
PLANO SETORIAL DE AÇÃO

ANO: 2016/2017 ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA: Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

MODALIDADE ATIVIDADES CATEGORIA DA ATIVIDADE PRAZO RECURSOS RESPONSÁVEL

03 meses

PROJETOS DENTRO DA 
ATIVIDADE

OBJETIVO DO 
PROJETO/ATIVIDADE 

FUNCIONAL

I – REORIENTAÇÃO DO FLUXO 
DE ATUAÇÃO DA UNIDADE

1 – Atividade de diagnóstico 
da potencialidade da unidade 
e da natureza das demandas

1. Levantamento de 
distribuição de atividades 

entre os integrantes da 
unidade; 2. Mensuração de 

atividades empreendidas por 
cada integrante; 3. 

Identificação da viabilidade 
da conjugação de espaço 

físico único para o Centro de 
Apoio; 4. Levantamento 

estatístico de demandas em 
curso quando da assunção da 
nova equipe; 5. Alinhamento 

da equipe.

Diagnosticar a estrutura 
física; Diagnosticar o fluxo 

de trabalho da equipe; 
Diagnosticar as demandas 

em curso na unidade

Atividades específicas do
órgão ou unidade

Até 30 de junho de 
2016

Membros do CAOP 
e equipe

2 – Atividade de aferição do 
espaço de atuação da 

unidade

1. Categorização e 
aglutinação de demandas 

conforme temas comuns; 2. 
Imprimir uniformidade de 

atuação em relação às 
demandas; 3. Verificar a 

expressão macro relacionada 
às demandas atualmente em 

curso

Racionalizar iniciativas 
ordinárias da unidade; 

Reorientar atividades da 
unidade para demandas 
prioritárias; Possibilitar 
atuação em iniciativas 

planejadas

Atividades específicas do
órgão ou unidade

Membros do CAOP 
e equipe

3.1 – Reformulação dos 
informativos

Elaboração de 
Informativos de Estudos 
de Caso; Reformulação 

dos Informativos de 
Atualização

Produção de informações técnico-
jurídicas para subsidiar as atividades 

dos órgãos de execução

A partir de 
julho/2016

Membros do CAOP 
e equipe



II – REFORMULAÇÃO NAS 
ATUAÇÕES ORDINÁRIAS

3 – Atividades de 
reformulação no 

fornecimento de subsídios

3.2 – Reestruturação e 
Revisão do Site

Revisão e Atualização do 
conteúdo; Categorização 

do conteúdo; 
Reorganização para 
facilitar e otimizar o 
acesso ao conteúdo; 
Inclusão de espaço 

destinado ao 
acompanhamento da 

evolução de atingimento 
das metas do CAOP e de 
transparência de gestão

Atividades específicas do órgão ou 
unidade; Ofertar ferramenta de 
atuação atulizada e revista aos 

órgãos de execução

Da 2ª quinzena de 
agosto/2016 à 1ª 

quinzena de 
outubro/2016

Membros do CAOP 
e equipe

3.3 – Reorientação no Fluxo 
de Atendimento às Consultas 

das Promotorias e 
Procuradorias de Justiça

Direcionamento e 
objetivação das consultas; 

Categorização e 
uniformização no registro 

das consultas; 
Monitoramento 

estatístico das consultas 
para aferir e definir 

prioridades para atuação 
da própria unidade de 

apoio

Atividades específicas do órgão ou 
unidade

A partir de 
julho/2016

Membros do CAOP 
e equipe



3.4 – Fomento à articulação 
entre Promotorias, 

Procuradorias, 
Coordenadorias e Setores do 

Ministério Público com 
atribuições criminais

Fomento ao 
desenvolvimento de 

ferramenta de controle 
para feitos de maior 

expressão; Organização 
de reuniões temáticas de 
trabalho entre unidades 

(Promotorias, 
Procuradorias, 

Coordenadoria de 
Recursos, Setor de Crimes 

de Prefeitos), com foco 
na uniformização da 

atuação; 
Desenvolvimento de 

ferramenta que 
potencialize a 

interlocução e registro 
das posições ministeriais 
(ex: fórum de discussão 

permanente no site; 
espaço no site para 
desenvolvimento e 
fomento de teses 

institucionais).

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

A partir do 2º 
semestre de 2016

Membros do CAOP 
e equipe

4.1 – Fomento à efetiva 
implementação do Gabinete 
de Gestão Integrada (GGI) 

pelo Estado

Fomentar o 
estabelecimento de um 
fluxo de atividades pelo 

GGI; Assumir 
protagonismo no espaço 
de discussão das políticas 

de segurança pública; 
Objetivar o 

compartilhamento de 
dados interinstitucionais 

e a integração de 
sistemas informatizados

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

A partir do 2º 
semestre de 2016

Membros do CAOP 
e equipe



Elaboração e revisão legislativa

4 – Atividades de 
Acompanhamento da 

Execução de Políticas de 
Segurança Pública

4.2 – Realização de 
disgnóstico dos dados de 

segurança pública

Aferir a estrutura de cada 
setor do Estado 

(existente, prevista e 
ideal); Aferir dados 

estatísticos de 
ocorrências, inquéritos e 

denúncias conforme 
localidade; Realizar 
cruzamentos que 

indiquem diagnósticos 
mais precisos; Definir 

estratégias de inteligência 
para aperfeiçoar a 

otimização das 
estruturas; Definir 

estratégia institucional 
para resolução dos 

gargalos, considerando 
ainda dados das 

Promotorias

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

A partir de junho de 
2016

Membros do CAOP 
e equipe

4.3 – Acompanhamento e 
fornecimento de subsídios 

em processos legislativos de 
políticas criminais

Desenvolvimento de 
metodologia de 

provocação e incentivo 
institucional à 

apresentação de 
subsídios; Compilação e 

organização das 
contribuições 

institucionais aos projetos 
de lei de natureza 
criminal (CPP, LEP, 

Indulto, etc)

A partir de 
julho/2016

Membros do CAOP 
e equipe



2º semestre de 2016

2º semestre de 2016

5 – Atividades para subsidiar 
o aprimoramento da 
atividade ministerial 

investigatória

5.1 – Desenvolver espaço de 
interlocução para o 
aperfeiçoamento na 
investigação criminal

Elaboração de diagnóstico 
de potencialidade, 

dificuldades e limitações 
na realização da atividade 

investigatória; 
Aperfeiçoamento e 
potencialização da 

atividade funcional fim 
investigatória; 

Aprimoramento da 
articulação na 

intervenção criminal 
institucional

Organização de eventos, cursos, 
oficinas e/ou reuniões de trabalho 

de aperfeiçoamento funcional

Eventual aporte 
indenizatório nos 
casos que exijam 
deslocamento da 

equipe às cidades do 
interior do Paraná, 

motorista e carro da 
instituição.

Membros do CAOP 
e equipe

5.2 – Subsidiar a otimização 
na investigação ministerial a 

partir do diagnóstico referido 
no item 4.2

Fornecimento de subsídio 
de informações 
direcionadas ao 

aprimoramento e 
otimização da 

intervenção ministerial 
criminal, fomentando 

uma estratégia 
institucional para 

resolução dos pontos 
estruturais de 

estrangulamento

Otimização da intervenção 
ministerial

Membros do CAOP 
e equipe



Agosto de 2016

Elaboração e revisão normativa Desde julho de 20166 – Atividades para subsidiar 
o aprimoramento da 
atividade ministerial 
instrutória

6.1 – Subsidiar o processo de 
implantação do depoimento 

sem dano

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

Membros do CAOP 
e equipe

6.2 – Subsidiar a 
reformulação da normativa 
estadual afeta à destinação 

dos bens apreendidos

Membros do CAOP 
e equipe



III - DESENVOLVIMENTO DE 
ATUAÇÕES PLANEJADAS

6.3 – Fomentar espaço de 
debate em torno da 

efetividade, eficácia e 
eficiência da ação penal

Propiciar espaço de 
discussão relacionado à 
efetividade e eficácia da 
intervenção ministerial 

criminal; Identificação de 
iniciativas aptas a 

imprimir um maior 
protagonismo dos 

interesses da vítima na 
persecução penal (ex: 

técnicas de justiça 
restaurativa); Atuação em 

prol de implementação 
de ferramentas que 

busquem maior eficiência 
na atuação ministerial e 

da própria justiça criminal 
(ex: depoimento por 

videoconferência)

Organização de eventos, cursos e 
reuniões de trabalho de capacitação; 

Pacerias com outros órgãos e 
instituições

A partir do 2º 
semestre de 2016

Membros do CAOP 
e equipe

7.1 – Realização de 
diagnóstico carcerário global

Levantamento 
relacionado ao N.º de 
Presos no sistema x 

número vagas; Nº Presos 
em cadeias de Depols x 

número de vagas; Dados 
orçamentários; Dados das 
condições estruturais das 
unidades; Deficiência de 

vagas em unidades e 
agentes penitenciários; 

Dados de feitos 
executórios penais 

pendentes de apreciação; 
Dados de ACP’s e 

interdições 
administrativas em curso; 

Dados relacionados às 
remoções e 

transferências via Central

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

Julho e Agosto de 
2016

Membros do CAOP 
e equipe



7 – Atividades para subsidiar 
o aprimoramento da 
atividade ministerial 

executória penal

7.2 – Subsidiar informações 
em prol de uma gradativa 

redução de presos em 
unidades prisionais de 

Delegacias

Compilação e organização 
de dados; Elaboração de 
uma proposta de atuação 

ministerial uniforme, 
sistemática e global a ser 

submetida às 
Promotorias; 

Encaminhamento da 
proposta finalizada para 

início das tratativas 
institucionais; 

Organização de reuniões 
de trabalho regionais em 

busca de uniformidade de 
atuação ministerial; 

Elaboração de protocolo 
de atuação para situações 

críticas

Produção de estudos técnicos de 
subsídio

A partir de agosto 
de 2016

Membros do CAOP 
e equipe

7.3 Acompanhamento das 
propostas estatais em prol da 

otimização do sistema 
prisional

GMF e Projeto Cidadania 
nos Presídios; Fomentar a 

integralidade do 
compartilhamento de 

dados na área; Fomentar 
a implementação do 
Cadastro Único de 

Pessoas Privadas de 
Liberdade da Unidade 

Penal (CadUPL) no âmbito 
estadual; Fomento ao 

fortalecimento dos 
Conselhos da 

Comunidade dos 
municípios do Paraná 

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

A partir do 2º 
Semestre de 2016

Membros do CAOP 
e equipe



8 – Atividades relacionadas 
ao aperfeiçoamento 

ministerial em prol da 
uniformização, 

impessoalidade e 
fortalecimento da posição 

institucional

8.1 – Assumir protagonismo 
e contínuo acompanhamento 

de atividades no âmbito da 
ENCCLA (Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e 

Lavagem de Dinheiro)

Participação de reuniões 
de Ações Estratégicas da 

ENCCLA; Repasse 
contínuo de informações 
às Promotorias de Justiça 
a respeito das tratativas e 
dos trabalhos efetuados

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

A partir do 2º 
semestre de 2016

Membros do CAOP 
e equipe

8.2 - Organizar reuniões de 
trabalho temáticas a partir de 

demandas prioritárias 
estaduais e/ou regionais 

identificadas

Elaboração de oficinas e 
reuniões de trabalho 

temáticas e de estudo de 
casos, com especial 

destaque aos Membros 
do Ministério Público em 

estágio probatório

Promoção de eventos, reuniões de 
trabalho e cursos voltados à 

capacitação

A partir do 1º 
semestre de 2017

Membros do CAOP 
e equipe



8.3 – Prestação de contas

SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010)

TÍTULO DO EVENTO ÁREA TEMÁTICA FORMATO DATA LOCAL PÚBLICO ALVO

08/16 Curitiba

Processual penal Presencial 2º Sem./16 Curitiba

Membros

1º Sem./17 Curitiba

2º Sem./17 Curitiba

Elaborado por: Membros:

Prestação de contas anual 
específica ao público 

interno; Elaborar forma 
de prestação de contas 

contínua voltada ao 
cidadão; 

Desenvolvimento de 
ferramenta de 

monitoramento do 
atingimento de metas 
institucionais do CAOP

Atividades específicas do órgão ou 
unidade

A partir do 2º 
semestre de 2016

Membros do CAOP 
e equipe

PREVISÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS PELO ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA EM PARCERIA COM O CEAF (CATEGORIA DE ATIVIDADES 05, 07 e 08)
FORMAS DE 

PARTICIPAÇÃO

Reunião de Trabalho: 
Segurança Pública e Ministério 

Público

Processual penal e 
Execução penal Reunião de 

trabalho

Presencial e via 
webcast Membros e 

Servidores

Oficinas de capacitação em 
investigação criminal

Oficinas 
contínuas a 
partir do 2º 
semestre de 

2016

Reunião de Trabalho 1º 
Semestre de 2017

Processual penal e 
Execução penal Reunião de 

trabalho

Presencial e via 
webcast Membros e 

Servidores

Reunião de Trabalho 2º 
Semestre de 2017

Processual penal e 
Execução penal Reunião de 

trabalho

Presencial e via 
webcast Membros e 

Servidores



Dr. Cláudio Rubino Zuan Esteves, Procurador de Justiça e Coordenador do CAOP Criminal, Júri e Execução Penal;

Dr. Alexey Choi Caruncho, Promotor de Justiça;

Dr. André Tiago Pasternak Glitz, Promotor de Justiça;

Dr. Paulo Sergio Markowicz de Lima, Promotor de Justiça

Dra. Raquel Juliana Fülle, Promotora de Justiça

Servidores:

Ana Paula Moreira

Carolina Sella de Almeida 

Donizete de Arruda Gordiano

Kenny Robert Lui Bettio

Liz Ayanne Kurahashi

Luis Fernando Pedruco

Thalita Moreira Guedes

Assistente Social: Rosilene de Fátima Pollis 

Técnica Administrativa – SESP/DEPEN-PR: Neuza Maria Deniz 



SUBPLAN

PROCEDIMENTO PROMP: MPPR-0046.16.003250-7

ÁREAS INTERVENIENTES ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Aprimorar os processos de 
comunicação interna > 

Aprimorar estrutura 
organizacional, registros e gestão 

de processos de trabalho

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Assegurar estruturas físicas 
adequadas para os órgãos de 

execução e unidades 
administrativas > aprimorar 

estrutura organizacional, 
registros e a gestão de processos 

de trabalho

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores > Garantir a 
celeridade e eficácia da atuação 

judicial e extrajudicial



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Assegurar adequados recursos 
de tecnologia da informação > 
Garantir a celeridade e eficácia 

da atuação judicial e extrajudicial

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Aprimorar os processos de 
comunicação interna >  

aprimorar estrutura 
organizacional, registros e a 

gestão de processos de trabalho



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais e 

outros setores do MPPR

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
Ampliar a regionalização da ação 

institucional

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | 
Procuradoria-Geral de 
Justiça

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
aprimorar relações com os 

poderes constituídos, 
instituições e organizações 

sociais



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | SESP-
PR | DEPEN | TJPR | 
CONSEGs

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
aprimorar relações com os 

poderes constituídos, 
instituições e organizações 

sociais | otimizar a intervenção 
processual | garantir a 

celeridade e eficácia da atuação 
judicial e extrajudicial

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
colaborar no processo normativo 

externo, em matérias de 
relevância institucional e social



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | CEAF

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores > Otimizar a 
intervenção processual | garantir 

a celeridade e eficácia da 
atuação judicial e extrajudicial

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores > Otimizar a 
intervenção processual | garantir 

a celeridade e eficácia da 
atuação judicial e extrajudicial



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais |TJPR

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores > aprimorar relações 
com os poderes constituídos, 

instituições e organizações 
sociais | intensificar a interação 

com a sociedade

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | SESP-
PR

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
colaborar no processo normativo 

externo, em matérias de 
relevância institucional e social



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores > ampliar a 
regionalização da ação 

institucional

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | SESP-
PR | DEPEN | TJPR

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
aprimorar relações com os 

poderes constituídos, 
instituições e organizações 

sociais



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | SESP-
PR | DEPEN | TJPR

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
ampliar a regionalização da ação 

institucional

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | SESP-
PR | DEPEN | TJPR

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
aprimorar relações com os 

poderes constituídos, 
instituições e organizações 

sociais



CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais | 
Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário

Fortalecer a instituição por meio 
da interação entre Procuradores, 

Promotores e Servidores > 
aprimorar relações com os 

poderes constituídos, 
instituições e organizações 

sociais

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores > ampliar a 
regionalização da ação 

institucional



NÚMERO DE VAGAS OBJETIVO

210

A definir

A definir

A definir

CAOP Criminais, Júri e 
Execuções Penais

Gerir recursos financeiros de 
forma eficiente

CUSTO 
ESTIMADO

Cf. Projeto 
individual

Cf. Projeto 
individual

Cf. Projeto 
individual

Cf. Projeto 
individual

Cf. Projeto 
individual a 

definir

Cf. Projeto 
individual a 

definir

Cf. Projeto 
individual a 

definir

Cf. Projeto 
individual a 

definir

Data: 15/08/2016




