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Mês do Procurador
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 prestou uma singela homenagem
àqueles que em setembro comemoraram a profissão que escolheram: o
“Dia do Procurador” - celebrado em 23 de setembro.
Durante o mês foram divulgadas narrativas emocionantes, românticas,
engraçadas, amigáveis, enfim, de todas as formas e jeitos para que os
leitores se inspirassem e não perdessem a esperança de realizar os seus
sonhos, os seus objetivos.
A série “Inspire-se” pretendeu alcançar o coração dos leitores e fazer
com que as pessoas percebam que todos são capazes… só não pode
parar, desistir de lutar. Para aqueles que não leram é só acessar o
endereço eletrônico da instituição e conhecer um pouquinho de
alguns dos 90 procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul.

Correições da CorregedoriaGeral
No mês de setembro a equipe da Corregedoria-Geral, da
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), realizou correição nas
Coordenadorias Jurídicas instaladas nas Secretarias de Estado de
Infraestrutura (Cjur/Seinfra) e de Administração e Desburocratização
(Cjur/SAD).
“A correição é o momento em que mais nos aproximamos do
procurador do Estado, de sua equipe e do seu ambiente de trabalho,
servindo como complemento à fiscalização permanente e
possibilitando a constatação da regularidade do serviço, a verificação
acerca da desincumbência diária de seus encargos funcionais, do
cumprimento das obrigações legais e das determinações da PGE ou da
própria Corregedoria-Geral, do desempenho e, especialmente, da
eficiência do procurador no exercício de suas funções”, explica a
corregedora-Geral da instituição, Carla Cardoso Nunes da Cunha.
Ela também pontua outra atribuição da correição. “Além disso,
servem as correições para que o corregedor, identificando eventuais
dificuldades que possam estar comprometendo o bom desempenho do
trabalho sob a responsabilidade do procurador e de sua equipe,
apresente à procuradora-Geral do Estado, sugestões de medidas que
entender necessárias à racionalização e à eficiência dos serviços”,
afirma.
Para o mês de outubro as visitas já estão agendadas para serem
realizadas na Procuradoria Judicial da Procuradoria-Geral do Estado
(PGE/PJ); na Coordenadoria Jurídica da PGE, na Secretaria de Estado
de Saúde (Cjur/SES); e na Procuradoria de Saúde, da ProcuradoriaGeral do Estado (PGE/PS).

3º Processo Seletivo
Em setembro a Comissão da Seleção responsável pelo 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),
divulgou a lista de inscrições deferidas no site institucional e
também no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos.
Foram 638 inscrições deferidas de um total de 1.011 efetuadas. De
acordo com o edital publicado na edição nº 10.249, do Diário Oficial
do Estado, a inscrição dos interessados implicaria no conhecimento e
na expressa aceitação das normas e condições estabelecidas na
publicação, em relação às quais não poderia alegar desconhecimento.
O certame é composto por dois períodos: Inscrição e Avaliação
Curricular, ambas de caráter eliminatório. Na primeira etapa não
coube recurso. Já a segunda fase está em andamento e poderá haver
pedido de revisão sobre a eventual não atribuição de pontos em
relação à documentação do interessado.

Atribuições dos PEPs
A edição nº 10.276 do Diário Oficial do Estado (DOE) publicou o
decreto nº 15.515 que regulamenta as atribuições de consultoria
jurídica da carreira Procuradores de Entidades Públicas (PEPs), a fim
de garantir a execução da decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.292/MS.
De acordo com o decreto, desde o dia 11 de setembro, compete aos
PEPs exercer as funções de consultoria e de assessoramento jurídico de
interesse da autarquia ou da fundação a qual esteja vinculado, sob a
supervisão técnico-jurídica da Procuradoria-Geral do Estado.
Também foram publicados novos procedimentos a serem seguidos
pelos PEPs. Tudo pode ser conferido na íntegra, no DOE, nas
páginas 3 a 6.

Acordo Direto em
precatórios
Os trabalhos da Procuradoria de Cumprimento de Sentença e
Precatórios (PCSP), da PGE, relacionados ao edital de dezembro de
2019 que trata sobre o Acordo Direto em precatórios estão na etapa
de conclusão.
A somatória total, até o final de setembro, de propostas realizadas por
credores interessados, após revisão de todas as etapas feita pela equipe,
é de 2.067. Desse resultado geral, 1.715 foram assinados os termos e
praticamente a maioria dos credores já recebeu os valores acordados,
pagos pelos tribunais parceiros – de Justiça de Mato Grosso do Sul
(TJMS), Regional do Trabalho da 24ª Região e Regional Federal da 3ª
Região – de acordo com a origem do crédito.
A PCSP ainda levantou que 279 propostas de solicitação foram
indeferidas, entre alguns dos motivos estão: duplicidade do pedido,
não tinham precatórios com o estado de Mato Grosso do Sul,
documentos já liquidados e não tinham créditos de precatórios.
Ainda durante o levantamento dos pedidos de Acordo Direto houve
19 desistências feitas por credores. Outros 49 aguardam a elaboração
dos cálculos pelo TJMS ou a solução de alguma pendência na
documentação necessária. Mais cinco credores a PGE espera o retorno
com a assinatura de aceitação dos valores ou não para fazer os trâmites
legais finais e enviar o termo de acordo para homologação e
pagamento.
Pela terceira vez que a PGE elabora um edital de Acordo Direto em
precatório e estão disponíveis para a quitação dos créditos
aproximadamente R$ 80 milhões. Em maio de 2019, na segunda
edição, o número de acordos efetivados foi de 946 com o pagamento
de R$ 41,7 milhões – com uma economia para os cofres públicos de
R$ 16,8 milhões.

Íntegra Direito
Previdenciário
Quem tiver interesse em ver ou rever a íntegra do webinar sobre
“Direito Previdenciário: Reforma da Previdência” já pode acessar o
canal de vídeos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
Toda a apresentação do doutor em Direito Público e procurador do
Estado do Rio de Janeiro, Felipe Derbli de Carvalho Baptista, foi de
reflexão sobre a mais recente Reforma da Previdência, promulgada pela
EC 103/2019, e publicada no Diário Oficial da União, em 13 de
novembro de 2019, trazendo uma série de modificações ao sistema
previdenciário brasileiro.
O webinar também contou com a contribuição da procuradora do
Estado de Mato Grosso do Sul e Chefe da Cjur/SAD, Doriane Gomes
Chamorro, como mediadora. O evento foi mais uma ação da Escola
Superior da Advocacia Pública (Esap). Não deixe de acessar o canal e
fique por dentro das novidades da PGE.

Novo software
Desde o dia 30 de setembro, audiências e sessões de julgamento no
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) passaram a ocorrer,
também, pelo aplicativo Microsoft Teams, modelo de comunicação
oficial. A ferramenta virtual é utilizada em reuniões administrativas do
Poder Judiciário, em substituição à solução Google Meet.
Para a utilização em larga escala, foram criadas Salas de Virtuais de
Primeiro Grau, que poderão ser acessadas no link
https://www.tjms.jus.br/salasvirtuais/primeirograu. É importante
usar estes ambientes virtuais, pois facilitam o acesso à sala de audiências,
padronizam as intimações de audiência de videoconferência e evitam
problemas futuros nas intimações em caso de mudança de solução de TI.
Magistrados, servidores, advogados, promotores, defensores e demais
operadores do Direito podem ter acesso a vídeos que orientam a como
realizar audiências utilizando esta nova tecnologia no endereço
https://sti.tjms.jus.br/confluence/pages/viewpage.action?
pageId=191892676. Mesmo o Microsoft Teams sendo a solução de
Tecnologia da Informação oficial do Poder Judiciário de MS, não será
obrigatório e os usuários poderão utilizar outros softwares que tenham
licenças válidas para o ato que será realizado ou praticado.
Com informações da Ascom do TJMS

Eventos
No mês passado a PGE foi representada em eventos nacionais. O
primeiro foi na série Advocacia Pública em Rede com a participação do
procurador do Estado de Mato Grosso do Sul e presidente da Câmara
Técnica do Conpeg, Ulisses Schwarz Viana.
O tema escolhido foi "Advocacia Pública Estadual nos Tribunais
Superiores" com ênfase no trabalho colaborativo feito pela Câmara
Técnica do Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do
Distrito Federal (Conpeg).
Outro webinar que a PGE registrou presença tratou sobre “Perspectivas
e Desafios para o Setor do Saneamento Básico” promovido pelo Tribunal
de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) e contou com
contribuições de especialistas do Estado e de outras regiões do Brasil.
Uma das coordenadoras do evento foi a consultora Legislativa e
procuradora-Chefe da Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do
Estado, na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Cjur/Segov), Ana
Carolina Ali Garcia. A finalidade do evento foi esclarecer todas as
questões discutidas no projeto de lei, bem como atualizar o público alvo
da importância e necessidade da implementação imediata da norma.
De acordo com a edição de 2018 do Diagnóstico de Serviços de Água e
Esgoto do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),
83,6% da população brasileira é abastecida com água, 53,2% tem seu
esgoto coletado e apenas 46,3% tem seu esgoto tratado.

Revista da PGE
A Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da PGE, prorrogou até o
dia 16 de outubro o prazo para as inscrições dos interessados em
apresentar trabalhos a serem selecionados para publicação na Revista da
PGE de Mato Grosso do Sul.
De acordo com a procuradora do Estado e diretora da Esap, Ludmila
Santos Russi, esta decisão foi necessária devido ao momento sensível
provocado pela epidemia do novo coronavírus. "Tivemos pedidos de
interessados para mais uma prorrogação. Como estamos neste período
ímpar ocasionado pela pandemia, decidimos atender às solicitações e,
dessa forma, ao todo daremos exatamente 30 dias a mais para quem tiver
interesse em participar. Lembrando que não haverá mais prorrogação da
data de entrega dos materiais", afirma.
Os interessados em apresentar o trabalho, de acordo com as normas
gerais da ABNT, para seleção e publicação na Revista da PGE/MS
deverão 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”. Os autores também deverão preencher e assinar o
Termo de Cessão Gratuita de Direitos Autorais. A publicação da Revista
da PGE/MS está programada para até o fim deste ano.

PGE em Ação
Nas últimas edições do programa PGE em Ação os temas tratados
foram sobre as entrevistas dos convidados e mediadores dos
webinários realizados pela Esap.
A primeira exibição debateu os impactos positivos da mediação e
arbitragem na solução de conflitos envolvendo a Administração
Pública com a doutora em Direito e procuradora do Estado do
Paraná, Leila Cuéllar, além da participação da procuradora do Estado
de Mato Grosso do Sul, Kemi Helena Bomor Maro.
Já a mais recente abordou a respeito da Emenda Constitucional nº 107
e as condutas eleitorais vedadas. No programa, os principais pontos do
encontro são abordados pelo juiz do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso do Sul (TRE/MS), Olivar Augusto Roberti Coneglian, e
também pelo procurador do Estado, da PGE, Leonardo Campos
Soares da Fonseca.

Previna-se,
você ainda tem muitas coisas
para conquistar.
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MARGARETH DE MIRANDA VIDUANI
ANA MARIA DE JESUS RIBEIRO
DANIELA CORREA BASMAGE
ESTANISLINA DA COSTA NETA
JUDITH AMARAL LAGEANO
VANELI FABRICIO DE JESUS
VIRGINIA HELENA LEITE BARREIRA
RENATA CORONA ZUCONELLI
CARLA BIANCA ALVES OMELLI
FELIPE AUGUSTO DA COSTA CASTELLO
NATALÍ SILVEIRA DOS SANTOS
CANDELÁRIA LEMOS
RODRIGO SILVA LACERDA CESAR
ANA PAULA RIBEIRO COSTA
JOSÉ WILSON RAMOS COSTA JÚNIOR
MARIA ESTELA EUGENIO PEREIRA
VANESSA LINDA LOPES
CLEBERSON SOARES DA SILVA
JEFFREY NEWTON LEMOS DUTRA
RENATO WOOLLEY DE CARVALHO MARTINS
VANESSA ALMEIDA MACEDO
JORDANA PEREIRA LOPES GOULART
LEANDRO DE SOUSA CAETANO DE MELO
PAOLLA KAROLAYNNE DA SILVA PEREIRA
EMILLY MENDONÇA ALBUQUERQUE XAVIER
RAFAEL KOEHLER SANSON
ELISA LOPES BATISTA
ALINE HOLOSBACH
JOAO CLAUDIO DOS SANTOS
MARIA ILMA DUARTE SANTANA
PATRICIA FEITOSA DE OLIVEIRA CHAVES
EDNA LOPES PERES
RENATO MAIA PEREIRA
EDILEUZA REGINA FERREIRA LIMA
IASMIM APARECIDA FAVEIRO CALADO
JULIANA DE SOUZA VIEIRA JUNQUEIRA

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
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