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Conheça a
Cartilha Digital

 

Está disponível no website da PGE/MS uma versão
digital com a compilação das perguntas mais
frequentes, referentes ao precatório, no caso de
dúvidas consulte a mesma.
 
Você pode acessá-la através do banner em destaque
na capa do nosso website institucional.

http://www.pge.ms.gov.br/acordo-direto-em-precatorio-2020/
http://www.pge.ms.gov.br/acordo-direto-em-precatorio-2020/


PGE já registra 500 pedidos
de Acordos Diretos em
precatórios

 

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio da
Procuradoria de Cumprimento de Sentença e Precatórios
(PCSP), já recebeu desde o dia 7 de janeiro até o
momento, aproximadamente, 500 requerimentos para
celebração do Acordo Direto em Precatórios.O edital foi
publicado em dezembro de 2019 e o prazo termina no dia
27 de março de 2020. 
 
De acordo com a procuradora-Geral, Fabíola Marquetti
Sanches Rahim, as expectativas são as melhores.
“Queremos ultrapassar os resultados do ano passado e
contribuir ainda mais na quitação de débitos do Estado
com os credores”.
 
Resultados 2019
 
Em maio do ano passado, quando foi publicado o primeiro
edital de Acordo Direto 1006 credores preencheram o
requerimento. Desse total, 946 assinaram as
documentações e receberam os valores acordados.
 
Na abertura do edital foram disponibilizados R$ 28
milhões e no fechamento de todo o processo este valor
aumentou para R$ 58,5 milhões. Desse montante final, o
Governo do estado pagou R$ 41,7 milhões o que ocasionou
uma economia para os cofres públicos de R$ 16,8
milhões.Com esse valor economizado foi possível aplica-lo
em políticas públicas como, por exemplo, educação, saúde
e segurança.

http://www.pge.ms.gov.br/pge-ja-registra-500-pedidos-de-acordos-diretos-em-precatorios/




Balanço da Procuradoria-
Geral do Estado é positivo
em 2019

 

O especial do fim de ano da Procuradoria-Geral do
Estado (PGE) apresenta ações efetivas, realizadas em
2019 na instituição, e está com as melhores
expectativas para 2020.

http://www.pge.ms.gov.br/balanco-da-procuradoria-geral-do-estado-e-positivo-em-2019/


Honorários de perito em
caso de justiça gratuita
devem seguir tabela

 

Ao fixar os honorários de perito em caso de Justiça
gratuita, o juízo deve limiar o pagamento de custas
pela Fazenda Pública aos valores constantes na
tabela do tribunal ou do Conselho Nacional de
Justiça. Conforme a Resolução 232/2016 CNJ, é
possível exceder o valor da tabela, mas ainda com
limite, excepcionalmente mediante decisão
fundamentada.
 
Com esse entendimento, a 4ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça reformou decisão do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul que havia estabelecido
os honorários acima do valor da tabela do CNJ.
 
O recurso teve origem em mandado de segurança
impetrado pelo estado após ter sido condenado a
pagar R$ 4,9 mil pela prova pericial, requerida por
uma parte beneficiária da assistência gratuita em
ação declaratória de inexistência de débito.
 
 
Matéria completa no link:

http://www.pge.ms.gov.br/honorarios-de-perito-em-caso-de-justica-gratuita-devem-seguir-tabela/


Credores já podem
entregar pedidos de
Acordo Direto em
precatório na PGE

 

Os pedidos podem ser entregues às unidades da PGE
de 7 de janeiro a 27 de março de 2020; foram
disponibilizados o mínimo de R$ 30 milhões.
 
Até o dia 27 de março todos os credores do estado de
Mato Grosso do Sul, poderão apresentar o pedido de
Acordo Direto em precatório, alimentar e comum, em
qualquer segmento de Justiça (Estadual, Trabalhista
ou Federal), nas unidades da Procuradoria-Geral do
Estado (PGE).
 
O edital de abertura foi publicado no dia 20 de
dezembro do ano passado. A ação é uma iniciativa da
Câmara Administrativa de Solução de Conflitos
(Casc/PGE). Desta vez, já estão reservados para as
negociações, o mínimo de R$ 30 milhões e vale
ressaltar que, para a efetivação do pagamento, será
preservada a ordem cronológica do precatório fixada
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
(TJMS).

http://www.pge.ms.gov.br/credores-ja-podem-entregar-pedidos-de-acordo-direto-em-precatorio-na-pge/


Procuradorias Regionais
da PGE de MS atuarão em
um novo formato de
trabalho

 

Os procuradores da Procuradoria-Geral do Estado
(PGE) começam, no dia 03/02, uma nova dinâmica de
trabalho. Um marco na história da instituição.
 
A partir de agora, a distribuição dos processos deixa
de ser em razão de competência territorial e passa a
ser em razão da matéria. Todas as alterações estão
sendo possíveis devido aos trâmites processuais no
formato digital.
 
“Os avanços tecnológicos e os novos desafios
operacionais da PGE, fará com que este novo modelo
traga otimização do trabalho como um todo. Também
é importante destacar que o intercâmbio e a
integração entre procuradores mais experientes e
aqueles mais novos serão fundamentais para o
sucesso da implementação das mudanças e
melhorias”, afirma Fabíola Marquetti.

http://www.pge.ms.gov.br/procuradorias-regionais-da-pge-de-ms-atuarao-em-um-novo-formato-de-trabalho/


Setor estratégico para MS,
Licitação passa a ter
Coordenadoria Jurídica

 

Para otimizar os processos de Compras do Governo, a
Superintendência de Compras e Materiais da
Secretaria de Estado de Estado de Administração e
Desburocratização (SAD) passou a ter desde
segunda-feira (3.02) um novo formato, com a criação
da Coordenadoria Jurídica do órgão.
 
A mudança, segundo a procuradora-Geral do Estado,
Fabíola Marquetti Rahim, assegura um andamento
mais ágil dos processos de compras, além de garantir
uma atuação consultiva e preventiva e com maior
fluidez para o cotidiano da superintendência.
 
De acordo com a nova designação, além da secretária
Especial, Ana Carolina Nardes, que responde pela
Superintendência de Compras (Sucomp), a
Coordenação Jurídica da Superintendência estará sob
o comando da procuradora Vanessa Mesquita e Sá.
Também integra o órgão, o procurador André
Carvalho, recém-empossado.

http://www.pge.ms.gov.br/setor-estrategico-para-ms-licitacao-passa-a-ter-coordenadoria-juridica/


STJ recebe artigos
científicos para nova
revista jurídica

 

Membros da comunidade acadêmica e pesquisadores
estão convidados a enviar artigos para a primeira
edição da Revista de Estudos Jurídicos do Superior
Tribunal de Justiça (REJuri), que será lançada no
segundo semestre de 2020 com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento do pensamento jurídico
no país.
 
O Gabinete do Ministro Diretor da Revista (função
atualmente ocupada pelo ministro Mauro Campbell
Marques) é responsável pela regulamentação,
editoração, publicação e disseminação da REJuri.
 
Segundo o ministro Mauro Campbell Marques, a
revista vai fomentar o intercâmbio de informações e
de conhecimento entre o STJ, o meio acadêmico e as
demais instituições de natureza pública ou privada,
nacionais e estrangeiras.Sobre o periódico
 

http://www.pge.ms.gov.br/stj-recebe-artigos-cientificos-para-nova-revista-juridica/


Agenda ESAP
 

Acompanhe a agenda de capacitações promovidas
pela ESAP. 

Divulgação
 

Acompanhe a agenda de eventos promovidos por
parceiros.

http://www.pge.ms.gov.br/Geral/esap/agenda-esap/
http://www.pge.ms.gov.br/Geral/agenda/divulgacao/








 
 

O PGE em Ação apresenta neste programa as
principais atribuições e competências da
Corregedoria-Geral da instituição, responsável por
orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a
conduta dos procuradores do Estado.
 
 
 
 
 
Assista às edições anteriores do PGE em Ação
disponíveis em nosso Canal Institucional no YouTube,
inscreva-se.

https://www.youtube.com/channel/UCTtFqTUoqJa1x2mtLKA3sJw
https://www.youtube.com/watch?v=zudUquWs9Rw


Dica de leitura
 

Ler é uma das práticas que mais engrandece o ser
humano. É através do ato de ler que o homem
interage com outros homens por meio da palavra
escrita. Considerando que o leitor é um ser ativo que
dá sentido ao texto. Aqui, quinzenalmente, vamos
sugerir autores que façam você viajar no tempo e se
divertir com histórias elaboradas e finais inesperados.

Pré-carnaval: 7° Baile do
Servidor acontece no dia
15 de fevereiro

 

Com animação da Banda Lilás e do sambista Gideão
Dias, o Governo do Estado promove no dia 15 de
fevereiro (sábado) a 7ª edição do Baile do Servidor. O
objetivo da iniciativa é promover integração e lazer
para os servidores ativos e inativos do poder
executivo estadual.

http://www.pge.ms.gov.br/04-dica-de-leitura/
http://www.pge.ms.gov.br/pre-carnaval-7-baile-do-servidor-acontece-no-dia-15-de-fevereiro/


Aniversariantes do mês
 

ANDRÉIA LAZARI
ANDREA DOS SANTOS DUTRA
VITOR ANDRÉ DE MATOS ROCHA MARTINEZ VILA
WLADIMIR LINS QUADROS
WELLIGTON CARLOS DA COSTA SILVA
GABRIEL DE ARAUJO MAZZINI
ADALBERTO NEVES MIRANDA
THAISA SANCHEZ MONTEIRO FIORAVANTI DIAS
GISLAINY APARECIDA THOMAZIN
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA
ANNA FLAVIA ROCHA
HELDER ANTONIO DE MELO BARBOSA
LAURYANE GOMES GARCIA DE SOUZA
SULEIMAR SOUSA SCHRODER ROSA
JOSY PRISCILA ABRE DE VASCONCELLOS
KARPOV GOMES DA SILVA
JULIANA NUNES MATOS AYRES
NALVA SOUZA MORAES
VINÍCIUS SPÍNDOLA CAMPELO
VINÍCIUS OLIVEIRA DUARTE RAMOS PRÓSPERO
FLÁVIA ALEXSANDRA VERRUCK DE SOUZA
DAVID MARTINS DA SILVA
ISMAEL DA SILVA GODOY
PATRICIA SOUZA DE PAIVA
MARILDA LILLIAN RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA
GLÁUCIA CAMBRAIA DE OLIVEIRA
KAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
ODILON CARDOSO DE FREITAS 
SUZANY GOMES CAVALCANTE
WESLLEY MARTINS DE OLIVEIRA
EDILSON DE SOUZA TRINDADE
GABRIEL AQUINO FRANTZ
NINFA LILIAM DIAS MILANDRI
SANDROELMA MARIA PEREIRA CARDOSO
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A PGE/MS agradece este tempo dedicado à sua
interação com nossa instituição.
 
Acesse mais conteúdos atualizados em nosso website
institucional:
 

www.pge.ms.gov.br
 
Para coloborar com sugestões, críticas ou elogios
envie-nos um e-mail:
 

kjesus@secom.ms.gov.br
 

Jornalista Responsável: Karla Tatiane  |  DRT/MS 027
Formato: NGE - Núcleo de Gestão Estratégica

http://www.pge.ms.gov.br/

