
  

 

Rua Presidente Manuel Ferraz de Campos Salles, 214 - Jardim Veraneio — CEP 79.031-907 — Campo Grande (MS) 
Telefone: (67) 3318-2000 - www.mpms.mp.br 

Procuradoria-Geral de Justiça 
 
 

Resolução nº 007/2020-PGJ, de 19 de março de 2020. 

Dispõe sobre a criação do Gabinete de Gestão de Crise - 

COVID-19, bem como a instituição do Regime Diferenciado 

de Atendimento de Urgência (RDAU) no âmbito do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso 

V, da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994, e 

CONSIDERANDO o pedido de reconhecimento de estado de 

calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19, formulado pela 

Presidência da República por meio da Mensagem nº 93, publicada na edição extra do 

Diário Oficial da União do dia 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 15.391, de 16 de março de 2020, do 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), no 

território sul-mato-grossense; 

CONSIDERANDO o Decreto n° 14.195 de 18 de março de 2020, da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande, que declara situação de emergência no 

município de Campo Grande e define medidas de prevenção e enfrentamento à doença 

COVID-19; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de 

plantão extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o 

objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, COVID-19, e garantir o acesso à 

justiça neste período emergencial; 

CONSIDERANDO as Portarias CNMP-PRESI nº 48, de 19 de março de 

2020, e PGR/MPU nº 76, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional do Ministério 

Público e da Procuradoria-Geral da República, respectivamente, que dispensaram o 
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comparecimento presencial nas unidades do Ministério Público da União a partir de 19 

de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.721, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que estabelece horário 

excepcional de funcionamento do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e 

determina a suspensão dos prazos processuais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Diante da necessidade de adoção de medidas de prevenção e 

contenção do contágio pelo COVID-19, fica instituído o Gabinete de Gestão de Crise – 

COVID-19 no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS). 

Art. 2º O Gabinete de Gestão de Crise – COVID-19 será presidido pelo 

Procurador-Geral de Justiça e secretariado pelo Secretário-Geral do MPMS e também 

composto pelos seguintes integrantes: 

I – Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico; 

II – Procurador-Geral Adjunto de Justiça Administrativo; 

III – Corregedor-Geral do MPMS; 

IV – Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça; 

V – Assessores Especiais do Procurador-Geral de Justiça; 

VI – Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado (Gaeco); 

VII – Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do 

Ministério Público (ASMMP); 

VIII – Assessor Militar Coordenador do Setor de Segurança e Apoio 

Técnico Operacional. 

Parágrafo único. Poderão ser convidados como integrantes eventuais 

outros membros do Ministério Público. 

Art. 3º Fica estabelecido o Regime Diferenciado de Atendimento de 

Urgência (RDAU), que consistirá nas providências urgentes, excepcionais e temporárias 

previstas nesta Resolução, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, podendo 

ser alterado por ato do Procurador-Geral de Justiça, como medidas de prevenção e 

contenção do contágio pelo COVID-19. 
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Art. 4º Ficam suspensos o atendimento e a prática de atos que envolvam 

a presença de público externo nas sedes do Ministério Público durante o período do 

RDAU, ressalvados os casos urgentes e de relevante interesse público, que serão 

atendidos nos dias úteis, no período das 12h às 18h, preferencialmente por meio 

eletrônico ou por telefone, sem prejuízo dos demais canais de comunicação disponíveis 

no sítio do MPMS (www.mpmp.mp.br). 

§ 1º As unidades do Ministério Público deverão disponibilizar, na área 

externa das sedes, em local visível, o número de contato telefônico, o endereço 

eletrônico (e-mail), bem como o horário disponível de atendimento, pelos quais o cidadão 

terá acesso ao atendimento remoto. 

§ 2º Os membros do MPMS deverão organizar a equipe dos servidores 

responsáveis pelo atendimento remoto, definindo seus integrantes, que atuarão em 

sistema de rodízio, informando à Procuradoria-Geral de Justiça, no e-mail 

rdau@mpms.mp.br, a relação nominal das pessoas, bem como os endereços eletrônicos 

e números telefônicos que serão disponibilizados à população, para divulgação no sítio 

eletrônico do MPMS. 

§ 3º Fica mantido o atual sistema de plantão, nos respectivos horários já 

fixados, conforme disponibilizado no sítio eletrônico do MPMS. 

Art. 5º Durante a vigência do RDAU, fica instituído o regime de 

teletrabalho obrigatório a todos os membros, servidores e estagiários do MPMS. 

§ 1º O comparecimento do membro e do servidor às sedes do Ministério 

Público será realizado apenas quando necessário ao desempenho de suas atribuições. 

§ 2º Mesmo diante da instituição do teletrabalho obrigatório, as regras 

de substituição automática dos membros do MPMS permanecem inalteradas. 

§ 3º Os servidores e estagiários que não tiverem equipamentos 

particulares para acesso remoto aos sistemas do MPMS, ou que exerçam normalmente 

atividades incompatíveis com o teletrabalho, poderão realizar trabalhos específicos 

determinados pela chefia imediata. 

§ 4º Os estagiários do MPMS poderão ser dispensados do teletrabalho, 

a critério da chefia imediata, durante a vigência do RDAU, regulamentado por esta 

Resolução. 

§ 5º Deverão ser mantidos os serviços essenciais da área administrativa 

da Procuradoria-Geral de Justiça, dos seus respectivos grupos especiais, da 

Corregedoria-Geral do Ministério Público, em regime de rodízio, mediante 
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comparecimento pessoal dos servidores na sede da Instituição, lotados nos respectivos 

setores competentes, no período das 12h às 18 horas. 

§ 6º O teletrabalho, fixado nos termos desta Resolução, bem como dos 

atos praticados em substituição automática, não ensejarão a percepção de gratificação, 

compensação futura, banco de horas, ou qualquer outra vantagem pessoal. 

§ 7º Ficam suspensas, durante a vigência do RDAU, as visitas em 

repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos 

militares existentes em sua área de atribuição, estabelecimentos penais, unidades de 

semiliberdade e de internação, os serviços de acolhimento institucional e programas de 

acolhimento familiar, instituições que prestem serviços de longa permanência a idosos, 

e unidades executoras dos programas municipais de atendimento para a execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto sob sua responsabilidade. 

Art. 6º Durante o RDAU, ficarão suspensos os prazos das notícias de 

fato, dos procedimentos administrativos, dos procedimentos investigatórios cíveis e 

criminais no âmbito do MPMS, salvo quando houver interesse público urgente ou para 

resguardar perecimento de direito que não possa aguardar o período de duração do 

regime. 

§ 1º O disposto no caput não implica na paralisação do andamento dos 

processos judiciais, salvo se houver determinação posterior do Poder Judiciário, mantido 

o teletrabalho para membros, servidores e estagiários na forma do art. 1º da presente 

Resolução. 

§ 2º A suspensão dos prazos não se aplica aos procedimentos 

administrativos relacionados às atribuições da Secretaria-Geral, com tramitação na 

Secretaria de Administração, Coordenadoria de Licitações, Departamento de 

Engenharia, Secretaria de Finanças, Secretaria de Gestão de Pessoas e Secretaria de 

Tecnologia da Informação. 

Art. 7º A modalidade de serviço por meio do teletrabalho, nos termos da 

presente Resolução, será considerada, para todos os efeitos legais, como efetivo 

exercício da função. 

Art. 8º Ficam revogadas a Resolução nº 6/2020-PGJ, de 13 de março 

de 2020, e a Portaria nº 1011/2020-PGJ, de 17 de março de 2020. 
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Art. 9º Os casos omissos serão dirimidos pelo Procurador-Geral de 

Justiça. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Campo Grande, 19 de março de 2020. 

PAULO CEZAR DOS PASSOS 
Procurador-Geral de Justiça 


