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APRESENTAÇÃO

A normativa  institucional  determina  que,  compete,  também,  aos

grupos especializados, apresentar, durante cada exercício, planos setoriais de ação, de

forma a planejar  o conjunto de atividades programadas,  representadas por projetos e

atividades  funcionais  que  contemplem  os  desdobramentos  do  plano  estratégico  do

Ministério Público do Estado do Paraná (art. 1°, XVII e art. 2° da Portaria n° 001/2018-

SubPlan).

Não  se  desconhece,  no  entanto,  que  encontra-se  em  curso  a

elaboração  do  Projeto  de  Planejamento  Estratégico  Nacional  do  Ministério  Público

Brasileiro a ser implementado nos anos de 2020 a 2029 (PEN 2020-2029), razão pela

qual  até  o  presente  momento  a  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de

Planejamento Institucional não deu início ao novo ciclo de planejamentos estratégicos.

Em  que  pese  a  consideração  acima  levantada,  diante  da

necessidade de traçar metas bem delineadas para este novo exercício é que se elaborou

uma proposta de “Plano Setorial de Ação – 2019”  do Grupo de Atuação Especializada

em Segurança Pública  –  GAESP,  o  qual  passa a  ser  apresentado neste  documento,

submetendo-o à apreciação dos membros do Ministério Público do Estado do Paraná.



AÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO

Meta: Zelar pela qualidade do atendimento da unidade

INICIATIVA 1 |  Alinhamento da unidade

Atividade 1.1

Objetivo:

• Alinhar a rotina de trabalho.

Indicador(es):

• Reuniões administrativas de alinhamento.

Atividade 1.2

Objetivo:

• Zelar pela qualificação de pessoal.

Indicador(es):

• Testes seletivos criteriosos.

INICIATIVA 2 | Transparência da unidade

Atividade 2.1

Objetivo:

• Zelar pela qualidade das atividades prestadas.

Indicador(es):

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

execução e divulgação);

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



Atividade 2.2

Objetivo:

• Elaborar prestação de contas. 

Indicador(es):

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

• Aferição  estatística  quadrimestral  de  consultas,  estudos  e  movimentações

procedimentais (Manifestação/Informação).



AÇÃO DE PERSECUÇÃO

Meta: Reprimir a prática de condutas ilícitas afetas às políticas de segurança

pública e penitenciária quando presente uma perspectiva estadual

INICIATIVA 3 | Apuração de responsabilidade de fatos afetos à política estadual de

segurança pública e penitenciária

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais.



AÇÃO DE POLÍTICA ESTADUAL

Meta: Aperfeiçoar a atuação ministerial criminal a partir de debilidades 

político estaduais identificadas

INICIATIVA 4 | Aperfeiçoamento da atuação ministerial criminal

Projeto  Político  Institucional  01  |  Fomento  à  efetividade  da  atuação  ministerial

criminal

Aspectos metodológicos:

Meta:

• Viabilizar maior efetividade na atuação ministerial criminal.

Justificativa:

• Permitir uma atuação ministerial investigatória objetivamente seletiva em prol de

uma maior efetividade.

Grau de dependência externa à unidade:

• Médio.

Indicadores:

• Reuniões internas;

• Reuniões interinstitucionais;

• Reuniões intersetoriais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais;

• Relatórios de evolução e análise dos procedimentos.



Projeto Político Institucional 02 | Articulação interinstitucional na atuação criminal

Aspectos metodológicos:

Meta:

• Incrementar a articulação interinstitucional da atuação criminal

Justificativa:

• Otimizar a atuação ministerial criminal ante às limitações estruturais estatais das

agências que atuam na justiça criminal

Grau de dependência externa:

• Médio

Indicadores:

• Reuniões internas

• Reuniões intersetoriais

• Reuniões interinstitucionais

• Movimentações procedimentais

• Informações procedimentais

• Relatórios de evolução e análise do projeto 

INICIATIVA 5 | Monitoração da política estadual de segurança pública 

Projeto  Político  Criminal  01  |  Fomento  à  implementação  de  melhorias  político

criminais estaduais

Aspectos Metodológicos:

Meta:

• Diagnosticar  os  problemas  estruturais  do  Estado  do  Paraná  no  âmbito  da

segurança  pública,  com  o  propósito  de  viabilizar  atuações  ministeriais  mais

precisas na área

Justificativa:



• O cenário de desestrutura estatal que atinge distintos setores da segurança pública

paranaense  demanda  uma  atuação  ministerial  voltada  à  busca  de  uma  maior

precisão dos diagnósticos estaduais, bem como de otimização de recursos estatais

na área 

Grau de dependência externa:

• Médio

Indicadores

• Reuniões internas 

• Reuniões interinstitucionais 

• Reuniões intersetoriais

• Movimentações procedimentais

• Informações procedimentais

• Relatórios de evolução e análise de procedimentos 

Projeto Político Criminal 02 | Fiscalização das políticas públicas afetas às polícias

estaduais

Aspectos Metodológicos:

Meta:

• Fiscalizar políticas públicas relacionadas às polícias estaduais que impactam na

atuação ministerial criminal

Justificativa:

• A identificação de que parte das debilidades da atividade policial (civil, militar e/ou

científica) está relacionada a limitações estruturais e normativas, demanda uma

atuação ministerial apta a fomentar a implementação de melhorias com impactos

positivos estaduais

Grau de dependência externa:

• Médio

Indicadores:

• Reuniões internas 

• Reuniões interinstitucionais



• Reuniões intersetoriais 

• Movimentações procedimentais

• Informações procedimentais

• Relatórios de evolução e análise de procedimentos



INICIATIVA 6 | Monitoração da política estadual prisional e penitenciária 

Projeto  Político  Prisional  |  Fiscalização  do  planejamento  estadual  prisional  e

penitenciário

Aspectos Metodológicos:

Meta:

• Reestruturar e aperfeiçoar a atuação investigatória criminal

Justificativa:

• A complexidade  do  problema  prisional  e  penitenciária  demanda  uma  contínua

atuação  ministerial  de  fiscalização  em relação  à  existência  e  concretização  da

política estadual na área

Grau de dependência externa:

• Médio

Indicadores:

• Reuniões internas

• Reuniões interinstitucionais 

• Reuniões intersetoriais

• Movimentações procedimentais

• Informações procedimentais

• Relatórios de evolução e análise dos procedimentos 
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