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Processo seletivo

A homologação da relação dos inscritos que passaram a integrar o

cadastro de reserva do 3º processo de seleção simplificado para a

função de Assessor de Procurador, da Procuradoria-Geral do Estado

de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), foi publicada, no Diário Oficial do

Estado (DOE), no início de novembro.

Além da divulgação geral em ordem alfabética dos habilitados, a PGE

também publicou a lista de nomes por área de atuação: Pessoal,

Responsabilidade Civil, Tributário, Administrativo e Atuação Judicial

nos Tribunais Superiores.

Ao todo, a relação de inscritos do cadastro de reserva possui 297
nomes homologados e habilitados que passaram nas duas etapas da

seleção. 

https://www.pge.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/DO10316_05_11_2020.pdf


Precatórios

A PGE, por meio da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos

(Casc) publicou em novembro, no DOE, um novo edital de Acordo

Direto em precatórios. O público-alvo é todos aqueles titulares de

precatórios de responsabilidade de pagamento pelo estado de Mato

Grosso do Sul, de natureza alimentar e comum, em qualquer

segmento da Justiça (Estadual, Trabalhista ou Federal).

A publicação traz algumas alterações nas regras, feitas pela PGE,

em relação aos editais anteriores. A mais relevante trata sobre a

forma de processamento visando dar maior agilidade neste período

de pandemia provocada pelo novo coronavírus. Além disso, para

definir os descontos - que variam de 5% a 40% -, antes era levado

em conta o valor das dívidas, agora vai depender do ano do

orçamento da requisição do precatório.

Todas as pessoas físicas ou jurídicas que tiverem precatórios com o

governo de Mato Grosso do Sul receberão intimação diretamente

dos tribunais de origem (de Justiça do Estado de Mato Grosso do

Sul, Regional do Trabalho da 24ª Região ou Regional Federal da 3ª
Região) do débito já com os cálculos atualizados. Se o credor aceitar

o Acordo Direto será homologado e pago imediatamente, se não

houver consentimento o credor continuará na fila cronológica.

Com a intimação feita pelos tribunais haverá mais celeridade e o

processo, na prática, será completamente digital. A princípio, já
estão disponíveis para a concretização do pagamento dos

precatórios R$ 80 milhões. Até o momento, já foram pagos R$ 7
milhões, resultando em uma economia de R$ 377,9 mil ao Governo

do Estado.  

https://www.pge.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/DO10319_09_11_2020.pdf


Núcleo especializado

atuar nos processos licitatórios de interesse das entidades da

administração indireta do Poder Executivo em trâmite na

Superintendência de Compras e Materiais do Governo do Estado

de Mato Grosso do Sul (Sucomp);

desenvolver outras atividades correlatas ou por determinação

do Procurador-Geral do Estado.

A Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado de

Administração e Desburocratização (SAD) criaram o Núcleo de

Assessoria de Licitação da Administração Indireta com a

competência de:

Entre as considerações para a criação do Núcleo está a necessidade

de aperfeiçoar a eficiência e qualidade dos processos de licitação

das entidades da administração indireta do Poder Executivo tendo

como objetivo ofertar maior celeridade aos processos de compra

dessas instituições.

A composição do setor é de procuradores de Entidades Públicas

designados pela procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti

Sanches Rahim.



PGE em Ação

Nas edições do programa PGE em Ação, exibidas em novembro, os

temas trataram sobre a "Os impactos da pandemia causados pelo

novo coronavírus na instituição” e o início da série “Coordenadorias

Jurídicas da Procuradoria-Geral do Estado".

O primeiro tema foi comentado pela procuradora-Geral do Estado,

Fabíola Marquetti, onde destacou os protocolos adotados para o

enfrentamento à doença e como as mudanças impactam o futuro da

instituição.

A outra temática coube à exibição da Coordenadoria Jurídica

instalada na SAD. A equipe do setor está sob o comando da

procuradora do Estado Doriane Gomes Chamorro a quem concedeu

entrevista ao programa.

O PGE em Ação é exibido quinzenalmente, às terças-feiras, às 7h ou

às quintas-feiras, às 17h; reprises acontecem aos sábados, às

11h30; e aos domingos, às 9h30 na TV Assembleia. Todos os

programas também são replicados pela TV Educativa - canal 4.1 (tv

aberta) e canal 15 (da NET). As pessoas ainda podem acessar o

canal de vídeos nas redes sociais para assistirem a qualquer

momento e se inscreverem para receber a notificação das próximas

edições.

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


Esap

A Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da PGE/MS, realizou

em novembro seu primeiro evento nacional com a colaboração do

Fórum Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias-Gerais

dos Estados e do Distrito Federal (Fonace) e do Colégio Nacional de

Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg).

A webconferência tratou sobre os “5 anos de promulgação do NCPC

e Advocacia Pública” e faz parte do projeto “Advocacia Pública em

Rede”. O evento contou com a participação de procuradores do

Estado de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas; e teve

como mediadora a procuradora da PGE/MS, Nathália dos Santos

Paes de Barros.

“Este foi o último evento da Esap em 2020 e fechamos realizando

com maestria as nossas atividades. Foi um ano de aprendizados, de

descobertas, mas acima de tudo de parcerias e comprometimento”,

afirma a diretora do setor e procuradora do Estado, Ludmila Russi.



Resultados favoráveis

Dentre as diversas ações que a Procuradoria-Geral do Estado

obteve resultados positivos, no mês passado, algumas foram

divulgadas no site oficial. Entre elas, aquela em que a 2ª Câmara

Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) acolheu a

tese da instituição e determinou a inclusão da União no polo passivo

de processo no qual um cidadão sul-mato-grossense, do município

de Maracaju, pleiteiava o fornecimento de medicamento não

incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Referência: Agravo

de Instrumento 2000511-56.2020.8.12.0000

Outro êxito da PGE diz respeito à ação na qual o Juízo da 2ª Vara de

Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca

de Campo Grande acolheu os embargos de declaração apresentados

pela PGE e pelo Ministério Público do Estado (MPMS) que

determinou que um servidor acusado de enriquecimento ilícito

devolva R$ 3,6 milhões aos cofres públicos estaduais. Referência:

Autos n. 0900161-45.2018.8.12.0001 - Campo Grande/MS

Mais uma vitória da PGE no judiciário coube à ação em que os

desembargadores da 4ª Câmara Cível, do TJMS, por unanimidade,

negaram provimento ao recurso em processo de cobrança movido

contra o estado de Mato Grosso do Sul para pagamento de encargos

de empréstimos para recebimento de salários. O tribunal

reconheceu que Estado pagou todos os encargos de empréstimo

requeridos no processo. Referência: Apelação Cível - Nº 0829165-

22.2018.8.12.0001 - Campo Grande



Eventos

Procuradores do Estado da PGE participaram, em novembro, de

eventos nacionais e internacionais. O mês começou com a presença do

doutor Ulisses Schwarz Viana no primeiro webinar internacional do

projeto "Advocacia Pública em Rede". O tema tratado foi “Olhares da

Filosofia e da Sociologia do Direito sobre o ativismo judicial”.

Ele também participou do webinar "Gestão de riscos: Desafio

contemporâneo para a Advocacia Pública estadual" promovido pelo

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Procuradoria-Geral

do Rio Grande do Norte.

Outro procurador do Estado, que representou a PGE de Mato Grosso do

Sul em evento nacional, foi o chefe da Procuradoria de Assuntos

Tributários (PAT) e mestre, Nilton Kiyoshi Kurachi no debate “Questões

atuais de Advocacia Pública Tributária” promovido pelo Instituto

Brasileiro de Advocacia Pública (Ibap).

No IV Encontro Nordeste da Advocacia Pública (Enap), com a temática

“Direito, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável”, o procurador

do Estado e mestre Carlo Fabrízio Campanile Braga foi um dos

convidados e participou da Mesa 3 com a temática “Direito ao

Desenvolvimento, objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e

especificidades regionais”. Sua apresentação foi sobre “A experiência

da PPP de esgotamento sanitário de Mato Grosso do Sul”.

Mais uma vez, a PGE/MS registra presença em eventos nacionais de

contribuição ímpar para a Advocacia Pública e de enriquecimento com a

troca de conhecimentos compartilhados por operadores do Direito.



Fazendo Justiça

A procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti, participou em

novembro dos eventos relacionados à Pactuação do Plano Estadual do

programa Fazendo Justiça que conta com o apoio do Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). 

Houve cerimônia de assinatura entre o Tribunal de Justiça de Mato

Grosso do Sul (TJMS) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além da

solenidade de lançamento do Escritório Social, no Patronato

Penitenciário que é uma das unidades assistenciais da Agência

Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), e ainda

a entrega da obra.

De acordo com a  gestora da PGE as atividades realizadas marcaram

não só os esforços do estado de Mato Grosso do Sul, mas também os

dos operadores do Direito e do Judiciário. "O fato do Estado participar

de uma ação como esta é muito significativo para nós, operadores do

Direito. A importância do Programa e a abrangência que ele tem nos faz

acreditar na superação dos desafios estruturais que caracterizam a

privação de liberdade do País e que nossa Justiça trabalha integrada

com todos os Poderes para diminuir esta realidade”, afirmou. Na

ocasião, ela representou o governador, Reinaldo Azambuja.





Aniversariantes do mês
de Dezembro

DIANA JULIÃO MARTINS

RAFAEL MOTA MACUCO

PRISCILA BARBOSA RODRIGUES

LORENA PRISCILLA SILVA DE ALMEIDA

LUIZA IARA BORGES DANIEL

FÁBIO HILÁRIO MARTINEZ DE OLIVEIRA

GUIDO BREY JR

NATHÁLIA DOS SANTOS PAES DE BARROS

CÁSSIA MARA FONTOURA ROCHA

TALITA SILVA SANTOS

CARLO FABRIZIO CAMPANILE BRAGA

LUAN PEREIRA DA SILVA

RODRIGO BESSA MELHORANÇA 

ARON LUCAS FERREIRA ROSA GOULART

CÁCYLA APARECIDA BAUR ARFUX

ULISSES SCHWARZ VIANA

BRUNA FRANCISCO DE OLIVEIRA

MIKAELA MARIANI MACIEL DE CAMPOS

ISABELA MARIA ROSA DE SIQUEIRA RODRIGUES 

ARLETHE MARIA DE SOUZA

JANE FERNANDES DOS SANTOS

VANESSA DE MESQUITA E SÁ
JANIO ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
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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
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