 z Live Papo de Escola – “O Ministério Público em tempos de covid-19 

– desafios e perspectivas da PGJ, da Corregedoria Nacional e da 

Corregedoria Estadual”, em 10.9;

 z Live Papo de Escola – “Saúde mental e suicídio”, em 18.9;

 z Solenidade de inauguração da sede da Promotoria de Justiça de 

Terenos, em 18.9;

 z Webinar “Direito Eleitoral”, módulo 6, em 25.9;
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 z Reunião da Coordenação Adjunta do Geduc, referente ao retorno às aulas na rede privada, em 1º.10, no 

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

 z Lançamento da campanha institucional para as Eleições 2020, intitulada “Candidato corrupto não merece 

chegar lá”, em 7.10, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede da PGJ;

 z Treinamento Sistêmico em Inteligência Emocional – Método CIS, nos dias 3, 4, 9, 10 e 11.10, no Auditório 

Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede da PGJ, realizado pela 72ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande;

 z Reunião dos Coordenadores dos CAOs, Núcleos e Grupos de Atuação Especial, em 8.10, no CPJ;

 z Live Papo de Escola – “Acordo de não persecução cível”, em 16.10;

 z Encontro institucional – “Levantamento de Boas Práticas da Comissão de Controle Administrativo e Fi-

nanceiro do Conselho Nacional do Ministério Público”, nos dias 19 e 20.10, no Auditório Dr. Nereu Aristides 

Marques, no edifício-sede da PGJ;

 z Curso “Inteligência financeira”, em 26 e 27.10, na sede da ESMP-MS;

 z Live “Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente”, em 27.10;

 z Reunião de trabalho do Daex – lançamento da ferramenta “Cálculo Expert”, em 29.10, na sala de reuniões 

da PGJ;

 z Live Papo de Escola – “Tendências e desafios do Teletrabalho no MPMS”, em 6.11;

 z Lançamento da cartilha “SUStentando a diferença – Integração no atendimento às pessoas com trans-

torno mental em conflito com a lei”, em 9.11, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede 

da PGJ;

 z Reunião referente à cobertura vacinal infantil no município de Campo Grande, realizada pela 32ª Promo-

toria de Justiça, em 12.11, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, do Edifício-Sede da Procuradoria-

-Geral de Justiça “Procurador de Justiça Fadel Tajher Iunes;

 z Live Papo de Escola – “Dia da Consciência Negra”, em 20.11;

 z Lançamento da Campanha de Combate à Violência contra as Mulheres, em 25.11, no Auditório Dr. Nereu 

Aristides Marques, no edifício-sede da PGJ;

 z Live Papo de Escola: “Dias de Ativismo – Direitos Humanos”, em 26 e 27.11;

 z X Congresso Estadual do MPMS, nos dias 3 e 4.12, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-

-sede da PGJ – diante das restrições impostas pela pandemia da covid-19, este evento foi limitado à par-

ticipação de 45 pessoas, e transmitido pelo Portal da ESMP-MS;

 z Webinar Direito Eleitoral, módulo 7, em 11.12.

Além da atuação em eventos e solenidades, a Acerim atualizou a lista de telefones dos Procuradores-Gerais 

de Justiça, Corregedores-Gerais e Presidentes das Associações das demais unidades do Ministério Público 

brasileiro e de todos os membros do MPMS, bem como as listas de ramais dos prédios do MPMS na capital. 

Também encaminhou cartões de aniversário aos membros e servidores do MPMS e às autoridades externas.
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6.1.2 Assessoria Técnico-Jurídica

Coordenação: Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa

A 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 respon-

sável 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 Secretária-Geral do MPMS.

São atribuições da Assetej, conforme estabelece a Resolução n. 33/2018-PGJ, de 14.12.2018: prestar asses-

soria jurídica e administrativa 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 proce-

dimentos licitatórios; emitir parecer nos procedimentos 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 Procuradoria-Geral de Justiça e de seus órgãos; manifestar-se em processos 

administrativos da área de recursos humanos, indicando a correta fundamentação jurídica do pedido; entre 

outras.

As atividades da Assetej, de 1º.1 a 31.12.2020, consistiram na emissão de 828 manifestações (pareceres/

cotas) em procedimentos administrativos internos, versando sobre questões de diversos setores da institui-

ção, sendo a maior demanda oriunda dos setores ligados à SEG (Sead, STI, Deng, entre outros); bem como 

em solicitações endereçadas à PGA-ADM e ao Procurador-Geral de Justiça.

Em relação aos anos anteriores, infere-se que houve uma diminuição em 13% do número de manifestações 

em relação ao ano de 2019, e uma variação de -3% em relação ao ano de 2018.

Tabela 34. Manifestações da 
Assetej – 2018-2020.

Ano Total

2018 852

2019 957

2020 828

Para o ano de 2021, os integrantes da Assetej indicam os seguintes 

projetos e sugestões:

 z Solicitação à ESMP-MS de oferta de cursos com enfoque no estudo 

das prerrogativas e objetivos da função de assessoria jurídica numa 

instituição pública, bem como das responsabilidades a ela atinentes.

 z Indicações de conhecimento das boas práticas consultivas e dos 

principais elementos para a produção de pareceres.

 z Solicitação à ESMP-MS de atualização e consequente aprimoramen-

to nas questões relativas à análise de editais e minutas de contratos; 

à abertura e ao julgamento dos certames licitatórios (notadamen-

te na fase interna de licitação – ocasião em que há maior atuação 

dos servidores lotados na Assetej); à execução contratual (fiscaliza-

ção, 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: Promotora de Justiça Bianka Karina Barros da Costa

O Departamento de Auditoria Interna (Audint), no âmbito de suas atri-

buições, possui a função sumária de verificar o integral cumprimen-

to das disposições legais, a confiabilidade das informações contábeis, 

financeiras, administrativas e operacionais, a eficiência da gestão dos 

recursos, bem como identificar as áreas críticas de controle.

Desde a sua regulamentação, por meio da Resolução nº 29/2014-PGJ, 

de 19.12.2014, que instituiu o Sistema de Controle Interno no MPMS, 

a Audint buscou desenvolver medidas que reportem à Administração 

Superior os resultados dos trabalhos realizados e antecipá-los, de modo 

a preservar e criar valor para a instituição. Os indicadores de desempe-

nho definidos da Audint baseiam-se nas boas práticas de instituições 

renomadas, como o Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil). 

Em 2020, a Audint emitiu 52 relatórios – um aumento de 44%, em 

relação ao ano anterior, em que foram emitidos 36 relatórios, nos quais 

foram registradas registrou 150 observações (pontos de auditoria).

17

52

2018

36

2019 2020

+44%

no total de 
relatórios 
emitidos 
em relação 
a 2019

Figura 101. Emissão de relatórios 

pela Audint – 2018-2020

Entre as demais atividades realizadas em 2020 pela Audint, destaca-se 

a análise de 711 processos, 2.738 documentos.

6.1.3.1 Outras atividades realizadas

Elaboração de três pareceres técnicos conclusivos, referentes ao 

exercício de 2019, das análises quanto à regularidade da execução do 

orçamento e da realização da receita e despesa: do Fundo Especial de 

Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul (FEADMP); do Fundo Especial de Combate às Drogas no 

Âmbito do Ministério Público (Fundrogas); e da PGJ.

Elaboração de dez informações conjuntas com a Sefin, formuladas 

para atender as solicitações contidas nas intimações do TCE-MS aos 

ordenadores de despesas, referentes às contratações do MPMS, nos 

termos da Portaria nº 154/2019-PGJ, de 8.1.2019.

Acompanhamento das publicações de decisões proferidas pelo TCE-MS 

referentes ao julgamento dos atos de gestão e de pessoal, bem como 

das contas anuais do MPMS, a fim de notificar as áreas envolvidas para 

ciência e tomada de providências cabíveis.
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Elaboração de minuta de resolução de nova regulamentação do Sistema de Controle Interno do MPMS, a 

fim de atender a Recomendação CNMP nº 74/2020.

6.1.3.2 Participação nos seguintes eventos e cursos 
de capacitação e aperfeiçoamento

 z Reunião virtual, por meio do Microsoft Teams, promovida pelo Fórum Nacional de Gestão (FNG), vinculado 

à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) do CNMP, com o tema “Cenário orçamentário em 2020 – 

pós-pandemia”, realizado em 8.4;

 z Webinar “Mulheres no controle: transparência e integridade em tempos de crise”, on-line, em 19.5, com 

carga horária de 2 horas;

 z Webinar “Experiência internacional: indicadores da atividade de auditoria interna”, promovido pelo 

Conselho Nacional de Controle Interno (CoNaCI), no dia 30.6, com a apresentação dos principais indica-

dores de desempenho de processos (KPIs) da atividade de auditoria interna;

 z Webinar “Atualização do modelo de 3 linhas: performance, controle e governança”, on-line, no dia 4.9, 

com carga horária de 2 horas;

 z XVI Encontro Nacional de Controle Interno – ciclo de debates de forma virtual, com carga horária de 2 

horas cada: “Desafios das unidades de auditoria interna: auditoria financeira e auditoria de avaliação de 

políticas públicas, no dia 8.9; “Auditoria preventiva em licitações: alcance de resultados com o uso de 

algoritmos e blockchain”, no dia 10.9; “Consultoria no âmbito da atividade de auditoria interna governa-

mental”, no dia 15.9; “Exigência de programas de integridade em contratações: aspectos jurídicos, análise 

de impacto regulatório e experiências”, no dia 17.9; “Construção de um modelo de capacidade para as 

corregedorias”, no dia 22.9; “Gerenciamento de pessoas na auditoria interna: os papéis da liderança e da 

motivação na escalada de capacidades”, no dia 24.9;

 z Webinar do “Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – Mecanismos de combate à fraude e à 

corrupção”, de forma virtual, no dia 9.9, com carga horária de 2 horas;

 z Curso “Convênios e contratos administrativos: fiscalização e prestação de contas”, ministrado na modali-

dade EaD pela Escoex, durante o mês de outubro, com carga horária de 20 horas.

 z Ciclo “Integração dos controles - do distanciamento presencial à aproximação digital: futuro da auditoria”, 

tendo por objetivo a apresentação dos avanços ocorridos no uso de procedimentos digitais/remotos em 

auditorias, promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC), de forma virtual, no dia 24.11, com carga 

horária de 2,5 horas;

 z Curso “Contabilização de benefícios”, com início em 24.11, ministrado pela Escola Nacional de Adminis-

tração Pública (Enap), com carga horária de 10 horas;

 z Curso “Auditoria e controle para estatais”, com início em 25.11, ministrado pela Enap, com carga horária 

de 20 horas;

 z Webinar “Lei Geral de Proteção de Dados e a área estruturante do Ministério Público”, no dia 17.12, com 

carga horária de 4 horas.
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Para o ano de 2021, a equipe da Audint pretende dar continuidade ao seu aperfeiçoamento funcional, par-

ticipando de cursos ofertados pela ESMP-MS na área de controle interno, bem como de congressos, fóruns 

ou eventos nessa área. Pretende, ainda, fomentar o intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com 

unidades de atuação similares de outros Ministérios Públicos e de demais órgãos da Administração Pública.

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 compõem, sendo estes: Núcleo de 

Controle e Análise de Processos Administrativos; Departamento de Serviços Gerais (DSG), composto pela 

Divisão de Transporte (DT) e pela Divisão de Protocolo-Geral e Arquivo (DPGA); Departamento de Material 

e Patrimônio (DMP), composto pela Divisão de Almoxarifado (Dial) e pelo Núcleo de Controle de Bens Per-

manentes; Setor de Expedientes das Promotorias de Justiça da Capital (SEPJC), Setor de Contratos e Setor 

de Análise e Compras (Seaco), que cumprem o papel essencial de viabilizar as estruturas básicas para que 

a instituição possa atender seu objetivo, que é servir os interesses da sociedade. Tais estruturas permeiam 

desde a locação de prédios para instalação de novas Promotorias de Justiça até o aparelhamento de todos 

os equipamentos e mobiliários das unidades do MPMS para que o atendimento ao público seja facilitado e 

acessível a todos.

As atividades realizadas pela Sead podem ser estruturadas da seguinte forma:

 z Emissão dos relatórios de produção mensal: realiza-se a consolidação de dados de todas as áreas, per-

mitindo 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.

 z Realização do recebimento, análise e triagem inicial de todos os processos administrativos (físicos) e do-

cumentos enviados à secretaria para posterior encaminhamento às demais áreas.

 z Concentração da coordenação da gestão de todos os contratos da área administrativa, a qual acompanha 

os prazos e a execução do objeto, realiza análises técnicas, emite notificações e encaminha para aplicação 

de eventuais penalidades conforme o caso.

 z Realização da gestão de pessoas mediando interesses e conflitos, bem como fornecendo orientação 

técnica e comportamental a seus subordinados, por meio de reuniões e workshops.

 z Acompanhamento da execução das metas propostas no Planejamento Estratégico de Administração 

(PEA), bem como das metas propostas nos planejamentos operacionais de cada área da secretaria.

 z Participação em todos os grupos de trabalho para elaboração dos termos de referência para as novas 

contratações da instituição.

 z Presidência do grupo de trabalho do Projeto Paiaguá para o acompanhamento técnico da implanta-

ção do Sistema Jade, na versão web para a área-meio do MPMS. A implantação trará melhorias para os 

processos dessa área, apresentando ganhos para a Administração.

 z Responsabilização pela disponibilização das informações das contratações do MPMS junto ao Portal da 

Transparência.
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 z Participação em todas as atividades transversais da instituição, desenvolvendo parcerias com as demais 

secretarias e com o Deng, tendo atuação nas Comissões de Projetos e de Gestão por Competências, no 

desenvolvimento do planejamento estratégico da área-meio e em demais propostas que visam aprimorar 

os fluxos de trabalho da área administrativa, otimizando ao máximo a força de trabalho disponível.

Considerando a situação de pandemia decorrente da covid-19, o MPMS adotou providências para o enfren-

tamento da crise. A Sead, por meio de sua diretoria, coordenou diversas ações, desde a necessidade de 

reduzir despesas estabelecidas por contratos até a operacionalização e implementação do Plano de Biosse-

gurança, disponibilizando materiais e equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à adequação 

de todos os prédios do MPMS:

 z Levantamento de todos os contratos de fornecimento/serviços vigentes para análise estratégica quanto 

às possíveis reduções de consumo;

 z Renegociação dos contratos administrativos de maior impacto financeiro com objetivo de alcançar 

desconto de até 20%, propiciando uma redução efetiva de pouco mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais);

 z Implementação das escalas de rodízio de toda a Sead, seguindo o Plano de Biossegurança, permitindo 

o funcionamento normal das áreas subordinadas e a segurança dos servidores, alternando equipes em 

trabalho presencial e teletrabalho;

 z Viabilização, por meio da Dial, da compra e da entrega dos materiais e EPIs (álcool em gel, totens para 

álcool em gel, máscaras de proteção, material publicitário informativo sobre distanciamento etc.) a todas 

as comarcas com sedes do MPMS, para reabertura ao público de forma segura, conforme as estratégias 

traçadas pela Administração Superior;

 z Coordenação, por meio do DSG, de um cronograma mais rígido de limpeza e higienização de todas as 

salas do MPMS e suas áreas comuns, conforme orientações do Plano de Biossegurança.

6.1.4.1 Projetos da Sead

No ano de 2020, foram estruturados dois projetos voltados para a gestão de pessoas a serem desenvolvi-

dos junto aos colaboradores da Sead, quais sejam: Projeto “Mais Líderes, Menos Chefes”, junto às chefias, e 

Projeto “Vamos Conversar?!”, junto aos integrantes das equipes.

O Projeto “Mais Líderes, Menos Chefes” tem como objetivo desenvolver com os gestores a capacidade de 

liderança, persuasão e influência, motivando seus subordinados a participar do processo, reconhecendo no 

chefe um líder em quem possam confiar, melhorando assim a produtividade e a harmonia no ambiente de 

trabalho.

Por sua vez, o Projeto “Vamos Conversar?!” tem como objetivo criar um canal de acesso e comunicação entre 

a Diretoria da Sead e todos os seus colaboradores. Foi estruturado no formato de entrevistas individuais, em 

que os colaboradores podem expor suas percepções, dar contribuições, emitir críticas, entre outros. A finali-

dade é aproximar as pessoas e trabalhar o espírito de equipe de todos os setores da Sead.
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Para tanto, foi realizada uma etapa de entrevistas com toda a DT, bem 

como efetuadas 28 reuniões. Por fim, também se efetuou reunião 

geral com toda a DT, na qual foi possível realizar alguns feedbacks 

relativos às demandas pontuadas nas reuniões individuais, bem como 

foi oportunizado a todos os presentes participar, contribuir, questionar 

e apresentar sugestões.

6.1.4.2 Atividades institucionais da Sead

A Sead, em apoio à solicitação da SEG, desenvolveu a cartilha “Boas 

práticas no processo de compras e contratações institucionais”, que 

teve seu lançamento e divulgação no dia 7.10.2020.

Figura 102. Lançamento da car-

tilha “Boas práticas no proces-

so de compras e contratações 

institucionais”.

Nesse sentido, por ocasião da visita do Conselheiro do CNMP Silvio 

Amorim, foi possibilitado à Sead apresentar algumas boas práticas im-

plementadas na área-meio, seus impactos econômicos e de otimiza-

ção de desempenho de processos e seus benefícios para a instituição 

como um todo.

Em parceria com a Seplange, foram revisados os indicadores do Plano 

Geral de Atuação da área de Administração do MPMS, em alinhamento 

com o PEI.

Já no início do segundo semestre, a secretaria trabalhou na implemen-

tação do módulo de almoxarifado do Projeto Paiaguá, especificamen-

te na aplicação e-Jade, com treinamento oficial para a utilização do 

sistema, bem como na implementação do Portal de Serviços no que 

diz respeito ao fluxo de pedidos de materiais de consumo, dando apoio 
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à equipe da Dial, modernizando e informatizando o processo, trazendo 

celeridade para a instituição. Também realizou treinamento dos servi-

dores da DT para utilização e operacionalização do novo sistema im-

plementado.

6.1.4.3 Atividades administrativas

Em maio de 2020, a Sead passou pela troca de sua diretoria e chefias 

em toda a sua estrutura, com a reformulação das equipes e alinhamen-

to dos trâmites processuais, buscando-se maior qualidade na gestão 

dos contratos administrativos, sempre em atenção aos princípios da 

Administração Pública.

A estrutura administrativa foca na gestão de pessoas como meio para 

atingir seus resultados, bem como no aumento das ferramentas de 

controle, gerando informações estratégicas à Administração Superior, 

melhoria constante nas metodologias de gestão dos contratos admi-

nistrativos e atenção ao PEI/MPMS, buscando contribuir para as trans-

formações esperadas pela instituição a longo prazo.

Nesse contexto foram analisados ou emitidos pareceres a respeito de 

4.077 processos e documentos durante o ano de 2020, relativos, em 

sua maioria, a contratos ou convênios estabelecidos entre o MPMS e 

fornecedores e instituições/órgãos governamentais, viabilizando 

melhorias na estrutura do órgão, na oferta de serviços da área-fim (Pro-

motorias e Procuradorias de Justiça), bem como à sociedade civil como 

um todo.

Importante mencionar que os dados de 2020 refletiram uma redução 

na ordem de 7% no volume de processos atendidos pela Sead, em 

relação ao ano de 2019, que totalizou 4.379 processos.

A pedido da SEG, foi realizado um levantamento para apurar o percen-

tual de economia alcançado pela instituição por ocasião das medidas 

implementadas no RDAU, obtendo-se o valor de 16%.

Foi iniciada implementação de boas práticas junto ao Seaco, para atu-

alização do cadastro de fornecedores e criação de lista de e-mails por 

tipo de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos 

fornecedores para ampliação da pesquisa de preços com o envio para 

o maior número possível de fornecedores.

Foram elaborados seis estudos técnicos preliminares para as novas 

contratações da instituição, em cumprimento às boas práticas de 

compras e recomendações do TCE.

4.077
PROCESSOS E DOCUMENTOS 
ANALISADOS OU EMITIDOS
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6.1.4.4 Gestão de contratos

Com foco na melhoria contínua dos processos, em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e efi-

ciência, a Diretoria da Sead, responsável pela gestão dos contratos administrativos estabelecidos no MPMS 

junto aos fornecedores e prestadores de serviços, tem buscado uma atuação mais próxima aos fiscais 

técnicos e administrativos, acompanhando a execução dos objetos contratados, realizando análises em 

conjunto, sugestões, consultas jurídicas e orientações para que os processos estejam dentro da legalidade e 

não causem prejuízos à Administração Pública.

No ano de 2020, a Sead realizou 929 manifestações/pareceres relativos à gestão dos contratos. Todos os 

contratos vigentes junto ao MPMS podem ser consultados no Portal da Transparência, atualizado mensal-

mente pela secretaria.

Figura 103. Volume de atuações referentes a gestão de contratos.

Divisão de Protocolo-Geral e Arquivo

A DPGA é subordinada diretamente ao DSG, que, por sua vez, está subordinado à Sead, e tem como função 

precípua receber, cadastrar e distribuir todos os documentos e correspondências encaminhados à Procura-

doria-Geral de Justiça, bem como encaminhar documentos e correspondências para outros órgãos e Pro-

motorias de Justiça, por meio de motoboy, motoristas e correios.

No tocante ao arquivo, a divisão tem a função de manter sob sua guarda todos os procedimentos adminis-

trativos instaurados no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça que já foram finalizados, de forma organiza-

da, que possibilite a busca rápida sempre que solicitado por algum órgão da instituição. Em síntese, a DPGA 

6
12

8
2 2 5 4 1 4 7

2

14

35

25

43

70

144

71

42
38

50

40

54
58

51

42

70

88

185

102

60

44

64

52

90

81

Notificações emitidas (total: 67)

Contratos que sofreram atuação (total: 670)

Atuações (total: 929)

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



224

Secretaria-Geral do MPMS Relatório Anual de Atividades  |  2020

tem como público-alvo tanto os membros, servidores, estagiários e mirins do MPMS quanto a população em 

geral.

Durante o ano de 2020, a DPGA realizou o recebimento, o cadastramento e a distribuição de documentos e 

processos institucionais; o encaminhamento de documentos e correspondências, bem como o arquivamen-

to e desarquivamento de processos. Os expedientes administrativos encontram-se assim detalhados para o 

período:

Tabela 35. Atividades desenvolvidas pela DPGA

Setor de Análise e Compras

O Seaco possui como atribuições supervisionar, coordenar e analisar as solicitações de compras e de pres-

tações de serviços no âmbito do MPMS; analisar e validar as especificações dos materiais e serviços, que 

deverão vir definidas no pedido de aquisição/contratação, conforme as necessidades de cada setor, além 

de complementar e validar as especificações, caso haja necessidade; analisar todos os atos e processos de 

aquisições de materiais de consumo e permanentes e de prestações de serviços, bem como procedimentos 

iniciais licitatórios; manter atualizado um cadastro de fornecedores e prestadores de serviços; cumprir as 

tarefas que lhe forem atribuídas pela Diretoria de Sead; entre outras atribuições.

No primeiro semestre do ano de 2020, o Seaco realizou o gerenciamento de 53 atas de registro de preços 

(ARPs) com vigência entre 2020 e 2021, as quais já estavam abertas referentes aos atendimentos das 

demandas da STI, do DMP, da Dial, da Assecom e do Deng.

No segundo semestre, realizou o gerenciamento de 48 ARPs com vigência entre 2020 e 2021, as quais já 

estavam abertas referentes aos atendimentos das demandas da STI, do DMP, da Dial, da Assecom, do Deng 

e do Gaeco. Além destas, houve o gerenciamento de mais 30 ARPs, conforme a relação abaixo:

Atividades e expedientes da Divisão de Protocolo-Geral e Arquivo Quantidade

Documentos recebidos e cadastrados (por guichê, correios e motoristas das PJs da Capital) 22.984

Recebimento e cadastro de processos institucionais 11

Documentos encaminhados pelos motoboys 2.056

Documentos encaminhados pelos motoristas 718

Documentos encaminhados por malote 375

Correspondências recebidas e cadastradas 7.454

Processos desarquivados a pedido 571

Processos arquivados 2.086

Correspondências encaminhadas pelo correio 3.118

Atendimentos - guichê e telefone 11.479

Total 50.852
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Tabela 36. Atas de registros de preços

Atas de Registro de Preços nº Objeto

001/2020 Aquisição de materiais elétricos 

002/2020 Aquisição de materiais elétricos

003/2020 Aquisição de materiais elétricos

004/2020 Locação de veículos - modelos hatch e camionete

005/2020 Locação de veículos - modelo sedã

006/2020 Aquisição de água mineral - Dourados

007/2020 Aquisição de gêneros alimentícios

008/2020 Aquisição de gêneros alimentícios

009/2020 Aquisição/instalação de persianas  

010/2020 Aquisição/instalação de persianas  

011/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

012/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

13/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

14/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

15/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

16/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

18/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

19/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

20/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

22/2020 Aquisição de material de expediente, elétrico e eletrônico

23/2020 Serviços gráficos

24/2020 Serviços gráficos

25/2020 Serviços gráficos

26/2020 Serviços gráficos

27/2020 Serviços gráficos

28/2020 Serviços gráficos

29/2020 Aquisição de água mineral – Campo Grande

31/2020 Aquisição e instalação de ar-condicionado

32/2020 Aquisição e instalação de ar-condicionado

33/2020 Aquisição e instalação de ar-condicionado
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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 (SAD), conforme termo de 

adesão firmado entre o MPMS e o Estado de Mato Grosso do Sul, de adesão a 13 ARPs referentes à aquisição 

de mobiliário; e ainda 4 adesões ao registro de preços de outros órgãos, referentes à aquisição de scanner 

de alta produção, aquisição de microcomputadores e monitores, aquisição de renovação de licenças de 

software antivírus Kaspersky Endpoint Security For Business Select e sistema de armazenamento de dados.

Ainda como atividades do setor, citam-se: elaboração de consultas de preço de compra direta e licitação; 

aquisições de materiais - registro de preços (Atas da PGJ nº 2020/2021); planilhas de compras referente a 

atas da PGJ, serviços, materiais de consumo e materiais permanentes; planilhas de preços médios de licitação 

referentes a contratação de serviços, material de consumo e material permanente; tabelas comparativas 

para renovação de contratos; memorandos de compras, serviços, reembolsos, realinhamento, resposta de 

questionamento, cancelamento, entre outros; memorandos de licitação; termos de referência; contratações 

- solicitação de empenho/empresas qualificadas; chamados atendidos/tratados; tramitação de processos e 

documentos; pesquisa de preços em plataformas de compras públicas e pesquisas em mídia especializada.

Destaca-se, em comparação ao ano de 2019, que, em algumas atividades, foi registrada uma significativa 

queda, em razão da redução da carga horária e da escala de trabalho em decorrência da covid-19, afetando 

a produção do setor em comparação ao 1º semestre de 2019. Nesse sentido, registrou-se nas contratações 

diretas queda de 1% segundo o quantitativo de planilhas, reflexo da nova legislação que aumentou o valor 

referente ao limite de dispensa de licitação (Lei Federal nº 14.065, de 30.9.2020).

Ainda, nas consultas de preço, a queda registrada foi de 11%; nos memorandos de indicação de compras e 

serviços essa queda foi de 9%; e nas planilhas de compra de material permanente, 30%.

No que se refere às planilhas de compra de material de consumo, houve um aumento de 19%, baseando-se 

nas atividades elaboradas pelo setor no ano de 2020.

Tabela 37. Comparativo das atividades do Seaco (2019-2020)

Atividades do Setor de Análise e Compras
Total em 

2019
Total em 

2020
Variação

Realização de consulta de preços 1.060 946 -11%

Adesão a atas de registro de preços (ARP) - SAD / outros órgãos 12 12 0%

Aquisição de materiais - registro de preços - atas da PGJ 277 195 -30%

Elaboração de planilhas de adesão de ARP/PGJ 277 236 -15%

Elaboração de planilhas de compras - serviço 503 464 -8%

Elaboração de planilhas de compras - material de consumo 342 408 19%

Elaboração de planilhas de compras - material permanente 114 80 -30%

Elaboração de planilhas de preço médio - licitação - contratação de serviço 69 62 -10%

Elaboração de planilhas de preço médio - licitação - material de consumo 100 45 -55%

Elaboração de planilhas de preço médio - licitação - material permanente 57 60 5%
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Tabela 38. Comparativo das atividades do Seaco – elaboração de planilhas (2019-2020)

No que tange aos processos de compra (aquisição de material ou contratação de um serviço), registre-se 

que estes se iniciam por meio de chamado aberto no sistema @Serviços (OTRS) ou de deliberação enca-

minhada ao setor pela SEG ou, ainda, de processos já autuados e em trâmite na instituição. Nesse ponto, 

foi atendida/tratada uma média de 1.394 chamados, que representaram um incremento de 5% em relação 

ao ano anterior. De semelhante forma, a renovação dos contratos teve um crescimento de 26% em 2020, 

reflexo das contratações do ano anterior. Os dados apontaram, ademais, uma queda nos memorandos de 

reembolso, realinhamentos, resposta de questionamentos de licitação e cancelamentos de valores, em 

relação ao ano de 2019.

Algumas compras ocorridas durante o exercício demandaram do Seaco análises mais criteriosas e estudos 

mais detalhados quanto aos tipos de objetos a serem contratados, tais como: contratação dos serviços de 

telefonia móvel, gestão de frota, manutenção predial e seguros prediais e para a frota de veículos. Este setor 

também realizou os lançamentos no Sistema Comprasnet, no que se refere ao cadastro de intenções de 

registro de preços, referente aos procedimentos licitatórios que ainda serão realizados, bem como as solici-

tações de adesão à ARP de outros órgãos.

Elaboração de planilhas pelo Setor de Análise e Compras
Total em 

2019
Total em 

2020
Variação

Planilhas de compras diretas 959 952 -1%

Planilhas de preço médio - licitação 226 167 -26%

Planilhas de compras - ARP/PGJ - SAD/outros órgãos 289 248 -14%

Atividades do Setor de Análise e Compras
Total em 

2019
Total em 

2020
Variação

Elaboração de tabelas comparativas para renovação de contratos 34 43 26%

Expedição de memorando de indicação de compras e serviços 1.177 1.069 -9%

Expedição de memorandos de reembolso, realinhamento, resposta de questionamento, 
cancelamento e outros

303 274 -10%

Expedição de memorandos de licitação 64 46 -28%

Elaboração de termos de referência 200 238 19%

Total de contratações - solicitação de empenho em empresas qualificadas 1.258 1.131 -10%

Total de chamados atendidos/tratados 1.325 1.394 5%

Tramitação de processos e documentos 410 401 -2%

Gerenciamento de ARP 321 615 92%

Pesquisa de preços em plataformas de compras públicas 0 357 -
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Para o ano de 2021, o Seaco sugere a elaboração de planilha de controle de andamento das compras/con-

tratações; ampliação do cadastro de novos fornecedores; padronização dos termos de referência das contra-

tações e aquisições; e padronização das especificações dos bens e serviços comuns.

Setor de Expedientes das Promotorias de Justiça da Capital

O SEPJC, subordinado à SEG e à Sead, tem como função coordenar e administrar atividades das recepções, 

das guaritas, dos protocolos, do arquivo permanente, das reprografias, das copas, do auditório, das salas de 

reuniões, dos estacionamentos, dos transportes, dos motoristas, das manutenções prediais, de limpeza, mo-

nitoramento de câmeras de segurança e abastecimento de suprimentos para copa e escritório, bem como 

outras correlatas.

Nele estão concentrados todos os chamados do @Serviços relacionados a prestação de serviços das Promo-

torias de Justiça de Campo Grande, dando suporte aos setores no atendimento às demandas relacionadas 

principalmente a conservação e limpeza, apoio em eventos, consertos em geral, abertura de chamados para 

equipamentos e serviços (no-breaks/monitoramento), atuando diretamente em contato com as necessida-

des dos Promotores de Justiça, atendendo as demandas de toda a estrutura física e pessoal.

Síntese das atividades desenvolvidas

 z Ciência das manutenções mensais dos elevadores, portas/portões automáticos, gerador, ar-condicionado 

central e casa de força, gerador e no-break;

 z Orientação e suporte aos funcionários terceirizados da Orbenk dos setores de recepção, guarita, limpeza 

e copa;

 z Monitoramento da temperatura interna do edifício-sede das Promotorias de Justiça da capital;

 z Destinação do lixo reciclado ao DSG;

 z Supervisão na entrega de água mineral;

 z Atendimento às demandas internas de servidores e Promotores de Justiça por meio do @Serviços;

 z Distribuição de álcool gel nas recepções e protocolos dos prédios das Promotorias de Justiça da capital;

 z Sinalização das Promotorias de Justiça com cartazes sobre biossegurança;

 z Orientações à área de limpeza no intuito de estabelecer uma maior higienização nas recepções, balcões, 

elevadores, banheiros, corrimão e maçanetas das portas dos prédios;

 z Orientação aos terceirizados da Orbenk dos setores de limpeza e copa quanto às medidas de biossegu-

rança, no sentido de dispensar funcionários do grupo de risco e com sintomas de gripe e de elaborar 

escalas de serviço;

 z Conferência e encerramento de vários chamados do @Serviços;

 z Visita aos prédios das Promotorias de Justiça da capital para verificar anormalidades e suas necessidades;

 z Substituição de portas e batentes do edifício-sede das Promotorias de Justiça – Unidade Rua da Paz, 

atendendo o plano de mobilidade social;
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 z Durante o período de feriado forense, realização de limpeza mais profunda nos gabinetes das Promoto-

rias de Justiça da capital.

Tabela 39. Atividades do SEPJC durante o ano de 2020

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 o controle efetivo de seus prazos de vigência por meio de 

planilhas. Elabora minutas e formaliza contratos, termos aditivos, cartas-contrato, rescisões, apostilamentos 

e convênios. Entre outras atividades, realiza ainda a elaboração de extratos de publicação, o envio de notas 

de empenho a fornecedores/prestadores, a análise de termos de referência, remessas de processos ao TCE, 

formalização de gestores e fiscais nos processos. Em janeiro de 2020, o setor iniciou a restruturação do ciclo 

das atividades internas, com o objetivo de aperfeiçoar resultados por meio do aprimoramento das ações.

Ademais, a partir da significativa alteração no panorama mundial causado pela proliferação da covid-19, 

além de outras ações como a elaboração do plano de biossegurança, a instituição expediu a Portaria nº 

1181/2020-PGJ, de 6.4.2020, que determinou a redução nas despesas do Parquet, acarretando renego-

ciações em contratos vigentes, formalizadas por termo aditivo, razão pela qual o setor precisou adequar os 

esforços da equipe para atender com eficiência as formalizações necessárias.

Entre as atividades desenvolvidas em 2020, destacam-se as tabelas a seguir:

Tabela 40. Instrumentos formalizados

Atendimentos realizados em 2020 (por telefone/presenciais/por Skype/por WhatsApp) 6.822

Instrumentos formalizados Quantidade 

Análise de termo de referência 124

Contratos 194

Ratificação de dispensa/inexigibilidade de licitação 20

Convênios 56

Termos aditivos 161

Apostilamento 8

Atas de registro de preços (ARPs) 46

Rescisões/denúncias 7

Publicações 1.125

Termos de cancelamento de preço registrado na ARP 4

                                                                 Total 1.745

Tabela 41. Expedientes admi-
nistrativos

Expedientes 
administrativos 

Quant.

Ofícios emitidos 755

Memorandos emitidos 497

Processos arquivados 41

Cartas-contrato elabo-
radas

130

Total 1.423
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Por fim, o Setor de Contratos registrou a remessa de 126 processos 

ao TCE. Todas as contratações que atingem o limite de remessa obri-

gatório àquela corte são cuidadosamente estudadas, possuem suas 

peças separadas e são remetidas por meio eletrônico. Destaca-se que 

o TCE implantou a remessa eletrônica para as contratações de obra 

e serviços de engenharia em 2020. Anteriormente, as peças eram 

remetidas fisicamente, mediante cópia do processo original. Também 

ocorreu a inserção de 639 instrumentos no Portal da Transparência.

Serviços Gerais

O DSG, diretamente subordinado à Diretoria da Sead, é responsável 

por, entre outras atividades geradas conforme demanda, todos os 

processos relacionados a contratação de serviços a serem prestados 

no interior e na capital, atuando diretamente na fiscalização adminis-

trativa e gestão de todos os processos relativos a serviços, providen-

ciando toda a parte documental quando necessária, entre eles os de: 

terceirização, asseio e conservação, jardinagem, motoboys, prestação 

de serviços de telefonia fixa e móvel (manutenção e conservação), ter-

ceirização de impressão, passagens aéreas, equipamentos de energia 

ininterrupta, entre outros. Também é incumbida do gerenciamento 

das atividades prestadas pela DT e pela DPGA.

No DSG concentram-se todos os chamados do @Serviços relaciona-

dos à prestação de serviços, dando suporte a todos os setores no aten-

dimento às demandas relacionadas principalmente a conservação e 

limpeza, contratação de terceirizados e aprendizes, apoio em eventos, 

consertos em geral, atendimentos relacionados a telefonia fixa/móvel, 

confecção de chaves, equipamentos de energia ininterrupta, impresso-

ras e fragmentadoras, entre outros.

A chefia do DSG participa ainda de grupos de trabalho e atividades 

propostas pela Diretoria da Sead, visando aprimorar o fluxo de trabalho 

do departamento, buscando envolver ao máximo os funcionários dis-

poníveis para a execução dos serviços.

Após a reestruturação na parte de servidores e, com o apoio da Diretoria 

da Sead, foi possível providenciar a redistribuição da demanda de fis-

calização, de forma a otimizar seu fluxo. Houve também a redistribui-

ção das tarefas relacionadas ao atendimento das demandas internas, 

de forma que toda a equipe foi envolvida, o que resultou em um aten-

dimento mais eficiente e de qualidade, com a realização dos processos 

de pagamento de forma a não sobrecarregar os envolvidos. Além 

disso, o departamento participou, em 17.6, de treinamento referente à 

desinfecção das áreas de trabalho, em razão da covid-19.

Figura 104. Treinamento referente 

à desinfecção das áreas de trabalho 

em relação à covid-19.
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Durante o ano de 2020, o DSG atuou nas seguintes atividades:

Tabela 42. Atividades do DSG em 2020

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 e estimativos, oriundos de contratações realizadas pelo MPMS. 

Outrossim, foram confeccionados controles de despesas dos processos ordinários e estimativos, visando a 

gestão de tais contratos, fiscalizando as informações descritas nas notas fiscais e faturas encaminhadas para 

pagamento, bem como assegurando a manutenção dos saldos contratuais com a expedição de relatório 

de gastos. Foram ainda expedidos memorandos encaminhando notas fiscais para ateste, providenciando 

informações ou respondendo a solicitações diversas e ofícios realizando o encaminhamento de notas fiscais.

Tabela 43. Atividades do Núcleo de Gestão de Notas Fiscais e Faturas

Divisão de Transporte

A DT é responsável pelo gerenciamento da frota do MPMS, que conta com um total de 134 veículos, re-

alizando atividades referentes à condução de membros, servidores e trabalhadores terceirizados quando 

em prestação de serviços ao MPMS; à condução de palestrantes e visitantes em eventos realizados pelo 

MPMS; ao transporte de materiais, móveis e equipamentos; à gestão da frota de veículos oficiais; ao controle 

Atividades e expedientes do DSG Quantidade 

Atendimentos pelo @Serviços 1.274

Ordens de serviço 433

Memorandos 429

Ofícios 158

Notificações 63

Atividades do Núcleo de Gestão de Notas 
Fiscais e Faturas

Quantidade

Análise de documentação e juntada de notas 
fiscais para pagamento

1.097

Remessa de processos para ateste de notas fiscais 142

Remessa de processos para providências 173

Remessa de processos por solicitação do destina-
tário

87
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do consumo de combustíveis, lubrificantes, necessidade de lavagens 

e outras manutenções; à entrega de documentos (notificações, ofícios 

e processos); ao atendimento a setores como o Deng, a STI, o DMP, o 

Nugeo, o Daex e aos atendimentos durante as eleições e em plantão 

semanal de Promotores de Justiça, entre outros congêneres.

Tabela 44. Quantidade de 
veículos da frota

Órgão Quant.

Procuradoria-Geral de 
Justiça

62

Promotorias de Justiça de 
Campo Grande (Unidade 
Rua da Paz)

Promotorias de Justiça de 
Campo Grande (Unidade 
Ricardo Brandão)

Promotorias de Justiça de 
Campo Grande (Unidade 
Chácara Cachoeira)

72ª Promotoria de Justiça 
de Campo Grande (Casa 
da Mulher Brasileira)

Promotorias de Justiça do 
interior

59

Gaeco (Campo Grande e 
Dourados)

13

Tabela 45. Tempo de uso dos 
veículos que compõem a frota 
do MPMS

Veículos com até 5 
anos de uso

68 51%

Veículos entre 5 e 
10 anos de uso

64 48%

Veículos com mais 
de 10 anos de uso

2 1%

Total de veículos 
próprios

134 100%

O orçamento mensal para execução dos serviços é de R$ 54.040,00 

(cinquenta e quatro mil e quarenta reais) e para abastecimento, 

R$ 55.005,00 (cinquenta e cinco mil e cinco reais), num total de R$ 

1.308.540,00 (um milhão, trezentos e oito mil e quinhentos e quarenta 

reais) anuais. Os gastos com os veículos oficiais entre os anos de 2019 

e 2020 ficaram distribuídos conforme tabela a seguir, com a variação 

de valores decorrente da pandemia da covid-19.

Tabela 46. Tabela de custos com a frota de veículos do MPMS

A DT também é responsável pela gestão dos servidores nela lotados, 

que hoje conta com um quadro de 28 servidores: 26 auxiliares/mo-

toristas, um chefe de divisão e um chefe de núcleo. A DT cuida dire-

tamente da distribuição de viagens, agendamentos realizados via @

Serviços, controle de frotas e de frequência dos auxiliares/motoristas 

nela lotados. Também é de responsabilidade da DT o suporte aos auxi-

liares/motoristas lotados nas Promotorias de Justiça das comarcas do 

interior, bem como aos técnicos e Policiais Militares que são responsá-

veis pelos veículos oficiais nessas localidades.

No segundo semestre de 2020, iniciou-se a utilização de um sistema 

de escala, respeitando-se as medidas de biossegurança, em face das 

especificidades decorrentes da pandemia. Também ocorreu a implan-

tação do sistema Hematita, oportunizando o acesso a processos de 

diárias, pedidos de materiais, entre outros serviços, para os servidores.

Tabela de custos com a frota de veículos 
do MPMS (em R$)

2019 2020

Lavagem R$ 48.109,68 R$ 38.010,28

Manutenção R$ 327.746,71 R$ 259.189,86

Combustível R$ 590.733,17 R$ 421.502,70

Óleo e filtro R$ 5.579,74 R$ 8.345,93

Total R$ 972.169,30 R$ 727.048,77
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Departamento de Material e Patrimônio

Nos termos do Anexo I da Resolução nº 33/2018-PGJ, compete ao DMP, entre outras atribuições, o plane-

jamento, a supervisão, a coordenação e a orientação da execução das atividades de recepção, conferên-

cia e aceitação dos materiais permanentes e de consumo entregues no departamento; armazenagem em 

condições adequadas e seguras dos materiais; levantamento estatístico dos materiais, com vistas à pro-

gramação das compras; colocação e redistribuição do material armazenado e manutenção de registro dos 

valores das entradas e saídas, registro de todas as movimentações dos materiais, conferência anual das alte-

rações registradas e outras atribuições correlatas conferidas pela chefia superior.

Em razão da pandemia da covid-19, as atividades do departamento foram revistas e reformuladas, tendo os 

atendimentos sido realizado mediante regime diferenciado, em atendimento às normas internas da institui-

ção e às diretrizes da OMS.

No ano de 2020, o DMP atendeu 4.205 chamados, entre os meses de janeiro e dezembro, bem como 

realizou 76 doações de materiais passíveis de baixa.

Também foram realizadas as seguintes atividades:

 z Alteração de leiaute nos seguintes setores: GED; gabinetes da 1ª e da 2ª Promotorias de Justiça de Rio 

Brilhante; gabinete de uso coletivo das Unidades Chácara Cachoeira e Rua da Paz; Ouvidoria;

 z Ambientação da Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul;

 z Ambientação e reorganização do CPJ;

 z Mudança de leiaute do CPJ para a realização da etapa da prova oral do concurso para provimento de 

vagas de Promotores de Justiça Substitutos e posterior remontagem;

 z Atendimento à sala do Núcleo Ambiental na Unidade Chácara Cachoeira;

 z Auxílio na reorganização da copa dos terceirizados da PGJ e substituição de mobiliário;

 z Auxílio no isolamento e na remontagem dos gabinetes da Unidade Rua da Paz para a substituição das 

portas;

 z Desmontagem dos móveis em desuso na Unidade Chácara Cachoeira;

 z Disponibilização de espelhos para instalação na Unidade Rua da Paz;

 z Distribuição de webcams aos membros do MPMS na PGJ;

 z Entrega e/ou recolhimento de mobiliário nas comarcas de Dourados, Glória de Dourados e Ivinhema;

 z Entrega de documentos, webcams e headsets aos membros do MPMS das Promotorias de Justiça da 

capital e do interior do Estado, para a realização de audiências e reuniões on-line;

 z Montagem: na Acerim, considerando o término da reestruturação pelo Deng; na estrutura do refeitório, 

para a realização da etapa da prova oral do concurso para provimento de vagas de Promotores de Justiça 

Substitutos; na sala de ANPP em Dourados; na sala de oitiva da Unidade Rua da Paz; nas Assessorias 

Especiais do Procurador-Geral de Justiça; nos gabinetes e nas salas de apoio da 30ª, da 31ª e da 39ª 

Promotorias de Justiça de Campo Grande, na Unidade Ricardo Brandão; no gabinete da Promotora de 
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Justiça Ludmila de Paula Castro Silva; na sala de ANPP de Campo Grande; no gabinete de uso coletivo 

da CGMP;

 z Montagem e disponibilização de 13 estantes de aço para o Deng;

 z Mudanças: na 7ª, na 28ª, na 30ª, na 40ª, na 50ª e na 69ª Promotorias de Justiça de Campo Grande; na 

Assep 1; na sala da Diretoria da Sead; na sala 7 da Unidade Chácara Cachoeira; na Asserev; na sala de 

manutenção do Deng; no arquivo da CGMP; na Consultoria Administrativa (CAD); na Acerim; no gabinete 

da Assep 4; no Nucrim; na Assetej; na bancada da STI; na CGMP; na SGP; no CI; no Daex;

 z Mudança da 35ª Promotoria de Justiça da Unidade Rua da Paz para a Unidade Chácara Cachoeira;

 z Mudança de leiaute: da 23ª, da 35ª, da 50ª, da 51ª e da 73ª Promotorias de Justiça de Campo Grande; 

das salas 25 e 30 da Unidade Chácara Cachoeira; da Sead; da STI; da Coordenadoria de Licitações (Colic); 

da copa dos terceirizados da PGJ; da Ouvidoria; do almoxarifado de engenharia; do Departamento de 

Execução Financeira; do gabinete da SEG;

 z Mudanças do CAODH, do CAOPJIJ, do CAOCCI e do Caoma para a Unidade Chácara Cachoeira;

 z Mudança do mobiliário da Acerim, considerando a necessidade de realização de reforma pelo Deng;

 z Mudança dos servidores da 20ª Promotoria de Justiça Criminal de Campo Grande; da Seplange e do 

apoio da Assep;

 z Desmontagem dos móveis do Daex para a instalação de pisos;

 z Montagem das novas estruturas da Assetej, do CI e do Daex;

 z Mudança da 52ª Promotoria de Justiça da Unidade Chácara Cachoeira para a Unidade Ricardo Brandão;

 z Mudança da Promotora de Justiça Camila Augusta Calarge Doreto para o gabinete da Assep;

 z Mudança da sala das assistentes sociais/psicólogas na Unidade Rua da Paz;

 z Mudança do Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger para a Assep;

 z Padronização de itens de copa das comarcas de Caarapó, Costa Rica e Maracaju;

 z Substituição dos extintores nas Unidades Ricardo Brandão e Rua da Paz;

 z Realização de verificação in loco nas copas da PGJ e padronização dos itens;

 z Início da padronização dos itens de copa nas copas da PGJ;

 z Realização do isolamento da 32ª Promotoria de Justiça para realização de pintura pelo Deng;

 z Recolhimento de aparelhos de ar portáteis;

 z Recolhimento dos aparelhos de ar-condicionado desinstalados no antigo CI;

 z Recolhimento das carteiras da ESMP-MS;

 z Recolhimento de materiais da Promotoria de Justiça de Nova Alvorada do Sul;

 z Recolhimento do mobiliário e das caixas de arquivo da GED;

 z Recolhimento de mobiliário na PGJ, na Casa da Mulher Brasileira, na Unidade Rua da Paz, e no prédio das 

Promotorias de Justiça da comarca de Sidrolândia;
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 z Retirada dos móveis da SGP para realização de reforma pelo Deng;

 z Separação dos computadores dos Procuradores de Justiça para preparo pela STI;

 z Substituição de mobiliário no Seaco, no Setor de Contratos e na 50ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande;

 z Transferência dos gabinetes da Assep 2 e da Assep 4.

O DMP realizou viagens para diversas comarcas do Estado, com os seguintes objetivos:

 z Recolhimento de documentos na comarca de Camapuã para eliminação pela CPAD;

 z Atendimento de demandas de mobiliários, entrega, recolhimento, substituição ou manutenção de 

materiais permanentes nas comarcas de: Amambai, Anastácio, Angélica, Aparecida do Taboado Aquidaua-

na, Bataguassu, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, 

Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Miranda, Mundo Novo, 

Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato 

Grosso, Sidrolândia, Três Lagoas;

 z Ambientação do prédio das Promotorias de Justiça de Maracaju, em conjunto com o Deng e a SEG, e 

reorganização do leiaute da área, após término da reforma;

 z Mudança, adequação e reorganização de leiautes nas Promotorias de Justiça de Mundo Novo e de 

Caarapó;

 z Verificação de espaço físico, montagem da nova sede, desmontagem dos móveis que se encontravam 

no Fórum e transporte dos pertences pessoais para a nova sede da Promotoria de Justiça de Terenos;

 z Remanejamento dos móveis na Promotoria de Justiça de Fátima do Sul;

 z Entrega de equipamento de ar-condicionado no prédio das Promotorias de Justiça de Miranda;

 z Organização de salas nas sedes das Promotorias de Justiça de Camapuã e Costa Rica, recolhendo 

materiais excedentes e em desuso;

 z Substituição dos mobiliários com mais de dez anos de uso nas Promotorias de Justiça das comarcas de 

Camapuã, Costa Rica e Sidrolândia;

 z Substituição ou recolhimento de extintores nas comarcas de Amambai, Angélica, Aparecida do Taboado, 

Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Cassilân-

dia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, 

Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São 

Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

Tabela 47. Atividades administrativas do DMP

Atividades administrativas do DMP Quantidade

Atendimentos realizados no @Serviços 4.205

Expedientes administrativos diversos 15.188

Processos 609
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Por fim, o DMP participou de reuniões entre a equipe para tratar da implantação do módulo patrimônio, do 

novo contrato de telefonia, das salas de situação da Ábaco, considerando a implantação do e-Jade; reunião 

com a Seplange acerca do fluxo de devolução de materiais permanentes, inventário e baixa patrimonial; 

reuniões com a SEG para tratar da definição do mobiliário a ser adquirido para substituição aos móveis da 

Unidade Rua da Paz, da gestão e distribuição de água mineral na PGJ e das boas práticas em gestão admi-

nistrativa no processo de compras e contratações institucionais, para apresentação ao Conselheiro do CNMP 

Silvio Amorim; com a Diretoria da Sead para tratar das atividades de gestão e fiscalização de contratos, pa-

dronização dos itens de copa; com a Comissão de Projetos para tratar acerca de ambientações; participação 

no curso OKRs e inovação no setor público.

Divisão de Almoxarifado

A Dial, ao longo do ano de 2020, realizou a gestão de 62 cartas-contrato, dos estimativos de consumo de 

água, gás, cimento, pedra, areia, carimbos e terra, com movimentação mensal do registro de notas fiscais, o 

lançamento dos valores em planilhas, no sistema e-Jade, e ainda a juntada dos documentos pertinentes em 

cada um dos processos.

Movimentando o consumo de R$ 35.455,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

oitenta e sete centavos) com água mineral e de R$ 9.280,45 (nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta 

e cinco centavos) com gás de cozinha, notou-se uma redução nesse consumo, em razão da mudança no 

horário de trabalho da instituição como um todo, resultado do teletrabalho adotado, principalmente nas 

Promotorias de Justiça do interior do Estado.

A Dial também fez o registro da entrada de 867 notas fiscais e de 118.290 itens dos materiais sob a sua 

guarda.

Entre as demais atribuições desenvolvidas, a Dial também realizou as seguintes atividades:

Tabela 48. Atividades desenvolvidas pela Dial

Atividades e expedientes da Dial Quantidade 

Emissão de guias para entrega de  máscaras personaliza-
das

591

Ordens de atendimento de materiais 2.402

Ofícios 35

Notificações 74

Memorandos 224

Atividades administrativas do DMP Quantidade

Viagens 44

Doações 76
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6.1.5 Engenharia

Ao Deng, subordinado diretamente à SEG, compete projetar, orçar e fiscalizar a reforma, a ampliação e a 

construção de prédios do MPMS, assim como proceder à análise desses serviços quando forem terceiriza-

dos; elaborar projetos de leiaute, estudando os arranjos físicos e a disposição do mobiliário, visando o melhor 

funcionamento possível do espaço a ser trabalhado, proporcionando segurança e conforto às pessoas; 

promover as atividades de manutenção e conservação das edificações do MPMS, incluindo a gestão das 

equipes terceirizadas e dos insumos necessários; promover as adequações necessárias à segurança insti-

tucional, assim como realizar a manutenção dos itens afins; realizar avaliação de potenciais imóveis para 

locação, sugerindo adequações, avaliando a adequação às legislações de acessibilidade, e atividades cor-

relatas, assim como promover a ambientação necessária ao início dos trabalhos no local no caso da efeti-

vação da locação; providenciar a regularização imobiliária, mantendo a documentação dos imóveis atua-

lizada, como certidões de matrículas, CVCBMMS e alvarás de funcionamento expedidos pelas Prefeituras; 

promover, elaborar e implementar estratégias e diretrizes de engenharia, consonante aos processos estraté-

gicos do MPMS e indicar suas necessidades orçamentárias; prestar assistência ao Daex, à Sead, à STI, à Colic, 

entre outras repartições da instituição; contribuir com as diversas comissões de trabalho existentes no órgão, 

indicando profissionais do seu quadro de servidores, a fim de compartilhar conhecimentos e informações; 

controlar os processos administrativos sob sua guarda, no que tange ao início de execução de contratos, 

prazos de entrega e qualidade dos materiais e serviços recebidos.

6.1.5.1 Projetos e obras

Procuradoria-Geral de Justiça

Foram realizadas adequações para otimização e modernização dos 

espaços da PGJ, contemplando a reestruturação da Seplange, da 

Assep, do Setor de Manutenção e Suporte e da CAD; a criação de 

ambiente para arquivos, a criação de mais um gabinete destinado à 

Assep; a adequação da SGP, da STI, da Acerim, do CI e do Daex. Ainda, 

foram remanejados os núcleos de atuação especial para o edifício-se-

de da Unidade Chácara Cachoeira, centralizando assim o atendimento.

Foi desenvolvido o projeto conceitual de reestruturação do complexo 

institucional da PGJ, junção da primeira e da segunda instâncias na 

mesma edificação, com mais de 23 mil metros quadrados de área 

construída, contemplando o dimensionamento dos fluxos de carros, 

motos, bicicletas e pedestres, com reformulação da guarita localizada 

na Rua Presidente Manuel Ferraz de Campos Salles e criação de guarita 

na Rua Edison Pires de Almeida. Ademais, foram planejados estacio-

namentos externos com aproximadamente 115 vagas, destinadas aos 

visitantes e ampliação dos estacionamentos internos e setorização das 

zonas, conforme posicionamento das edificações do complexo, totali-

zando aproximadamente 690 vagas.
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Maracaju

Realizada a fiscalização da execução da obra de reforma do edifício-

-sede das Promotorias de Justiça de Maracaju, que teve início em 

junho de 2019. Entre os serviços realizados, destacam-se: adaptação 

da sinalização tátil da calçada, instalação de guarda-corpo e corrimão 

metálico em rampa de acesso, remanejamento dos usuários do prédio 

para a área nova, instalação de portas e pisos, pintura interna e externa, 

revestimento cerâmico de paredes e a execução da cobertura do esta-

cionamento. Salienta-se que a obra ficou suspensa do período de 23.3 

a 20.4.2020, devido ao estado de calamidade pública e emergência 

em saúde, ocasionado pela pandemia da covid-19, sendo finalizada 

posteriormente, no dia 31.10.2020. A inauguração do prédio estava 

prevista para 15.12.2020, entretanto foi adiada para nova data a ser 

ainda definida, por motivo de biossegurança.

Figura 105. Maquete da vista 

externa da entrada do complexo ins-

titucional da PGJ.

Figura 106. Vista externa da 

entrada após a finalização da obra de 

reforma.

Fátima do Sul

Realizada a fiscalização da execução da obra de reforma com ampliação 

do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Fátima do Sul, que teve 

início em outubro de 2019. Entre os serviços realizados, destacam-

-se: a reforma de corredores, as readequações elétricas, a construção 

de muros externos, a terraplenagem da área do estacionamento, a 

instalação de forros de gesso, o emassamento de paredes e pintura, 

a execução de piso de concreto do estacionamento, a instalação de 

piso e luminárias internas, a execução de infraestrutura em rampa de 

acesso, o revestimento cerâmico de paredes, a instalação de bancadas 

e portas de madeira, a execução de calçadas, a construção de banheiro 

acessível, a execução de adequações no pátio da recepção, nas insta-

lações internas, no pátio externo, no passeio externo de pedestres, no 

acesso à recepção e no pátio interno.
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A obra ficou suspensa no período de 23.3 a 22.4.2020, devido à 

covid-19.

Ivinhema

Os projetos legais foram aprovados, restando tratativas entre o MPMS 

e a Prefeitura para isenção das taxas. Em relação ao novo prédio, resta 

pendente a conclusão do projeto estrutural e do orçamento, para 

posterior licitação para execução da obra. O orçamento da obra foi 

iniciado em setembro. Em andamento a demolição parcial do prédio, 

com execução inicial dos serviços de fechamento do tapume, retirada 

de esquadrias e mudança da cobertura do estacionamento e, em 

seguida, do edifício em si. Também foi realizada a revisão para comple-

mentação de elemento em cobertura de projeto hidrossanitário e de 

projetos estruturais de concreto armado.

Figura 108. Maquete eletrônica 

contendo a recepção das Promoto-

rias de Justiça de Ivinhema.

Figura 107. Maquete eletrônica contendo a fachada das Promotorias de 

Justiça de Ivinhema.

Nova Alvorada do Sul

Realizada inauguração do imóvel locado para abrigar a Promotoria de 

Justiça da comarca em 17.2.2020. Em paralelo, foram realizadas ativi-

dades administrativas para fins de regularização do terreno doado ao 

MPMS. Foi solicitada a realização de levantamento planialtimétrico do 

terreno, para fins de posterior desenvolvimento dos projetos e contra-

tação de empresa para construção do novo edifício-sede.

Figura 109. Vista externa da 

entrada do imóvel em Fátima do Sul.
Amambai, Bela Vista e Mundo Novo

Foram desenvolvidos projetos e realizadas as adequações das recepções 

das Promotorias de Justiça de Amambai, Bela Vista e Mundo Novo, 

mediante a instalação de equipamentos para aprimorar a segurança 

institucional a todos os membros e servidores e à comunidade. Além 
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disso, foi realizado o fechamento perimetral por meio de gradis, com pintura dos elementos metálicos e ins-

talação de adesivos, letreiros, mural e balcão.

Para Mundo Novo e Bela Vista, foram feitos projetos que contemplam as adequações dos sanitários acessí-

veis dos prédios das comarcas.

Ainda, em Mundo Novo, foi realizado o acompanhamento do serviço de execução de fechamento em gradil 

metálico no edifício-sede da Promotoria de Justiça, com ampliação da cobertura metálica.

Bataguassu, Sidrolândia e Chapadão do Sul

Para a comarca de Bataguassu, foi realizado o projeto de rota acessível para o edifício-sede das Promotorias 

de Justiça, juntamente com integrantes da parte técnica da CTA.

Já para as comarcas de Sidrolândia e Chapadão do Sul foram desenvolvidos projetos para adequação do 

fechamento perimetral (gradis), visando à melhoria da segurança institucional. Também foram realizadas 

as adequações no prédio das Promotorias de Justiça de Sidrolândia consistentes na pintura da cobertura 

metálica do estacionamento e em adequação de recepção para criação de sala de reunião.

Três Lagoas

Realizada fiscalização da execução de demolição da edificação do antigo Fórum de Três Lagoas, concluída 

em setembro de 2020.

Caarapó

Realizada a fiscalização da execução da obra de reforma com ampliação do edifício-sede das Promotorias 

de Justiça da comarca de Caarapó, que teve início em 9.11.2020, com o remanejamento da equipe interna e 

montagem de copa e recepção provisórias. Entre os serviços realizados, destacam-se o fechamento da obra 

com tapume e a instalação do canteiro de obras.

Corumbá

Realizada a fiscalização da execução da obra de construção do edifício-sede das Promotorias de Justiça da 

comarca de Corumbá, que teve início em 19.8.2020. Entre os serviços realizados, destacam-se: execução 

de aterro e de fundação, desmonte de rochas do fosso do elevador, re-execução de fundações e pilares e 

armação de vigas para baldrame.

6.1.5.2 Locações

Terenos

Realizado o acompanhamento das adequações efetivadas no imóvel locado na comarca. A inaugura-

ção aconteceu no dia 18.9. A nova sede foi adaptada de maneira a garantir a acessibilidade e dispõe de 
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recepção, sanitário acessível, sanitários unissex, copa, Centro de Processamento de Dados (CPD), gabinete 

para Promotor de Justiça, sala para assessoria, apoio, arquivo, área de serviço e garagem privativa.

6.1.5.3 Manutenção e suporte

O Deng, em 2020, realizou o acompanhamento e fiscalização dos principais contratos de manutenção, 

abrangendo as seguintes atividades: locação de equipamentos para o fornecimento de energia ininterrup-

ta (no-breaks) e manutenção dos seguintes itens: elevadores; sistema de climatização central; subestações 

de transformação e grupos motogeradores de emergência; elevadores de passageiros; portas automáticas, 

cancelas e portões (de elevação e de correr).

Os serviços de manutenção mais comuns realizados nos prédios do MPMS foram: reparo 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 em geral; reparos hidráulicos em 

geral; pinturas em geral; instalação de controles de acesso; adequações de leiautes; higienização e manuten-

ção de condicionadores de ar.

Os atendimentos ocorreram nas comarcas de Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Aquidauana, Bela Vista, 

Campo Grande (PGJ, Gaeco, Unidades da Rua da Paz, Chácara Cachoeira e Ricardo Brandão, Casa da Mulher 

Brasileira e DMP), Chapadão do Sul, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, 

Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Terenos, entre outras.

Destaque-se a instalação do kit covid-19, composto por dispensers de álcool em gel e cartazes informativos 

de ocupação reduzida, em todas as comarcas do Estado.

Foram fechados em média 143 chamados ao mês durante o ano de 2020, com um total atendido de 
1.713.

6.1.5.4 Orçamento e controle

Foram elaborados os orçamentos detalhados para realização de licitação, com fins de contratação de 

empresa especializada para execução da obra de reforma das áreas de uso coletivo do prédio da PGJ e cons-

trução do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca de Ivinhema, incluindo as planilhas sintética 

e analítica, resumo do orçamento, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo analítica dos quantita-

tivos, curvas ABC de serviços e de insumos, demonstrativo analítico de encargos sociais e da taxa de bonifi-

cações e despesas indiretas e memorial técnico com as premissas de orçamentação consideradas. Também 

constam como atividades:

 z Prossecução de pesquisa de mercado, em Campo Grande, mediante o preenchimento pelos fornecedo-

res de formulário específico, a fim de estabelecer o preço médio de materiais e serviços previstos, mas 

não contemplados em tabelas oficiais de referência;

 z Estudo e confecção da proposta de logística para execução dos serviços previstos com vistas a minimizar 

o impacto no desempenho das atividades rotineiras dos ocupantes do prédio e otimizar o emprego de 
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recursos, com análise e compatibilização dos projetos arquitetônico e complementares desenvolvidos 

para a obra;

 z Confecção de instrumento técnico-administrativo para proceder à contratação dos projetos arquitetônico 

e complementares referentes à reestruturação do parque de estacionamento e do sistema viário interno 

do complexo institucional da PGJ;

 z Verificação e análise dos projetos revisados recebidos e modelagem em ferramenta BIM dos sistemas 

construtivos indicados nos projetos disponíveis, com elementos devidamente parametrizados;

 z Levantamento de quantitativos correspondentes aos serviços listados na Estrutura Analítica de Projeto 

(EAP), limitados às disciplinas disponíveis até o momento do respectivo projeto;

 z Análise e compatibilização dos projetos arquitetônico e complementares disponíveis.

6.1.5.5 Controle de contratos e processos administrativos

Em 2020, foram realizadas 2.272 movimentações processuais por todo o Deng, resultando em mais de 189 

movimentações por mês. Tendo em vista que o Setor de Manutenção e Suporte e o almoxarifado de enge-

nharia compõem o departamento, é possível analisar as movimentações em separado, conforme tabela a 

seguir.

Tabela 49. Movimentações processuais do Deng

6.1.5.6 Certificados de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
e alvarás de funcionamento

Foram obtidos CVCBMMS e alvarás de funcionamento emitidos pelas Prefeituras para os prédios do MPMS 

nas seguintes comarcas: Angélica, Aparecida do Taboado, Batayporã, Brasilândia, Campo Grande (DMP, PGJ 

e Unidades Chácara Cachoeira e Ricardo Brandão), Coxim, Dourados (Gaeco), Iguatemi, Itaporã, Naviraí, Nova 

Alvorada do Sul, Rio Verde de Mato Grosso, Sidrolândia e Terenos.

6.1.5.7 Regularização imobiliária

Foi concluído em fevereiro o procedimento de averbação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de 

Aquidauana.

Setor Quantidade 

Administração do Deng 1.305

Manutenção e Suporte 543

Almoxarifado de Engenharia 424

Total 2.272
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Estão em andamento os processos de regularização de averbação de construção, aguardando a aprovação 

de projeto de incêndio, os edifícios da PGJ, das Promotorias de Justiça de Campo Grande da Unidade Rua 

da Paz e das Promotorias de Justiça de Dourados – este aguarda o término das obras para a regularização.

Devido ao fato de os prédios das Promotorias de Justiça mencionadas, exceto o de Corumbá, não possuírem 

o Habite-se, não foi possível averbar as construções nas respectivas matrículas imobiliárias. Para obter o 

Habite-se, a Prefeitura de Campo Grande exige a apresentação de projeto de incêndio aprovado pelo 

CBMMS. Desse modo, esses processos de regularização encontram-se em andamento.

Por outro lado, os alvarás de funcionamento das Promotorias de Justiça de Aparecida do Taboado, Iguatemi, 

Angélica, Batayporã, Brasilândia, Coxim, Itaporã, Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Rio Verde de Mato Grosso, 

Naviraí, do Gaeco de Dourados, da PGJ e do edifício do DMP foram renovados.

6.1.5.8 Assessoria técnica

Novo sistema de segurança eletrônica do Gaeco em Campo Grande

Foi ampliado o sistema de monitoramento de vídeo (CFTV) do Gaeco em Campo Grande e aprimorado o 

sistema de controle de acesso, com upgrade de catracas.

6.1.5.9 Administrativo

O braço administrativo do Deng presta suporte ao Chefe do Departamento e realiza trabalhos de auxílio 

também aos servidores da equipe. As principais atividades administrativas envolvem elaboração de me-

morandos; movimentação de chamados no sistema @Serviços; recebimento, juntada de documentos e 

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 ter-

ceirizados que atuam em trabalhos nas diversas comarcas do interior, em atendimento aos chamados via 

@Serviços ou às demandas do Deng, bem como levantamento de informações e execução de tarefas para 

elaboração de projetos, fiscalização de obras, manutenções prediais e adequações em geral.

Para 2021, os projetos e planos do Deng incluem: a elaboração de documentação técnica necessária à 

contratação de projetos e obra da reestruturação do complexo institucional da PGJ e elaboração de projetos 

e orçamento para execução da reforma e ampliação do edifício-sede das Promotorias de Justiça de Três 

Lagoas.
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6.1.6 Orçamentário, Financeiro e Patrimonial

A Sefin é responsável pelo registro, pelo controle e pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

MPMS. Foram apresentados os seguintes resultados para o exercício de 2020:

6.1.6.1 Procuradoria-Geral de Justiça

Tabela 50. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial – PGJ

Tabela 51. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ - fonte 00

Dotação inicial R$438.790.700,00

Créditos suplementares - Fonte 00 -

Total R$438.790.700,00

Dotação 2019 R$438.790.700,00

Empenhado R$438.581.657,69

Liquidado R$427.728.369,11

Pago R$412.438.164,93

Saldo de dotação R$209.042,31

Saldo a pagar R$26.143.492,76

ATIVO VALOR

Disponibilidade financeira R$40.096.011,09

 - Bancos R$40.096.011,09

 -  Outras disponibilidades financeiras -

PASSIVO VALOR

Obrigações financeiras R$19.214.784,25 

 - Depósitos R$612.028,12 

 - Restos a pagar processados R$18.602.756,13 

Saldo antes da inscrição em restos a pagar não processados R$20.881.226,84

Inscrição em restos a pagar não processados R$10.853.288,58

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados R$10.027.938,26
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Tabela 52. Resumo da disponibilidade financeira - PGJ – fonte 44

Tabela 53. Balanço de movimentação de bens patrimoniais – PGJ

ATIVO VALOR

Disponibilidade financeira R$115.015,85

 - Bancos R$115.015,85

 -  Outras disponibilidades financeiras -

PASSIVO VALOR

Obrigações financeiras -

 - Depósitos -

 - Restos a pagar processados -

Saldo antes da inscrição em restos a pagar não processados R$115.015,85

Inscrição em restos a pagar não processados -

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados R$115.015,85

Movimentação do exercício

Bens móveis em estoque
Saldo em 

31/12/2019
Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2020

Bens de consumo R$293.235,95 R$2.347.441,67 R$2.204.646,36 R$436.031,26

Material permanennte R$610.017,50 R$5.272.783,45 R$4.944.270,82 R$938.530,13

Estoque interno do almoxarifado
Saldo em 

31/12/2019
Entradas Saídas

Saldo em 
31/12/2020

Bens móveis incorporados em uso R$64.629.141,52 R$5.272.783,45 R$4.658.251,32 R$65.243.673,65

Depreciação acumulada - móveis -R$14.586.107,93 -R$286.569,16 -R$5.784.906,59 -R$20.084.445,36

Bens imóveis R$28.107.356,95 R$1.422.889,59 - R$29.530.246,54

Depreciação acumulada -  imóveis - - -R$810.734,09 -R$810.734,09

Bens intangíveis R$7.582.459,68 R$1.708.115,38 R$310.807,50 R$8.979.767,56

Amortização acumulada - softwares - - -R$19.723,32 -R$19.723,32

Total R$86.026.086,17 R$83.274.816,24
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6.1.6.2 Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul (FEADMP/MS)

Tabela 54. Resumo da execução orçamentária, financeira e patrimonial - FEADMP/MS

Tabela 55. Resumo da disponibilidade financeira – FEADMP/MS

Dotação  - Fonte 40  R$68.212.106,00 

Dotação  - Fonte 45  R$200.000,00 

Dotação  - Fonte 81  -   

Total  R$68.412.106,00 

Dotação 2020  R$68.412.106,00 

Empenhado  R$37.418.962,10 

Liquidado  R$26.840.403,92 

Pago  R$26.804.486,72 

Saldo de dotação  R$30.993.143,90 

Saldo a pagar  R$10.614.475,38 

ATIVO VALOR

Disponibilidade financeira R$75.898.436,33

 - Bancos R$75.898.436,33

 -  Outras disponibilidades financeiras -

PASSIVO VALOR

Obrigações financeiras R$35.917,20

 - Depósitos -

 - Restos a pagar processados R$35.917,20

Saldo antes da inscrição em restos a pagar não processados R$75.862.519,13

Inscrição em restos a pagar não processados R$10.578.558,18

Suficiência após a inscrição em restos a pagar não processados R$65.283.960,95
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6.1.7 Licitações

A equipe de trabalho da Colic é composta por seis servidores efetivos, 

designados por meio da Portaria nº 2250/2020-PGJ, de 25.6.2020, 

contando ainda com o apoio de um estagiário de pós-graduação em 

Direito.

No transcorrer do exercício 2020, a Colic atuou em 60 procedimentos 
licitatórios: 45 pregões eletrônicos, 11 pregões presenciais e 4 concor-

rências, compreendendo a aquisição e/ou contratação dos mais 

variados objetos, desde materiais de consumo indispensáveis ao de-

senvolvimento das atividades ministeriais até a execução de obras de 

engenharia de porte mais elevado.

No ano de 2020, como consequência das medidas adotadas para 

contenção da pandemia da covid-19, houve retração nas atividades de 

vários setores da economia, repercutindo em diminuição de receita e 

exigindo planejamento cuidadoso e controle rígido na execução das 

despesas públicas.

Trabalhando em alinhamento com o compromisso da Administração 

Superior do MPMS no trato com o erário, a Colic despendeu todos 

os esforços para executar suas atribuições almejando a primazia 

do princípio da eficiência, de modo a obter, cada vez mais, resulta-

dos agregando menor preço, produtos de boa qualidade e melhores 

condições de contratação.

Sob a ótica das condições mercadológicas, os efeitos advindos da nova 

realidade socioeconômica resultaram na oferta de preços mais compe-

titivos por parte das empresas fornecedoras de bens e serviços, possibi-

litando aos pregoeiros do MPMS a obtenção de significativa economia 

no processo seletivo das melhores propostas para a Administração.

Um exemplo relevante dessa nova realidade verificou-se na contrata-

ção da cobertura de seguro para os veículos da frota do MPMS: o valor 

final apurado representou redução aproximada de 84% da previsão or-

çamentária inicial.

Em valores absolutos, merece destaque a licitação para contratação 

de serviços de comunicação de dados (links de internet), em que foi 

obtida economia superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 

reais), na comparação entre o valor previsto para a despesa e aquele 

resultante do procedimento de licitação, possibilitando a utilização 

desses recursos em outras necessidades da instituição.

60
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
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A despeito da realidade totalmente atípica vivenciada durante o ano referenciado, a Administração Superior 

do MPMS otimizou a destinação dos recursos, destinando parte dos investimentos para propiciar melhores 

condições de trabalho aos membros e servidores da instituição, visando aprimorar o atendimento ao público. 

Para tanto, foram melhoradas as estruturas físicas dos edifícios-sedes do órgão.

Cumpre destacar a conclusão do procedimento licitatório para construção do prédio das Promotorias de 

Justiça de Corumbá, realização de licitações para reforma e ampliação das dependências das Promotorias 

de Justiça da comarca de Caarapó e reforma das áreas de uso comum do edifício-sede da Procuradoria-

-Geral de Justiça.

Importante salientar que, nas licitações relativas às obras, foi apurada economia superior a R$ 2.335.000,00 

(dois milhões e trezentos e trinta e cinco mil reais).

Tendo por base a filosofia de trabalho baseada em seriedade, transparência e profissionalismo na condução 

dos processos licitatórios, a Colic busca contribuir para que o MPMS permaneça como um dos mais respei-

tados órgãos no Estado.

6.1.8 Tecnologia da Informação

A STI é órgão auxiliar de apoio a atividades administrativas do MPMS, responsável pelo controle, pela gestão 

e pela manutenção de todos os processos de trabalhos relacionados a Tecnologia da Informação (TI), bem 

como pelo gerenciamento de serviços e incidentes dentro da instituição, por meio da central de atendimen-

to aos usuários internos.

É atribuição da secretaria promover serviços de TI para o cumprimento das iniciativas e dos objetivos estra-

tégicos institucionais, buscando sempre alinhar sua estrutura, seus processos e suas atividades às melhores 

práticas, frameworks e modelos adotados pelo mercado que melhor se adequem às necessidades da insti-

tuição e às orientações dos órgãos de controle.

A pandemia da covid-19 ocasionou a necessidade de reformular métodos, para adequação a esta nova 

realidade. No âmbito da TI, foram incorporadas modificações no sentido de conectar pessoas de pontos 

distintos, sem a necessidade de contato. Dessa forma, a STI trabalhou para que membros e servidores do 

MPMS tivessem acesso pleno a suas estações de trabalho de forma prática, segura e estável.

No princípio da quarentena, com a instituição do RDAU e do REE para todos os membros, servidores e es-

tagiários da instituição, foi solicitada à STI a adequação das demandas de forma a atender integralmente as 

reivindicações da sociedade, considerando a natureza essencial da atividade prestada pelo MPMS.

Os investimentos feitos pela Administração do MPMS na área de TI foram de extrema importância, possi-

bilitando que a equipe da STI, em um curto período, criasse estratégia de migração do serviço presencial e 

implementação do teletrabalho. Assim, a secretaria desenvolveu e aperfeiçoou sistemas que possibilitassem 

a continuidade das atividades de seus colaboradores e dos demais integrantes da instituição.

A STI teve suas instalações físicas reformadas e totalmente adequadas ao Plano de Biossegurança, tornando 

o ambiente mais arejado e espaçoso.
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Concomitantemente à inauguração da nova estrutura, houve a entrega oficial do projeto “Nossa Missão, 

Meus Valores”, iniciado no ano de 2019, construído com a participação de toda a equipe, com o objetivo 

de determinar, em conjunto, os comportamentos que devem ser mantidos e os que devem ser evitados no 

ambiente institucional. Os valores definidos em conjunto foram elencados em placas, afixadas nas paredes 

da secretaria.

“Confiabilidade”, “eficiência”, “cortesia”, “segurança”, “conformidade”, “inovação”, “união” e “entusiasmo” são 

os valores norteadores da STI, compartilhados pela equipe.

6.1.8.1 Capacitação de servidores

Considerando a necessidade de isolamento social, os treinamentos e as qualificações no primeiro semestre 

de 2020 foram realizados virtualmente; 68% dos servidores da STI participaram de cursos de aprimoramen-

to em pelo menos uma área de atuação, entre os quais: Gerenciamento de Projetos com Microsoft Project 

Pro – Completo; Gerenciando Projetos e Recursos com o Project Online ou Server (EPM/PWA); Treinamento 

Huawei OceanStor Dorado 5000 V6; Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900); Microsoft Azure Fundamentals 

(AZ-104); VMware vSphere ICM; Configurando e Administrando o Project Online ou Server; Micrsoft Certified: 

Azure Fundamentals; AZ 900: Microsoft Azure Fundamentals Exam Prep-2020 Edition; MBA Tecnologia 

para Negócios: AI, Data Science e Big Data; Workshop in Action; Microsoft Azure DevOps Solutions (AZ-400); 

Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204); Implementing an Azure Data Solution (DP-200); Geren-

ciando Demandas e Portfólios com o Project Online ou Server; Configurando e Administrando o Project 

Online ou Server; Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (DP-100); Primeiro Enastic 

Digital.

Ao longo do segundo semestre, foram oferecidas 85 horas de treinamentos e qualificações, realizados na 

modalidade on-line, com ampla participação da equipe.

Entre os treinamentos oferecidos, destacou-se a Conexão GovT&I – MP, um programa de mentoria desen-

volvido por Roberto Arteiro, Analista no MPPE. Totalmente voltado a produção de resultados, o programa 

reúne líderes de tecnologia e inovação para discutir e aprender como transformar os resultados institucio-

nais, desenvolver competências e responder cada vez mais rápido às expectativas da sociedade. Serão 40 

encontros online, com quatro horas de duração cada, distribuídos ao longo de 12 meses, os quais foram 

iniciados no mês de novembro de 2020. O programa intercala momentos complementares, envolvendo 3 

master classes, 17 sessões de estudos de caso e 20 oficinas de planejamento e transformação; dessa forma, 

pretende-se que a instituição possa evoluir cada vez mais no que se refere à Governança de TI, em confor-

midade com as regulações externas.

6.1.8.2 Processo Eleitoral Eletrônico

Convênios e contratos de TI

A situação de emergência em razão da pandemia da covid-19 trouxe grande preocupação, sobretudo, no 

que tange às aquisições e aos gastos públicos. Assim, foram reavaliados os contratos, a fim de garantir o 

atendimento das demandas do público interno e externo.
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Por meio do Contrato nº 98/PGJ/2019, foi realizada a contratação emergencial junto à empresa Oi S. A., es-

pecializada na prestação de serviços de comunicação de dados nas modalidades terrestres de intranet e de 

internet, a fim de garantir o bom funcionamento e a continuidade dos serviços prestados pelo MPMS em 

todo o Estado.

Também foram firmados contratos com as empresas Compwire Informática S. A. (sistema de armazenamen-

to de dados), Metdata Tecnologia da Informação Eireli (scanner de alta produção), Torino Informática Ltda 

(fornecimento de microcomputadores e monitores), Netvox Tecnologia em Telecomunicações Eireli (forne-

cimento de câmeras e licenças). Foram realizados também aditivos contratuais junto às empresas Vett – Via 

Express Tecnologia e Telecomunicações Ltda., Lettel Distribuidora de Telefonia Ltda., Toccato Tecnologia em 

Sistemas Ltda., Oracle do Brasil Sistemas Ltda. e Claro S. A.

6.1.8.3 Certificados digitais

Foram realizadas 110 emissões de certificado digital a membros e servidores: 36 de primeira aquisição e 74 

de renovação. Todavia, cabe destacar que, em virtude da implantação da modalidade de teletrabalho e da 

necessidade de isolamento social, para combater a disseminação da covid-19, foi solicitada, junto à empresa 

Certisign, a evolução das regras no atendimento realizado durante a renovação dos certificados, passando 

assim a se disponibilizar aos usuários dos tokens a modalidade de renovação on-line.

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 TI, alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição; aprovar o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação do MPMS (PDTI); 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.

Medição dos indicadores

Em relação ao Plano Estratégico de Tecnologia e Informação (PETI), o monitoramento de seus indicadores 

pode ser visualizado a seguir.

Tabela 56. Monitoramento dos indicadores do PETI

Indicador Descrição Grau Período

1.1.1 Percentual de objetivos institucionais suportados por objetivos de TI 100,00% Jan-out/2020

1.2.1 Índice de cumprimento do PDTI 10,09% Jan-out/2020

2.1.1 Percentual de usuários satisfeitos com a qualidade de entrega dos serviços de TI 98,07% Jan-dez/2020

2.1.2 Percentual de disponibilidade de serviços críticos de TI 99,81% Jan-set/2020

2.2.1 Nível de satisfação dos usuários do MPMS com os treinamentos e manuais do usuário 75,88% Jan-out/2020
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Após a conclusão de cada atendimento, é enviado um questionário via e-mail para pesquisa de satisfação 

dos usuários, sendo calculado mensalmente o percentual de usuários que responderam, independente-

mente da avaliação. É importante ressaltar que os percentuais de resposta durante os meses de janeiro 

a dezembro, com valores variando entre 18% e 24% do quantitativo total, superam expectativas em se 

tratando de pesquisas de satisfação de atendimento em vários cenários. Por conta disso, houve melhorias 

pontuais e contínuas nos procedimentos internos.

Indicadores de desempenho

Os números abaixo indicam os trabalhos desempenhados em 2020 pela Central de Serviços de TI, alinhada 

aos processos de gestão de incidentes e solicitação de serviços:

 z Cerca de 20.283 chamados recebidos quanto a pedidos de atendimentos e resolução de incidentes no 

@Serviços;

 z Cerca de 16.544 ligações recebidas;

 z Média de chamados/mês: 1.690;

 z Média de ligações atendidas/mês: 1.378.

Importa destacar que, no período de vigência do RDAU e do REE, de março a dezembro, os números de 

atendimento foram bastante substanciais:

 z Ligações atendidas via Central Telefônica: 14.160;

Indicador Descrição Grau Período

2.2.2 Percentual de membros/servidores capacitados para uso de soluções de TI 5,89% Jan-out/2020

3.1.1 Percentual de projetos de TI dentro do prazo e orçamento planejados* 100,00% Jan-out/2020

3.2.1
Percentual de conformidade com as normas nas avaliações de segurança da informa-
ção

45,45% Jan-out/2020

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

51,56% Jan-out/2020

3.3.1
Proporção de aplicações ou infraestruturas críticas operando de forma isolada e não 
integrada

Não 
medido

3.3.2 Proporção de processos mapeados e definidos como críticos na PNTI 42,86% Jan-out/2020

3.3.3 Proporção de processos automatizados, definidos como críticos na PNTI 25,00% Jan-out/2020

4.1.1 Número de iniciativas aprovadas resultantes de ideias inovadoras de TI 14,00% Jan-out/2020

4.1.2 Número de iniciativas executadas resultantes de ideias inovadoras de TI 3,00% Jan-out/2020

4.1.3 Proporção de colaboradores da TI capacitados 74,36% Jan-out/2020

* Prazo dos projetos são medidos anualmente. A 1ª medição será realizada somente em jan./2021



252

Secretaria-Geral do MPMS Relatório Anual de Atividades  |  2020

 z Chamados abertos no @Serviços: 16.109.

Medição da capacidade de maturidade dos processos mapeados

Como fase de construção do novo PDTI, referente a 2020-2022, foi elaborado um formulário utilizando a 

metodologia de avaliação de capacidade de processos do framework Control Objectives for Information and 

Related Techologies (Cobit), que se divide em 6 níveis, de 0 a 5, que determina o quão bem um processo 

é implementado e executado. Os 13 processos de TI mapeados foram medidos e o resultado obtido da 

avaliação é demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 57. Maturidade dos processos de TI mapeados

Processos / Nível Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

APO05 - Gestão de Portfolio e Demanda F N 0% 0% 0% 0%

APO09 - Gestão de Acordos de Serviço F F 50% 63% 14% N/A

APO12 - Gestão de Risco F F 33% 6% 0% 0%

APO13 - Gestão de segurança F F 43% 0% 0% 0%

BAI01 - Gestão de Programa F F 40% 0% 0% 0%

BAI03 - Gestão de Identificação e Construção de Soluções F F 48% 61% 0% N/A

BAI06 - Gestão de Mudança F F 75% 40% 0% N/A

BAI09 - Gestão de Ativos F F 70% 69% 50% 60%

BAI10 - Gestão de Configuração F N 0% 0% 0% 0%

BAI11 - Gestão de Projetos F F 31% 0% 0% N/A

DSS02 - Gestão de Incidentes e Solicitação de Serviço F F 100% 86% 50% 100%

DSS03 - Gestão de Problema F F 56% 13% 0% 0%

DSS04 - Gestão de Continuidade F F 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.



253

Secretaria-Geral do MPMS Relatório Anual de Atividades  |  2020

Requisição de mudança

No ano de 2020, efetuaram-se 30 requisições de mudanças (RDMs). 
A RDM é o principal gatilho do processo de Gestão de Mudança, 

mapeado e implantado diretamente na ferramenta @Serviços.

Processo eletrônico - SAJMP

Implantação da seção virtual no SAJ: Em 14.4, foi realizada a implan-

tação do novo fluxo de trabalho do CSMP no sistema SAJMP, com a 

distribuição de diversos procedimentos eletrônicos entre os Conse-

lheiros por meio do sistema. A primeira sessão virtual ocorreu no dia 

18.5, com o julgamento dos procedimentos eletrônicos por diversos 

usuários internos.

Em virtude das mudanças ocasionadas pela pandemia, foi disponibi-

lizado, por meio da plataforma Microsoft Stream, no endereço https://

web.microsoftstream.com/video/fa2940cf-2651-4920-8a10-63cf4b-

2d4aac, um curso de como utilizar a sessão virtual no CSMP para os 

usuários, uma vez que não haveria possibilidade de efetuar o treina-

mento de forma presencial.

Figura 110. Curso disponibilizado 

para utilização da sessão virtual.
Em junho de 2020, houve a atualização da versão 4.2.1-0 do sistema 

SAJMP em ambiente de produção, o que representa o marco de 

entrega da evolução de integração do SEEU/MNI com o SAJMP.

Ainda, com o aumento das audiências realizadas na modalidade on-line, 

diante do cenário pandêmico, observou-se a importância da aquisição 

do módulo de gravação e visualização de audiências do SAJMP, visto 

que sua adoção garantirá maior celeridade e eficiência nas atividades 

no MPMS, por meio da otimização do tempo destinado às audiências 

e oitivas nas Promotorias de Justiça, facilitando também a visualização 

dos vídeos de audiência existentes nos processos judiciais, reduzindo 

o tempo despendido em tais procedimentos, garantindo o acesso ao 

conteúdo de forma mais eficaz.

A gravação já está em fase de homologação e entre os diversos bene-

fícios percebidos, destacam-se:

 z grande melhoria na usabilidade do sistema SAJMP;

 z elevado nível de segurança e eficiência no trabalho com os 

processos judiciais e extrajudiciais eletrônicos;

 z solução tecnológica de qualidade, interoperável, e de fácil uso para 

os usuários do sistema;
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 z infraestrutura e serviços de TI com qualidade e presteza, garantin-

do a satisfação do usuário e agilidade na tramitação dos processos 

judiciais e administrativos;

 z disponibilização das informações processuais e administrativas de 

forma clara e objetiva, facilitando seu acesso;

 z reaproveitamento das informações processuais, para indexação dos 

autos de multimídia (áudio e vídeo) ampliando as possibilidades de 

pesquisas, visando a reprodução da mídia pela internet, por meio 

do portal e-SAJ;

 z anexação das gravações ao termo de audiência.

6.1.8.5 Departamento de Infraestrutura e Tecnologia

O Departamento de Infraestrutura e Tecnologia (DIT), trabalha para 

suportar a missão da STI, sendo o responsável por adquirir e sustentar 

toda a infraestrutura física e lógica de TI da instituição. Os objetivos do 

departamento estão claramente definidos no PDTI e alinhados com as 

iniciativas e objetivos estratégicos institucionais.

No primeiro semestre, foi finalizada a segunda fase do projeto de 

implantação da telefonia VoIP com a instalação em todo o Estado - 

100% das Promotorias e das Procuradorias de Justiça agora possuem 

telefones IPs. Esse sistema proporciona a redução de custos, pois 

realiza a ligação por meio da internet, assim, não há custo na ligação. 

É possível também apontar o quesito segurança, uma vez que as 

ligações são criptografadas, diminuindo o risco com vazamento de in-

formações, pois somente o remetente e o destinatário têm acesso às 

informações. O pacote VoIP proporciona novas facilidades, tais como: 

transferência automática de chamadas, saudações personalizadas, 

ramais, gravações de ligações, identificador de chamadas, entre outros.

Com o advento do teletrabalho, a infraestrutura da STI viabilizou acesso 

remoto a todos os usuários do MPMS, garantindo a segurança nas 

operações realizadas e a praticidade nas atividades correlatas de cada 

servidor.

Para que o acesso remoto fosse executado com eficácia, foi elaborado 

um manual aos servidores, disponibilizado no Portal do MPMS.
Figura 111. “Manual de teletrabalho 

- covid-19”, disponibilizado no Portal 

do MPMS.
A STI também prestou apoio durante a 1ª reunião via Microsoft Teams 

do CPJ e do CSMP, atendendo recomendação do CNMP, bem como 

durante a transmissão por internet tanto da eleição do Procurador-Ge-

ral de Justiça para o biênio 2020-2022, com disponibilização de acesso 
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via VPN, quanto de sua posse no cargo e na transmissão da posse do 

Corregedor-Geral do Ministério Público para o biênio 2020-2022.

Cabe destacar que, durante a vigência do RDAU e do REE, todos os 

usuários de plantão e de teletrabalho puderam usufruir do aplicativo 

Microsoft Teams, que foi instalado em todas as máquinas, garantindo, 

assim, a continuidade dos trabalhos, a colaboração e a comunicação 

entre as equipes.

Figura 112. Aplicativo Microsoft 

Teams, disponibilizado aos membros 

e servidores do MPMS.

Aumento da velocidade dos links de internet

Ainda em 2019, iniciou-se a execução de aditivo contratual com a 

operadora Oi, prevendo o aumento da velocidade dos links de internet, 

para beneficiar todas as unidades de atendimento do MPMS no Estado. 

Foi acordado com a empresa um cronograma de implantação do 

projeto – até o primeiro semestre de 2020, foi conclusa a implantação 

em 95,08% das localidades destinadas, restando apenas as comarcas 

de Inocência, Porto Murtinho e Sete Quedas.

A tabela a seguir demonstra o expressivo aumento da velocidade dos 

links de internet.

Tabela 58. Aumento da velocidade dos links de internet por locali-
dade

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, 
Sonora e Terenos

2 MB 10 MB

Naviraí 2 MB 30 MB

Amambai, Angélica, Aparecida do Taboado, Aqui-
dauana, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo 
Grande (Casa da Mulher Brasileira), Campo Grande 
(DMP), 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 (Unidade Chácara Cachoeira), Campo 
Grande (Unidade Rua da Paz), Campo Grande 
(Unidade Ricardo Brandão), Corumbá, Dourados 
(Promotorias de Justiça), Dourados (Gaeco), Ponta 
Porã e Três Lagoas

20 MB 50 MB



256

Secretaria-Geral do MPMS Relatório Anual de Atividades  |  2020

Redundância de links de internet

Em 2019 também começou a 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 

e, no caso de indisponibilidade do serviço de algum deles, o tráfego se mantém ininterrupto por meio do link 

operante, mantendo a continuidade dos trabalhos daquela unidade. Até o primeiro semestre de 2020, foram 

ativados os links da operadora Claro nas cidades discriminadas na tabela abaixo:

Tabela 59. Localidades que possuem redundância de links de internet

Localidade Circuito
Velocidade 

(MBPS)
Data de 
ativação

Água Clara ACL/IP/00148 10 15.10.2019

Anastácio ANC/IP/00108 10 9.10.2019

Angélica AIC/IP/00107 10 29.10.2019

Aparecida do Taboado ATD/IP/00140 30 23.10.2019

Aquidauana AUA/IP/00124 30 16.4.2020

Bandeirantes BND/IP/00105 10 25.11.2019

Batayporã BIP/IP/00106 10 7.1.2020

Bonito BTO/IP/00106 30 23.1.2020

Caarapó CRP/IP/00120 30 19.12.2019

Camapuã CAP/IP/00107 30 31.10.2019

Campo Grande (Casa da Mulher Brasileira) CPE/IP/03764 10 3.10.2019

Campo Grande (Unidade Chácara Cachoeira) CPE/IP/03231 50 3.2.2019

Campo Grande (PGJ) CPE/IP/03229 400 7.2.2019

Campo Grande (Unidade Rua da Paz) CPE/IP/03747 50 8.10.2019

Campo Grande (Unidade Ricardo Brandão) CPE/IP/03228 50 14.2.2019

Corumbá CMA/IP/00271 50 19.12.2019

Corumbá (Fórum) CMA/IP/00270 10 21.11.2019

Coxim CXM/IP/00145 30 18.12.2019

Deodápolis DPS/IP/00103 10 30.1.2020

Dois Irmãos do Buriti DIB/IP/00104 10 28.10.2019

Dourados DOS/IP/01044 50 25.4.2019

Eldorado EDD/IP/00111 10 10.4.2019
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Localidade Circuito
Velocidade 

(MBPS)
Data de 
ativação

Fátima do Sul FSU/IP/00108 30 17.10.2019

Glória de Dourados GDS/IP/00104 10 21.10.2019

Iguatemi IGU/IP/00107 10 8.1.2020

Itaporã ITP/IP/00108 30 14.2.2019

Itaquiraí IQR/IP/00104 10 11.4.2019

Ivinhema IVH/IP/00107 30 2.3.2020

Jardim JIM/IP/00110 30 17.12.2019

Maracaju MCJ/IP/00150 30 28.3.2019

Miranda MRD/IP/00108 30 18.12.2019

Mundo Novo MUV/IP/00109 30 9.4.2019

Naviraí NVR/IP/00132 30 12.4.2019

Nioaque NOQ/IP/00107 10 7.1.2020

Nova Alvorada do Sul
NAAD/

IP/00132
30 12.4.2019

Nova Andradina NDI/IP/00116 30 27.1.2020

Paranaíba PNB/IP/00139 30 23.10.2019

Pedro Gomes PDG/IP/00103 10 13.3.2020

Ponta Porã PPR/IP/00170 30 4.10.2019

Ribas do Rio Pardo RRR/IP/00155 30 16.12.2019

Rio Brilhante RBH/IP/00137 30 23.5.2019

Rio Verde de Mato Grosso RVG/IP/00108 10 2.10.2019

São Gabriel do Oeste SYW/IP/00115 30 7.10.2019

Sidrolândia SDN/IP/00165 30 11.2.2019

Sonora SWZ/IP/00135 10 9.10.2019

Terenos TRN/IP/00107 10 5.11.2019

Três Lagoas TLS/IP/01226 50 19.2.2019
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6.1.8.6 Departamento de Sistemas da Informação

Com objetivo de contribuir com a missão da STI, o Departamento de 

Sistemas da Informação (Desin) realizou atividades voltadas ao cumpri-

mento das iniciativas e objetivos estratégicos institucionais. Por meio 

de demandas para manutenções de sistemas já existentes, de forma 

a manter e suportar as necessidades de seus usuários, bem como no 

atendimento de projetos definidos no PDTI, fornecendo assim novas 

funcionalidades e ferramentas tecnológicas para seus usuários.

SAJ-Relatórios

 z Entrega dos relatórios dos indicadores de produtividade dos 

membros (Resolução CNMP nº 195, de 11.2.2019);

 z Criação do relatório de histórico de situação dos órgãos – em desen-

volvimento;

 z Criação do relatório de certidão de partes – em desenvolvimento;

 z Criação de hints para os relatórios disponíveis no SAJMP – Relató-

rios;

 z Entrega de relatórios de processos judiciais da CGMP;

 z Entrega de relatórios do CSMP de distribuição de dilação de prazos;

 z Entrega de relatórios do CSMP de distribuição de fila dos Conse-

lheiros;

 z Desenvolvimento de relatório de CSMP de consulta a processos dis-

tribuídos por Conselheiros;

 z Apresentação mensal dos relatórios criados;

 z Relatório de produtividade de assessoramento do PGJ;

 z Consulta de processos por números do CSMP;

 z Procedimentos remetidos para outros setores (locais) por período;

 z Histórico de peticionamento.

Criação do hotsite covid-19 e hotsite Força-Tarefa, para acompanha-

mento das ações relativas à pandemia.

Figura 113. Hotsite covid-19

Figura 114. Hotsite Força-Tarefa
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Sistema Spartan: Sistema de otimização de documentos PDF com 

fase piloto de testes da aplicação contando com a contribuição da 2ª 

Promotoria de Justiça de Camapuã.

Figura 115. Tela inicial do Sistema 

Spartan.

Aplicativo MPMS em primeira mão: No primeiro semestre, ocorreu 

o lançamento do aplicativo do MPMS para dispositivos móveis. O 

app está disponível para sistemas operacionais IOS (App Store) e 

Android (Google Play Store) e foi projetado para que a sociedade em 

geral conheça a atuação do MPMS de forma simples. Com download 

gratuito, o usuário poderá ter acesso direto às redes sociais do MPMS, 

bem como acessar:

 z O Diário Oficial do Ministério Público (Domp), e até mesmo baixá-lo 

para ler off-line;

 z As Procuradorias e Promotorias de Justiça, por comarca ou nome 

do membro;

 z O canal da Ouvidoria, para fazer denúncias, sugestões e reclama-

ções;

 z Procedimentos, decisões e demais serviços disponíveis para 

consulta.

Figura 116. App do MPMS disponí-

vel para download.

CTI – Interceptações Telefônicas – CNMP: Restruturação do sistema 

anteriormente existente na intranet para o registro de interceptações 

telefônicas feitas pelos membros do MPMS. Com a nova versão, foi 

efetuada a implementação de novas funcionalidade de gerenciamen-

to e controle dos dados, permitindo a melhoria da gestão feita pela 

CGMP.
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Para o atendimento dessas duas grandes frentes, as manutenções de 

sistemas ou a implementação de novos projetos, o Desin conta com 

vários perfis de profissionais especializados nas áreas de análise, pro-

gramação, inteligência de negócios (BI) e design.

6.1.8.7 Outras iniciativas

Início das atividades de integração do SEEU e do SAJMP na Promo-
toria Piloto – Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial

Em janeiro, foi realizada a integração de novos módulos ao Sistema 

Pandora, que permite que os membros do MPMS e demais atores do 

sistema de justiça tenham à disposição modelos de análise de grande 

volume de dados que possibilitem a detecção, de forma sistemática, 

dos riscos de crimes contra a administração pública, no âmbito dos 

gastos do Governo e do município.

No primeiro semestre, o laboratório trabalhou na implementação do 

Robô da Ficha Limpa. Essa ferramenta proporciona aos Promotores 

de Justiça Eleitorais descobrirem, com maior celeridade, informações 

acerca dos candidatos que registram suas candidaturas para concorre-

rem às eleições, permitindo averiguar se existe alguma inelegibilidade 

no registro do candidato para, a partir de então, fazer as impugnações 

da candidatura, atendendo assim, aos critérios de inelegibilidade esta-

belecidos pela Lei Complementar Federal nº 64, de 18.5.1990.

Figura 117. Nova versão do sistema 

para registro de interceptações 

telefônicas.

Figura 118. Laboratório de Inova-

ção: lançamento do Robô da Ficha 

Limpa.
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7.1 Conselho Superior

O Conselho Superior do MPMS (CSMP) reúne-se ordinariamente uma vez por semana, em dia previamente 

estabelecido, ou extraordinariamente quando convocado por seu Presidente e a esse órgão compete, entre 

outras atividades, indicar ao Procurador-Geral de Justiça as remoções e promoções de membros, eleger 

os integrantes da Comissão de Concurso (COC) para ingresso na carreira de Promotor de Justiça e, ainda, 

homologar ou rejeitar, na forma da lei, promoção de arquivamento de inquérito civil ou de peças de informa-

ção alusivos à defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Quanto às atividades executivas, destacam-se a análise da homologação da promoção de arquivamento de 

ICs e procedimentos, além dos processos administrativos e, ainda, os processos que tratam da movimenta-

ção na carreira.

São membros natos do CSMP o Procurador-Geral de Justiça, como Presidente, e o Corregedor-Geral do Mi-

nistério Público. Os demais componentes, Procuradores de Justiça, somam nove membros, havendo sido 

a composição para o biênio 2019/2020 eleita em 2018. Dentre os membros é eleito um secretário para o 

mandato de um ano.

7.1.8.1 Composição do CSMP no biênio 2019/2020

Procurador-Geral de Justiça

 D Paulo Cezar dos Passos (Procurador-Geral de Justiça no biênio 2018/2020 - até 4.5.2020)

 D Alexandre Magno Benites de Lacerda (Procurador-Geral de Justiça no biênio 2020/2022)

Corregedor-Geral do Ministério Público

 D Marcos Antonio Martins Sottoriva (Corregedor-Geral no biênio 2018/2020 - até julho/2020)

 D Silvio Cesar Maluf (Corregedor-Geral no biênio 2020/2022)

Procuradores de Justiça

 D Antonio Siufi Neto

 D Belmires Soles Ribeiro

 D João Albino Cardoso Filho

 D Francisco Neves Junior

 D Edgar Roberto Lemos de Miranda

 D Mara Cristiane Crisóstomo Bravo (a partir de 10.7.2020)

 D Jaceguara Dantas da Silva

 D Silasneiton Gonçalves

 D Alexandre Lima Raslan
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Tabela 60. Distribuição de inquéritos civis e procedimentos

Conselheiros Quantidade

Silvio Cesar Maluf 38

Antonio Siufi Neto 85

Belmires Soles Ribeiro 84

João Albino Cardoso Filho 86

Francisco Neves Junior * 92

Edgar Roberto Lemos de Miranda 88

Jaceguara Dantas da Silva 86

Silasneiton Gonçalves 90

Alexandre Lima Raslan 84

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 51

Total 784

* Seis procedimentos distribuídos por prevenção 
no primeiro semestre

Figura 119. Primeira reunião or-

dinária do CSMP presidida pelo 

Procurador-Geral de Justiça para o 

biênio 2020/2022, Alexandre Magno 

Benites de Lacerda.
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Tabela 61. Distribuição de procedimentos administrativos

Tabela 62. Distribuição de procedimentos de gestão administrati-
va – dilação de prazo

Conselheiros Quantidade

Silvio Cesar Maluf 0

Antonio Siufi Neto 1

Belmires Soles Ribeiro 0

João Albino Cardoso Filho 1

Francisco Neves Junior 1

Edgar Roberto Lemos de Miranda 0

Jaceguara Dantas da Silva 0

Silasneiton Gonçalves 0

Alexandre Lima Raslan 0

Total 3

Conselheiros Quantidade

Silvio Cesar Maluf 6

Antonio Siufi Neto 12

Belmires Soles Ribeiro 11

João Albino Cardoso Filho 12

Francisco Neves Junior 12

Edgar Roberto Lemos de Miranda 13

Jaceguara Dantas da Silva 11

Silasneiton Gonçalves 12

Alexandre Lima Raslan 14

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 5

Total 108
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Tabela 63. Distribuição de processos de remoção e promoção

Conselheiros Quantidade

Silvio Cesar Maluf 1

Antonio Siufi Neto 1

Belmires Soles Ribeiro 0

João Albino Cardoso Filho 1

Francisco Neves Junior 0

Edgar Roberto Lemos de Miranda 2

Jaceguara Dantas da Silva 0

Alexandre Lima Raslan 0

Silasneiton Gonçalves 1

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 2

Total 8

Ordinárias 32

Extraordinárias 6

Total 38

Tabela 64. Sessões do CSMP 
em 2020

Tabela 65. Autos julgados

Tipo de 
procedimento

Arquivados Diligências
Não arquivados /
remessa ao PGJ

Remessa ao 
MPF /MPT

Prorrogação 
de prazo

Arquivamento 
parcial

Inquérito civil 1.044 46 3 30 3 1

Procedimento 
preparatório

111 4 0 2 0 0

Notícia de fato 0 0 0 6 0 0

Notícia de fato - 
recurso

26 0 0 0 0 0

Procedimento 
administrativo - 

recurso
4 0 0 0 0 0

Total: 1.280
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7.1.8.2 Atividades desenvolvidas pelo CSMP em 2020

 z Referendou designações que agregaram membros do MPMS ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 

para assessoramento, composição de núcleos e CAOs.

 z Aprovou ad referendum a lista de antiguidade dos membros do MPMS, atualizada até 31.12.2019.

 z Apreciou relatórios circunstanciados das correições ordinárias realizadas pela CGMP nas Promotorias de 

Justiça de primeira e segunda entrâncias e de entrância especial.

 z Analisou prorrogações de prazo em ICs e procedimentos.

 z Conheceu de promoções de arquivamento de procedimentos administrativos.

 z Referendou a indicação de Procuradora de Justiça para representar o MPMS na Comissão Estadual Ju-

diciária de Adoção Internacional do Estado de Mato Grosso do Sul (Cejai/MS), para o biênio 2020/2022.

 z Apreciou declarações de suspeição dos Promotores de Justiça para atuar em ICs e procedimentos.

 z Apreciou ata de reunião da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos 

e das Coordenadorias de Procuradorias de Justiça Criminais.

 z Indicou ao Procurador-Geral de Justiça o nome do Promotores de Justiça inscritos para promoções e 

remoções, pelo critério de antiguidade e merecimento, de entrância especial e de segunda entrância, e, 

ainda, remoção para primeira entrância.

 z Apreciou os relatórios circunstanciados das correições ordinárias da CGMP.

 z Aprovou a alteração da Resolução nº 1/2016-CSMP, de 20.9.2016, que dispõe acerca da concessão de 

licença aos membros do MPMS para frequentar cursos, seminários ou missão de interesse da Adminis-

tração, no país ou no exterior.

 z Aprovou a alteração do Regimento Interno do CSMP, para regulamentação e implantação das sessões de 

julgamento em ambiente eletrônico.

 z Deferiu pedidos de remoção por permuta entre os Promotores de Justiça das comarcas de Bataguassu 

e de Ponta Porã, ambas de segunda entrância.

 z Deliberou sobre recurso interposto em reclamação disciplinar de membro do Ministério Público.

 z Decidiu pelo vitaliciamento de Promotora de Justiça Substituta.

 z Aprovou a proposta de dois enunciados que versam sobre TACs em geral ou acordo de leniência.

 z Referendou a concessão de licença para frequentar curso de doutorado a Promotora de Justiça, sem 

prejuízo das funções.

 z Tomou ciência dos certificados de conclusão de cursos de mestrado e doutorado encaminhados por 

membros do MPMS.

 z Realizou inquirições de parte e testemunhas referentes a PGEA e, na sequência, julgou-o extinto por 

perda de objeto.

 z Deferiu pedidos de remoção por permuta entre Promotores de Justiça das comarcas de Dourados e de 

Três Lagoas, ambas de entrância especial.
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 z Deferiu pedido de remoção por permuta entre os titulares da 69ª e da 30ª Promotorias de Justiça de 

Campo Grande, entrância especial.

 z Deferiu o pedido de prorrogação de licença parcial para Promotor de Justiça para continuar a frequentar 

curso de mestrado.

 z Autorizou Promotor de Justiça a residir em comarca diversa daquela de que é titular.

 z Deliberou pelo desprovimento de recursos interpostos, votando, por consequência, pela homologação do 

arquivamento de notícias de fato.

 z Elegeu Procurador de Justiça para compor, como titular, a Comissão do XXVIII Concurso Público de 

Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do MPMS no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

 z Deliberou pelo acolhimento de preliminar de prescrição de infrações disciplinares com o consequente 

arquivamento do feito.

 z Referendou portarias que concederam licença para participar de curso de mestrado a Promotores de 

Justiça.

 z Apreciou ata de reunião da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais.

 z Tomou ciência do registro de TACs e acordos de leniência celebrados sobre atos de improbidade, conforme 

o Enunciado nº 23, de 2.6.2020.

 z Apreciou decisões proferidas em reclamação instaurada pela CGMP.



268

Órgãos colegiados Relatório Anual de Atividades  |  2020

7.2 Colégio de Procuradores 
de Justiça

O CPJ é órgão da Administração Superior do MPMS, composto por 

todos os Procuradores de Justiça em exercício e presidido pelo Procu-

rador-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.

Ao CPJ cabe opinar sobre matérias relativas à autonomia do MPMS 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 ao 

Corregedor-Geral Substituto, aos Procuradores de Justiça e aos Promo-

tores de Justiça Substitutos.

No exercício foram realizadas sete sessões ordinárias e uma ex-
traordinária, além de três sessões solenes. Merecem destaque as 

seguintes atividades do ano:

 z Referendou a concessão de diárias ao Procurador-Geral de Justiça.

 z Referendou a 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 Apreciou o Relatório Anual das Atividades do Ministério Público do 

ano de 2019, sem ressalvas.

 z Aprovou a alteração das atribuições das Promotorias de Justiça da 

comarca de Naviraí.

 z Aprovou a alteração das atribuições da 72ª Promotoria de Justiça 

da comarca de Campo Grande.

 z Aprovou alteração da Resolução nº 18/2010-PGJ, de 9.9.2010, que 

fixa as atribuições das Promotorias de Justiça do MPMS, para con-

solidar a elevação das Promotorias de Justiça das comarcas de 

Anastácio e de Rio Verde de Mato Grosso à categoria de segunda 

entrância.

 z Elegeu o Corregedor-Geral do Ministério Público e o Corregedor-

-Geral Substituto do Ministério Público para o biênio 2020/2022.

 z Votou preliminarmente pelo não conhecimento de recurso de servi-

dores do MPMS, restando prejudicado o mérito.

Em 2020 
foram 
realizadas:

7
SESSÕES ORDINÁRIAS

1
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

3
SESSÕES SOLENES
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 z Aprovou a proposta de resolução disciplinando a celebração de TAC em sindicâncias e processos admi-

nistrativos disciplinares relativos a servidores do MPMS.

 z Aprovou a proposta de alteração das atribuições das Promotorias de Justiça da comarca de Três Lagoas.

 z Conheceu e desproveu recurso administrativo apresentado por Promotor de Justiça contra decisão da 

CGMP.

 z Conheceu do relatório das atividades da CGMP durante a gestão 2018/2020.

 z Conheceu do relatório circunstanciado das correições ordinárias realizadas nas Procuradorias de Justiça 

Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e Coletivos.

 z Referendou a conversão em abono pecuniário de um terço de férias do Procurador-Geral de Justiça.

 z Aprovou a proposta orçamentária para o exercício de 2021.

 z Aprovou a resolução que dispõe sobre a eleição dos Conselheiros do CSMP para o biênio 2021/2022.

 z Aprovou a indicação dos nomes de Procuradores para comporem a comissão da eleição do CSMP para 

o biênio 2021/2022.

 z Indicou os nomes de Procuradores de Justiça para comporem, no âmbito da ASMMP, comissão criada 

para debate e propositura de modernização da Lei Complementar Estadual nº 72, de 18.1.1994, Lei 

Orgânica do MPMS.

 z Votou pelo desprovimento de recurso de membro do Ministério Público.

 z Deferiu pedido de reabilitação requerido por Promotor de Justiça.

 z Decretou nulidade de procedimento administrativo.

 z Aprovou, por aclamação, o projeto de alteração da Lei Orgânica do MPMS.

 z Aprovou a proposta de alteração da Resolução nº 18/2010-PGJ.

 z Aprovou alteração da resolução que disciplina a atuação das Promotorias de Justiça das Fundações e 

Entidades de Interesse Social no Estado de Mato Grosso do Sul.

 z Aprovou minuta de resolução para transformação de cargos no âmbito do MPMS.

 z Aprovou a cessão de uso de imóvel localizado na comarca de Aparecida do Taboado.

 z Apreciou relatórios circunstanciados das correições ordinárias realizadas pela CGMP nas Promotorias de 

Justiça.

 z Aprovou a doação da torre autoportante, localizada na sede da PGJ, para o Governo do Estado.

 z Tomou ciência do projeto do prédio da futura sede do complexo institucional do MPMS.

 z Tomou ciência do Projeto Radar do MPMS.

 z Aprovou o PGA para o exercício de 2021.
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Tabela 66. Processos distribuídos

Órgão receptor Quantidade

Comissão de Assuntos Institucionais e Defesesa de Prerrogativas 2

Comissão de Regimento e Normas 9

Comissão de Assuntos Administrativos e Financeiros 5

Procuradores de Justiça 7

Total 23

Figura 120. Primeira reunião por te-

leconferência do CPJ, presidida pelo 

então Procurador-Geral de Justiça, 

Paulo Cezar dos Passos.
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8.1 Ouvidoria do MPMS

Ouvidor: Procurador de Justiça Olavo Monteiro Mascarenhas

A Ouvidoria do MPMS, órgão auxiliar criado pela Lei Complementar nº 

72/1994, em seu art. 5º, inciso IV, alínea “d”, com redação dada pela Lei 

Complementar nº 281, de 17.12.2020, em consonância com as disposi-

ções do § 5º do art. 130-A da Constituição da República, acrescido pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, tem por objetivo contri-

buir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza 

e segurança das atividades dos membros, órgãos e serviços auxiliares 

da instituição, bem como fortalecer a cidadania.

Visando cumprir sua missão, a Ouvidoria mantém canais permanen-

tes de comunicação e interlocução com a sociedade, que permitem 

o recebimento de denúncias, representações, reclamações, críticas, 

elogios, pedidos de informações e sugestões de cidadãos, entidades 

representativas, órgãos públicos e autoridades.

Além disso, a Ouvidoria do MPMS é responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), previsto na Lei 

nº 12.527, de 18 .11.2011 (Lei de Acesso à Informação, LAI), que regulamenta os arts. 5º, inciso XXXIII, 37, § 

3º, inciso II, e 216, § 2º, da Constituição Federal.

Dessa forma, atende e orienta o cidadão quanto ao acesso a informações, recebe os respectivos requerimen-

tos e os encaminha aos órgãos competentes e/ou unidades do MPMS, fornece diretamente aos cidadãos as 

respostas aos pedidos de acesso a informações relativas ao MPMS e monitora a tramitação desses pedidos, 

zelando pelo fornecimento de respostas tempestivas, conforme procedimentos estabelecidos na Lei nº 

12.527/2011 e na Resolução CNMP nº 89, bem como recebe os recursos contra as negativas de acesso a 

informações ou pedidos de desclassificação de informações relativas ao MPMS, encaminhando-os às autori-

dades competentes para sua apreciação.

8.1.8.1 Síntese das atividades desenvolvidas

O ano de 2020 foi atípico, em decorrência dos impactos da pandemia de covid-19, e as ouvidorias, prin-

cipalmente as públicas, tiveram que rever e aprimorar seus canais de comunicação e interlocução com 

a sociedade, adaptando-os aos desafios de uma nova realidade, marcada pela elevada demanda com a 

situação de emergência na saúde, bem como pelos reflexos da pandemia em todas as áreas da sociedade, 

tais como o distanciamento social e o trabalho remoto.

Nesse contexto, a Ouvidoria do MPMS aprimorou seus canais de contato com a sociedade, visando continuar 

atendendo aos cidadãos, apesar das limitações advindas do estado de calamidade pública e do isolamento 

social, em especial a necessidade de restrição aos atendimentos e tratamentos presenciais, em respeito ao 

dever de adotar medidas que visem a proteção, a saúde e a segurança dos cidadãos, previstas nos incisos 

VIII e X do art. 5º da Lei nº 13.460, de 26.6.2017.

Ouvidor: Procurador de Justiça  

Olavo Monteiro Mascarenhas
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Com efeito, a Ouvidoria, com o apoio dos órgãos de Administração do MPMS, adotou ações internas em três 

dimensões básicas, quais sejam: 

 z Nova política de gestão de pessoas diante da necessidade de manter o distanciamento social, colocando 

praticamente toda a equipe da Ouvidoria em teletrabalho, mantendo apenas uma pessoa in loco, a fim 

de receber expedientes e resolver questões administrativas;

 z Nova infraestrutura de trabalho, disponibilizando notebook para os servidores que não dispunham desse 

equipamento, bem como transferindo as ligações do “Disque 127”, do 0800-647-1127 e dos telefones 

fixos da Ouvidoria para aparelhos de telefone celular funcional, distribuídos entre os servidores que 

estavam em trabalho remoto;

Figura 121. Campanhas de divul-

gação dos canais de atendimento da 

Ouvidoria do MPMS.

 z Novas tecnologias e ferramentas de comunicação, como a conexão 

via VPN (rede privada virtual) para o acesso remoto do computador 

de cada servidor, a fim de utilizar os sistemas internos do MPMS, 

respeitando todos os critérios de segurança exigidos, a utilização 

do Microsoft Teams para realizar reuniões de trabalho por meio de 

videoconferência e a utilização do WhatsApp, que foi uma impor-

tante ferramenta de trabalho para a equipe se manter unida, com-

partilhar informações, responder às dúvidas e questionamentos em 

tempo real, assim como para discutir ajustes de procedimentos e 

novas posições a serem adotadas em decorrência da pandemia, e 

principalmente para manter uma postura positiva e motivacional 

perante a equipe nesta situação de calamidade pública.

Assim, mesmo diante das determinações legais referentes ao enfren-

tamento da pandemia de covid-19, inclusive o distanciamento social, 

a Ouvidoria permaneceu trabalhando normalmente e continuou 

atendendo os cidadãos sul-mato-grossenses, com suspensão tempo-

rária apenas do atendimento presencial.

Nesse ínterim, o sistema de atendimento “Fale conosco”, inserido no site 

do MPMS, que tem por finalidade orientar o cidadão sobre os canais de 

atendimento do MPMS, foi direcionado para a Ouvidoria, solicitando-se 

à população que fosse dada prioridade ao envio de suas manifestações 

por meio do formulário disponível no site www.mpms.mp.br/ouvidoria/

cadastro-manifestacao ou pelo e-mail ouvidoria@mpms.mp.br.

Além disso, a Ouvidoria também passou a ser um dos muitos canais 

utilizados pelos cidadãos sul-mato-grossenses para realizar denúncias 

sobre casos de desrespeito à quarentena, decretada em virtude da 

covid-19, que determinou o fechamento de parte do comércio e de 

serviços não essenciais para conter a disseminação do novo coronaví-

rus. Destaca-se que em 2020 foram veiculadas várias matérias jorna-

lísticas e campanhas publicitárias visando divulgar os canais de atendi-

mento da Ouvidoria, em especial o “Disque 127”.
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Em síntese, a Ouvidoria continua prestando atendimento à sociedade sul-mato-grossense por meio dos 

seguintes canais:

 z Telefone (“Disque 127”, 0800-647-1127 e telefones fixos da Ouvidoria);

 z Formulário eletrônico (www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao);

 z E-mail (ouvidoria@mpms.mp.br); e

 z Via postal (Avenida Ricardo Brandão, 232, Campo Grande, MS, CEP 79003-027).

Convém destacar que, além do atendimento aos cidadãos, a Ouvidoria ainda é responsável pela inserção 

periódica no Portal de Transparência do MPMS das informações classificadas como sigilosas, relacionadas 

aos atendimentos relativos à LAI, e funciona como Instância Recursal do SIC.

Por fim, no ano de 2020, a Ouvidoria participou ativamente das reuniões ordinárias e extraordinárias do 

Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP) bem como da 

Rede de Ouvidorias do Ministério Público, tendo participado de todas as etapas de elaboração do Plano Es-

tratégico do CNOMP para o período de 2021 a 2029.

8.1.8.2 Informações estatísticas

A fim de demonstrar de maneira efetiva o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria, apresentam-se a seguir 

análises estatísticas dos atendimentos realizados ao longo do tempo, com destaque para o ano de 2020. O 

primeiro gráfico apresenta a evolução da quantidade de atendimentos realizados pela Ouvidoria ano a ano, 

desde sua criação em 2009, observando-se um número crescente de atendimentos até 2016, quando 

ocorreu o ápice e foram realizados mais de cinco mil atendimentos. Após, a quantidade de atendimentos se 

estabilizou em mais de 4.000 atendimentos ao ano.

Quantidade

202020192018201720162015201420132012201120102009

4.2014.278
4.716

4.348

5.199

3.538

2.822

1.788
1.3131.132

1.015

307

Figura 122. Evolução anual da quantidade total de atendimentos da Ouvidoria.

Apesar da situação de calamidade pública e do distanciamento social, que culminou com a suspensão tem-

porária dos atendimentos presenciais na Ouvidoria, a quantidade de atendimentos em 2020 se manteve 
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próxima às dos anos anteriores, o que demonstra que as ações adotadas a fim de aprimorar os canais de 

comunicação e interlocução da Ouvidoria com a sociedade foram eficazes.

No âmbito estadual, verifica-se a Ouvidoria prestou atendimento para todos os 79 municípios do Estado, 

com destaque para Campo Grande, Dourados e Sidrolândia, que registraram o maior número de atendi-

mentos, conforme pode ser observado na tabela a seguir.

Tabela 67. Manifestações por município

Município Quant.

Campo Grande 1.276

Dourados 436

Sidrolândia 187

Bonito 93

Maracaju 92

Três Lagoas 89

Corumbá 83

Sonora 78

Nova Andradina 76

Iguatemi 75

Batayporã 65

Rio Brilhante 62

Terenos 51

Chapadão do Sul 50

Deodápolis 48

Ribas do Rio Pardo 48

Naviraí 47

Juti 46

Coxim 45

Bandeirantes 42

Rio Verde de Mato Grosso 42

Bela Vista 41

Ponta Porã 41

Paranaíba 39

Guia Lopes da Laguna 38

Aquidauana 36

Glória de Dourados 36

Município Quant.

Jaraguari 35

Caarapó 34

Camapuã 34

Água Clara 33

Porto Murtinho 32

Dois Irmãos do Buriti 31

Itaquiraí 31

Inocência 30

Nova Alvorada do Sul 30

Selvíria 30

Ivinhema 27

Coronel Sapucaia 26

Ladário 26

Aparecida do Taboado 25

Fátima do Sul 25

Mundo Novo 25

Douradina 23

Itaporã 23

Miranda 23

Tacuru 22

Costa Rica 21

Cassilândia 20

Jardim 20

Amambai 19

Caracol 17

São Gabriel do Oeste 17

Brasilândia 15

Município Quant.

Figueirão 15

Anastácio 14

Bataguassu 14

Bodoquena 13

Corguinho 13

Pedro Gomes 13

Sete Quedas 13

Taquarussu 13

Antônio João 12

Paranhos 12

Santa Rita do Pardo 12

Nioaque 10

Paraíso das Águas 10

Vicentina 10

Laguna Carapã 9

Rio Negro 9

Eldorado 8

Rochedo 8

Anaurilândia 7

Angélica 7

Aral Moreira 7

Jateí 7

Japorã 4

Novo Horizonte do Sul 3

Alcinópolis 2

Total 4.201
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De forma a possibilitar uma análise acerca da quantidade média mensal de atendimentos, a Ouvidoria do 

MPMS apresenta a quantidade de atendimentos ano a ano, mês a mês, referente ao período de 2013 a 

2020, conforme gráfico a seguir, no qual é possível observar que a Ouvidoria realizou uma média de aproxi-

madamente 215 atendimentos por mês, exceto nos meses de janeiro e dezembro, que apresentaram quan-

tidade um pouco menor.
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Figura 123. Quantidade de atendimentos mensais da Ouvidoria do MPMS no período de 2013 a 2020.
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8.1.1 Canais de atendimento

Evidenciou-se que a principal ferramenta utilizada pelos cidadãos para registrar suas manifestações junto à 

Ouvidoria, no ano de 2020, foi o formulário eletrônico. Do total de 4.201 atendimentos realizados pela 

Ouvidoria, 3.705 se deram por meio desse canal, correspondendo a 88,19% do montante anual. É importan-

te destacar que isso é resultado do trabalho que vem sendo realizado pela Ouvidoria, no sentido de orientar 

à população que priorize o envio de suas manifestações por meio do formulário eletrônico disponível no site 

www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao.

Figura 124. Canais de atendimento.

8.1.2 Manifestações

Formulário eletrônico
3.705 (88,19%)

E-mail
358 (8,52%)

Contato telefônico
84 (2%)

Contato pessoal
47 (1,12%)

Carta / via postal
7 (0,17%)

Total: 4.201

Outros tipos
2,43%Reclamações

10,88%

Representação
40,51% Solicitações de providência 

e/ou informação
46,18%

TOTAL

4.201
atendimentos

Críticas
0,29%

Solicitação
 de acesso

 à informação
0,97%

Elogios
0,57%

Sugestões
0,6%

8.1.2.1 Tipos de 
manifestação

Objetivando classificar as 

demandas que chegam à 

Ouvidoria, elabora-se o seguinte 

gráfico com a especificação da 

quantidade de atendimentos 

por tipo de manifestação, com 

destaque para as solicitações 

de providências e/ou informa-

ção, com 1.940 registros, e para 

as representações, com 1.702 

registros, que correspondem, res-

pectivamente, a 46,18% e 40,51% 

do total de manifestações. Figura 125. Tipos de manifestação da Ouvidoria.

http://www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao
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8.1.2.2 Matéria das manifestações

Verifica-se que a improbidade administrativa é o principal motivo pelo qual o cidadão sul-mato-grossense 

procura a Ouvidoria, acompanhado de assuntos relativos a eleições, saúde e meio ambiente.

Tabela 68. Matéria das manifestações 

Matéria Quant. Percentual

Improbidade administrativa 1.816 43,49%

Área eleitoral 476 11,97%

Saúde 365 8,31%

Demandas alheias à competência do Ministério Público 308 7,33%

Meio ambiente 230 5,42%

Crimes 142 3,40%

Violência doméstica 124 2,85%

Infância e juventude 124 2,87%

Idosos 109 2,52%

Outros 96 2,12%

Consumidor 85 2,12%

Concurso público 83 1,86%

Controle externo da atividade policial 60 1,44%

Atuação de membros ou servidores 43 1,01%

Administração e funcionamento do Ministério Público 31 0,73%

Discriminação de gênero, etnia, condição física, social ou mental 31 0,78%

Execução penal 30 0,68%

Lei de Acesso à Informação 20 0,43%

Educação 11 0,25%

Consultas e dúvidas jurídicas 8 0,20%

Acessibilidade 5 0,13%

Serviços públicos 4 0,10%

Residência na comarca e lotação de membros 0 0,00%

Área sindical e questões análogas 0 0,00%

Total 4.201 100,00%
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No gráfico a seguir faz-se uma análise da evolução temporal da quantidade de manifestações registradas na 

Ouvidoria do MPMS com o assunto improbidade administrativa.

Figura 126. Evolução temporal das manifestações na Ouvidoria relacionadas a improbidades administrativas.

Constata-se que há um registro crescente de manifestações com o assunto improbidade administrativa 

ao longo dos anos; em 2017 e 2019, registrou-se um número maior de manifestações com esta temática. 

Também não há como deixar de se observar o salto geral na quantidade de registro dessas manifestações 

a partir de 2017.

A Ouvidoria realizou uma análise acerca da viabilidade das demandas apresentadas pela sociedade, aferindo 

se essas demandas possuíam elementos mínimos de prova, coerência e veracidade para serem encaminha-

das para os órgãos de execução do MPMS para as devidas providências.

Assim, do total de 4.201 manifestações registradas no ano de 2020, 3167 (75,39%) foram encaminhadas 

aos órgãos de execução e 1.034 (24,61%) foram arquivadas.

Quantidade

2020201920182017201620152014201320122011

1.816

2.221
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2.123
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766715

581
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8.1.3 Serviço de Informação ao Cidadão 
- Lei de Acesso à Informação

Além do serviço de atendimento ao cidadão, a Ouvidoria é responsá-

vel pelo SIC, nos termos da Resolução nº 34/2012-PGJ, de 1º.10.2012, 

alterada pela Resolução nº 23/2015-PGJ, de 10.8.2015.

No ano de 2020 foram registrados 9 pedidos de acesso a informa-

ções do MPMS, valendo destacar o perfil dos solicitantes, conforme os 

gráficos a seguir.

Tabela 69. Perfil dos solicitan-
tes e situação dos atendimen-
tos referentes à LAI

Tipo de pessoa Quant.

Pessoa física 9

Pessoa jurídica 0

Gênero Quant.

Masculino 6

Feminino 3
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8.1.3.1 Sugestões/planos/projetos para 2021

Em consonância com o PEI/MPMS, a Ouvidoria elaborou seu Plano de Atuação para o ano de 2021:

 z Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CNOMP;

 z Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da Rede de Ouvidorias do Ministério Público;

 z Participar das etapas de elaboração do Plano Estratégico Nacional das Ouvidorias do Ministério Público;

 z Propor a adoção das medidas necessárias para atender integralmente a Resolução CNMP nº 205, de 

18.12.2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Atendimento ao Público no Âmbito do Ministério 

Público e monitorar os resultados alcançados;

 z Propor a produção e veiculação de campanhas publicitárias e materiais informativos visando a divulga-

ção dos serviços prestados pela Ouvidoria, bem como reforçar os esclarecimentos à população sul-mato-

-grossense acerca dos requisitos necessários para o registro de manifestações;

 z Participar de ações sociais com o objetivo de atender ao público;

 z Monitorar os indicadores de desempenho e resultado das atividades da Ouvidoria, preferencialmente por 

meio de painéis de BI;

 z Buscar a implementação melhorias no site da Ouvidoria do MPMS e no formulário de registro de mani-

festações;

 z Buscar a implementação de melhorias no fluxo de trabalho dos processos eletrônicos da Ouvidoria, 

inclusive por meio de adequações do sistema SAJMP;

 z Participar de cursos e capacitações promovidos pelo CNMP, pelo CNOMP e pela ESMP-MS para atualiza-

ção e reciclagem das melhores técnicas de atendimento ao cidadão;

 z Realizar em conjunto com a Seplange o Planejamento Estratégico e o Mapeamento de Processos da 

Ouvidoria.
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9.1 Procuradorias de Justiça

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.

Diante do enfrentamento de emergência de saúde pública de impacto mundial decorrente do novo coro-

navírus, no Estado de Mato Grosso do Sul, as Coordenadorias das Procuradorias de Justiça adaptaram-se à 

nova realidade e mantiveram continuamente o atendimento aos Procuradores de Justiça durante todo o 

ano de 2020.

Em cumprimento à Resolução nº 6/2020-PGJ, de 13.3.2020, que estabeleceu medidas temporárias e ex-

cepcionais de prevenção ao contágio pela covid-19 no âmbito do MPMS, bem como à Resolução nº 7/2020-

PGJ, de 19.3.2020, que dispôs sobre a criação do Gabinete de Gestão de Crise – covid-19, e instituiu o RDAU, 

prorrogada pelas Portarias nº 1217/2020-PGJ e nº 1325/2020-PGJ, respectivamente de 13 e 24.4.2020, e 

considerando a Resolução nº 27/2020-PGJ, de 15.5.2020, que dispôs sobre a criação do Comitê de Análise 

das Condições para o Retorno Gradual ao Trabalho Presencial e prorrogou o RDAU, bem como instituiu o 

REE no âmbito ministerial, e, finalmente, diante das Resoluções nºs 28, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 43 e 48/2020-

PGJ, que prorrogaram o RDAU, e a Resolução nº 44/2020-PGJ, de 27.11.2020, que reduziu o percentual de 

atendimento presencial dada a expressiva elevação do índice de contágio pelo novo coronavírus, as Coorde-

nadorias das Procuradorias de Justiça Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e Coletivos disponibilizaram 

atendimentos virtuais, com encaminhamento de ofícios via e-mail e realização de reuniões ordinárias por 

videoconferências.

As produtividades individualizadas das Procuradorias de Justiça Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e 

Coletivos no exercício 2020 são demonstradas em planilhas próprias elaboradas pela Secretaria de Distribui-

ção e Acompanhamento Processual (Sedap).
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9.1.1.1 Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis

Coordenação: Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf (1º.1 a 15.6.2020) 

  Procuradora de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui (a partir de 16.6.2020)

No exercício de 1º.1 a 15.6.2020, a Coordenadoria das Procuradorias de 

Justiça Cíveis permaneceu ao encargo do Procurador de Justiça Silvio 

Cesar Maluf, tendo como Coordenadora substituta a Procuradora de 

Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui (Portaria nº 4561/2019-

PGJ, de 6.12.2029), eleitos entre os Procuradores de Justiça da área 

cível, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº 2/2012-CPJ, de 

3.5.2012, com registro na Ata da Reunião Ordinária nº 1/2019, de 

30.10.2019.

Coordenador (1º.1 a 15.6.2020): 

Procurador de Justiça 

Silvio Cesar Maluf

Coordenadora (a partir de 16.6.2020): 

Procuradora de Justiça 

Irma Vieira de Santana e Anzoategui

Em razão da nomeação do Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf 

para exercer o cargo de Corregedor-Geral do MPMS (Portaria nº 

2161/2020-PGJ, de 15.6.2020), a partir de 16.6.2020, a Procuradora de 

Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui assumiu a função de Co-

ordenadora das Procuradorias de Justiça Cíveis, nos termos do § 1º do 

art. 7º da Resolução nº 2/2012-CPJ.

A Coordenadoria registrou as reuniões ordinárias dos Procuradores 

de Justiça da área cível em atas, devidamente arquivadas, nas quais 

constam as deliberações sobre os assuntos de interesse da área ins-

titucional. Destaca-se que a Coordenadoria Cível manteve contínuo 

acompanhamento das distribuições e dos relatórios emitidos pela 

Sedap junto ao SAJMP, a fim de verificar a equidade na distribuição 

processual, assim como a produtividade das Procuradorias de Justiça 

Cíveis durante todo o exercício. Além disso, efetivou o acompanhamen-

to dos plantões permanentes e escalas de substituições dos Procura-

dores de Justiça Cíveis.

Registrou, conforme relatórios emitidos pela Sedap junto ao SAJMP, 

entre 1º.1 e 31.12.2020, a distribuição de 6.544 novos processos 

judiciais para manifestações das Procuradorias de Justiça Residuais 

Cíveis.

Elaborou escala para comparecimento de Procuradores de Justiça a 

128 sessões de julgamento do TJMS, conforme registrado nos rela-

tórios, mantendo atualizadas as informações relacionadas às platafor-

mas de videoconferências utilizadas pelo TJMS para a realização das 

sessões de julgamento em segundo grau.

Ademais, participou efetivamente da atualização e regulamentação de 

assuntos internos e de organização das atividades das Procuradorias 

de Justiça Cíveis.
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A produtividade individualizada das Procuradorias de Justiça Cíveis segue nas informações apresentadas 

pela Sedap em planilhas apresentadas neste relatório anual.

Para o ano de 2021, a Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cíveis manterá o contínuo atendimento 

aos Procuradores de Justiça Cíveis, coordenando reuniões ordinárias periódicas, presenciais ou por meio 

de videoconferências, buscando a unificação de entendimentos jurídicos na área, mantendo equilibrada a 

equidade na escala de comparecimento às sessões do TJMS, bem como desenvolvendo atividades necessá-

rias à orientação dos trabalhos e atribuições das Procuradorias de Justiça Cíveis.

9.1.1.2 Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais

Coordenação:    Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 

Coordenação Substituta:  Procuradora de Justiça Sara Francisco Silva

As Procuradorias de Justiça Criminais, no exercício de 1º.1 a 31.12.2020, 

permaneceram sob a coordenação do Procurador de Justiça Antonio 

Siufi Neto, tendo como Coordenadora Substituta a Procuradora de 

Justiça Sara Francisco Silva, eleitos entre os Procuradores de Justiça da 

área, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº 2/2012-CPJ, com 

registro na Ata nº 6/2019, de 5.12.2019, e designados pela Portaria nº 

4560/2019-PGJ, de 6.12.2019.

A Coordenadoria registrou as reuniões ordinárias dos Procuradores de 

Justiça da área criminal em atas, que foram devidamente arquivadas.

Outrossim, a Coordenadoria supervisionou os relatórios mensais de 

distribuições e de produtividade das Procuradorias de Justiça Criminais 

durante todo o exercício, conforme registrado nos relatórios emitidos e 

publicados pela Sedap junto ao SAJMP. Além disso, coordenou a elabo-

ração de escalas de comparecimento dos Procuradores de Justiça às 

sessões do TJMS e manteve o acompanhamento dos plantões perma-

nentes e escaldas de substituições entre os Procuradores de Justiça.

Vale mencionar que foram expedidas correspondências de interesse 

da Coordenadoria e de seus integrantes, em especial convocações de 

reuniões, além de encaminhamento das atas ao Procurador-Geral de 

Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público e ao CSMP.

Registrou junto à Sedap, no período de 1º.1 a 31.12.2020, a distribui-

ção de 15.769 novos cadastros de processos judiciais, para manifesta-

ções das Procuradorias de Justiça Criminais (residuais).

Os Procuradores de Justiça Criminais compareceram a 162 sessões de 

julgamento do TJMS, distribuídas entre Câmara e Seções Criminais.

Coordenador: 

Procurador de Justiça 

Antonio Siufi Neto

Coordenadora Substituta: 

Procuradora de Justiça 

Sara Francisco Silva
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Manteve constante interação entre gabinetes e com os demais coordenadores e supervisores da área 

criminal, visando o aprimoramento da atividade ministerial de primeiro e segundo graus, e participou efeti-

vamente da atualização e regulamentação de assuntos internos e de organização das atividades das Procu-

radorias de Justiça Criminais.

A produtividade geral das Procuradorias de Justiça Criminais, no exercício 2020, segue em planilhas emitidas 

pela Sedap.

Para 2021, a Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Criminais manterá o contínuo atendimento aos 

Procuradores de Justiça Criminais, coordenando reuniões ordinárias periódicas, presenciais ou por meio de 

videoconferências, zelando pela interação entre os Procuradores de Justiça Criminais, fomentando e incenti-

vando a unificação de entendimentos jurídicos na área, mantendo, ainda, constante gestão no equilíbrio da 

equidade na escala de comparecimento às sessões do TJMS.

9.1.1.3 Coordenadoria das Procuradorias de Interesses Difusos e Coletivos 
e Recursos Especializados de Interesses Difusos e Coletivos

Coordenação:    Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

Coordenação Substituta:  Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva

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 31.12.2020, esteve sob a coordenação do Procura-

dor de Justiça Aroldo José de Lima, tendo como substituta a Procura-

dora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva, eleitos entre os Pro-

curadores de Justiça da área, conforme disposto no art. 6º da Resolução 

nº 2/2012-CPJ, com registro na Ata nº 6/2019, de 24.10.2019.

Entre as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria das Procurado-

rias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, destaca-se a realização 

de reuniões ordinárias dos Procuradores de Justiça da área de interes-

ses difusos e coletivos, devidamente registradas em atas e arquivadas, 

nas quais se deliberou sobre assuntos de interesse da área.

Importante ressaltar que a Coordenadoria manteve a orientação e o 

acompanhamento dos serviços de distribuição processual primando 

pela equidade e pela produtividade das Procuradorias de Justiça de 

Interesses Difusos e Coletivos, com registro de um total de 2.196 novos 

cadastros de processos judiciais distribuídos (incluindo área residual e 

recursal), conforme relatórios emitidos pela Sedap junto ao SAJMP.

Foram recebidas e expedidas correspondências de interesse da Co-

ordenadoria e de seus integrantes, em especial as convocações para 

reuniões, informações referentes à plataforma/ferramenta utilizada 

para realização de sessões de julgamentos virtuais em segundo grau 

Coordenador: 

Procurador de Justiça 

Aroldo José de Lima

Coordenadora Substituta: 

Procuradora de Justiça 

Ariadne de Fátima Cantú da Silva



286

Segunda instância Relatório Anual de Atividades  |  2020

no TJMS, bem como o encaminhamento das atas ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-Geral do 

Ministério Público e ao CSMP.

Os Procuradores de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos compareceram, conjuntamente, segundo 

escala estabelecida pela Coordenadoria Cível, a 128 sessões de julgamento do TJMS.

A Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos buscou, ainda, junto à STI, 

a implementação de uma ferramenta no sistema SAJMP capaz de monitorar as ACPs, execuções de TAC e 

de todos os demais feitos de iniciativa do MPMS na área de difusos e coletivos, abrangendo a tramitação, 

em ambas as instâncias, visando possibilitar um efetivo controle da atuação do Parquet na área especiali-

zada, com apresentação de relatórios estatísticos úteis ao esclarecimento da sociedade e aperfeiçoamento 

da atividade-fim ministerial, com foco no cumprimento do planejamento estratégico realizado por meio de 

discussão com os segmentos envolvidos.

A produtividade individualizada das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos no exercício 

de 2020 segue em planilhas emitidas pela Sedap.

Finalmente, no mês de dezembro de 2020, de acordo com o critério de antiguidade e alternância entre 

os membros da área especializada, elegeu-se, por aclamação, a Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima 

Cantú da Silva, como Coordenadora e o Procurador de Justiça Edgar Roberto Lemos de Miranda, como Co-

ordenador Substituto, para a gestão da Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e 

Coletivos em 2021.

Para o ano de 2021, a Coordenadoria das Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos 

manterá o contínuo atendimento aos Procuradores de Justiça da área especializada, coordenando reuniões 

ordinárias periódicas, por meio de videoconferências ou presenciais, buscando constantemente, a discussão 

e simulação dos entendimentos jurídicos e teses decorrentes dos temas enfrentados pela área especializada.
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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

Entre suas diversas atribuições, à Coordenadoria compete em especial 

a promoção da unificação de entendimentos jurídicos, a orientação e 

o apoio aos trabalhos desenvolvidos pelas Procuradorias de Justiça de 

Recursos Especializados Cíveis.

Coordenadora: 

Procuradora de Justiça 

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo

Coordenador Substituto: 

Procurador de Justiça 

Belmires Soles Ribeiro

No exercício de 1º.1 a 31.12.2020, a Coordenadoria das Procuradorias 

de Justiça de Recursos Especializados Cíveis esteve ao encargo da Pro-

curadora de Justiça Mara Cristiane Crisóstomo Bravo, tendo como subs-

tituto o Procurador de Justiça Belmires Soles Ribeiro, eleitos conforme 

o disposto no art. 6º da Resolução nº 2/2012-CPJ, com registro na Ata 

da Reunião Ordinária nº 1/2019, de 30.10.2019.

Registrou, conforme relatórios emitidos pela Sedap junto ao SAJMP, 

entre 1º.1 e 31.12.2020, a distribuição de 241 novos processos judiciais 

para manifestações das Procuradorias de Justiça Especializada em 

Recursos Cíveis.

A produtividade individualizada das Procuradorias de Justiça de 

Recursos Especializados Cíveis, teve como base as informações apre-

sentadas pela Sedap.

Para 2021, a Coordenadoria de Recursos Especializados Cíveis, mesmo 

diante da nova realidade sanitária enfrentada pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, pretende manter o contínuo atendimento aos Procura-

dores de Justiça Recursais Cíveis, realizando reuniões ordinárias presen-

ciais ou por videoconferência, buscando o aprimoramento, a organiza-

ção e o acompanhamento das atividades administrativas (distribuição 

processual – recurso cível; comparecimento às sessões de julgamento 

do TJMS, elaboração de relatórios, memorandos, ofícios e demais expe-

dientes), bem como buscando instrumentos para melhorias no desen-

volvimento da atividade-fim.
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9.1.2.2 Coordenadoria de Recursos Especializados Criminais

Coordenação:    Procurador de Justiça Alexandre Lima Raslan 

Coordenação Substituta:  Procuradora de Justiça Esther Sousa de Oliveira

Em relação às atividades desenvolvidas no ano de 2020, a Coorde-

nadoria de Recursos Especializados Criminais (Crecrim) trabalhou no 

aperfeiçoamento da nova metodologia de recebimento, tratamen-

to e publicização das estatísticas de interposição de recursos e apre-

sentação de contrarrazões, cujos dados são repassados mensalmente 

pelos gabinetes dos Procuradores de Justiça Integrantes da Crecrim. A 

Sedap enviou relatórios mais abrangentes, que são conferidos com as 

informações oriundas dos respectivos gabinetes.

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 Pro-

curadorias de Justiça Criminais, interpuseram 331 recursos dirigidos 

ao STJ e ao STF, entre recursos especiais, recursos extraordinários, 

agravos, entre outros. Ainda em 2020, foram registrados 72 recursos 

providos.

Quanto às contrarrazões, as Procuradorias de Justiça Criminais inte-

grantes desta Coordenadoria apresentaram 2.606.

A Crecrim ainda expediu, no ano de 2020, 317 ofícios e 6 memorandos.

Coordenador: 

Procurador de Justiça 

Alexandre Lima Raslan

Coordenadora Substituta: 

Procuradora de Justiça 

Esther Sousa de Oliveira
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9.1.2.3 Coordenadoria de Recursos Especializados 
de Interesses Difusos e Coletivos

Coordenação:    Procurador de Justiça Aroldo José de Lima 

Coordenação Substituta:  Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva

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 dis-

tribuídos nos Tribunais Superiores, bem como viabilizou o compartilha-

mento de experiências na área de recursos entre os Procuradores de 

Justiça da área, visando a unificação de entendimentos e a eficácia em 

defesa da coletividade.

Destaca-se, ainda, a atuação da Coordenadoria divulgando no site ins-

titucional do MPMS os números da produtividade recursal na área de 

interesses difusos e coletivos, tendo em vista a leitura de interposições 

dos recursos aos Tribunais Superiores registrados em contador atuali-

zado de forma automática e diariamente, semelhante ao realizado nas 

demais Coordenadorias de Recursos Especializados.

Além disso, manteve constante acompanhamento dos processos 

oriundos de operações especiais que geraram diversas ações em prol 

da sociedade, manifestando-se nos processos que versavam sobre in-

teresses difusos e coletivos.

Foi viabilizado também treinamento das assessorias recursais das 

Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, com a 

participação dos membros da área especializada para capacitação e 

orientações de funcionamento do sistema Radar e do painel de BI, 

apresentados pela STI do MPMS.

9.1.3 Secretaria de Distribuição 
e Acompanhamento Processual

A organização e o funcionamento da Sedap encontram previsão nos arts. 33, 34 e 35 do Anexo I da Resolução 

nº 33/2018-PGJ.

A partir da implantação do SAJ pelo TJMS (Provimento nº 270, de 19.7.2012), bem como da supervenien-

te adoção do sistema SAJMP no âmbito do MPMS, a Sedap passou a efetuar a distribuição automática e 

o acompanhamento dos processos judiciais eletrônicos, assim como continua realizando a distribuição de 

processos físicos ainda em trâmite perante o TJMS, para manifestação do Procurador-Geral de Justiça e dos 

Procuradores de Justiça.

Coordenador: 

Procurador de Justiça 

Aroldo José de Lima

Coordenadora Substituta: 

Procuradora de Justiça 

Ariadne de Fátima Cantú da Silva
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Os servidores que estão lotados no Departamento de Cadastro e Distribuição Processual (Decad), neste 

incluídos os Núcleos Especializados de Controle e Autuação, Controle Judicial e Administrativo, são qualifi-

cados para as atividades de distribuição e encaminhamento dos processos judiciais físicos e virtuais, movi-

mentação de processos administrativos e de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, confecção 

de escala de comparecimento dos Procuradores de Justiça às sessões de julgamento do TJMS, bem como a 

elaboração das pautas respectivas, controle e registro de informações nos sistemas de controle processual, 

produção de relatórios de atividades, atendimentos diversos, entre outras atividades administrativas perti-

nentes a movimentação processual (judicial e administrativo), bem como encaminhamento das intimações 

(físicas e eletrônicas) dos Tribunais Superiores (STJ, STF, TRF3 1º e 2º graus), entre outras.

Destaca-se, ainda, que a Sedap também mantém atualizadas as orientações e informações das Coordena-

dorias das Procuradorias de Justiça, devidamente registradas nas atas das reuniões ordinárias, em especial 

quanto às regras que influenciam diretamente nas distribuições de processos.

No exercício de 1º.1 a 4.5.2020, a Sedap permaneceu ao encargo do servidor Wellington Gradella Marthos 

(Portaria nº 560/2013-PGJ, de 26.4.2013). A partir de 5.5.2020, a servidora Elisangela Cristina Nery foi 

nomeada para exercer o cargo de Diretora da Secretaria, conforme a Portaria nº 1487/2020-PGJ, de 4.5.2020.

9.1.3.1 Das atividades desenvolvidas

Entre as atividades desenvolvidas pela Sedap, encontra-se registrada pelo SAJMP a distribuição anual 

(janeiro a dezembro/2020) de processos judiciais (físicos e virtuais), no total de 28.178 processos direciona-

dos às respectivas áreas de atuação (criminais, cíveis, de interesses difusos e coletivos, recursais e de atribui-

ção originária do PGJ), conforme tabela a seguir.

Tabela 70. Distribuição de processos judiciais por área

Área 2016 2017 2018 2019 2020

Residual cível 4.570 5.279 5.219 7.594 6.544

Residual criminal 15.714 15.463 15.720 16.556 15.769

Int. difusos e coletivos 2.216 2.117 2.523 2.025 1.720

Rec. esp. criminais 1.931 2.791 3.127 2.966 3.152

Rec. esp. cíveis 431 366 697 674 241

Rec. esp. dif. coletivos 317 344 682 610 476

PGJ 175 148 147 154 124

PGAJJ 171 197 170 178 97

DPPP 12 12 28 49 55

CEJAI 4 2 1 1 0

TOTAL 25.541 26.719 28.314 30.807 28.178
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Classes Total

Ação civil de improbidade administrativa 1

Ação civil pública 1

Ação penal - procedimento ordinário 108

Ação penal - procedimento sumário 18

Ação penal de competência do júri 1

Ação rescisória 2

Agravo de instrumento 2

Agravo de instrumento em recurso extraordinário 2

Agravo de instrumento em recurso especial 2

Agravo em recurso especial 1

Agravo interno cível 14

Agravo regimental cível 1

Agravo regimental criminal 17

Apelação 1

Auto de prisão em flagrante 2

Carta precatória do Ministério Público 5

Cautelar inominada criminal 6

Crimes ambientais 1

Crimes de calúnia, injúria e difamação de competência do Juiz Singular 2

Crimes de responsabilidade dos funcionários públicos 8

Ação direta de inconstitucionalidade 62

Visando aperfeiçoar o trabalho de distribuição e acompanhamento processual, a secretaria desenvolveu 

tabelas no Microsoft Excel e no Microsoft Word para organização e registro das orientações e informações 

internas do setor. Além disso, solicitou à STI a elaboração de um relatório automatizado no SAJRELATÓRIOS 

para listagem de processos distribuídos por área residual e recursal (cível, criminal e interesses difusos e 

coletivo) que aponte divergências de área efetuadas na distribuição, possibilitando adequações dos relató-

rios emitidos.

O SAJMP registra, ainda, toda a produtividade dos gabinetes dos Procuradores de Justiça, informação esta 

que é mensalmente encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral Adjunto de Justiça 

Jurídico, à CGMP e aos respectivos Coordenadores das Procuradorias de Justiça conforme as áreas.

Tabela 71. Competência originária do Procurador-Geral de Justiça
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Classes Total

Embargos de declaração 9

Exceção de impedimento 1

Exceção de incompetência de juízo 2

Exibição de documento ou coisa 3

Habeas corpus 2

Incidente de arguição de inconstitucionalidade 13

Inquérito civil 2

Inquérito policial 43

Mandado de segurança 8

Notícia de fato 239

Notificação para explicações 2

Pedido de busca e apreensão criminal 3

Pedido de providências 2

Petição 10

Precatório 14

Procedimento administrativo de acompanhamento de instituições 7

Procedimento comum 13

Procedimento investigatório criminal (PIC) 27

Recurso especial 1

Recurso extraordinário 7

Recurso ordinário 8

Representação criminal/notícia de crime 8

Revisão criminal 1

Suspensão de liminar e de sentença 16

Suspensão de liminar ou antecipação de tutela 1

Suspensão de segurança 1

Termo circunstanciado 7
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Tabela 72. Manifestações da Procuradoria-Geral Adjunta de Justiça Jurídica

Tabela 73. Manifestações/produtividade – Residual Cível

Classes Total

Ação rescisória 1

Agravo interno cível 10

Embargos de declaração 16

Conflito de competência 1

Mandado de segurança 155

Mandado de segurança coletivo 14

Notícia de fato 1

Classes
1ª PJ - Irma Vieira 

de Santana e 
Anzoategui

2ª PJ - Mauri 
Valentim 
Riciotti (*)

3ª PJ - Marigô 
Regina Bittar 

Bezerra

4ª PJ - Olavo 
Monteiro 

Mascarenhas

Ação rescisória 5 13 7 11

Agravo interno cível 39 18 38 27

Agravo de instrumento 439 471 467 457

Agravo em recurso especial 0 5 0 0

Apelação 461 704 463 500

Apelação / remessa necessária 145 138 136 152

Conflito de competênca 29 69 44 31

Embargos de declaração 93 113 102 96

Incidente de assunção de competência 0 0 1 1

Incidente de resolução de demanda repetitiva 10 0 0 0

Incidente de suspeição 3 0 0 0

Mandado de segurança 86 0 87 92

Pedido de efeito suspensivo à apelação 0 0 1 1

Reclamação 31 0 0 0

Recurso especial 0 58 0 0

Recurso extraordinário 0 11 0 0

Remessa necessária 294 62 332 300

Tutela cautelar antecedente 2 1 0 0
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Classes

5ª PJ - Marcos 
Antonio 
Martins 

Sottoriva (*)

6ª PJ - Silvio 
Cesar Maluf

7ª PJ - Belmires 
Soles Ribeiro (*)

8ª PJ - Mara 
Cristiane 

Crisóstomo 
Bravo (*)

Ação rescisória 4 4 2 13

Agravo interno cível 4 13 23 46

Agravo de instrumento 148 250 495 471

Agravo em recurso extraordinário 3 0 2 2

Agravo em recurso especial 0 0 3 0

Apelação 125 248 502 436

Apelação / remessa necessária 48 63 129 175

Conflito de competênca 20 13 25 38

Cumprimento provisório de sentença 0 0 0 1

Cumprimento de sentença à Fazenda Pública 0 0 1 0

Embargos de declaração 22 63 109 101

Incidente de assunção de competência 0 3 0 2

Incidente de resolução de demanda repetitiva 0 0 0 11

Mandado de segurança 37 36 111 104

Pedido de efeito suspensivo à apelação 1 0 0 0

Petição 0 0 0 1

Reclamação 0 0 0 38

Recurso especial 12 0 45 53

Recurso extraordinário 0 0 22 26

Recurso ordinário 1 0 1 0

Remessa necessária 86 203 339 293

Tutela antecipada antecedente 0 0 4 2
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Tabela 74. Manifestações/produtividade – Residual Criminal

Classes
1ª PJ -  

Jaceguara 
Dantas da Silva

2ª PJ -  
Hudson 

Shiguer Kinashi 

3ª PJ - Gilberto 
Robalinho da 

Silva/João Albino 
Cardoso Filho (*)

4ª PJ -  
Sara Francisco 

Silva

Agravo de execução penal 63 56 66 67

Agravo interno cível 0 0 2 0

Agravo de instrumento 2 3 0 0

Agravo de instrumento em recurso especial 0 0 53 0

Agravo de instrumento em recurso extraor-
dinário

0 0 13 0

Agravo em recurso especial 0 0 16 0

Agravo regimental criminal 14 12 25 24

Apelação 670 679 736 743

Cautelar inominada criminal 10 3 1 1

Conflito de competência 3 4 1 5

Conflito de jurisdição 2 2 0 2

Desaforamento de julgamento 2 0 0 0

Embargos de declaração 51 75 78 87

Embargos infringentes e de nulidade 41 57 54 63

Exceção de suspeição 2 0 0 0

Habeas corpus 420 424 401 448

Mandado de segurança 11 7 9 7

Petição 1 2 4 6

Reclamação criminal 2 0 0 0

Recurso em sentido estrito 47 48 52 32

Recurso em sentido estrito/recurso ex officio 31 29 44 29

Recurso especial 0 0 215 0

Recurso extraordinário 0 0 28 0

Recurso ordinário 0 0 101 0

Remessa necessária 8 2 2 0

Restituição de coisas apreendidas 2 2 0 0

Revisão criminal 22 31 19 24
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Classes
5ª PJ -  

Nilza Gomes 
da Silva

6ª PJ -  
Antonio Siufi 

Neto

7ª PJ -  
Evaldo Borges 

Rodrigues da Costa

9ª PJ -  
Miguel Vieira da 

Silva (*)

Agravo de execução penal 66 63 59 59

Agravo interno cível 0 0 0 3

Agravo de instrumento 0 3 1 6

Agravo de instrumento em recurso especial 0 0 0 35

Agravo de instrumento em recurso extraor-
dinário

0 0 0 13

Agravo em recurso especial 0 0 0 20

Agravo regimental criminal 13 11 3 48

Apelação 698 708 699 701

Cautelar inominada criminal 0 1 0 6

Conflito de competência 1 2 14 2

Conflito de jurisdição 2 7 4 6

Desaforamento de julgamento 2 2 0 0

Embargos de declaração 74 76 64 67

Embargos infringentes e de nulidade 58 57 40 64

Exceção de suspeição 0 0 0 1

Habeas corpus 413 411 408 404

Liberdade provisória com ou sem fiança 0 0 2 0

Mandado de segurança 5 10 9 2

Petição 0 1 3 2

Recurso em sentido estrito 47 36 55 33

Recurso em sentido estrito/recurso ex officio 40 31 42 32

Recurso especial 0 0 0 179

Recurso extraordinário 0 0 0 40

Recurso ordinário 0 0 0 130

Remessa necessária 4 2 2 2

Restituição de coisas apreendidas 0 0 1 1

Revisão criminal 22 37 22 36
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Classes
10ª PJ -  

João Albino 
Cardoso Filho (*)

11ª PJ -  
Rodrigo Jacobina 

Stephanini (*)

12ª PJ -  
Lucienne Reis 

D’Avila (*)

13ª PJ -  
Francisco 

Neves Junior

Agravo de execução penal 57 62 65 65

Agravo interno cível 0 4 0 0

Agravo de instrumento 1 0 0 0

Agravo de instrumento em recurso especial 55 57 52 0

Agravo de instrumento em recurso extraor-
dinário

10 10 7 0

Agravo em recurso especial 24 25 24 0

Agravo regimental criminal 46 34 52 3

Apelação 699 730 685 704

Cautelar inominada criminal 0 4 2 2

Carta testemunhável 2 0 2 1

Conflito de competência 4 2 0 4

Conflito de jurisdição 5 1 4 2

Conversão de pena 0 1 0 0

Correição parcial 0 1 0 0

Correição parcial ou reclamação correcional 0 2 0 1

Desaforamento de julgamento 0 0 0 2

Embargos de declaração 74 62 69 64

Embargos infringentes e de nulidade 52 54 54 43

Habeas corpus 410 425 402 413

Liberdade provisória com ou sem fiança 0 2 0 0

Mandado de segurança 5 2 2 11

Pedido de quebra de sigilo de dados e/ou 
telefônico

0 2 0 0

Petição 2 1 5 1

Procedimento investigatório criminal (PIC) 1 0 0 0

Recurso em sentido estrito 53 53 31 50

Recurso em sentido estrito/recurso ex officio 27 35 30 38

Recurso especial 201 210 217 2

Recurso extraordinário 24 35 23 2

Recurso ordinário 111 86 92 0

Remessa necessária 4 0 2 3

Restituição de coisas apreendidas 0 3 0 0

Revisão criminal 26 26 27 39
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Classes

14ª PJ -  
Lenirce Aparecida 
Avellaneda Furuya 

(*)

15ª PJ -  
Esther Sousa 
de Oliveira (*) 

16ª PJ -  
Helton 

Fonseca 
Bernardes

17ª PJ -  
Adhemar 

Mombrum de 
Carvalho Neto (*)

Agravo de execução penal 49 61 67 58

Agravo interno cível 3 2 1 0

Agravo de instrumento 0 0 1 1

Agravo de instrumento em recurso especial 63 57 0 53

Agravo de instrumento em recurso extraor-
dinário

13 9 0 8

Agravo em recurso especial 23 24 0 19

Agravo regimental criminal 47 46 7 28

Apelação 702 674 709 704

Carta testemunhável 0 1 0 0

Cautelar inominada criminal 0 2 11 0

Conflito de competência 2 3 0 2

Conflito de jurisdição 2 3 2 3

Embargos de declaração 104 72 71 95

Embargos infringentes e de nulidade 57 54 65 41

Habeas corpus 412 411 410 407

Mandado de segurança 5 10 5 2

Petição 3 0 0 5

Recurso em sentido estrito 38 50 54 49

Recurso em sentido estrito/recurso ex officio 34 47 30 36

Recurso especial 224 224 0 185

Recurso extraordinário 38 23 0 21

Recurso ordinário 98 97 0 128

Remessa necessária 2 0 0 2

Restituição de coisas apreendidas 0 0 3 6

Revisão criminal 26 27 16 29
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Classes
18ª PJ -  

Gerardo Eriberto 
de Morais

19ª PJ -  
Luis Alberto 
Safraider (*)

20ª PJ -  
Paulo Cezar dos 

Passos

21ª PJ -  
Silasneiton 

Gonçalves (*)

Agravo de execução penal 79 78 54 46

Agravo interno cível 0 4 0 4

Agravo de instrumento 0 0 2 2

Agravo de instrumento em recurso especial 8 59 0 61

Agravo de instrumento em recurso extraor-
dinário

9 5 0 12

Agravo em recurso especial 7 27 0 22

Agravo regimental criminal 13 17 4 33

Apelação 699 699 314 686

Cautelar inominada criminal 2 2 0 11

Conflito de competência 6 2 4 0

Conflito de jurisdição 0 10 2 2

Correição parcial 0 2 0 0

Embargos de declaração 100 64 13 93

Embargos infringentes e de nulidade 63 56 14 51

Habeas corpus 408 422 246 424

Liberdade provisória com ou sem fiança 0 0 0 2

Mandado de segurança 7 4 5 3

Pedido de prisão preventiva 0 2 0 0

Petição 2 1 2 1

Reclamação criminal 2 0 0 0

Recurso em sentido estrito 45 52 55 57

Recurso em sentido estrito/recurso ex officio 29 38 32 32

Recurso especial 20 192 0 203

Recurso extraordinário 16 15 0 37

Recurso ordinário 2 122 0 111

Remessa necessária 2 0 0 2

Representação criminal/notícia de crime 3 0 0 0

Representação para perda de graduação 10 0 0 0

Restituição de coisas apreendidas 0 0 1 0

Revisão criminal 34 29 1 13
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Classes
22ª PJ -  

Alexandre Lima Raslan (*)
23ª PJ -  

Sergio Fernando Raimundo Harfouche

Agravo de execução penal 59 73

Agravo interno cível 1 0

Agravo de instrumento 3 0

Agravo de instrumento em recurso especial 52 0

Agravo de instrumento em recurso extraor-
dinário

9 0

Agravo em recurso especial 28 0

Agravo regimental criminal 22 8

Apelação 703 703

Correição parcial 0 2

Desaforamento de julgamento 0 3

Embargos de declaração 111 74

Embargos infringentes e de nulidade 46 72

Habeas corpus 407 425

Mandado de segurança 0 5

Petição 5 5

Reclamação criminal 0 0

Recurso em sentido estrito 15 18

Recurso em sentido estrito/recurso ex officio 21 27

Recurso especial 224 0

Recurso extraordinário 30 0

Recurso ordinário 95 0

Remessa necessária 0 3

Revisão criminal 16 30
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Tabela 75. Manifestações/produtividade – Interesses difusos e coletivos

Classes
1ª PJ -  

Sergio Luiz 
Morelli

2ª PJ -  
Aroldo José de 

Lima

3ª PJ -  
Ariadne de 

Fátima Cantú 
da Silva

4ª PJ -  
Edgar Roberto 

Lemos de 
Miranda

Ação rescisória 8 10 6 12

Agravo interno cível 49 40 29 76

Agravo de execução penal 0 5 0 0

Agravo de instrumento 244 249 261 252

Agravo de instrumento em recurso especial 2 2 4 4

Agravo de instrumento em recurso extraordinário 11 8 5 6

Agravo em recurso especial 41 47 36 29

Apelação 293 306 350 328

Apelação / remessa necessária 60 41 49 64

Cautelar inominada 0 0 1 0

Conflito de competência 22 18 17 30

Cumprimento de sentença contra a fazenda 
pública

0 0 0 1

Embargos de declaração 104 108 104 119

Embargos infringentes e de nulidade 1 5 4 7

Habeas corpus 14 15 16 12

Incidente de assunção de competência 2 0 0 0

Incidente de resolução de demanda repetitiva 0 3 3 4

Mandado de segurança 2 4 3 4

Mandado de segurança coletivo 3 8 6 8

Pedido de efeito suspensivo à apelação 2 4 2 0

Reclamação 2 1 0 0

Recurso especial 91 113 119 72

Recurso extraordinário 21 30 16 15

Recurso ordinário 5 0 3 2

Remessa necessária 28 24 20 18
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Tabela 76. Análise de viabilidade de interposição de recurso – Procuradorias de Recursos Especializa-
dos Criminais

Tabela 77. Análise de viabilidade de interposição de recurso – Procuradorias de Recursos Especializa-
dos Cíveis

Tabela 78. Análise de viabilidade de interposição de recurso – Procuradorias de Recursos Especializa-
dos de Interesses Difusos e Coletivos

Procuradorias de Justiça Criminais Viabilidade Recursos interpostos Contrarrazões/contraminutas

3ª PJ -  Gilberto Robalinho da Silva 7 21 257

9ª PJ - Miguel Vieira da Silva 7 25 250

10ª PJ - João Albino Cardoso Filho 8 13 175

11ª PJ - Rodrigo Jacobina Stephanini 2 11 266

12ª PJ - Lucienne Reis D’Avila 12 8 263

13ª PJ - Francisco Neves Junior 0 2 0

14ª PJ - Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya  5 32 269

15ª PJ - Esther Sousa de Oliveira 8 17 263

17ª PJ - Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 5 10 257

19ª PJ - Luis Alberto Safraider 15 24 253

21ª PJ - Silasneiton Gonçalves 2 7 270

22ª PJ - Alexandre Lima Raslan 3 30 151

Procuradorias de Justiça Cíveis Viabilidade Recursos interpostos Contrarrazões/contraminutas

2ª PJ - Mauri Valentim Riciotti 1 3 2

5ª PJ - Marcos Antonio Martins Sottoriva 0 0 0

7ª PJ - Belmires Soles Ribeiro 0 0 0

8ª PJ - Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 0 0 1

Procuradorias de Justiça de Interesses Difusos 
e Coletivos

Viabilidade Recursos interpostos Contrarrazões/contraminutas

1ª PJ - Sergio Luiz Morelli 0 7 90

2ª PJ - Aroldo José de Lima 0 28 96

3ª PJ - Ariadne de Fátima Cantú da Silva 0 36 78

4ª PJ - Edgar Roberto Lemos de Miranda 0 10 61
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A secretaria atuou, ainda, na preparação das escalas (sob apreciação e orientação dos respectivos Coordena-

dores/Procuradores de Justiça) e pautas para comparecimento dos Procuradores de Justiça às sessões de 

julgamento realizadas pelo TJMS, de acordo com a tabela a seguir.

Tabela 79. Comparecimento às sessões de julgamento do TJMS

Câmaras e Seções Cíveis Quant. de sessões

1ª Procuradoria de Justiça Cível - Irma Vieira de Santana e Anzoategui 17

2ª Procuradoria de Justiça Cível - Mauri Valentim Riciotti 11

3ª Procuradoria de Justiça Cível - Marigô Regina Bittar Bezerra 13

4ª Procuradoria de Justiça Cível - Olavo Monteiro Mascarenhas 13

5ª Procuradoria de Justiça Cível - Marcos Antonio Martins Sottoriva 7

6ª Procuradoria de Justiça Cível - Silvio Cesar Maluf 4

7ª Procuradoria de Justiça Cível - Belmires Soles Ribeiro 12

8ª Procuradoria de Justiça Cível - Mara Cristiane Crisótomo Bravo 12

1ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos - Sergio Luiz Morelli 13

2ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos - Aroldo José de Lima 8

3ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos - Ariadne de Fátima Cantú da Silva 10

4ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos - Edgar Roberto Lemos de Miranda 8

Total 128

Câmaras e Seções Criminais Quant. de sessões

1ª Procuradoria de Justiça Criminal - Jaceguara Dantas da Silva 8

2ª Procuradoria de Justiça Criminal - Hudson Shiguer Kinashi 6

3ª Procuradoria de Justiça Criminal - Gilberto Robalinho da Silva 0

5ª Procuradoria de Justiça Criminal - Nilza Gomes da Silva 10

6ª Procuradoria de Justiça Criminal - Antonio Siufi Neto 10

7ª Procuradoria de Justiça Criminal - Evaldo Borges Rodrigues da Costa 7

9ª Procuradoria de Justiça Criminal - Miguel Vieira da Silva 8

10ª Procuradoria de Justiça Criminal - João Albino Cardoso Filho 8

11ª Procuradoria de Justiça Criminal - Rodrigo Jacobina Stephanini 7

12ª Procuradoria de Justiça Criminal - Lucienne Reis D’Avila 9

13ª Procuradoria de Justiça Criminal - Francisco Neves Junior 8

14ª Procuradoria de Justiça Criminal - Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 9

15ª Procuradoria de Justiça Criminal - Esther Sousa de Oliveira 9

16ª Procuradoria de Justiça Criminal - Helton Fonseca Bernardes 9
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Cumpre registrar que, desde a adoção das medidas de distanciamento social e trabalho remoto em razão 

da pandemia, as sessões de julgamento do TJMS foram realizadas por videoconferência, sendo essa provi-

dência estendida aos Procuradores de Justiça. Assim, a Sedap ampliou o atendimento individualizado aos 

gabinetes, intermediando contato direto com a equipe de TI do TJMS, para recebimento e encaminhamen-

to dos links de acesso às sessões, desenvolvendo, ainda, um trabalho conjunto com a STI do MPMS, para 

garantir os devidos acessos aos membros do Parquet, proporcionando-lhes acompanhar os julgamentos de 

forma virtual.

Ainda, importante mencionar que a Sedap apresentou sugestão para aperfeiçoamento do site do MP, 

buscando alteração do menu “Escala de Sessões do TJMS”, visando possibilitar a publicação das escalas 

de comparecimento às sessões do TJMS de forma mais clara e acessível; novamente em trabalho conjunto 

com a STI do MPMS, foi modernizada a apresentação, facilitando a consulta das informações aos usuários, 

conforme se verifica no endereço eletrônico https://www.mpms.mp.br/procuradoria/escala.

Não menos importante, o registro da crescente atividade de recebimento, triagem e encaminhamento das 

intimações eletrônicas do STJ e STF, bem como de cartas de ordens oriundas do TRF da 3ª Região (SP/MS), 

onde há atuação e interesse do MPMS, demonstrando que houve um crescimento de aproximadamente 

31% no recebimento de intimações em comparação ao número do ano de 2019, conforme se pode verificar 

no demonstrativo a seguir, o qual apresenta um aumento de 1.810 intimações em 2020.

17ª Procuradoria de Justiça Criminal - Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 10

18ª Procuradoria de Justiça Criminal - Gerardo Eriberto de Morais 9

19ª Procuradoria de Justiça Criminal - Luis Alberto Safraider 9

20ª Procuradoria de Justiça Criminal - Paulo Cezar dos Passos 4

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 6

Total 162

Órgão Especial Quant. de sessões

Procurador-Geral de Justiça 20

Total 20

Total de comparecimentos em sessões de todas as áreas 310
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Tabela 80. Relatório de intimações (STJ, STF, TJMS e TRF ) em 2020 por áreas
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Figura 127. Comparativo de evolução das intimações.

Outrossim, cabe destacar que a Sedap iniciou trabalho de digitalização de intimações de anos anteriores ar-

quivadas fisicamente no setor, visando ampliação de espaço e maior agilidade nas consultas de documentos 

em arquivos digitais.

Além disso, a secretaria aperfeiçoou as rotinas do trabalho administrativo, passando este a ser totalmente 

digital, quanto à elaboração e ao encaminhamento de documentos e, entre as atividades desenvolvidas, 

inclui-se o encaminhamento de pautas de julgamento do TJMS, o recebimento e o encaminhamento de 

intimações e cartas de ordem dos Tribunais Superiores, por meio de envios de e-mail e Protocolo Unificado 

do SAJMP, utilizando aplicativos para compactação de documentos (PDFSAM), gerando uma economia con-

siderável para a instituição, com a redução da utilização de papel e toner de impressão.

Destaca-se, ainda, a participação da Sedap no evento “OKRs e inovação no setor público”, organizado pela 

Seplange, com o renomado consultor internacional Marcos Barros, buscando o aprimoramento na gestão 

administrativa da Sedap, seguindo as diretrizes do PEI/MPMS, havendo esta se disponibilizado para ser uma 

das secretarias “piloto” na implementação do projeto.

Por fim, cumpre registrar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas Coordenadorias das Pro-

curadorias de Justiça Cíveis, Criminais e de Interesses Difusos e Coletivos, mantendo atualizadas as orienta-

ções e informações das Coordenadorias de Procuradorias de Justiça, devidamente registradas nas atas das 

reuniões ordinárias, em especial quanto às deliberações que influenciam nas atividades desenvolvidas por 

esta secretaria, bem como o acompanhamento do plantão permanente e do feriado forense das Procura-

dorias de Justiça.

Para o ano de 2021, a Sedap tem os seguintes planos e projetos:

 z Aperfeiçoar as rotinas de trabalho, por meio de planejamento semanal, mensal e anual, estimulando a 

utilização de calendário virtual para melhor organização das atividades da secretaria;

 z Promover orientações, reuniões periódicas e treinamento da equipe, participação em cursos oferecidos 

pela ESMP-MS e pela Seplange;
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 z Fomentar a criação de relatórios de ocorrências diárias, sobretudo para as demandas inesperadas, em 

cada núcleo de atuação, registrando a solução aplicada para cada situação, implementando banco de 

dados de informações anuais para a secretaria, criando assim planos de ações e inovações que serão 

aplicados rotineiramente, buscando sempre o melhor desempenho nas atividades internas, com foco no 

bem-estar de toda a equipe;

 z Dar continuidade à digitalização das intimações físicas de anos anteriores, arquivadas na secretaria, 

oriundas do STJ e STF e do TRF da 3ª Região (SP/MS), finalizando o arquivo digital de intimações na se-

cretaria;

 z Promover o engajamento da equipe, despertando e valorizando os talentos internos de cada servidor e 

colaborador, incentivando o aumento da produtividade e o comprometimento com o trabalho, buscando 

melhores resultado para a secretaria e, consequentemente, para a instituição como um todo;

 z Priorizar a excelência nos atendimentos aos gabinetes dos Procuradores de Justiça e ao público em geral;

 z Manter a atualização dos sistemas, programas e adequações eventualmente necessárias para otimização 

das atividades desenvolvidas, primando pelo treinamento e pela capacitação dos servidores, para alcance 

da eficiência dos procedimentos de distribuição e controle na tramitação de processos judiciais e demais 

atividades correlatas, no atendimento à Administração Superior, aos Procuradores de Justiça e aos res-

pectivos gabinetes;

 z Apresentar consultas às Coordenadorias das Procuradorias de Justiça e à Administração Superior do 

MPMS sobre a melhor interpretação das legislações e atas de reuniões diretamente relacionadas aos 

trabalhos desenvolvidos pela secretaria, sobretudo em casos omissos, buscando instrumentos para 

melhorias no desenvolvimento da atividade-fim.
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BIÊNIO: 2020-2022

Corregedor-Geral:  Procurador de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva (1º.1 a 9.7.2020) 

    Procurador de Justiça Silvio Cesar Maluf (a partir de 10.7.2020)

Corregedor-Geral Substituto: Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto (1º.1 a 9.7.2020) 

    Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes (a partir de 10.7.2020)

Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral:     Promotor de Justiça Elcio Felix D’Angelo

Assessores Especiais do Corregedor-Geral: Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros 

              Promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti 

              Promotora de Justiça Renata Ruth Fernandes Goya Marinho

A CGMP é órgão da Administração Superior do MPMS que tem por atribuição orientar e fiscalizar as ativi-

dades funcionais e a conduta dos membros da instituição, bem como avaliar o resultado das atividades de 

execução das Promotorias e das Procuradorias de Justiça.

Por meio da Resolução nº 14/2019-CPJ, de 2.12.2019, foi instituído novo Regimento Interno da CGMP; a 

partir de então, sua organização passou a ser integrada pelo Corregedor-Geral, pelos assessores jurídicos 

diretamente a ele vinculados, pelo Corregedor-Geral Substituto, pelos Promotores de Justiça Assessores 

Especiais do Corregedor-Geral, sendo um deles designado como Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral, 

pelos assessores jurídicos a eles vinculados, e pelas Coordenadorias de Apoio Administrativo, Estatístico e 

Técnico.

Corregedor-Geral (1º.1 a 9.7.2020): 

Procurador de Justiça  

Marcos Antonio Martins Sottoriva

Corregedor-Geral Substituto:  

Procurador de Justiça 

Antonio Siufi Neto (1º.1 a 9.7.2020) 

Corregedor-Geral (a partir de 

10.7.2020): Procurador de Justiça  

Silvio Cesar Maluf

Corregedor-Geral Substituto: 

Procurador de Justiça 

Helton Fonseca Bernardes (a partir de 10.7.2020)
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No primeiro semestre de 2020, a equipe da CGMP era composta pelo 

Procurador de Justiça Marcos Antonio Martins Sottoriva como Corre-

gedor-Geral do MPMS e pelo Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto 

como Corregedor-Geral Substituto, nomeados respectivamente pelas 

Portarias nº 2399/2018-PGJ e 2400/2018-PGJ, ambas de 12.7.2018, 

publicadas no DOMP nº 1.774, de 13.7.2018, bem como por seus As-

sessores Especiais, Jiskia Sandri Trentin, Reynaldo Hist Mattar, Douglas 

Oldegardo Cavalheiro dos Santos, Izonildo Gonçalves de Assunção 

Junior e André Antônio Camargo Lorenzoni (em substituição ao 

Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos).

Em 10.7.2020, tomaram posse os Procuradores de Justiça Silvio Cesar 

Maluf, como Corregedor-Geral do MPMS, e Helton Fonseca Bernardes, 

como Corregedor-Geral Substituto, para o biênio 2020-2022, 

nomeados respectivamente por meio das Portarias nº 2161/2020-PGJ 

e 2162/2020-PGJ, ambas de 15.6.2020.

Chefe de Gabinete 

do Corregedor-Geral:     

Promotor de Justiça Elcio 

Felix D’Angelo

Assessor Especial do Corre-

gedor-Geral: Promotor de 

Justiça Antonio André David 

Medeiros

Assessora Especial 

do Corregedor-Geral: 

Promotora de Justiça 

Daniela Cristina Guiotti

Assessora Especial 

do Corregedor-Geral: 

Promotora de Justiça 

Renata Ruth Fernandes 

Goya Marinho

Figura 128. Procuradores de Justiça 

Silvio Cesar Maluf e Helton Fonseca 

Bernardes, durante cerimônia solene 

de posse, respectivamente, nos 

cargos de Corregedor-Geral do Mi-

nistério Público e Corregedor-Geral 

Substituto para o biênio 2020/2022, 

acompanhados do Procurador-Geral 

de Justiça e do Presidente da ASMMP.
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Exercem atribuições de assessoramento ao Corregedor-Geral os seguintes Promotores de Justiça de 

entrância especial, desde 13.7.2020:

 z Antonio André David Medeiros, designado, com prejuízo de suas funções, conforme a Portaria nº 

2404/2020-PGJ, de 9.7.2020;

 z Elcio Felix D’Angelo, designado, com prejuízo de suas funções, conforme a Portaria nº 2418/2020-PGJ, 

de 13.7.2020 – também designado para exercer a função de Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral do 

MPMS, conforme a Portaria nº 2504/2020-PGJ, de 15.7.2020, nos termos do § 3º do art. 1º do Anexo 

Único da Resolução nº 14/2019-CPJ;

 z Daniela Cristina Guiotti, designada, sem prejuízo de suas atribuições, conforme a Portaria nº 2423/2020-

PGJ, de 13.7.2020;

 z Renata Ruth Fernandes Goya Marinho, designada, sem prejuízo de suas atribuições, conforme a Portaria 

nº 2441/2020-PGJ, de 13.7.2020.
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10.1 Atribuições do Corregedor-Geral

Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público, nos termos da Lei Complementar nº 72/94, receber os 

relatórios resultantes das inspeções permanentes promovidas pelos Procuradores de Justiça; realizar visitas 

de inspeção e correições ordinárias e extraordinárias nas Promotorias e Procuradorias de Justiça.

10.1.1 Atuação correcional

As correições ordinárias são efetuadas com a finalidade de apurar a regularidade dos serviços, a eficiência, 

a resolutividade e a pontualidade dos membros do MPMS no exercício de suas funções, bem como o cum-

primento das obrigações legais e das determinações dos órgãos de Administração Superior da instituição.

A comunidade em geral também foi informada acerca das visitas correcionais, de modo que o Corregedor-

-Geral estava disponível para atendimento a quem o procurasse nas Promotorias de Justiça locais.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, algumas visitas correcionais em 2020 foram efetuadas por meio 

de videoconferências, com observância da Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 2, de 6.4.2020, 

que fixa diretrizes orientativas sobre a atividade das Corregedorias-Gerais, orientando-as a zelar pela conti-

nuidade e regularidade das atividades disciplinar e correcional durante a pandemia, e observando o RDAU e 

o REE, no âmbito do MPMS, instituídos pelas Resoluções nº 7/2020-PGJ e nº 27/2020/PGJ.

De janeiro a novembro de 2020, foram instauradas e concluídas 71 correções ordinárias nas Promotorias 

de Justiça. Em dezembro, foram instauradas 12 correições ordinárias, que serão concluídas em 2021.

Tabela 81. Correições ordinárias realizadas em 2020

Data de 
instauração

Órgão Inspecionado(a) Data da visita

21.1.2020 47ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha 20.2.2020

21.1.2020 48ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Camila Augusta Calarge Doreto 20.2.2020

21.1.2020 61ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Silvio Amaral Nogueira de Lima 20.2.2020

21.1.2020 62ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Candy Hiroki Cruz Marques Moreira 20.2.2020

21.1.2020 63ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Ricardo Benito Crepaldi 20.2.2020

21.1.2020 64ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristiane Amaral Cavalcante 20.2.2020

21.1.2020 65ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Fernando Jorge Manvailer Esgaib 20.2.2020

21.1.2020 66ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Helen Neves Dutra da Silva 20.2.2020

21.1.2020 68ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Celso Antonio Botelho de Carvalho 20.2.2020

21.1.2020 69ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Henrique Franco Cândia 20.2.2020

21.1.2020 72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Luciana do Amaral Rabelo 20.2.2020

21.1.2020 Promotoria de Justiça de Dois Irmãos do Buriti João Meneghini Girelli
29.4.2020 
(virtual)
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Data de 
instauração

Órgão Inspecionado(a) Data da visita

21.1.2020 Promotoria de Justiça de Rio Negro Matheus Carim Bucker
29.4.2020 
(virtual)

21.1.2020 1ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul Matheus Macedo Cartapatti
18.5.2020 
(virtual)

21.1.2020 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul Fernanda Proença de Azambuja
18.5.2020 
(virtual)

21.1.2020 Promotoria de Justiça de Pedro Gomes Adriano Barrozo da Silva 16.3.2020

21.1.2020 Promotoria de Justiça de Sonora Adriano Barrozo da Silva 16.3.2020

21.1.2020 1ª Promotoria de Justiça de Cassilândia Pedro de Oliveira Magalhães
12 e 19.5.2020 
(virtual)

21.1.2020 2ª Promotoria de Justiça de Cassilândia
Ana Carolina Lopes de Mendonça 
Castro

19.5.2020 
(virtual)

22.4.2020 1ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Juliane Cristina Gomes 4.6.2020 

22.4.2020 2ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Kristiam Gomes Simões 4.6.2020 

22.4.2020 3ª Promotoria de Justiça de Campo Grande André Antônio Camargo Lorenzoni 4.6.2020 

22.4.2020 4ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Renzo Siufi 4.6.2020 

22.4.2020 5ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Plinio Alessi Junior 4.6.2020 

22.4.2020 6ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Cristina Beraldo de Andrade 4.6.2020 

22.4.2020 7ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Marjorie Oliveira Zanchetta de 
Azambuja

4.6.2020 

22.4.2020 8ª Promotoria de Justiça de Campo Grande José Luiz Rodrigues 4.6.2020 

22.4.2020 9ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Emy Louise Souza de Almeida Albertini 4.6.2020 

22.4.2020 35ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Christiane de Alencar 4.6.2020 

22.4.2020 45ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Érica Rocha Espindola 4.6.2020 

22.4.2020 75ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Marcos Fernandes Sisti 4.6.2020 

13.5.2020 Promotoria de Justiça de Porto Murtinho William Marra Silva Junior 1º.7.2020

13.5.2020 Promotoria de Justiça de Bela Vista William Marra Silva Junior 1º.7.2020

13.5.2020 1ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Gabriel da Costa Rodrigues Alves 6.7.2020

13.5.2020 2ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Andréa de Souza Resende 6.7.2020

13.5.2020 3ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Gisleine Dal Bó 6.7.2020

13.5.2020 4ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Thiago Bonfatti Martins 6.7.2020

13.5.2020 5ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã Magno Oliveira João 6.7.2020

13.5.2020 Promotoria de Justiça de Deodápolis Anthony Allison Brandão Santos 1º.7.2020

22.7.2020 22ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Paula da Silva Volpe 23.9.2020 

22.7.2020 24ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Tathiana Correa Pereira da Silva 25.8.2020  
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Data de 
instauração

Órgão Inspecionado(a) Data da visita

22.7.2020 50ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Jiskia Sandri Trentin 24.9.2020  

22.7.2020 73ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Julio Bilemjian Ribeiro 25.9.2020 

22.7.2020 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo 25.9.2020  

22.7.2020 11ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Grazia Strobel da Silva Gaifatto 25.9.2020  

22.7.2020 12ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Rodrigo Yshida Brandão 17.9.2020  

22.7.2020 13ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Pedro Arthur de Figueiredo 16.9.2020  

22.7.2020 14ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Aline Mendes Franco Lopes 20.8.2020  

22.7.2020 15ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Rogerio Augusto Calabria de Araujo 17.9.2020  

22.7.2020 16ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues 23.9.2020  

22.7.2020 17ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Clovis Amauri Smaniotto 22.9.2020  

22.7.2020 18ª Promotoria de Justiça de Campo Grande José Arturo Iunes Bobadilla Garcia 21.9.2020  

22.7.2020 19ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Lívia Carla Guadanhim Bariani 23.9.2020  

22.7.2020 20ª Promotoria de Justiça de Campo Grande
Douglas Oldegardo Cavalheiro dos 
Santos

22.9.2020  

22.7.2020 21ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Wilson Canci Junior 22.9.2020  

22.7.2020 67ª Promotoria de Justiça de Campo Grande Eduardo Franco Cândia 25.8.2020  

22.9.2020 Promotoria de Justiça de Brasilândia Adriano Barrozo da Silva 17.11.2020  

22.9.2020 1ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Antonio Carlos Garcia de Oliveira 17.11.2020  

22.9.2020 2ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Fernando Marcelo Peixoto Lanza 17.11.2020  

22.9.2020 3ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Rosana Suemi Fuzita Irikura 13.11.2020  

22.9.2020 4ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 9.11.2020  

22.9.2020 5ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Daniela Araujo Lima da Silva 9.11.2020  

22.9.2020 6ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Jui Bueno Nogueira 12.11.2020  

22.9.2020 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 9.11.2020  

22.9.2020 8ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Moises Casarotto 11.11.2020  

22.9.2020 9ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas Luciano Anechini Lara Leite 10.11.2020  

23.9.2020 Promotoria de Justiça de Nioaque Mariana Sleiman Gomes 13.11.2020  

23.9.2020 1ª Promotoria de Justiça de Jardim Allan Carlos Cobacho do Prado 11.11.2020  

23.9.2020 2ª Promotoria de Justiça de Jardim Lia Paim Lima 10.11.2020  

23.9.2020 1ª Promotoria de Justiça de Bonito Alexandre Estuqui Junior 13.11.2020  

23.9.2020 2ª Promotoria de Justiça de Bonito Alexandre Estuqui Junior 13.11.2020  
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10.1.2 Inspeções

10.1.2.1 Inspeção permanente

A inspeção permanente é promovida pelos Procuradores de Justiça, por meio da abertura de procedimento 

digital, nos autos em que oficiam, devendo ser anexadas peças processuais imprescindíveis para deliberação 

pela CGMP, nos termos do art. 14 de seu regimento interno.

Foram instaurados dois procedimentos no período.

10.1.2.2 Visitas de inspeção

A visita de inspeção, nos termos do art. 164, inciso II, da Lei Complementar nº 72/94, consiste no com-

parecimento do Corregedor-Geral aos órgãos de execução, independentemente de prévio aviso, a fim de 

apurar: I - informações ou reclamações sobre abusos, erros ou omissões configuradoras de falta disciplinar, 

sendo realizada de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa; II - a regularidade dos serviços dos inscritos 

nos concursos de promoção ou remoção voluntária, bem como o cumprimento dos programas de atuação 

funcional, sendo realizada de ofício ou por solicitação do CSMP.

Foi instaurado apenas um procedimento de visita de inspeção no período.

10.1.2.3 Inspeção eletrônica

A inspeção eletrônica é realizada a critério do Corregedor-Geral, de ofício ou mediante requerimento de 

qualquer órgão da Administração Superior, mediante simples consulta aos sistemas informatizados, a fim 

de apurar denúncia ou suspeita de desídia ou atraso na condução de processos e procedimentos judiciais 

e extrajudiciais, lavrando-se e arquivando-se o respectivo termo caso não haja qualquer irregularidade 

detectada, comunicando-se o inspecionado.

Foram instaurados dez procedimentos de inspeção eletrônica no período.

10.1.2.4 Atos administrativos

Visando a regularidade e o aprimoramento dos serviços, foram emitidos os seguintes atos:

 z Recomendação Conjunta nº 1/2020/PGJ/CGMP, de 23.3.2020 – orienta em relação ao comparecimento 

em audiências e júris em razão do RDAU pelo MPMS.

 z Recomendação nº 1/2020/CGMP, de 25.5.2020 – dispõe sobre a atuação do membro do MPMS na 1ª 

instância, quando da elaboração de cota de oferecimento de denúncia, para facilitar as ações dos órgãos 

de segurança e do sistema de justiça, e revoga a Recomendação nº 4/2010-CGMP.
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 z Recomendação nº 2/2020/CGMP, de 19.6.2020 – dispõe sobre a atuação dos órgãos de execução com 

atribuição no velamento das fundações, quanto à exigência de laudos técnicos privados para a instrução 

de procedimento investigativo, evitando delongas na realização de relatórios técnicos a serem elaborados 

pelo CAOPPFE.

 z Recomendação nº 3/2020/CGMP, de 25.6.2020 - dispõe sobre a atuação do membro do MPMS na 

formação dos precedentes vinculantes nos Tribunais locais.

10.1.3 Procedimentos

Durante a gestão, no ano de 2020, foram autuados os seguintes procedimentos e notícias de fato, conforme 

a tabela a seguir:

Tabela 82. Procedimentos instaurados pela CGMP

Tipo de procedimento Quantidade

Carta precatória 0

Consulta 25

Controle e fiscalização 27

Notícia de fato               32*

Procedimento administrativo 0

Procedimento de gestão administrativa 18

Reclamação 32

Sindicância 2

Procedimento admininistrativo disciplinar 0

Visita de inspeção 1

Inspeção permanente 2

Inspeção eletrônica 10

Correição ordinária 83

Acompanhamento de estágio probatório 0

* Notícias de fato recebidas na Corregedoria, porém não cadastradas na Ouvidoria
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10.2 Promotores de Justiça

10.2.1 Acompanhamento de estágio probatório

Em continuação ao acompanhamento do estágio probatório do XXVII Concurso Público de Provas e Títulos 

para Ingresso na Carreira do MPMS, em março de 2020, foi remetido ao CSMP o Relatório Circunstancia-

do Final de Estágio Probatório da Promotora de Justiça Lenize Martins Lunardi Pedreira, cujo período de 

avaliação se prolongou em razão de licença-maternidade no intercurso do estágio. O vitaliciamento da 

Promotora de Justiça foi publicado no DOMP nº 2.217, de 3.6.2020.

O Promotor de Justiça Mateus Castriani Quirino pediu exoneração conforme a Portaria nº 2284/2020-PGJ, 

de 29.6.2020, publicada no DOMP nº 2.234, de 30.6.2020.

10.2.2 Residência fora da comarca e 
comunicações de afastamento

A autorização do Procurador-Geral de Justiça para que membro do MPMS resida fora da comarca ou da 

localidade onde exerce a titularidade do seu cargo é regulamentada pela Resolução Conjunta nº 1/2008-

PGJ/CGMP, de 8.5.2008, por meio de decisão motivada, em caráter excepcional, ouvindo-se previamente o 

Corregedor-Geral e o CSMP, conforme dicção do art. 2º da mencionada norma.

O afastamento da comarca é disciplinado pela Resolução Conjunta nº 1/2004-PGJ/CGMP, de 12.5.2004, 

alterada pela Resolução Conjunta nº 2/2004-PGJ/CGMP, de 2.9.2004.

As ausências ou os afastamentos da comarca deverão ser previamente comunicados ao Corregedor-Geral 

do Ministério Público ou ao Procurador-Geral de Justiça, por meio de ofício (art. 3º da Resolução Conjunta 

nº 1/2004-PGJ/CGMP).

10.2.3 Movimentação na carreira: promoções e remoções

Foram abertos 19 concursos de promoção/remoção (movimentação dos membros na carreira), exigindo-

-se por parte da CGMP a elaboração e atualização de 95 Fichas de Avaliação de Promoção e Remoção, nos 

termos da Resolução nº 2/2009-CSMP.

10.2.4 Relatório das atividades funcionais

O quantitativo de movimentações realizadas pelos membros do MPMS restou assim estabelecido, durante 

o período de 1º.1 a 31.12.2020:
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Tabela 83. Detalhamento da atuação funcional dos Promotores de Justiça

Promotores de Justiça Total de movimentações

Adriano Barrozo da Silva 6.706

Adriano Lobo Viana de Resende 2.034

Alexandre Estuqui Junior 6.737

Alexandre Magno Benites de Lacerda 10

Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha 9.176

Alexandre Rosa Luz 4.165

Aline Mendes Franco Lopes 2.544

Allan Carlos Cobacho do Prado 7.811

Allan Thiago Barbosa Arakaki 8.192

Amilcar Araujo Carneiro Junior 3.153

Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro 5.288

Ana Cristina Carneiro Dias 1.894

Ana Lara Camargo de Castro 700

Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 6.921

André Antônio Camargo Lorenzoni 2.758

Andréa de Souza Resende 3.485

Andréia Cristina Peres da Silva 2.714

Angelica de Andrade Arruda 4.355

Antenor Ferreira de Rezende Neto 6.396

Anthony Allison Brandão Santos 10.080

Antonio André David Medeiros 537

Antonio Carlos Garcia de Oliveira 5.766

Arthur Dias Junior 5.205

Bianka Karina Barros da Costa 90

Bianka Machado Arruda Mendes 5.052

Bolivar Luis da Costa Vieira 2.828

Camila Augusta Calarge Doreto 7.973

Candy Hiroki Cruz Marques Moreira 3.151
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Promotores de Justiça Total de movimentações

Celso Antonio Botelho de Carvalho 3.948

Christiane de Alencar 2.965

Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca 5.483

Clarissa Carlotto Torres 12.378

Claudia Loureiro Ocariz Almirão 3.180

Claudio Rogerio Ferreira Gomes 4.692

Clovis Amauri Smaniotto 4.528

Cristiane Amaral Cavalcante 3.120

Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah 2.193

Cristiane Mourão Leal Santos 254

Cristina Beraldo de Andrade 2.440

Daniel do Nascimento Britto 8.481

Daniel Higa de Oliveira 4.065

Daniel Pivaro Stadniky 3.979

Daniela Araujo Lima da Silva 5.276

Daniela Cristina Guiotti 4.542

Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira 5.972

Daniella Costa da Silva 4.057

Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos 3.419

Douglas Silva Teixeira 5.348

Edival Goulart Quirino 7.636

Eduardo de Araujo Portes Guedes 4.916

Eduardo Fonticielha De Rose 3.183

Eduardo Franco Cândia 5.729

Elcio Felix D’Angelo 197

Emy Louise Souza de Almeida Albertini 3.128

Érica Rocha Espindola 4.265

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva 5.921

Eteocles Brito Mendonça Dias Junior 6.702

Fabio Adalberto Cardoso de Morais 7.270
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Promotores de Justiça Total de movimentações

Fabio Ianni Goldfinger 284

Fabrícia Barbosa Lima 3.484

Fabricio Proença de Azambuja 2.109

Fabricio Secafen Mingati 9.672

Felipe Almeida Marques 7.952

Fernanda Proença de Azambuja 3.724

Fernanda Rottili Dias 6.485

Fernando Jamusse 5.439

Fernando Jorge Manvailer Esgaib 10.000

Fernando Marcelo Peixoto Lanza 7.161

Fernando Martins Zaupa 2.698

Filomena Aparecida Depolito Fluminhan 2.160

Gabriel da Costa Rodrigues Alves 3.406

George Cassio Tiosso Abbud 2.993

George Zarour Cezar 7.495

Gerson Eduardo de Araújo 1.067

Gevair Ferreira Lima Júnior 2.074

Gilberto Carlos Altheman Júnior 8.657

Gisleine Dal Bó 10.717

Grazia Strobel da Silva Gaifatto 3.713

Gustavo Henrique Bertocco de Souza 6.181

Helen Neves Dutra da Silva 6.851

Henrique Franco Cândia 3.622

Humberto Lapa Ferri 1.608

Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo 3.346

Izonildo Gonçalves de Assunção Junior 10.725

Janeli Basso 4.487

Jerusa Araujo Junqueira Quirino 4.402

Jiskia Sandri Trentin 2.879

João Linhares Júnior 5.920
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Promotores de Justiça Total de movimentações

João Meneghini Girelli 12.077

Jorge Ferreira Neto Júnior 7.344

José Antonio Alencar 3.138

José Aparecido Rigato 3.419

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia 2.371

José Luiz Rodrigues 2.957

José Maurício de Albuquerque 5.328

José Roberto Tavares de Souza 1.966

Jui Bueno Nogueira 8.331

Juliana Martins Zaupa 5.013

Juliana Nonato 4.580

Juliana Pellegrino Vieira 5.750

Juliane Cristina Gomes 3.645

Juliano Albuquerque 14.592

Julio Bilemjian Ribeiro 24.220

Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto 5.529

Kristiam Gomes Simões 4.540

Lenize Martins Lunardi Pedreira 6.176

Leonardo Dumont Palmerston 7.087

Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto de Almada 3.986

Lia Paim Lima 7.524

Lindomar Tiago Rodrigues 908

Lívia Carla Guadanhim Bariani 1.644

Luciana do Amaral Rabelo 4.820

Luciana Moreira Schenk 4.743

Luciano Anechini Lara Leite 3.100

Luciano Bordignon Conte 5.397

Luciano Furtado Loubet 10.688

Ludmila de Paula Castro Silva 2.740

Luiz Antônio Freitas de Almeida 1.583
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Promotores de Justiça Total de movimentações

Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro 1.920

Luiz Eduardo Lemos de Almeida 2.074

Luiz Gustavo Camacho Terçariol 6.963

Luz Marina Borges Maciel Pinheiro 3.351

Magno Oliveira João 8.380

Marcelo Ely 635

Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho 1

Marcos Alex Vera de Oliveira 2.167

Marcos André Sant’Ana Cardoso 5.990

Marcos Fernandes Sisti 2.788

Marcos Martins de Brito 6.475

Marcos Roberto Dietz 332

Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues 4.996

Mariana Sleiman Gomes 6.175

Marjorie Oliveira Zanchetta de Azambuja 4.615

Mateus Sleiman Castriani Quirino 5

Matheus Carim Bucker 7.319

Matheus Macedo Cartapatti 3.293

Maurício Mecelis Cabral 6.974

Michel Maesano Mancuelho 6.488

Moisés Casarotto 8.363

Nara Mendes dos Santos Fernandes 3.350

Nicolau Bacarji Junior 7.923

Oscar de Almeida Bessa Filho 5.049

Patrícia Almirão Padovan 4.630

Paula da Silva Volpe 13.281

Paulo César Zeni 759

Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior 4.701

Paulo Henrique Camargo Iunes 1.003

Paulo Henrique Mendonca de Freitas 6.247
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Promotores de Justiça Total de movimentações

Paulo Leonardo de Faria 6.382

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa 529

Pedro Arthur de Figueiredo 3.700

Pedro de Oliveira Magalhães 5.221

Plinio Alessi Junior 4.738

Radamés de Almeida Domingos 6.851

Regina Dornte Broch 13.219

Renata Ruth Fernandes Goya Marinho 4.083

Renzo Siufi 4.328

Reynaldo Hilst Mattar 1.843

Ricardo Benito Crepaldi 4.118

Ricardo de Melo Alves 600

Ricardo Rotunno 4.477

Rodrigo Cintra Franco 5.391

Rodrigo Corrêa Amaro 4.635

Rodrigo Yshida Brandão 3.677

Rogerio Augusto Calabria de Araujo 4.159

Romão Avila Milhan Junior 19

Ronaldo Vieira Francisco 8.494

Rosalina Cruz Cavagnolli 4.419

Rosana Suemi Fuzita Irikura 7.048

Silvio Amaral Nogueira de Lima 4.072

Simone Almada Goes 4.961

Suzi Lucia Silvestre da Cruz D’Angelo 4.552

Talita Zoccolaro Papa Muritiba 5.867

Tathiana Correa Pereira da Silva 3.069

Thalys Franklyn de Souza 529

Thiago Barbosa da Silva 7.501

Thiago Bonfatti Martins 6.967

Tiago Di Giulio Freire 278
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Promotores de Justiça Total de movimentações

Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira 4.435

Victor Leonardo de Miranda Taveira 6.340

Viviane Zuffo Vargas Amaro 4.161

William Marra Silva Junior 13.850

Tabela 84. Detalhamento da atuação funcional dos Procuradores de Justiça

Procuradores de Justiça Total de movimentações

Adhemar Mombrum de Carvalho Neto 213

Alexandre Lima Raslan 131

Antonio Siufi Neto 122

Ariadne de Fátima Cantú da Silva 65

Aroldo José de Lima 220

Belmires Soles Ribeiro 130

Edgar Roberto Lemos de Miranda 52

Esther Sousa de Oliveira 112

Evaldo Borges Rodrigues da Costa 114

Francisco Neves Junior 106

Gerardo Eriberto de Morais 84

Gilberto Robalinho da Silva 0

Helton Fonseca Bernardes 93

Hudson Shiguer Kinashi 109

Humberto de Matos Brittes 18

Irma Vieira de Santana e Anzoategui 127

Jaceguara Dantas da Silva 159

João Albino Cardoso Filho 253

Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya 195

Lucienne Reis D’Avila 154

Luis Alberto Safraider 193

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo 144
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Procuradores de Justiça Total de movimentações

Marcos Antonio Martins Sottoriva 84

Marigô Regina Bittar Bezerra 166

Mauri Valentim Riciotti 119

Miguel Vieira da Silva 48

Nilza Gomes da Silva 102

Olavo Monteiro Mascarenhas 176

Paulo Cezar dos Passos 33

Rodrigo Jacobina Stephanini 97

Sara Francisco Silva 117

Sergio Fernando Raimundo Harfouche 93

Sergio Luiz Morelli 0

Silasneiton Gonçalves 193

Silvio Cesar Maluf 82
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10.3 Outras atividades

10.3.1 Gerenciamento de relatórios do CNMP

A CGMP controla periodicamente o recebimento de relatórios solicitados pelo CNMP em sistemas desenvol-

vidos por este, porém em 2020, devido à pandemia do coronavírus, o CNMP publicou a Resolução nº 208, de 

13.3.2020, suspendendo a vigência de dispositivos referentes às inspeções das Resoluções CNMP nº 20, de 

28.5.2007; 56, de 22.6.2010; 67, de 16.3.2011; 71, de 15.6.2011; 154, de 13.12.2016; e 204, de 16.12.2019, 

por tempo indeterminado.

Outrossim, ainda ocorreram visitas de inspeção com base na Nota Técnica nº 2/2020-CSP, a qual estabe-

leceu “Estudo e roteiro sugestivo de providências para atuação do Ministério Público no âmbito do sistema 

prisional no enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia de covid-19” para os 

estabelecimentos regulamentados pela Resolução CNMP nº 56; na Nota Técnica nº 4/2020-CSP, que esta-

beleceu “Orientação técnica para visitas (virtual e física) e preenchimento dos formulários de inspeção de es-

tabelecimentos policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares, regulamen-

tados pela Resolução CNMP nº 20/2007, no curso de emergências de saúde pública, em especial aquela 

decorrente da pandemia de covid-19”, bem como na Recomendação CNMP nº 76, que tratou da adoção, 

pelos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios “de providências para a realização 

do monitoramento das unidades socioeducativas e serviços de acolhimento, durante o período de restrições 

sanitárias decorrentes da pandemia provocada pela covid-19 e na vigência da Resolução CNMP nº 208”.

Assim, foram verificados, validados e encaminhados ao CNMP os seguintes relatórios:

 z Relatório da Resolução CNMP nº 20, referente às inspeções em unidades policiais, civis e militares, órgãos 

de perícia técnica e aquartelamentos militares, preenchido no Sistema de Resoluções do CNMP, com pe-

riodicidade semestral; existem 117 Delegacias Estaduais, 11 Unidades de Medicina Legal Estaduais, 14 

Unidades de Perícia Criminal Estaduais e 34 Estabelecimentos Militares Estaduais.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 56, referente aos estabelecimentos penais do Estado, preenchido no 

Sistema de Inspeção Prisional do Ministério Público (SIP-MP), do CNMP, com periodicidade trimestral 

(formulário anual e periódico), sendo inspecionados 44 estabelecimentos.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 36, alterada pela Resolução CNMP nº 51, de 9.3.2010, das intercepta-

ções telefônicas no âmbito do Ministério Público, com periodicidade mensal, preenchido pelo Promotor 

de Justiça no “Sistema de Cadastro de Interceptação Telefônica” e encaminhado mensalmente pela 

CGMP ao CNMP.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 67, referente às unidades de internação de menores, preenchido no 

Sistema de Resoluções do CNMP, sendo inspecionadas 8 unidades de internação e 2 unidades de semi-

liberdade, com periodicidade semestral.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 71, referente às Instituições de Acolhimento Institucional e Familiar de 

Crianças e Adolescentes no Estado, preenchido no Sistema de Resoluções do CNMP, com periodicidade 

semestral, sendo inspecionadas 80 entidades de acolhimento institucional e 9 entidades de acolhimento 

familiar.
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 z Relatório da Resolução CNMP nº 154, que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público na 

defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas residentes em ILPIs, estabelecendo a necessidade 

de inspeções pessoais a essas instituições em periodicidade mínima anual e encaminhamento à CGMP. 

Disciplinada no âmbito do MPMS pela Instrução Normativa nº 1/2019-CGMP/MS.

 z Relatório da Recomendação CNMP nº 60, de 5.7.2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade e a uniformiza-

ção das inspeções em unidades e equipamentos que executam serviços socioassistenciais destinados às 

pessoas em situação de rua pelos membros do Ministério Público. Disciplinada no âmbito do MPMS pela 

Instrução Normativa nº 2/2019-CGMP/MS.

 z Relatório da Resolução CNMP nº 204, que dispõe sobre a uniformização das fiscalizações, pelos membros 

do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, junto aos programas municipais de atendimento 

para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, aplicadas a adolescentes em decorrência 

da prática de ato infracional.

10.3.2 Outros relatórios

 z Relatório Mensal de Produtividade: extraído dos sistemas de cadastramento e controle colocados à dis-

posição dos Promotores e Procuradores de Justiça no site da CGMP, contendo as atividades funcionais 

dos membros do MPMS.

 z Eleitoral: relatório retirado dos sistemas e encaminhado mensalmente à Procuradoria Regional Eleitoral.

 z Inspeção nas Delegacias de Polícia e cadeias públicas onde houver adolescentes em conflito com a lei 

(Resolução nº 6/2009-PGJ, de 19.3.2009): encaminhados, quando houver adolescentes, à CGMP até o dia 

10 de cada mês.

 z Livro de Registro e Atendimento do Plantão da Comarca (Resoluções nº 19/2012-PGJ e nº 20/2012-PGJ, 

ambas de 5.6.2012): encaminhado 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.

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 (CNCGMPEU)

 z 119ª Reunião, no período de 13 a 15.5.2020, por videoconferência, com solenidade de posse da nova 

diretoria.

 z 120ª Reunião, nos dias 1º e 2.10.2020, por videoconferência.

 z 121ª Reunião, nos dias 3 e 4.12.2020, por videoconferência.
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10.3.3.2 Outras reuniões e participações do Corregedor-
Geral e do Corregedor-Geral Substituto

 z Participação do Corregedor-Geral do Ministério Público à época, 

Marcos Antonio Martins Sottoriva, na live “O acordo de não perse-

cução penal pela ótica da Corregedoria-Geral do Ministério Público 

Estadual”, realizada pela Escola Superior dos Advogados (ESA/MS), 

transmitida pelo Instagram, no dia 3.6.2020.

 z Participação do Corregedor-Geral do Ministério Público, Silvio Cesar 

Maluf, na live Papo de Escola “O Ministério Público em tempos de 

covid-19 – desafios e perspectivas da Procuradoria-Geral de Justiça, 

da Corregedoria Nacional e da Corregedoria Estadual”, com o Corre-

gedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, e o Procu-

rador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, 

promovido pela ESMP-MS e transmitido via Microsoft Teams, em 

10.9.2020.

Figura 129. Fôlder de divulgação 

da live Papo de Escola “O Ministério 

Público em tempos de covid-19 – de-

safios e perspectivas da PGJ, da Cor-

regedoria Nacional e da Corregedoria 

Estadual”, com a participação do Pro-

curador-Geral de Justiça, do Correge-

dor Nacional do Ministério Público e 

do Corregedor-Geral do MPMS.

 z Participação do Corregedor-Geral do MPMS, dos Assessores 

Especiais Antonio André David Medeiros e Elcio Felix D’Angelo, bem 

como dos servidores da CGMP no seminário “Inteligência, Contrain-

teligência e Segurança Orgânica – Papel das Corregedorias”, minis-

trado pela instrutora Francis Mara Schiessl, realizado em 30.9.2020.
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 z Participação do Corregedor-Geral do MPMS no “X Congresso Estadual do Ministério Público de Mato 

Grosso do Sul”, realizado nos dias 3 e 4.12.2020.

10.3.3.3 Reuniões, designações e participações dos 
Assessores Especiais da CGMP

 z Participação do então Assessor Especial Reynaldo Hilst Mattar em reunião do CNCGMPEU realizada por 

videoconferência, presidida pela então Corregedora-Geral do MPSP, Tereza Cristina Maldonado Katurchi 

Exner, sobre as modificações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, no dia 10.1.2020.

 z Participação do então Assessor Especial Reynaldo Hilst Mattar na 1ª reunião do Grupo de Trabalho 

criado pela Portaria nº 109/2020-PGJ, de 14.1.2020, para analisar os impactos institucionais da Lei nº 

13.964/2019 no âmbito do MPMS, no dia 14.1.2020.

 z Participação do então Assessor Especial Reynaldo Hilst Mattar em reunião do Gabinete Gestor de Crise, 

presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e composto por outras autoridades, com a finalidade de 

discutir sobre o estabelecimento do RDAU como medida de prevenção ao contágio pela covid-19, em 

19.3.2020.

 z Participação dos então Assessores Especiais Jiskia Sandri Trentin e Reynaldo Hilst Mattar na reunião por 

videoconferência do Grupo Nacional de Assessores Especiais de Corregedorias dos Ministérios Públicos 

(GNAE), realizada via Microsoft Teams, sob a coordenação da presidente do grupo, Nathalie Kiste Malveiro, 

Assessora Especial da Corregedoria-Geral do MPSP, para tratar da atuação das Corregedorias-Gerais 

durante a pandemia do novo coronavírus, no dia 4.6.2020.

 z Designação dos Promotores de Justiça Antonio André David Medeiros e Elcio Felix D’Angelo, Assessores 

Especiais do Corregedor-Geral, para, sem prejuízo de suas funções, comporem o Ceti, na qualidade de 

titular e suplente, respectivamente, nos termos do art. 2º, inciso III, da Resolução nº 20/2011-PGJ, de 

22.8.2011, conforme a Portaria nº 2505/2020-PGJ, de 15.7.2020.

 z Designação dos Promotores de Justiça Antonio André David Medeiros e Elcio Felix D’Angelo, Assesso-

res Especiais do Corregedor-Geral, para, sem prejuízo de suas funções, comporem o Comitê Gestor de 

Acompanhamento das Atividades Necessárias para a Implantação do SAJMP, na qualidade de titular e 

suplente, respectivamente, conforme a Portaria nº 2506/2020-PGJ, de 15.7.2020.

 z Designação dos Promotores de Justiça Antonio André David Medeiros e Elcio Felix D’Angelo, Asses-

sores Especiais do Corregedor-Geral, para, sem prejuízo de suas funções, comporem o Comitê Gestor 

para Administração e Gerência da Implantação, Manutenção e Aperfeiçoamento das Tabelas Unificadas, 

conforme a Portaria nº 2507/2020-PGJ, de 15.7.2020.

10.3.4 Destaques e projetos realizados

Elaboração do projeto “Fale com o Corregedor”, que consiste em aproximar a CGMP das instituições/autori-

dades que, de alguma forma, acompanham o trabalho do membro inspecionado, dando-lhes espaço para 

realizar críticas, elogios e sugestões sobre o desempenho da atuação ministerial. O projeto foi apresentado 

no Banco de Projetos do CNMP 2020 (PGEA nº 09.2020.00001059-4).
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Elaboração do projeto “Corregedoria Vigilante”, que consiste em aprimorar os trabalhos do Ministério Público, 

mediante a constante vigilância das atividades desenvolvidas pelos membros, por meio de inspeção virtual 

trimestral quanto à regularidade dos serviços dos membros (Ordem de Serviço nº 1/2017-CGMP) e pela 

redução dos intervalos entre as correições. O projeto foi apresentado no Banco de Projetos do CNMP 2020 

(PGEA nº 09.2020.00001059-4).

10.3.4.1 Atividades não procedimentais, atendimentos e outras

Tabela 85. Atividades não procedimentais, atendimentos e outros eventos da CGMP

10.3.4.2 Produtividade da Corregedoria-Geral do MPMS

Tabela 86. Movimentos agrupados por classe

Tipo de atividade Quantidade

Atendimento ao público 40

Evento 15

Reuniões para trato de assuntos institucionais 221

Participação em grupos de trabalho/comissões 5

Participação em palestra como palestrante/debatedor 2

Participação em órgão colegiado 36

Total 319

Classe Quantidade

Consulta 85

Controle e fiscalização 117

Correição ordinária 257

Estágio probatório 1

Inspeção 51

Notícia de fato 50

Procedimento administrativo 41

Procedimento administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil 11

Procedimento de gestão administrativa 150

Processo administrativo disciplinar (PAD) 5
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10.3.4.3 Atuação administrativa

Tabela 87. Expedientes administrativos da CGMP

Expedientes administrativos Quantidade

Avisos 19

Certidões 33

Memorandos 41

Ofícios 953

Ofícios circulares 40

Portarias 15

Protocolos 1.583

Classe Quantidade

Reclamação disciplinar (RD) 187

Sindicância / inquérito administrativo 76

Total 1.031
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