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APRESENTAÇÃO

A normativa institucional determina que uma das atribuições afetas

aos Centros de Apoio Operacionais refere-se à apresentação, durante cada exercício, de

planos  setoriais  de  ação,  de  forma  a  planejar  o  conjunto  de  ações  programadas,

representando-as  por  meio  de  projetos  e  atividades  funcionais  que  contemplem  os

desdobramentos do plano estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná.

Malgrado não se desconheça estar em curso, institucionalmente, um

processo de maior amplitude voltado ao replanejamento institucional de longo prazo1, a

exemplo do que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos, no final de 2018, este

Centro de Apoio promoveu uma avaliação das metas traçadas no início daquele ano2 e

pôde constatar que:

i) várias das iniciativas traçadas por esta Equipe para o ano de

2018 já foram integralmente atingidas; 

ii) há  iniciativas  que,  em  certa  medida,  indicam  para  a

necessidade de uma reordenação, aglutinação e/ou revisão na sua categorização;

iii) ao longo do último ano, foi possível identificar a existência de

relevantes demandas que, em princípio, não encontrariam uma imediata subsunção em

nenhuma  das  categorias  de  iniciativas  já  traçadas,  o  que,  nesta  medida,  dificulta  a

transparência das atividades desta unidade; e

iv) que,  principalmente,  ao  longo  deste  período,  foi  igualmente

possível  identificar  a  necessidade  de  uma  categorização  destas  iniciativas  também

conforme seu grau de prioridade, sob pena de inviabilizar um atendimento eficaz que

pudesse ser efetuado pela Equipe desta unidade ao longo do ano de 2019.

Este processo de análise identificou, finalmente, que a cumulação de

atividades  que  vêm  sendo  exercida  por  parcela  significativa  desta  Equipe  desde  a

instituição do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), no início

1 Referimo-nos, aqui, tanto ao Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público Brasileiro (PEN
2020-2029) do Conselho Nacional do Ministério Público 2020, quanto ao Plano Estratégico do Ministério
Público do Estado do Paraná para o próximo decênio.

2 Um  resultado  que  pode  ser  acompanhado  de  forma  descritiva  no  documento  publicado  de  forma
concomitante ao presente (Relatório Anual de Atividades – 2018).



de  20183,  se  por  um  lado  otimiza  a  intervenção  de  ambas  as  unidades  (dada  a

proximidade  de  suas  demandas),  por  outro  fez  com  que  parte  das  iniciativas  antes

vinculadas ao CAOP Criminal encontrassem maior adequação, exclusivamente, no âmbito

do Plano do GAESP.

Sendo  assim,  diante  da  necessidade  de  traçar  metas  bem

delineadas para este novo exercício é que se elaborou uma proposta de “Plano Setorial

de Ação – 2019”  deste Centro de Apoio Operacional, o qual passa a ser apresentado

neste  documento,  submetendo-o à  apreciação dos membros do Ministério  Público do

Estado do Paraná para que possamos torná-lo definitivo e executável.

Curitiba, janeiro de 2019.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

3 Cf. Res. 550/2018 PGJ/MPPR.



AÇÃO ESTRUTURAL

Zelar pela qualidade estrutural da unidade

Meta: Zelar pela qualidade do atendimento prestado aos órgãos de execução

INICIATIVA 1 |  Alinhamento da unidade

Atividade 1.1

• Alinhar a rotina de trabalho.

Indicador(es):

• Reuniões administrativas de alinhamento;

• Refinar o Manual de Orientações Básicas de Rotinas Internas do CAOPCrim;

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 1.1

Atividade 1.2

• Zelar pela qualificação de pessoal.

Indicador(es):

• Testes seletivos criteriosos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 2.1



INICIATIVA 2 | Transparência da unidade

Atividade 2.1

• Zelar pela qualidade das atividades prestadas.

Indicador(es):

• Pesquisa anual de opinião;

• Reuniões periódicas de “rotina de avaliação” de iniciativas;

• Aferição  estatística  quadrimestral  de  consultas,  estudos  e  movimentações

procedimentais (Manifestação/Informação).

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 2.2

Atividade 2.2

• Elaborar prestação de contas. 

Indicador(es):

• Relatórios  quadrimestrais  de  evolução  das  iniciativas  (períodos  de  idealização,

execução e divulgação);

• Relatório anual de iniciativas (período de idealização, execução e divulgação).

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 2.3



AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação qualificada

Meta: Zelar pela qualidade do atendimento prestado aos órgãos de execução

INICIATIVA 3 | Fornecimento de subsídios qualificados

Atividade 3.1

• Disponibilizar ferramentas qualificadas para pesquisa.

Indicador(es):

i) Aperfeiçoamento contínuo do site:

• Reuniões procedimentais;

• Funcionalidades idealizadas;

• Atualizações realizadas.

ii) Elaboração semanal do CAOP Informa:

• Diligências procedimentais;

• Inserções realizadas.

iii) Elaboração quinzenal de Informativo:

• Reuniões procedimentais;

• Período de idealização;

• Período de divulgação.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Atividade 3.2

• Subsidiar consultas complexas.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;



• Períodos de categorização e registro;

• Períodos de execução;

• Diagnóstico estatístico;

• Diagnóstico temático.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 3.5.



AÇÃO FUNCIONAL

Monitorar a política criminal

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução

INICIATIVA 4 | Acompanhamento da política criminal

Atividade 4.1

• Acompanhar estratégias e projetos de política criminal.

Indicador(es):

• Reuniões interinstitucionais (ENCCLA, GNCCrim, GT’s CNMP);

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 5.1.

Atividade 4.2

• Acompanhar propostas normativas de política criminal.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Estudos legislativos e normativos;

• Períodos de idealização de estudos;

• Períodos de execução de estudos;

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 5.2.



AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação persecutória

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução

INICIATIVA 5 | Aperfeiçoamento da atividade persecutória

Atividade 5.1

• Coordenar atividades de aperfeiçoamento persecutório. 

Indicador(es):

• Reuniões de Grupos de Pesquisa;

• Períodos de idealização e organização de GP’s e Eventos;

• Períodos de execução de GP’s e Eventos;

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 3.6 e 6.1.

Atividade 5.2

• Fomentar a atuação persecutória qualificada e planejada. 

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Objetivos Funcionais:

i) Articulação entre unidades ministeriais com foco na uniformização de atuação;

ii) Articulação interinstitucionais com foco na otimização da atuação;

iii) Aperfeiçoamento da atuação funcional. 

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 6.2.



AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação no âmbito prisional e de execução penal

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução

INICIATIVA 6 | Monitoramento da política estadual prisional e de execução penal

Atividade 6.1

• Monitorar a política afeta às unidades prisionais e carceragens. 

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 7.1 e 8.1.

Atividade 6.2

• Monitorar a política afeta às unidades penitenciárias.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 7.1 e 8.2

Atividade 6.3

• Monitorar a política estadual das medidas de cumprimento em meio aberto.

Indicador(es):



• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 8.3.

Atividade 6.4

• Monitorar as atividades de fomento à reinserção social.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2018:

• Iniciativa(s): 8.4.
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