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Boas Festas!
 

Prestes do término de um ano insólito, cheio de surpresas, trabalho

árduo, reinvenções e descobertas nada mais justo do que

celebrarmos por tudo o que somos e conquistamos!

Nós, gestores da Procuradoria-Geral do Estado, só temos uma

palavra a dizer: Gratidão. 

Agradecemos a todos que integram a equipe desta instituição e que,

respeitando as diferenças e as adversidades, conseguiram com

muito empenho resultados extraordinários em tempos tão

complexos.  

Que todas as conquistas sejam exaltadas e todos os feitos sejam

lembrados. 

Que nossa vivência neste tempo nos torne mais humanos, fortes e

destemidos para lutar pelo que há de mais precioso: a vida.

Que 2020 termine e dê lugar a um Novo Ano que trará novos

desafios e vôos mais altos para todos nós abrindo portas para

oportunidades e despertando um sorriso no rosto - de cada um - que

dure o ano todo.

Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a oferecer

o nosso melhor sempre porque para nós, vencer não é exceção; é

determinação.  Feliz Natal e Próspero Ano Novo!  

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS)

Fabíola Marquetti Sanches Rahim 

Procuradora-Geral do Estado

Márcio André Batista de Arruda

Procurador-Geral Adjunto do Estado do Contencioso

Ivanildo Silva da Costa

Procurador-Geral Adjunto do Estado do Consultivo



Reforma  do Parque
 

Desde o início da década de 1980, ano da primeira entrega do

complexo administrativo do Parque dos Poderes - referente às

instalações das secretarias estaduais - nunca houve nenhuma

reforma. O local possui este nome por concentrar, atualmente, as

sedes administrativas dos poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário de Mato Grosso do Sul. 

Quase 40 anos depois, o Governo do Estado anunciou uma completa

revitalização do espaço e com a garantia do governador, Reinaldo

Azambuja, de que não haverá nenhum desmatamento. “Embora seja

necessário ampliar alguns prédios públicos, nós vamos fazer sem

nenhum dano ambiental, sem desmatar”, afirmou.



 

Para que tudo transite na legalidade e transparência, com a

contribuição da Procuradoria-Geral (PGE), foi devolvido ao Estado -

após suspensão de uma decisão liminar concedida pelo Tribunal de

Justiça (TJMS) - as atribuições sobre este assunto,

especificamente ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do

Sul (Imasul) conforme legislação vigente. 

A procuradora-Geral de Mato Grosso do Sul, Fabíola Marquetti

Sanches Rahim, explicou que a suspensão da liminar impediu uma

intervenção na área administrativa do Estado. “O que a PGE pleiteou

foi o restabelecimento da ordem administrativa como as atribuições

do Imasul e a aplicabilidade da lei vigente, que não poderia ser

suspensa  sem o ajuizamento de Ação Própria", disse.

A reserva florestal ecológica possui 285 hectares e a reforma do

espaço vai unir resgate histórico com preservação do meio

ambiente. O valor estimado do projeto é de R$ 19 milhões.

Com informações da Subsecretaria de Comunicação - Subcom



PGE em Ação
 

O PGE em Ação termina o ano com a exibição dos programas que

abordam as Coordenadorias Jurídicas das Secretarias de Estado de

Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho e de Saúde.

No início do mês, o procurador do Estado Wagner Moreira Garcia,

chefe da  Cjur/Sedhast explicou como é sua atuação e da equipe no

local. A próxima edição será exibida dia 22 e conta com a

participação do procurador-Chefe da Cjur/SES, Kaoye Guazina

Oshiro.  Desde novembro a Procuradoria-Geral do Estado iniciou a

apresentação das Coordenadorias Jurídicas. 

A série continua em 2021 com a apresentação das demais

coordenadorias até completar o total das 11 que atuam,

incansavelmente, em prol da sociedade.

Especial - A partir de janeiro será exibida uma edição Especial do

programa abordando, sucintamente, os temas tratados neste ano.

Concomitantemente, as exibições das Coordenadorias Jurídicas não

serão interrompidas.

A equipe do PGE em Ação agradece a parceria de todos que

participaram, direta ou indiretamente, de alguma das 15 edições de

2020 e promete novidades para o próximo ano. Aguardem!

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


Precatórios
 

Até a primeira quinzena deste mês de dezembro o Tribunal de

Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) efetuou o pagamento de mais

de R$ 7 milhões em precatórios de acordo com as regras do edital

vigente para Acordo Direto divulgado pela PGE.

Precatório é um procedimento administrativo que tramita perante o

Tribunal de Justiça para pagamento das dívidas da Fazenda Pública

quando esta for condenada em processo judicial, após

encaminhamento da requisição judicial pelo juiz prolator da

sentença. Via de regra, os pagamentos são realizados conforme a

ordem cronológica de apresentação dessas requisições.

Para celebração dos Acordos Diretos, conforme o

Edital/Casc/PGE/MS/Nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do

Estado nº 10.319 devem os credores concordar com deságio que

varia entre 5% e 40%. Esse percentual se altera segundo a

expectativa de tempo para recebimento do crédito, ou seja, quanto

mais antiga a dívida, menor o percentual de desconto.

Com informações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul -

TJMS

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


Resultados PGE
 

A 4ª Seção Cível, do TJMS, acolheu os embargos de declaração da

PGE, outorgando-lhes efeitos infringentes para modificar a

sentença, contrária ao Estado, em um mandado de segurança

impetrado por uma empresa que oferta serviços de limpeza e

conservação. 

Assim, a atuação da PGE, ao conseguir os efeitos infringentes nos

embargos de declaração, por unanimidade, obteve indeferimento do

mandado de segurança, ratificando os princípios da licitação -

isonomia e o sigilo das propostas -, bem como garantiu ao Estado a

manutenção de um importante contrato administrativo,

regularmente licitado. Referência: Embargos de Declaração Cível -

Nº 0804423-59.2020.8.12.0001/50000 - Campo Grande

Outro feito da instituição refere-se a dois processos nos quais

foram questionados atos do Departamento Estadual de Trânsito de

Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e, em ambos os casos, a PGE

conseguiu, por unanimidade, votação favorável das ações. As

atuações exitosas aconteceram na 2ª Câmara Cível, da Capital, e na

4ª Câmara Cível, no município de Ribas do Rio Pardo. Para mais

detalhes, os interessados podem acessar, respectivamente: 

 Referência: Agravo de Instrumento - Nº 1411596-

88.2020.8.12.0000 - Campo Grande e Referência: Apelação Cível -

Nº 0800592-19.2016.8.12.0041 - Ribas do Rio Pardo.



Estudos para procuradores
 

A PGE publicou na Diário Oficial do Estado (DOE), a resolução

CS/PGE/MS/Nº 009 em que disciplina o regime especial de trabalho

e o afastamento do procurador do Estado para participação em

cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu e de pós-

doutorado, assim como cursos de curta e média duração, realizados

no País ou no exterior.

A decisão foi tomada após considerar alguns pontos importantes

para a atuação do procurador do Estado, entre elas: a necessidade

de aperfeiçoamento profissional para o desempenho das

atribuições do cargo, a crescente complexidade das tarefas

realizadas pelos mesmos e a inexistência de ampla oferta de cursos

de pós-graduação strictu e  latu sensu no Estado.

Ao procurador do Estado beneficiado com o afastamento para

conclusão do curso caberá, gratuitamente, contribuir com aulas e

palestras, os conhecimentos adquiridos e participar de atividades

de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento, na área de sua

especialização quando solicitado pela Escola Superior da Advocacia

Pública (Esap), da PGE.

https://www.pge.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/DO10352_16_12_2020.pdf


Retrospectiva
 

A Procuradoria-Geral do Estado está publicando no site oficial

textos sobre as ações realizadas no ano de 2020. A retrospectiva

destaca alguns dos diversos assuntos que foram notícia na

instituição. A ideia é relembrar e agradecer o quanto que o trabalho

em equipe é fundamental para o sucesso e os resultados positivos

em qualquer área de atuação. 

Mesmo em um momento histórico, marcado pela pandemia do novo

coronavírus (covid-19), a PGE conseguiu alcançar diversas metas

idealizadas no início do ano e ainda atendeu muitas que apareceram

durante o processo de adaptação aos novos tempos impostos pela

doença.

Então, não perca! Acompanhe diariamente as publicações e fique

bem informado(a). 

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






Aniversariantes do mês 
de Janeiro

 

01 - Rafael Henrique Silva Brasil 

06 - Maria Sueni de Oliveira 

08 - Rafael Coldibelli Francisco 

08 - Thais Gaspar 

14 - Cláudia Elaine Novaes Assumpção 

17 - Jaime Caldeira Jhunyor 

18 - Nilton Kiyoshi Kurachi 



 

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:
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