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REVISÃO DO REVISÃO DO PLANO SETORIAL 2016/2017PLANO SETORIAL 2016/201711  

CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE AÇÕESAÇÕES  DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS 
PROMOTORIAS CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAISPROMOTORIAS CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS   

 

 CCONSIDERANDOONSIDERANDO : 

• Que o artigo 26 da Portaria n. 01/2016 da Subprocuradoria-Geral de Justiça para 

Assuntos de Planejamento Institucional dispõe que, sem embargo da periodicidade 

bianual dos Planos Setoriais, ao término do exercício de 2016 será elaborado um 

Relatório de Avaliação de Resultados parciais, o qual permite aferir não apenas os 

resultados obtidos e os avanços conquistados até o momento, mas também as 

“possíveis complementações ou alterações a serem inscritas” nesse mesmo plano, 

admitindo-se por isso, no que ora interessa, a revisão daquele então apresentado; 

• Que, durante a elaboração do Relatório Anual de Atividades 2016, divulgado por esta 

unidade em 15 de dezembro de 20162, foi possível averiguar:  

i) que várias das iniciativas traçadas por esta Equipe para o ano de 2016 já foram 

integralmente atingidas;  

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

reordenação, aglutinação e/ou revisão na sua categorização;  

iii) que, ao longo do segundo semestre de 2016, foi possível identificar a existência de 

relevantes demandas que, em princípio, não estariam encontrando uma imediata 

subsunção em nenhuma das categorias de iniciativas já traçadas, o que, nesta 

medida, dificuldade 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 possa ser efetuado 

pela Equipe desta unidade ao longo do ano de 2017; 

 DDELIBERAELIBERA--SESE pela realização de uma ““RevisãoRevisão  nono  PlanoPlano  SetorialSetorial   dede   AçãoAção””  

deste Centro de Apoio Operacional, a qual – além de ser anexada aos autos do 

Procedimento Administrativo MPPR-0046.16.003250-7, também haverá de ser devidamente 

comunicada à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 

Institucional (cf. art. 26 da Portaria 01/2016) e publicizada no site desta unidade em espaço 

próprio – sendo apresentada nos seguintes termos: 

 
                                                             
1  Art. 26, §§ 1º e 2º, da Portaria n. 01/2016 SUBPLAN/MPPR. 
2  Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf. 
3  Muito embora este processo já tenha sido iniciado nos primeiros meses da gestão de 2016, identificou-se que as consultas afetas à 

grande área do “Júri” persistem sendo realizadas de maneira distinta àquela implantada em relação às demais áreas.  2  Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf. 
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I  I ––   AÇÕES EM PROL DA ESTRUTURAÇÃO DO APOIO OPERACIONALAÇÕES EM PROL DA ESTRUTURAÇÃO DO APOIO OPERACIONAL  

 

 

AçãoAção  0101::   FFornecer Apoio Técnicoornecer Apoio Técnico--Jurídico Jurídico QualificadoQualificado  

IniciativaIniciativa   1.11.1     Qualificação do fluxo de atendimentoQualificação do fluxo de atendimento   

Atividades envolvidas: 
i) Uniformidade e objetivação no fluxo de atendimento às consultas endereçadas 

à unidade em todas as suas áreas de atuação3 

ii) Delimitação de fornecimento de um apoio estratégico e/ou instrumental 

especializado aos órgãos de execução solicitantes 

iii) Contínua categorização no registro dos atendimentos realizadas pela unidade 

iv) Monitoramento estatístico dos atendimentos para aferir demandas prioritárias 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Integral4 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alto5 

Resultados esperados: 
i) Maior qualificação e objetividade dos atendimentos efetuados pela unidade 

ii) Identificação das demandas mais recorrentes à unidade; 

iii) Obtenção de subsídio de temas e subtemas que demandam especial atenção 

e orientação aos órgãos de execução 

IniciativaIniciativa   1.1.22     Contínua ElaboContínua Elaboração Criteriosa de Informativosração Criteriosa de Informativos   

Atividades envolvidas: 
i) Elaboração mensal de Informativo de Estudo de Caso 

ii) Elaboração mensal de Informativo de Atualização Criminal 
                                                             
3  Muito embora este processo já tenha sido iniciado nos primeiros meses da gestão de 2016, identificou-se que as consultas afetas à 

grande área do “Júri” persistem sendo realizadas de maneira distinta àquela implantada em relação às demais áreas.  
4  O nível de controle de prazo corresponde à independência (ou não) da equipe em relação às atividades exigidas para a consecução de 

uma dada iniciativa. Classifica-se em “integral”, “parcial” e “inexistente”. 
5  O nível de prioridade reconhecido para esta iniciativa decorre do contexto no qual ela se insere. Isto porque, ainda que se pretenda 

entender que a realização de “consultas” pelo CAOP seria uma atividade de natureza residual (quando analisada dentro do plexo de 
iniciativas propostas no seu Plano Setorial), é necessário reconhecer que a reformulação desta atribuição depende de um processo 
contínuo de convencimento e esclarecimento aos integrantes da Instituição; sendo que somente após este processo é que será 
possível reformular o nível de prioridade da iniciativa.  
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iii) Elaboração de conteúdo tendo como premissa a apresentação de distintas 

posições doutrinárias e/ou jurisprudenciais para subsidiar o livre convencimento 

do Membro com atribuições para o caso concreto 

iv) Contínua aferição estatística de temas e subtemas mais recorrentes nos 

atendimentos efetuados pela unidade para definir futuras pautas de Informativos 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Informativo de Estudo de Caso  (1a quinzena do mês) 

Informativo de Atualização Criminal (2a quinzena do mês) 

Nível de controle de prazo: 
Integral 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Normal 

Resultados esperados: 
i) Credibilidade e atualidade do material de apoio a ser fornecido 

ii) Efetiva utilidade dos Informativos elaborados 

iii) Maior qualificação dos Informativos elaborados 

IniciativaIniciativa   1.1.33     Contínua AtualizContínua Atualização ação do Sitedo Site     

Atividades envolvidas: 
i) Contínua atualização do conteúdo do site 

ii) Contínua categorização e organização do conteúdo do site 

iii) Aferição da possibilidade de inserção de documentos esparsos de outros 

setores institucionais afetos à seara criminal a título de material de apoio6 

iv) Alinhamento da equipe com o processo de atualização e de categorização do 

conteúdo de atualização a ser inserido no site 

v) Distribuição de tarefas dentro da equipe para o processo de atualização do site 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Integral 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Normal 

                                                             
6  Sugestão de fontes de pesquisa: Coordenação de Procuradorias, Setor de Prefeitos, Setor de Recursos Criminais, Núcleo de Controle 

de Constitucionalidade, etc. 
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Resultados esperados: 
i) Credibilidade e atualidade do material de apoio fornecido pela unidade 

ii) Facilitação de acesso ao material de apoio 

iii) Maior qualificação das consultas ordinárias à unidade 

IniciatiIniciativava   1.41.4     Fomento à articulação dFomento à articulação dos órgãos de execuçãoos órgãos de execução   

Atividades envolvidas: 
i) Fomento ao desenvolvimento pelo DTI de ferramenta de controle, alerta e 

interlocução para processos criminais de maior expressão7 

ii) Organização de Reuniões Temáticas de Trabalho entre unidades de uma 

mesma instância ministerial com foco no esclarecimento, na deliberação e na 

uniformização de atuação (formato: videoconferência)8 

iii) Organização de Reuniões Temáticas de Trabalho entre unidades de distintos 

setores ministeriais com atribuições criminais (Promotorias, Procuradorias, 

Coordenadoria de Recursos, Setor de Crimes de Prefeitos, etc.) com foco na 

uniformização de atuação9 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Parcial10 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alto 

Resultados esperados: 
i) Uniformidade e continuidade da atuação ministerial na área penal 

ii) Aperfeiçoamento e maior efetividade da atuação ministerial na área penal 

iii) Obtenção de subsídio para elaboração de teses institucionais na área penal 

 

FF U NU N D A M E N T O S  D A M E N T O S  II N S T I T U C I O N A I S  E  N S T I T U C I O N A I S  E  NN O R M A T I V O S  D A  O R M A T I V O S  D A  AA Ç Ã O  Ç Ã O  0 10 1   

Fundamento institucional11:  

As Iniciativas referidas têm como critérios norteadores os seguintes objetivos estratégicos do Plano 

Estratégico Institucional 2010-2018 do Ministério Público do Estado do Paraná: 

                                                             
7  Sugestão de modelo: Ministério Público Federal 
8  Sugestão de articulação já publicizada: Promotorias de Justiça vinculadas às Varas de Execução Penal do Estado. 
9  Sugestão de tema para projeto-piloto: Crimes contra a vida e Tribunal do Júri. 
10  O nível de controle de prazo classificado como ‘parcial’ se deve à identificação de que a Iniciativa dependerá de coincidência de 

agenda com outros setores da Instituição (Promotorias de Justiça da Capital, Promotorias de Justiça da RMC, Setor de Recursos 
Criminais, Setor de Crimes contra Prefeitos, Procuradorias de Justiça Criminais, etc.). 

11  Por “fundamento institucional” entenda-se o vínculo da Iniciativa com o(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do Plano Estratégico Institucional.  
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• garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial; 

• aprimorar a estrutura organizacional, registros, rotinas e procedimentos internos; 

• aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos no Ministério Público do 

Estado do Paraná; 

• fortalecer a Instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e Servidores; e 

• aprimorar os processos de comunicação interna12. 

Fundamento legal13: 

Nos termos do artigo 75 da Lei Complementar Estadual n. 85/1999, compete ao Centro de Apoio Operacional, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

• remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução sem caráter vinculativo (inciso VI); 

• prestar auxílio aos órgãos de execução na instrução de procedimentos ou na preparação e proposição de 

medidas processuais (inciso V); 

• estabelecer intercâmbio permanente com órgãos que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos 

técnicos especializados necessários ao desempenho das funções (inciso VII); e 

• promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação 

uniforme, conjunta ou simultânea, quando cabível (inciso IV). 

 

 

AçãoAção  0202::   Transparência e Prestação de ContasTransparência e Prestação de Contas   

IniciativaIniciativa   22 .1.1     Contínua Contínua TranspaTransparrência ência das Iniciativasdas Iniciativas   

Atividades envolvidas: 
i) Contínua atualização do conteúdo do espaço reservado no site para a 

publicação de Iniciativas e suas atividades 

ii) Reavaliação trimestral do estágio de cada uma das Iniciativas em curso 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Integral 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alta 

Resultados esperados: 
i) Maior acompanhamento das iniciativas que pautam as atividades da unidade 

                                                             
12  Muito embora esses objetivos estratégicos, na sua origem, estejam na dependência de atividades a serem implementadas por outras 

instâncias institucionais, as iniciativas idealizadas por este Centro de Apoio Operacional buscam fomentar e contribuir para a 
consecução destes mesmos objetivos. 

13  Por “fundamento legal” entenda-se o vínculo da Iniciativa com a(s) atribuição(ões) do Centro de Apoio Operacional, nos termos do 
quanto previsto na Lei Orgânica Estadual do Ministério Público (LCE 85/1999, art. 75). 
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ii) Fomento à articulação, integração, intercâmbio e uniformidade de atuação das 

diversas instâncias ministeriais atuantes na área criminal 

IniciativaIniciativa   22 ..22     Elaboração de Elaboração de Prestação de Contas AnualPrestação de Contas Anual   

Atividades envolvidas: 
i) Elaboração de sistematização de dados das atividades da unidade ao longo do 

período, no intuito de viabilizar uma maior precisão da prestação de contas 

ii) Elaboração de um relatório anual de atividades da unidade ao término do 

período de referencia 

iii) Divulgação de prestação de contas anual 

Prazo: 
Dezembro do ano transcorrido 

Nível de controle de prazo: 
Integral 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Normal 

Resultados esperados: 
i) Possibilidade de mensuração do atingimento das iniciativas da unidade 

ii) Facilitação do acompanhamento das atividades executadas 

iii) Prestação de contas anual à coletividade na área de referencia 

 

FF U N D A M E N T O S  U N D A M E N T O S  II N S T I T U C I O N A I S  E  N S T I T U C I O N A I S  E  NN O RO R M A T I V O S  D A  M A T I V O S  D A  AA Ç Ã O  Ç Ã O  0 20 2   

Fundamento institucional:  

As Iniciativas referidas têm como critérios norteadores os seguintes objetivos estratégicos do Plano 

Estratégico Institucional 2010-2018 do Ministério Público do Estado do Paraná: 

• aprimorar os processos de comunicação interna; 

• aprimorar relações com as organizações sociais; 

• intensificar a interação com a sociedade14. 

Fundamento legal: 

Nos termos do artigo 75 da Lei Complementar Estadual n. 85/1999, compete ao Centro de Apoio Operacional, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

• promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação 

uniforme, conjunta ou simultânea, quando cabível (inciso IV); 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual (inciso X). 
                                                             
14  Muito embora esses objetivos estratégicos, na sua origem, estejam na dependência de atividades a serem implementadas por outras 

instâncias institucionais, as iniciativas idealizadas por este Centro de Apoio Operacional buscam fomentar e contribuir para a 
consecução destes mesmos objetivos. 
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II I I ––   AÇAÇÕES EM PROL DA ÕES EM PROL DA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICAGESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA  

 

 

AçãoAção  0033::   Acompanhar a execução de política de segurança públicaAcompanhar a execução de política de segurança pública  

IniciativaIniciativa   33 .1.1     Consolidar Consolidar a existência de a existência de funções ministeriais funções ministeriais 

afetas à afetas à tutela de segurança públicatutela de segurança pública   

Atividades envolvidas: 
i) Subsidiar os órgãos da Administração Superior com informações e propostas 

que justifiquem e viabilizem o exercício centralizado de funções ministeriais de 

tutela de segurança pública pelo Ministério Público do Estado do Paraná 

ii) Subsidiar a instância ministerial responsável pelo exercício centralizado de 

funções ministeriais de tutela de segurança pública com informações e 

articulações que viabilizem este mister 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Inexistente15 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alto 

Resultados esperados: 
i) Implantação de unidade com atribuições centralizadas de tutela de segurança 

pública no Ministério Público do Estado do Paraná 

ii) Fiscalização e acompanhamento potencializados das políticas de segurança 

pública do Estado do Paraná 

IniciIniciativaativa   33 ..22     ConsolidarConsolidar   a implantação da implantação do Gabinete de o Gabinete de 

Gestão Integrada (GGI)Gestão Integrada (GGI)   

Atividades envolvidas: 
i) Fomentar a implantação do Gabinete de Gestão Integrada, nos termos do 

                                                             
15  O nível de controle de prazo classificado como ‘inexistente’ se deve à identificação de que a Iniciativa dependerá exclusivamente da 

discricionariedade da Administração Superior, especialmente por já terem sido fornecidos, ao longo do ano de 2016, os subsídios 
voltados à demonstração da existência desta lacuna institucional (cf. PA MPPR 0046.16.117805-1). 
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previsto no Decreto Estadual n. 1192/2011 

ii) Estabelecer um fluxo de atividades pelo Gabinete de Gestão Integrada 

iii) Assumir protagonismo nas discussões do Gabinete de Gestão Integrada 

iv) Fomentar o compartilhamento de dados interinstitucionais e a integração de 

sistemas informatizados como política de segurança pública  

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Inexistente 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alto 

Resultados esperados: 
i) Maior interlocução com instâncias relacionadas à segurança pública estatal 

ii) Resolutividade nas questões relacionadas à segurança pública estatal que 

demandem várias instâncias decisórias 

IniciativaIniciativa   33 ..33     Contínua realização de diagnóstico de dados de Contínua realização de diagnóstico de dados de 

segurança públicasegurança pública   

Atividades envolvidas: 
i) Articulação em prol da integral obtenção de dados estatísticos afetos: 

• às ocorrências, inquéritos policiais e denúncias, classificadas conforme 

natureza do delito e localidade16; 

• à estrutura de recursos humanos de Delegacias, Batalhões, Corporações 

conforme localidade; 

• à estrutura e número de processos das Promotorias e Procuradorias de Justiça 

ii) Tratamento, cruzamento e mapeamento dos dados obtidos no intuito de 

diagnosticar os números existentes, os números previstos e os números ideais 

iii) Fomento ao desenvolvimento pelo DTI de ferramenta que permita uma análise 

sistematizada e abrangente da área de segurança pública conforme localidade17 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 

                                                             
16  Especial atenção haverá de ser dada às estatísticas relacionadas às investigações de “mortes decorrentes de confronto policial” e de 

“crimes contra a administração pública”. 
17  Sugestão de modelo: Portal do Promotor do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 
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Inexistente 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alto 

Resultados esperados: 
i) Possibilidade de definição de estratégia institucional de inteligência em prol do 

aperfeiçoamento e otimização das estruturas de segurança pública 

ii) Possibilidade de definição de estratégia institucional para resolução dos 

gargalos institucionais na área criminal 

iii) Atuação ministerial com maior efetividade na área criminal, subsidiando 

eventual proposta de regionalização de atuação e/ou incremento estrutural 

iv) Sistema informatizado de controle que possibilite a utilização de ferramentas 

de georeferenciamento com os dados obtidos 

IniciativaIniciativa   33 ..44     Contínuo acompanhamento deContínuo acompanhamento de  estratéestratégias gias 

nacionais enacionais e   propostas legislativas de política propostas legislativas de política 

criminalcriminal   

Atividades envolvidas: 
i) Identificação de estratégias nacionais e propostas legislativas de maior 

importância que impactem diretamente na atuação ministerial na área penal 

ii) Elaboração de estudo inicial destas propostas legislativas para disponibilizar e 

fomentar críticas e sugestões pelos membros da Instituição 

iii) Participação e efetivo acompanhamento de estratégias nacionais que tenham o 

potencial de impactar na atuação ministerial na área penal18 

iii) Contínua provocação e incentivo institucional à apresentação de subsídios 

relacionados às estratégias nacionais e propostas legislativas mencionadas 

iv) Compilação e organização de contribuições institucionais às propostas 

legislativas analisadas, submetendo-as às instâncias deliberativas estratégicas  

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Integral 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Normal 

                                                             
18  Neste sentido, servem de exemplos as Ações de natureza criminal da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de 

Dinheiro para o ano de 2017, as quais já vêm sendo acompanhada. 
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Resultados esperados: 
i) Criação de um contínuo espaço de discussão a respeito de políticas criminais 

em elaboração 

ii) Fomento de uma cultura de participação ministerial no processo de elaboração 

de políticas criminais 

iii) Protagonismo do Ministério Público do Estado do Paraná no processo 

deliberativo relacionado à definição de estratégias nacionais de intensificação de 

ações integradas de combate à macro criminalidade e de controle da atividade 

policial 

 

FF U N D A M E N T O S  U N D A M E N T O S  II N S T I T U C I O N A I S  E  N S T I T U C I O N A I S  E  NN O R M A T I V O S  D A  O R M A T I V O S  D A  AA Ç Ã O  Ç Ã O  0 30 3   

FUNDAMENTO INSTITUCIONAL:  

As Iniciativas referidas têm como critérios norteadores os seguintes objetivos estratégicos do Plano 

Estratégico Institucional 2010-2018 do Ministério Público do Estado do Paraná: 

• intensificar ações integradas de combate à macro criminalidade e de controle da atividade policial 

• garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial; 

• aprimorar a estrutura organizacional, registros, rotinas e procedimentos internos; 

• aprimorar relações com os poderes constituídos e instituições; 

• aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos no Ministério Público do 

Estado do Paraná; 

• ampliar a regionalização da atuação institucional19. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Nos termos do artigo 75 da Lei Complementar Estadual n. 85/1999, compete ao Centro de Apoio Operacional, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para elaboração da política institucional 

e de programas específicos (inciso I, ‘a’); 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para alterações legislativas ou edição 

de normas jurídicas (inciso I, ‘b’), bem como para a edição de atos e instruções tendentes a melhoria do 

serviço do Ministério Público (inciso I, ‘e’); 

• acompanhar as políticas nacional e estadual afetas à sua área (inciso III); 

• estabelecer intercâmbio permanente com órgãos que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos 

técnicos especializados necessários ao desempenho das funções (inciso VII); e 

• promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação 

uniforme, conjunta ou simultânea, quando cabível (inciso IV); 

• exercer as demais funções estabelecidas pelo Procurador-Geral de Justiça e outras compatíveis com a 

sua finalidade (inciso XI). 

 

                                                             
19  Muito embora esses objetivos estratégicos, na sua origem, estejam na dependência de atividades a serem implementadas por outras 

instâncias institucionais, as iniciativas idealizadas por este Centro de Apoio Operacional buscam fomentar e contribuir para a 
consecução destes mesmos objetivos. 
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AçãoAção  0404::   Subsidiar a Subsidiar a aatividade tividade mministerial inisterial persecutóriapersecutória   

IniciativaIniciativa   44 ..11     AAperfeiçoamento da investigação criminalperfeiçoamento da investigação criminal   

Atividades envolvidas: 
i) Continuidade das Oficinas voltadas ao desenvolvimento de Protocolos de 

Atuação para o uso dos principais meios de coleta de provas em investigações 

presididas pelo Ministério Público  e na execução de investigações financeiras 

ii) Formatação de Curso de Aperfeiçoamento Contínuo com foco prioritário nos 

membros do Ministério Público recém ingressos na Instituição 

iii) Formatação de Encontro de Trabalho de Articulação Contínua entre atores da 

justiça criminal, com especial atenção àqueles responsáveis pela coleta e 

processamento de material probatório20 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Integral 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alto 

Resultados esperados: 
i) Elaboração de Protocolos de Atuação ministerial na atividade persecutória 

ii) Fomento ao contínuo aperfeiçoamento ministerial na atividade persecutória 

iii) Articulação interinstitucional dos atores responsáveis pela persecução penal 

iv) Aperfeiçoamento e qualificação do material probatório penal 

IniciativaIniciativa   44 ..22     Fomento à efetividade, eficácia e eficiência da Fomento à efetividade, eficácia e eficiência da 

persecução penalpersecução penal   

Atividades envolvidas: 
i) Propiciar espaço de discussão relacionado à efetividade e aferição de critérios 

para fins de otimização da intervenção ministerial criminal 

ii) Propiciar espaço de discussão relacionado a propostas que permitam um maior 

protagonismo dos interesses da vítima na persecução penal 

iii) Atuar em prol da implementação de ferramentas que busquem maior eficiência 
                                                             
20  Sugestão de articulação já iniciada: Curso de Articulação com Polícia Militar de Londrina. 
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na atuação ministerial21  

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Parcial 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Normal 

Resultados esperados: 
i) Critérios que possam pautar uma otimização da intervenção ministerial na seara 

penal, em prol de uma maior efetividade 

ii) Maior protagonismo dos interesses da vítima na persecução penal 

iii) Implantação de ferramentas voltadas à eficiência na atuação ministerial 

 

FF U N D A M E N T O S  U N D A M E N T O S  II N S T I T U C I O N A I S  E  N S T I T U C I O N A I S  E  NN O R M A T I V O S  D A  O R M A T I V O S  D A  AA Ç Ã O  Ç Ã O  0 40 4   

FUNDAMENTO INSTITUCIONAL:  

As Iniciativas referidas têm como critérios norteadores os seguintes objetivos estratégicos do Plano 

Estratégico Institucional 2010-2018 do Ministério Público do Estado do Paraná: 

• intensificar ações integradas de combate à macro criminalidade e de controle da atividade policial 

• garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial; 

• aprimorar a estrutura organizacional, registros, rotinas e procedimentos internos; 

• aprimorar relações com os poderes constituídos e instituições; 

• aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos no Ministério Público do 

Estado do Paraná 

• fortalecer a instituição por meio da interação entre os órgãos de execução; 

• aprimorar os processos de comunicação interna22. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Nos termos do artigo 75 da Lei Complementar Estadual n. 85/1999, compete ao Centro de Apoio Operacional, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para elaboração da política institucional 

e de programas específicos (inciso I, ‘a’); 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para alterações legislativas ou edição 

de normas jurídicas (inciso I, ‘b’), bem como para a edição de atos e instruções tendentes a melhoria do 

serviço do Ministério Público (inciso I, ‘e’); 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para realização de cursos, eventos e 

convênios (inciso I, ‘c’ e ‘d’); 

                                                             
21  Neste sentido, serve de exemplo a proposta de implantação do sistema de depoimento por videoconferência no Estado. 
22  Muito embora esses objetivos estratégicos, na sua origem, estejam na dependência de atividades a serem implementadas por outras 

instâncias institucionais, as iniciativas idealizadas por este Centro de Apoio Operacional buscam fomentar e contribuir para a 
consecução destes mesmos objetivos. 
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• acompanhar as políticas nacional e estadual afetas à sua área (inciso III); 

• estabelecer intercâmbio permanente com órgãos que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos 

técnicos especializados necessários ao desempenho das funções (inciso VII); 

• promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação 

uniforme, conjunta ou simultânea, quando cabível (inciso IV); 

• prestar auxílio aos órgãos de execução na instrução de procedimentos (inciso V); e 

• remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução, sem caráter vinculativo (inciso VI). 

 

 

AçãoAção  0505::   Subsidiar a atividade miniSubsidiar a atividade ministerial na execução penalsterial na execução penal   e e em em 

relação aorelação ao  sistema prisionalsistema prisional   

IniciativaIniciativa   55 .1.1     Fomento à adoçãoFomento à adoção  de política ministerial macro de política ministerial macro 

para para a remoção de presos das unidades a remoção de presos das unidades 

prisionais de Delegacias de Políciaprisionais de Delegacias de Polícia   

Atividades envolvidas: 
i) Contínua centralização de informações (estruturais, populacional, orçamentária, 

de medidas extrapenais judicializadas, etc.) para subsidiar a adoção de uma 

política ministerial uniforme, macro e sistemática em relação à população de 

unidade prisionais de Delegacias de Polícia 

ii) Articulação voltada à manutenção pelo Ministério Público de acesso integral 

aos sistemas de dados relacionados à população prisional do Estado 

iii) Contínua atualização da classificação de unidades prisionais conforme seu 

grau de deficiência, viabilizando desta forma uma pronta identificação dos 

principais pontos de estrangulamento do Estado nesta seara 

iv) Contínua realização de levantamentos da população prisional de unidades de 

Delegacias de Polícia para fins de subsidiar os órgãos de execução, 

acompanhados de posterior mensuração da efetividade das informações 

encaminhadas  

v) Fomento ao desenvolvimento pelo DTI de ferramenta que permita uma análise 

sistematizada da situação prisional estadual23 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
                                                             
23  Sugestão de aperfeiçoamento: aglutinação e cruzamento dos dados prisionais com aqueles de natureza estruturais supra referidos em 

relação à segurança pública. 
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Parcial24 

Nível de prioridade da Iniciativa: 
Alto 

Resultados esperados: 
i) Apresentação de subsídios atualizados e sistemáticos à Procuradoria-Geral de 

Justiça para identificação da adoção de uma postura institucional estadual 

ii) Acesso integral aos dados dos sistemas de dados relacionados à população 

prisional do Estado 

iii) Apresentação de subsídios atualizados e, preferencialmente, preventivos às 

Promotorias de Justiça daquelas localidades cuja capacidade de população 

prisional excedente indica tratar-se de um ponto de estrangulamento do Estado 

iv) Mensuração da efetividade das informações repassadas aos órgãos de 

execução em caráter preventivo 

v) Sistema informatizado de controle que possibilite a utilização de ferramentas de 

georeferenciamento com os dados obtidos 

IniciativaIniciativa   55 ..22     AAcompanhamento da política estatal de companhamento da política estatal de 

execução penal e fomento execução penal e fomento àà   sua otimizaçãosua otimização   

Atividades envolvidas: 
i) Contínuo incentivo institucional à adoção de uma postura institucional uniforme 

e dotada de visão sistêmica na área da execução penal 

ii) Identificação de projetos estatais que impactem diretamente na atuação 

ministerial na área da execução penal 

iii) Participação e efetivo acompanhamento da politica estatal de execução penal, 

com especial atenção aos trabalhos afetos ao Grupo de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) e ao Projeto Cidadania nos Presídios 

iv) Fomento ao fortalecimento e autonomia de órgãos de execução penal ainda 

não de todo estruturados, com especial atenção aos Conselhos da Comunidade e 

aos Patronatos 

Prazo: 
Atividades contínuas  

Nível de controle de prazo: 
Integral 

                                                             
24  O nível de controle de prazo classificado como ‘parcial’ se deve à identificação de que boa parte da Iniciativa dependerá da 

manutenção pelo Ministério Público do acesso integral aos sistemas de dados relacionados à população prisional do Estado. 
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Nível de prioridade da Iniciativa: 
Normal 

Resultados esperados: 
i) Política ministerial sistêmica, contínua e uniforme na área de execução penal 

ii) Protagonismo do Ministério Público na elaboração e definição de políticas 

estatais na área de execução penal 

iii) Fortalecimento de Conselhos da Comunidade e Patronatos 

 

FF U N D A M E N T O S  U N D A M E N T O S  II N S T I T U C I O N A I S  E  N S T I T U C I O N A I S  E  NN O R M A T I V O S  D A  O R M A T I V O S  D A  AA Ç Ã O  Ç Ã O  00 55   

FUNDAMENTO INSTITUCIONAL:  

As Iniciativas referidas têm como critérios norteadores os seguintes objetivos estratégicos do Plano 

Estratégico Institucional 2010-2018 do Ministério Público do Estado do Paraná: 

• garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial; 

• aprimorar a estrutura organizacional, registros, rotinas e procedimentos internos; 

• aprimorar relações com os poderes constituídos e instituições; 

• aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos no Ministério Público do 

Estado do Paraná 

• fortalecer a instituição por meio da interação entre os órgãos de execução25. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Nos termos do artigo 75 da Lei Complementar Estadual n. 85/1999, compete ao Centro de Apoio Operacional, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para elaboração da política institucional 

e de programas específicos (inciso I, ‘a’); 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para alterações legislativas ou edição 

de normas jurídicas (inciso I, ‘b’), bem como para a edição de atos e instruções tendentes a melhoria do 

serviço do Ministério Público (inciso I, ‘e’); 

• apresentar ao Procurador-Geral de Justiça propostas e sugestões para realização de cursos, eventos e 

convênios (inciso I, ‘c’ e ‘d’); 

• zelar pelo cumprimento das obrigações do Ministério Público, decorrentes de convênios firmados (inciso 

VI); 

• acompanhar as políticas nacional e estadual afetas à sua área (inciso III); 

• estabelecer intercâmbio permanente com órgãos que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos 

técnicos especializados necessários ao desempenho das funções (inciso VII); 

• promover a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação 

uniforme, conjunta ou simultânea, quando cabível (inciso IV); 

• prestar auxílio aos órgãos de execução na instrução de procedimentos (inciso V); e 

• remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução, sem caráter vinculativo (inciso VI). 

 
                                                             
25  Muito embora esses objetivos estratégicos, na sua origem, estejam na dependência de atividades a serem implementadas por outras 

instâncias institucionais, as iniciativas idealizadas por este Centro de Apoio Operacional buscam fomentar e contribuir para a 
consecução destes mesmos objetivos. 


