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Casc Saúde

Embora os primeiros registros de demandas judiciais por
medicamentos no Brasil remontam a meados da década de 90, no
âmbito do estado de Mato Grosso do Sul esse fenômeno é mais
recente e pode ser notado com mais intensidade a partir do ano de
2010, quando o número per capta de processos judiciais relativos à
saúde saltou de 2,16 processos por 100 mil habitantes para 28,62,
conforme a pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) em 2018.



Diante desse panorama, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em
conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Defensoria
Pública Estadual (DPE), assinou em outubro de 2019 um convênio
com a finalidade de estabelecer a mútua cooperação entre as
instituições visando a formalização de acordos administrativos na área
da saúde por meio da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos
(Casc/PGE) e, consequentemente, a diminuição da judicialização.

Assim, os resultados começaram a aparecer desde o início deste ano.
Atualmente, MS dispensa por mês a quantidade de 1.464 unidades de
medicamentos através da Casc, ou seja, no período de janeiro a junho
de 2020 já foram disponibilizados, por meio do convênio, 8.784
unidades contemplando 76 pacientes somente de Campo Grande que
precisam de remédios para continuar tendo uma mínima qualidade de
vida.

As entregas especificamente da Casc são realizadas às sextas-feiras, das
7h30 às 12h, no prédio da Casa de Saúde (rua Onze de Outubro, 220
- Cabreúva). Todos os medicamentos e insumos são aqueles não
padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

Para o campo-grandense conseguir receber medicamentos pela Casc é
fundamental passar necessariamente primeiro pela DPE que, neste
período de pandemia provocada pelo novo coronavírus, está
atendendo on-line. Por enquanto, o projeto é piloto para as devidas
melhorias e adequações, mas o intuito é que seja ampliado
futuramente para as macrorregiões do Estado.

http://www.pge.ms.gov.br/?page_id=3442


Processo Seletivo

De 12 a 21 de agosto, este foi o prazo para as inscrições do 3º Processo
de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro
Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção
Gerencial e Assessoramento, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE),
para exercício de funções de natureza técnica especializada.

Todas as etapas estão sendo dirigidas e organizadas pela Comissão de
Seleção. A remuneração referente à função é de R$ 2.029,76 acrescida
de 100% de gratificação pelo exercício de cargo em comissão. O
ocupante do cargo realizará atividades de nível superior de
assessoramento jurídico/administrativo à PGE.

O Processo de Seleção Simplificada é composto por duas etapas:
Inscrição e Avaliação Curricular, ambas de caráter eliminatório. Tanto
a relação dos inscritos para o certame quanto a dos habilitados para a
função estarão disponibilizadas nos endereços
www.concursos.ms.gov.br e www.pge.ms.gov.br. Informações ou
dúvidas poderão ser obtidas, exclusivamente, pelo e-mail
esap@pge.ms.gov.br. O Processo Seletivo foi publicado na edição nº
10.249 do Diário Oficial do Estado.

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


Revista da PGE

Termina dia 16 de setembro o prazo para os interessados em
apresentar trabalhos a serem selecionados para publicação na Revista
da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS).
O edital foi publicado na edição nº 10.237 do Diário Oficial do
Estado.

Os interessados devem encaminhar o material à Escola Superior da
Advocacia Pública (Esap), da PGE, exclusivamente, através do correio
eletrônico esap@pge.ms.gov.br, com o assunto: “Trabalho para
publicação na Revista da PGE/MS”. 

O objetivo da Revista da PGE/MS é disponibilizar um fácil acesso aos
trabalhos produzidos por procuradores do Estado de Mato Grosso do
Sul, operadores jurídicos e demais autores que tenham seus trabalhos
selecionados pela Comissão Editorial, com a publicação de temas de
interesse da advocacia pública em geral, além de trabalhos da
Instituição.

A publicação pretende auxiliar o leitor na pesquisa de temas
jurídicos relevantes, subsidiar debates sobre a legislação federal e
estadual e divulgar um pouco da produção jurídica diária da PGE.
Estará disponível na forma eletrônica e publicada no site oficial da
instituição.

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


Fragmentação de
Documentos

Em agosto a PGE realizou a 3ª fragmentação de documentos. Este
procedimento teve início em dezembro de 2019 e, até o momento,
aproximadamente 1,5 tonelada de papeis já foram fragmentados.
Todas as etapas do trabalho são supervisionadas por servidores da
Coordenadoria da PGE (Copge) que, por sua vez, são orientados pela
equipe da Coordenadoria Especial de Gestão Documental, da
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

A avaliação dos papeis que podem ser enviados para a fragmentação
foi realizada de acordo com a tabela de temporalidade de documentos
elaborada pela Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo
(Cada), da PGE.

A efetiva separação documental está de acordo com a lei vigente, por
meio do decreto nº 15.168 de 25 de fevereiro de 2019, no qual aprova
o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade dos
documentos das atividades-meio, produzidos pela Administração
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.



PGE em Ação

As edições do PGE em Ação abordaram em agosto os temas:
"Elaboração do manual sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade" e
"Edição dos manuais para padronização de editais de licitação e
renegociação de contratos". Concederam entrevista ao programa as
procuradoras do Estado Jessica Campos Savi e Renata Corona
Zuconelli, respectivamente. 

O Programa trouxe como novidade desta segunda temporada, a partir
da 6ª edição, a repaginação do cenário e da vinheta. A instituição
definiu a nova abertura tendo como base as cores e fonte da
identidade visual já adotada, além de optar por ser mais impactante,
direta e humanizada. Lembrando também que uma introdução não
pode ser extensa e sua duração precisa ter, no máximo, 10 segundos.

Já em relação ao cenário, a partir de agora, com exceção das
entrevistas realizadas com os convidados dos webnários da Escola
Superior da Advocacia Pública (Esap), por ser on-line, o intuito é de
que todas as outras sejam realizadas em estúdio tendo como fundo a
identidade visual da PGE.

O PGE em Ação é destinado a divulgar a atuação e finalidade
institucional da PGE de Mato Grosso do Sul, suas unidades, eventos
apoiados e realizados pela Esap e serviços administrativos executados
pela PGE e colocados à disposição dos cidadãos.

https://www.pge.ms.gov.br/manuais-elaborados-pela-procuradoria-geral-do-estado-e-tema-do-pge-em-acao/


Atividades do Conpeg

as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referentes
aos precatórios – Estas requisições de pagamento expedidas pelo
Judiciário para cobrar municípios, estados ou União têm sido
pauta constante entre os procuradores-Gerais;
as agendas com o Congresso Nacional – O Conpeg vem
contribuindo para o desenvolvimento de projetos que são
analisados e votados na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal em uma ordem crescente de participação;
a reorganização institucional do Conpeg – devido ao
fortalecimento da entidade em âmbito nacional e da união dos
estados e do Distrito Federal, a atual diretoria da entidade propôs
aos integrantes do Colégio uma reformulação institucional que
perpassa, por exemplo, pelas áreas da comunicação, eleição do
colegiado, grupos de trabalho e receita.

O Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do
Distrito Federal (Conpeg) retomou às atividades no dia 20 de agosto.
Devido à pandemia do novo coronavírus, o colegiado suspendeu por
alguns meses as reuniões para que os procuradores-Gerais pudessem se
concentrar nas melhores estratégias de orientação e apoio aos gestores
estaduais onde atuam para a execução das ações contra a covid-19.

O retorno do encontro dos 27 membros do Conpeg foi por meio de
reunião virtual, em uma plataforma digital. Na ocasião, discutiram
sobre:

Também durante a reunião, coube à procuradora-Geral de MS,
Fabíola Marquetti Sanches Rahim, a sugestão da reorganização
institucional. Para ela, a presença do Conpeg no cenário nacional
tende a ser cada vez mais frequente e maior. “Nós lutamos pela
unidade, por um bem maior que reflete direta ou indiretamente para a
sociedade brasileira. A opinião do Conpeg em muitas das análises,
tanto na Câmara quanto no Senado, têm contribuído a evitar que
propostas que não estejam de acordo com o que é melhor para os
brasileiros sejam aprovadas”, afirmou.



Webinários da Esap

Com o intuito de promover atualização e esclarecimentos de assuntos
pertinentes à rotina de trabalho dos procuradores do Estado, a Escola
Superior da Advocacia Pública (Esap), realizou, em agosto,  webinários
sobre Direito Eleitoral e Direito Previdenciário.

O primeiro tratou a respeito da “Emenda Constitucional nº 107 e as
condutas eleitorais vedadas” com as contribuições do juiz de Direito do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Olivar Augusto
Roberti Coneglian e do procurador do Estado, da PGE, Leonardo
Campos Soares da Fonseca.

Já o segundo, discutiu o “Direito Previdenciário: Reforma da
Previdência” com as participações do doutor em Direito Público e
procurador do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Derbli de Carvalho
Baptista e da procuradora do Estado, Doriane Gomes Chamorro, como
mediadora.

Desde julho a Esap oferece à população a íntegra dos conteúdos dos
webinários realizados. A qualquer momento as pessoas podem acessar o
canal de vídeos da PGE para terem alcance a mais um produto oferecido
pela instituição e também se inscreverem para receber a notificação de
novos conteúdos.

https://www.youtube.com/channel/UCTtFqTUoqJa1x2mtLKA3sJw


Participação em Eventos

Em agosto a Procuradoria-Geral do Estado participou de três eventos
virtuais a convite. Logo no início do mês foi realizada a live  “A
Procuradoria do Estado e sua importância durante a pandemia”
promovida pela Escola Superior de Advocacia, da Ordem do Advogados
do Brasil – seccional Mato Grosso do Sul (Esa-OAB/MS) que contou
com a participação da procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti.

Ainda na primeira quinzena de agosto, os procuradores do Estado
Cristiane Müller Dantas e Fabio Hilário Martinez de Oliveira
registraram presença no evento "Advocacia Pública em rede" que é uma
série com o objetivo de debater os temas de maior interesse das
instituições das carreiras constitucionais da Advocacia Pública. O evento
foi promovido pela Rede Nacional de Gestão Estratégica das PGEs e
PGDF (Renagep).

A consolidação da Renapeg tem como objetivo fomentar as ações
estratégicas locais e compartilhar as experiências exitosas para que as
PGEs alcancem um desenvolvimento célere e uma melhor produção de
bons resultados.

Já nos últimos dias do mês, o projeto “Diálogos PGE”, da Procuradoria-
Geral do Maranhão, teve a presença do procurador do Estado, Ulisses
Schwarz Viana, que contribuiu nas discussões sobre a “Atuação da
Advocacia Pública estadual junto aos tribunais superiores”.



Resultados Favoráveis

Por unanimidade, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul acatou defesa elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado
(PGE) e negou provimento ao recurso de uma empresa federal que
buscava a declaração da ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de
estornar créditos por força de diferimento e também pela declaração do
direito de transferir créditos de Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) entre seus estabelecimentos.

A PGE evitou que dezenas de milhões fossem utilizados de maneira
contrária à lei e que impactaria em uma enorme perda para o erário.
Referência: Ação ordinária 0802968-67.2018.8.12.0021

Outro resultado favorável foi em ação de indenização movida por preso
em regime fechado que reclamava do atraso na progressão do regime de
cumprimento de pena de 19 dias. A 3ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado. A ação
ganhou destaque nacional no portal de notícias Migalhas que é
referência para aqueles que atuam na área do Direito. Confira a matéria
completa neste link. Referência: Ação 0801631-33.2019.8.12.0013

Mais um êxito para a Instituição adveio de julgamento na 2ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça que acolheu recurso interposto pela PGE e
reduziu valor arbitrado a título de honorários periciais para ajustá-lo à
Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Referência: Agravo
de Instrumento 2000464-82.2020.8.12.0000.

https://www.migalhas.com.br/
https://www.migalhas.com.br/quentes/332545/va-trabalhar-honestamente-diz-desembargador-a-condenado-por-trafico-de-drogas


Inspire-se

Em tempos tão duros no qual a humanidade passa em 2020 onde uma
das maiores provas de amor é, justamente muitas vezes, estar longe de
quem amamos, o Portal da PGE presta uma singela homenagem àqueles
que em setembro comemoram o dia da profissão que escolheram ou
foram escolhidos: o “Dia do Procurador” - celebrado em 23 de setembro.

Durante os próximos dias você vai conhecer histórias emocionantes,
românticas, engraçadas, amigáveis, enfim, de todas as formas e jeitos para
que não perca a esperança de realizar os seus sonhos, os seus objetivos.

A série “Inspire-se” pretende alcançar o seu coração e fazer com que
perceba que você é capaz e que, sim, todos nós podemos ser o que
queremos e mais ainda devemos aproveitar as oportunidades que
aparecem em nossas vidas… só não podemos parar, desistir de lutar.

As publicações vão destacar um pouquinho da história daqueles que, em
caráter exclusivo, realizam a representação do Estado e a defesa de seus
direitos e interesse nas áreas judicial, extrajudicial e administrativa, além
das atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.

Leia, diariamente, a série e “Inspire-se” no Portal da PGE.

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


O Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio
da Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP, criada no ano
de 2014 junto ao Conselho Federal de Medicina - CFM.

Por meio dela, buscamos conscientizar a população sobre os
fatores de risco para o comportamento suicida e orientar para
o tratamento adequado dos transtornos mentais, que
representam 96,8% dos casos de morte por suicídio.

Acesse a página completa com várias informações e materiais
disponíveis para download.

https://www.setembroamarelo.com/
https://www.setembroamarelo.com/
https://www.setembroamarelo.com/


Aniversariantes do mês
de Setembro

SÉRGIO RODRIGUES SOUZA
EIMAR SOUZA SCHRODER ROSA
LUANA BEZERRA MASCARENHAS
SORAYA SAAD SAYEGH
BRUNA KAROLINE ROSA DO AMARAL
PAULA LOUREIRO GARCIA DE FIGUEIREDO
NEDYSON AVILA GORDIN
PABLO HENRIQUE GARCETE SCHRADER
MARIA LENIR RIGHEZ GONÇALVES
SENISE FREIRE CHACHA
PRISCILLA DE SOUZA MATOZO
TAÍS FERACINI DUENHAS MONREAL
HENRI DHOUGLAS RAMALHO
AUGUSTO ROBERTO MARCHINI
BRUNO SALLES DE LUCENA
ANGELA ADÉLIA DRESCH
CARLOS AUGUSTO DAUZAKER FLORES
FABÍOLA MARQUETTI SANCHES RAHIM
JACI FAUSTINO DA FONSECA
MARCUS VINÍCIUS SAMPAIO DE BRUM
LUCICLEIA DA SILVA LIMA

1
2
3
4
5
5
6
6
8
8
9
12
13
15
18
24
24
24
26
26
28



A PGE/MS agradece este tempo dedicado a sua
interação com nossa instituição.

Acesse mais conteúdos atualizados em nosso website
institucional: www.pge.ms.gov.br

Para colaborar com sugestões, críticas ou elogios
envie-nos e-mail para:

comunicacao.pgems@gmail.com

Edição e Diagramação:
Núcleo de Gestão Estratégica (NGE)

Colaboração:
Karla Tatiane - Jornalista | DRT/MS 027

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

