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1. Reformulação do material de apoio à execução

O Centro de Apoio Operacional aperfeiçoou em sua página eletrônica1 a forma e o

material de apoio jurídico disponibilizado aos órgãos de execução 

Essa medida ocorreu a partir da seleção dos temas do patrimônio público mais

relevantes e buscados nos atendimentos, com o objetivo de otimizar o acesso do usuário

e garantir a efetiva localização das informações buscadas.

Como resultado, foram contabilizados 16 mil acessos na página eletrônica deste

órgão durante o ano de 2019, o que significou um incremento de ao menos mil novos

acessos em relação ao ano anterior.2

1.1 Atualização do banco de modelos

Os roteiros e modelos de atuação foram atualizados constantemente. Até o final

do ano de 2019, a página eletrônica contava com 375 modelos de peças disponíveis para

consulta  e  download.  Deste  universo,  destaca-se  a  inserção  de  36  Termos  de

Ajustamento de Conduta, 150 Ações Civis Públicas, 147 Recomendações Administrativas

e 19 Protocolos de Investigação.

1.2 Estudos Legislativos

Os Estudos Legislativos constituíram nova ferramenta utilizada pelo Centro de

Apoio Operacional para auxílio jurídico a membros, servidores e estagiários da instituição.

Foram  produzidos  4  Estudos  Legislativos,  abordando  normas  recentemente

criadas ou que demandavam estudo prático-teórico:

1 http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br
2 Dados fornecidos pelo Google Analytics.
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Lei  Federal  n.º  13.460, publicada  em  27  de  junho  de  2017,  também

conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público.

Lei Federal n.º 13.655, publicada em 26 de abril de 2018, que incluiu no

Decreto-Lei n.º 4.657/1942 – a denominada Lei de Introdução às Normas

do Direito Brasileiro (“LINDB”) –, disposições sobre segurança jurídica e

eficiência na criação e na aplicação do Direito Público.

Considerações  gerais  sobre  os  Controles  Abstrato-Concentrado  e

Difuso-Incidental,  contendo  modelos  de  Representação  ao  Núcleo  de

Controle de Constitucionalidade do Ministério Público do Estado do Paraná.

Parâmetros  para  a  dosimetria  das  sanções  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa.  O estudo trouxe critérios objetivos aptos a imprimir maior

racionalidade na aplicação das sanções da LIA, em atenção ao princípio da

segurança jurídica. 

1.3 Informativos

O Centro de Apoio Operacional utilizou-se de informes frequentes para noticiar

aos  integrantes  da  instituição  inovações  legislativas,  precedentes  jurisprudenciais  e

notícias relevantes relacionadas à defesa do patrimônio público.

Com esse objetivo, foram elaborados 44 Informativos, que prosseguiram com o

formato de comunicação adotado no ano interior: envio semanal – preferencialmente às

quintas-feiras –, layout atrativo e textos sucintos e objetivos.
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1.4 Orientações Práticas

Entendendo  que  a  rotina  ministerial  habitualmente  envolve  atividades  que,  se

agrupadas e sintetizadas, podem resultar em maior qualidade na atuação, o Centro de

Apoio Operacional passou a encaminhar orientações práticas sobre temas variados do

patrimônio público, abrangendo a atuação preventiva e repressiva.

As 3 Orientações Práticas produzidas foram as seguintes:

Orientações sobre a distribuição judicial de casos sigilosos em âmbito cível,

encaminhado com modelo de requerimento.

Orientações  sobre  a  quebra  de  sigilo  fiscal  de  investigação  na  área  de

proteção do patrimônio público.

Orientações  práticas  para  fiscalização  de  compras  públicas  de

medicamentos pelos Municípios.

Destaca-se, ainda, que o Facebook, o WhatsApp e a SaferNet promoveram, em

11 de dezembro de 2019, evento de capacitação de agentes públicos responsáveis por

investigações criminais. O objetivo foi demonstrar o funcionamento das ferramentas que

as plataformas de redes sociais disponibilizam para os órgãos públicos, a fim de cooperar

em investigações criminais. Na oportunidade, foram fornecidas cartilhas de orientações

práticas e modelos de ofícios para a solicitação de informações, que foram encaminhados

pelo Centro de Apoio Operacional aos membros da instituição. 
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1.5 Temas em destaque

Criada no ano de 2019, a partir do mês de julho, a série Temas em destaque

surgiu  da  necessidade  de  se  apontar,  de  maneira  sintética  e  compilada,

aspectos relevantes da atuação na área do patrimônio público.

  O material  traz  temas recorrentes  na rotina  das Promotorias de Justiça,

extraídos dos atendimentos e consultas realizadas, e promove sua abordagem a partir da

jurisprudência dos Tribunais de Contas e das Cortes Superiores (STJ e STF).

Foram remetidos quinzenalmente, nas terças-feiras, 11 Temas em destaque:

• Acumulação de cargos públicos.

• Advocacia Pública.

• Bens públicos.

• Cessão de servidores públicos.

• Concurso público.

• Controle interno.

• Publicidade oficial e Promoção pessoal.

• Cargos comissionados.

• Nepotismo.

• Licitação – Parte I – Dispensa e Inexigibilidade.

• Contratação temporária.

2. Atendimentos

O Centro  de  Apoio  Operacional  registrou  412 atendimentos  a  Promotores  de

Justiça, servidores e estagiários, realizados para o esclarecimento de dúvidas e promoção

de auxílio jurídico em casos pontuais (judiciais e extrajudiciais).

Deste universo, foram contabilizados 267 ligações, 77 e-mails, 44 hangouts e 24

atendimentos presenciais (realizados na sede deste órgão).
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Somadas as consultas formais, que serão abordadas adiante, o auxílio jurídico

promovido pelo Centro de Apoio Operacional alcançou 123 Comarcas do Estado.

* Em azul, as regiões do Estado que foram atendidas

* Matérias mais recorrentes nos atendimentos e consultas

* Atendimentos e consultas relacionados por matéria
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Esses dados também podem ser conferidos de forma interativa no Relatório

de Business Intelligence disponível neste link.

3. Consultas

Para além dos pronunciamentos decorrentes de atendimentos feitos por telefone,

e-mail e outros canais de comunicação, foram elaboradas  136 consultas formais,  nos

termos do “Procedimento de Apoio Finalístico para atendimento de demandas enviadas

aos CAOPs”, adotado pela SubPlan em 23 de junho de 2017.

A partir do segundo semestre, essas consultas tiveram sua rotina de instauração

e resposta aprimoradas, o que resultou no decréscimo substancial do prazo médio de

resposta às solicitações: de 30 dias (1º semestre) para 7 dias (2º semestre).

4. Projeto Institucional Transparência nos Municípios

O Projeto Institucional Transparência nos Municípios ingressou em sua 3ª fase –

Transparência na Gestão Pública – com a finalidade de abarcar,  além de Câmaras e

Municípios, o Terceiro Setor, os Poderes Executivo e Legislativo do Estado do Paraná e a

Administração Indireta.

Dentre as ações realizadas, destaca-se a parceria realizada com a Controladoria-

Geral do Estado para fomentar a transparência nos órgãos do Estado do Paraná. Para
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tanto, foi realizada inicial reunião de alinhamento, no dia 05 de fevereiro de 2019, entre

integrantes deste Centro de Apoio Operacional e o Controlador-Geral do Estado, Raul Clei

Coccaro Siqueira.  Na oportunidade,  o  Controlador-Geral  se  comprometeu a promover

melhorias  no  Portal  da  Transparência  do  Governo  do  Estado  e  aderir  aos  requisitos

exigidos pelo MPPR em seu projeto institucional. 

Foi também lançada, em 18 de março de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu, a

plataforma que poderá ser utilizada pelos Municípios e Câmaras de Vereadores da região

do  GEPATRIA de  Foz  do  Iguaçu,  totalizando  34  órgãos.  Desenvolvida  pelo  Parque

Tecnológico Itaipu – PTI, a partir de parceria firmada com o MPPR no âmbito do Projeto

Transparência nos Municípios, a ferramenta objetiva garantir à população o acesso aos

dados públicos de forma clara e atualizada. 

Ainda,  houve no segundo semestre do ano o desenvolvimento de ações para

fomentar a transparência nas universidades públicas estaduais, mediante a criação do

Projeto  Universidade  Transparente,  o  qual  será  tratado  em  tópico  adiante,  por  se

relacionar à execução de plano de trabalho dos Grupos Especializados na Proteção ao

Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (GEPATRIAs).

5. Revisão do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná

na área do patrimônio público – Ciclo 2019-2029

O Centro de Apoio Operacional, conjuntamente com a Subprocuradoria-Geral de

Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, promoveu no ano de 2019 as ações

de revisão do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná, na

área do patrimônio público, relativamente ao Ciclo 2019-2029.

Como primeira etapa de consulta à classe, foi realizado o Encontro Estadual e

Descentralizado do Patrimônio Público, no dia 26 de abril de 2019, em Londrina, quando
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foram discutidas 20 metas e indicadores. O evento contou com 94 inscritos presenciais,

além da participação de membros e servidores pela internet.

Posteriormente, no dia 5 de dezembro de 2019, durante o Congresso Estadual do

Ministério Público, o planejamento da área do patrimônio público foi novamente discutido

e colocado em votação entre os integrantes da instituição, restando assim definido:

Objetivo Estratégico: 

Zelar pela probidade na administração do patrimônio público e social.

01 – Combate à corrupção – atuação preventiva e repressiva.

02 – Combate à corrupção – articulação interinstitucional. 

03 – Combate à corrupção – atuação regionalizada.

04 – Combate à corrupção – transparência e controle social.

6. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA

A ENCCLA constitui a principal rede de articulação para o arranjo e discussões

em conjunto  entre  vários  órgãos  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  das

esferas federal  e estadual,  bem como dos Ministérios Públicos, para a formulação de

ações e iniciativas voltadas ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Durante o ano de 2019, os Promotores de Justiça integrantes deste Centro de

Apoio  participaram do  desenvolvimento  da  Ação 01/2019,  da  Estratégia  Nacional  de

Combate à Corrupção e à Lavagem de dinheiro – ENCCLA, a qual teve por finalidade

“Desenvolver  projeto  de  plataforma digital  e  outras  medidas  voltadas  à  transparência

pública, aos dados abertos e à participação social”. 
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Os produtos alcançados com a Ação 01/2019 foram: (i)  projeto preliminar com

funcionalidades  essenciais  para  a  plataforma  de  compartilhamento  de  dados  e

informações, identificadas com a sociedade civil  organizada, a ser enviada ao Comitê

Gestor de Tecnologia da CGU; (ii)  melhorias no site de Controle Social  da CGU para

divulgação de calendário de eventos e ações de capacitação, disponibilização de recursos

educacionais e repositório de iniciativas de controle social; (iii) cursos de curta duração,

na  modalidade  EaD,  disponibilizados;  (iv)  mobilização  e  planejamento  de  eventos  e

espaços de diálogo para intercâmbio de informações entre os atores que se dedicam à

promoção da participação e do controle social, para realização em 2020.

Em novembro  de  2019,  foi  realizada  em Belo  Horizonte-MG  a  XVII  Reunião

Plenária da ENCCLA. No evento para o qual o CAOP de Proteção ao Patrimônio Público

enviou  um representante,  deliberou-se  sobre  o  produto  obtido  nas  Ações  de  2019  e

discutidas e votadas as Ações que serão realizadas em 2020.

7.  Grupos  Especializados  na  Proteção  do  Patrimônio  Público  e  no  Combate  à

Improbidade Administrativa – GEPATRIAs 

No ano de 2019, a Resolução PGJ n.º 2293/2019 instituiu o 12º GEPATRIA, na

região  de  Ponta  Grossa,  o  qual  passou  a  abranger  as  Comarcas  de  Ponta  Grossa,

Castro,  Imbituva,  Ipiranga,  Jaguariaíva,  Ortigueira,  Palmeira,  Piraí  do  Sul,  Reserva,

Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e Tibagi.

Neste período, também foi editada a Portaria CAOPPP n.º 001/2019, que passou

a disciplinar a execução dos planos estaduais e regionais de ação dos GEPATRIAs, assim

como realizadas 6 (seis) reuniões gerais de alinhamento com todos os Coordenadores

dos respectivos Grupos Especializados.

11



7.1 Planos de Ação Estaduais

Anualmente, os GEPATRIAs executam planos estaduais de atuação previamente

definidos  em  conjunto  com  o  Centro  de  Apoio  Operacional,  observados  a  política

institucional  e  o  planejamento  estratégico  do  MPPR,  e  consideradas  as  prioridades

identificadas pelos respectivos núcleos regionais.

No  transcurso  de  2019,  foram  executados  e  encerrados  os  planos  de  ação

relacionados  a  Controle  Interno  e  Diárias,  e  iniciado  o  plano  relativo  à  Compra  de

medicamentos pelos Municípios, consoante será exposto nos tópicos seguintes.

7.1.1 Controle Interno

A estruturação e o fortalecimento dos controles internos municipais foi  um dos

temas escolhidos em 2018 dentre as atividades de atuação preventiva abrangidas no

Plano de Ação Estadual dos GEPATRIAs, o qual prosseguiu sendo executado em 2019

em diversas Comarcas e núcleos especializados. 

De acordo com as informações registradas no Sistema PRO-MP, até a conclusão

do Plano,  que ocorreu em  novembro de 2019, foram instaurados 397 Procedimentos

Administrativos,  93  Inquéritos  Civis  e  2  Notícias  de  Fato  sobre  o  tema.  Esses

procedimentos resultaram na celebração de 95 Termos de Ajustamento de Conduta e

na expedição de 354 Recomendações Administrativas. 
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7.1.2 Diárias

A regulamentação quanto ao pagamento de diárias pelos Municípios e Câmaras

paranaenses seguiu a mesma sistemática: o Plano foi instituído no ano de 2018, dando-

se continuidade a ele no ano de 2019. 

Foram  registrados  no  Sistema  PRO-MP,  relacionados  à  temática,  521

Procedimentos Administrativos, 24 Inquéritos Civis, 6 Notícias de Fato e 4 Procedimentos

Preparatórios,  os  quais  resultaram na  celebração  de 8  Termos  de  Ajustamento  de

Conduta e na expedição de 363 Recomendações Administrativas.

7.1.3 Compra de medicamentos pelos Municípios

A compra de medicamentos pelos Municípios paranaenses foi o tema escolhido

como Plano de Ação Estadual dos GEPATRIAs, para o exercício 2019/2020. 

No dia 19 de agosto de 2019, a equipe do Conselho Administrativo de Defesa

Econômica  (CADE)  apresentou  aos  Coordenadores  dos  GEPATRIAs  técnicas  e

experiências  de  investigação  de  cartéis  em licitações,  as  quais  servirão  de  apoio  ao

desenvolvimento dos planos estaduais de ação dos núcleos especializados.

Esse Plano aguarda a finalização de pesquisa e compilação de dados licitatórios

em âmbito estadual, o que conta com o auxílio do CAEx e do CADE.
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7.2 Projeto Universidade Transparente

Os  GEPATRIAs  também  iniciaram,  no  segundo  semestre  de  2019,  o  Projeto

Universidade Transparente, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional.

A  iniciativa  levantou  informações  sobre  a  remuneração  dos  servidores  das

instituições estaduais de ensino superior do Estado do Paraná;  filtrou os vencimentos

mais relevantes; reuniu informações advindas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

e encaminhou os respectivos dados, acompanhados de roteiro de atuação, aos núcleos

dos GEPATRIAs de Guarapuava,  Maringá,  Santo  Antônio  da  Platina,  Londrina,  Ponta

Grossa, Curitiba e Cascavel, para a adoção de providências.

Este Projeto prossegue sendo desenvolvido no ano de 2020.

7.3 Resultados obtidos – os GEPATRIAs em números

Além dos Planos Estaduais de Ação e do Projeto Universidade Transparente, os

GEPATRIAs  também  desenvolveram  seus  próprios  Planos  Regionais  de  Ação  e

atividades afetas à execução, em casos de maior lesividade, repercussão, gravidade ou

complexidade, conforme preceitua a Resolução PGJ nº 5525/2015.

Somados  todos  esses  trabalhos,  durante  o  ano  de  2019  os  núcleos  dos

GEPATRIAs  instauraram um total  de  145  Inquéritos  Civis e  encerraram outros  376

Inquéritos  Civis,  sem  prejuízo  das  centenas  de  Procedimentos  Administrativos

instaurados para o acompanhamento dos Planos de Ação e Projetos. 

Em âmbito extrajudicial, os esforços para a resolução das demandas e adoção de

boas  práticas  resultou  na  expedição  de  619  Recomendações Administrativas e  na

celebração de 42 Termos de Ajustamento de Conduta e 10 Acordos de Leniência. 
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Nos  42  Termos  de  Ajustamento  de  Conduta  celebrados  restou  acordado  o

pagamento  total  de  R$  6.311.648,38. Os  10  Acordos  de  Leniência,  por  sua  vez,

resultaram no montante de R$ 40.387.986,74.

Foram ainda propostas 105 ações judiciais, por meio das quais foi requerida a

restituição de R$ 660.331.391,74 aos cofres públicos. Deste valor, foi tornada indisponível

do patrimônio das partes demandadas a quantia de R$ 262.917.244,49, além do arresto

e/ou sequestro de outros bens móveis e semoventes. 

* Quadro sinótico inserido no Business Intelligence elaborado.

Esses  dados  também  podem  ser  conferidos  no  Relatório  de  Business

Intelligence disponível neste link.

Os Grupos Especializados também auxiliaram no desenvolvimento de 19 roteiros

de investigação, que foram adaptados e divulgados pelo Centro de Apoio Operacional.
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