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APRESENTAÇÃO 
 
 
O Ministério Público, conforme definido pela Constituição da República, é instituição           
incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais             
e individuais indisponíveis. Cabe ao Ministério Público, portanto, atuar na proteção das            
liberdades civis e democráticas, com o propósito de assegurar e efetivar os direitos da              
população.  

A Administração Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, no período da             
gestão 2016-2020, pautou sua atuação com o norte de tornar realidade o compromisso             
de viabilizar uma gestão moderna, realista, planejada, responsável, resolutiva,         
combativa e ética. Nesse desiderato, sempre buscou harmonia interna, união, respeito e            
valorização dos seus membros e servidores, e sempre esteve preocupada com a            
celeridade na movimentação da carreira, com a estabilidade de posicionamentos, com a            
coerência, honestidade, transparência e firmeza nas ações institucionais, eficiência e          
zelo pelo patrimônio público e pela proteção aos direitos e interesses do povo,             
destinatário final da atuação ministerial.  

Adotou-se como parâmetros de tomada de decisões as constantes demandas sociais e            
de reordenamento institucional, o que exigiu permanente aprimoramento e         
desenvolvimento de ações planejadas, coordenadas e monitoradas. Essa impessoal         
metodologia de gestão englobou o competente gerenciamento administrativo e         
financeiro, a constante qualificação dos seus integrantes, o aperfeiçoamento dos          
processos de trabalho, o incremento da infraestrutura tecnológica e de instalações           
físicas, da logística operacional, o reexame dos vetores organizacionais e de logística            
operacional, o aperfeiçoamento da comunicação interna e externa, e um trato mais            
objetivo e dinâmico nas relações interinstitucionais.  

O presente Relatório da Gestão 2016-2020 consiste em uma prestação de contas            
acerca das múltiplas ações, projetos e iniciativas, de cunho estratégico, tático ou            
operacional, que guardaram sinergia com as decisões político-institucionais e os          
investimentos orçamentários e de capital humano que foram realizados em prol da            
atuação ministerial no cumprimento de sua missão constitucional e no atendimento           
qualitativo das demandas e anseios da sociedade. 
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1. ATUAÇÃO MINISTERIAL: SUBPROCURADORIAS-GERAIS DE     
JUSTIÇA 

1.1 Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos - SUBJUR 

A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos atua junto à Administração           
Superior do Ministério Público do Estado Paraná no assessoramento jurídico de cúpula            
do Procurador-Geral de Justiça, tanto em matéria contenciosa, nas diversas áreas de            
competência privativa do Procurador-Geral, quanto no que concerne às iniciativas de           
planejamento institucional, de gestão administrativa da PGJ, de criação de novas           
estruturas e processos organizacionais, de interlocução com diversas áreas de          
execução finalística do Ministério Público e de interação e colaboração com outras            
instituições. 

Além de supervisionar o trabalho das assessorias e núcleos diretamente ligados à            
SUBJUR e representar o Ministério Público perante o Órgão Especial do TJPR, nas             
manifestações escritas e nas sessões daquele órgão de cúpula do judiciário           
paranaense, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, por força de lei,            
é o primeiro substituto legal do Procurador-Geral, em suas ausências e impedimentos,            
incumbindo-lhe representá-lo, sempre que necessário, em sessões de órgãos         
colegiados internos, como o Conselho Superior do Ministério Público, e em diversos            
outros compromissos e eventos institucionais, internos e externos. Além disso, é sua            
atribuição promover a articulação conjunta e compartilhada com grupos especiais (como           
o GAECO e GEPATRIA) e Promotorias locais, comuns e especializadas, nos casos em             
que o envolvimento de agentes públicos demanda diferentes atribuições ministeriais e           
competências jurisdicionais, de atuação do PGJ e de membros do Ministério Público em             
1º grau, nas áreas cível e penal.  

Também incumbe à SUBJUR a definição de conflitos de atribuição (que, no período             
abrangido, foi de 310 casos), assim como a manifestação final sobre arquivamentos de             
inquéritos policiais (que, no período, foi de 3.359 casos), nos termos da antiga redação              
do artigo 28 do CPP.  

 1.1.1 Núcleo Criminal 

A Assessoria de Gabinete – Núcleo Criminal da SUBJUR atuou, no período            
compreendido neste relatório, em 51 inquéritos Policiais ou procedimentos         
investigatórios envolvendo pessoas com prerrogativa de foro especial no Tribunal de           
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Justiça do Estado (entre os quais 17 Prefeitos Municipais, 10 Deputados Estaduais, 6             
Promotores de Justiça e 7 Juízes de Direito), em casos fora da atribuição específica do               
Núcleo Especial e do Núcleo de Prefeitos.  

No mesmo período, atuou em 88 Notícias de Fato de natureza criminal, envolvendo             
casos de atribuição originária da PGJ (excetuando-se dos referidos Núcleos, Especial e            
de Prefeitos), relativos a fatos então atribuídos a pessoas com prerrogativa de foro             
especial, entre os quais 45 Prefeitos Municipais, 16 Promotores de Justiça, 11            
Deputados Estaduais, 13 Juízes de Direito e 3 Secretários de Estado.  

1.1.2 Núcleo de Combate aos Crimes Funcionais Praticados por Prefeitos 

Dentre as atribuições do Núcleo estão a investigação de crimes funcionais praticados            
por prefeitos, oferecimento de denúncias oriundas de tais investigações e o           
acompanhamento das ações penais de competência originária, envolvendo os referidos          
crimes, bem como seus respectivos incidentes, em trâmite perante o Tribunal de Justiça             
do Estado do Paraná. 

No período de 01/04/2016 a 08/04/2020, foram instaurados 600 procedimentos de           
notícia de fato e 270 procedimentos investigatórios criminais, em alguns dos quais foi             
necessária a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico. 

Tramitaram pelo Núcleo de Prefeitos 143 inquéritos policiais, tendo sido acompanhadas           
90 ações penais em andamento junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do              
Paraná. 

Foram registrados 326 arquivamentos durante o mesmo período, bem como 341           
remessas de autos por declínio de competência. Com efeito, a mais restritiva            
interpretação, dada pelo STF, sobre o alcance das normas de competência criminal de             
atribuição originária dos tribunais fez diminuir, consideravelmente, o número de novos           
processos penais. Assim é que, no período em destaque, foram protocoladas 18            
denúncias, embora boa parte delas envolvendo elevado grau de complexidade, por           
envolver crimes contra a administração pública em especiais contextos fáticos. Uma das            
ações penais resultou na condenação de chefe do Poder Executivo a uma pena de 19               
anos e 8 meses de reclusão, estando pendentes recursos junto aos tribunais superiores. 

1.1.3 Núcleo Especial de Atuação em Ilícitos de Atribuição Originária 

O Núcleo Especial de Atuação em ilícitos de Atribuição Originária foi instituído em             
10/10/2017, no âmbito da SUBJUR, com o fim de proporcionar estrutura adequada na             
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condução de investigações, cíveis ou criminais, que demandem o uso de técnicas            
especiais, tais como afastamento de sigilo fiscal e bancário, análise e cruzamento de             
dados pessoais, análise financeira, análise de evolução e compatibilidade patrimonial de           
agentes públicos, além de outras. 

Consoante Resolução PGJ n. 5605/2017, ao Núcleo incumbe apurar ilícitos quando a            
autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia           
Legislativa ou os Presidentes dos Tribunais de Justiça e de Contas, bem como quando              
contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a              
competente ação, nos termos do artigo 29, VIII, da Lei n. 8.625/93, e do art. 61, VIII, da                  
Lei Complementar n. 85/99. 

Incumbe também ao Núcleo coordenar investigações, cíveis e criminais, de especial           
gravidade e complexidade, e que envolvam autoridades detentoras de foro por           
prerrogativa de função, em todas as hipóteses de atribuição originária do           
Procurador-Geral de Justiça. Nesses últimos casos, a referida Resolução também          
indicou os critérios que o Procurador-Geral de Justiça e o Subprocurador-Geral para            
Assuntos Jurídicos devem considerar para atrair a atribuição especial do Núcleo: I – a              
capilaridade dos ilícitos investigados por diferentes setores da administração pública ou           
do sistema político e econômico; II – o elevado potencial de danos ao patrimônio público               
e à credibilidade das instituições públicas; III – a alta complexidade das investigações,             
notadamente as que envolvam grandes fraudes, transações internacionais, sofisticados         
esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro; IV – o caráter inovador ou diferenciado              
dos esquemas de ilicitude investigados; V – a possível caracterização de uma            
organização criminosa, consoante definição legal (artigo 1º da Lei n. 128520/2013). 

Tendo em vista as finalidades institucionais do Núcleo recém-criado, foi alocada           
Promotora de Justiça com expertise e experiência anteriores junto ao Núcleo de            
Inteligência, do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEX), particularmente no           
Laboratório de Tecnologia contra a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, além de auditor              
e assessora jurídica com atuação dedicada ao Núcleo. Não por coincidência, com a             
criação do Núcleo Especial, no âmbito da SUBJUR, intensificou-se a cooperação técnica            
do referido Laboratório, a quem incumbe a recepção das informações oriundas de            
quebra de sigilo bancário, via sistema SIMBA e com eventual suporte do Núcleo de              
Inteligência, especialmente para análise de dados. Sempre que necessário, o Núcleo           
também conta com a cooperação do GAECO e do GEPATRIA de Curitiba.  

Com estrutura própria ainda em construção, em razão da alta demanda de serviços             
técnicos especializados nas diversas Promotorias no Estado, o Núcleo Especial logrou           
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êxito em promover diversas medidas investigativas com reserva de jurisdição (que foram            
deferidas judicialmente, tanto pelo Tribunal de Justiça quanto por Vara da Fazenda            
Pública), em face de agentes públicos suspeitos da prática de atos de improbidade             
administrativa e/ou crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e           
outros.  

A criação do Núcleo foi um passo significativo para maior profissionalização, sofisticação            
e objetividade técnica nas investigações que se inserem no âmbito das atribuições            
legais da PGJ.   

1.1.4 Núcleo de Controle de Constitucionalidade 
 
Destaques no ajuizamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
 

ADI nº 0013880-43.2020.8.16.0000 
Ação direta de inconstitucionalidade que impugna os artigos 47, II; e 197, §7º; do              
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná (Resolução nº 1/2010, Pleno, com             
redação atribuída pela Emenda Regimental n° 01/2016), preceitos que criam hipótese           
de modificação da competência por prevenção do relator, em afronta à competência            
privativa da União para legislar sobre direito processual, às garantias constitucionais do            
juiz natural, da segurança jurídica, e à eficiência na prestação jurisdicional. 
  

ADI nº 0010764-29.2020.8.16.0000 
Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Municipal nº 4.622/2017,            
de Arapongas/PR, diploma que veda todo e qualquer tipo de expressão ou material com              
referência, ainda que implícita, sobre igualdade/ideologia de gênero, em quaisquer          
locais públicos, privados de acesso ao público, e entidades de ensino de Arapongas,             
pois impõe censura prévia que, em parte, usurpa a competência da União para fixar              
diretrizes e bases da educação; e, na íntegra, viola os princípios da defesa dos direitos               
humanos, da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proteção integral, assim            
como o direito à liberdade de pensamento e de expressão, à educação, entre outros              
postulados constitucionais. 
  

ADI nº 1.747.504-8 
Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos artigos 12, caput, da Lei             
Estadual nº 17.435/2012 (com redação atribuída pela Lei Estadual nº 18.469/2015, art.            
2º, II); e 59, parágrafo único, da Lei Estadual nº 18.573/2015, normativos que instituem,              
respectivamente, novo corte de massas, e a canalização da receita decorrente da            
 

 
9 



 

 
 
 

operacionalização da folha de pagamento dos servidores estaduais exclusivamente para          
o Tesouro Estadual. A ação busca o reconhecimento da compulsoriedade da           
contribuição patronal incidente sobre a folha de inativos e pensionista, bem como da             
quota-parte proporcional das receitas devida ao fundo previdenciário, sob pena de           
vulneração ao exigido equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência estadual. 
  
ADI nº 1.747.225-2 
Ação direta de inconstitucionalidade que impugna a Lei Municipal nº 2.169/2017, de            
Telêmaco Borba/PR, pois a priorização de mão de obra local, mediante reserva de, no              
mínimo, 70% (setenta por cento) das vagas em empresas instaladas no município, viola             
competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, para organizar e             
executar a respectiva fiscalização, assim como os princípios da isonomia e da            
proporcionalidade. 
 
ADI nº 1.742.383-9 
Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Estadual nº 19.128/2017,            
diploma que autoriza a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas               
desportivas do Estado, em afronta às regras constitucionais de repartição de           
competências e aos direitos fundamentais à segurança dos torcedores em eventos e            
competições esportivas e à defesa do consumidor, lidos à luz da proporcionalidade            
como proibição de proteção insuficiente.  

 
Destaques na atuação como custos iuris 
 
ADI nº 0021707-42.2019.8.16.0000 
Pronunciamento pela inconstitucionalidade do artigo 260, 'b' e 'c', da Lei Complementar            
Municipal nº 788/1993, de Colorado/PR, normativo que institui, para além do adicional            
quinquenal por tempo de serviço, outros acréscimos pecuniários cumulativos a          
servidores públicos estatutários, todos pelo implemento de condição temporal, violando          
o princípio da proporcionalidade e o necessário equilíbrio financeiro e atuarial. 
  
ADI nº 0058090-19.2019.8.16.0000 
Pronunciamento pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.098/2019, de Campo          
Magro/PR, diploma de iniciativa parlamentar que garante aos vereadores livre acesso a            
todos os órgãos e repartições públicas municipais, com a possibilidade de imediata            
consulta, análise, e reprodução de quaisquer documentos e informações pertinentes às           
atividades administrativas, configurando excessiva ingerência pelo exercício do poder         
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fiscalizatório da edilidade, transgredindo os princípios da separação dos poderes e da            
proporcionalidade. 
  

ADI nº 1746937-3 
Pronunciamento pela constitucionalidade formal e material do artigo 4º, da Lei Estadual            
nº 17.639/2013 (com redação atribuída pela Lei Estadual nº 19.126/2017), preceito de            
iniciativa parlamentar que exime do limite mensal para concessão dos benefícios do            
programa “Luz Fraterna”, o consumo de energia decorrente do uso de equipamentos de             
sobrevida, densificando o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana,              
mediante o elastecimento dos requisitos legais para famílias de baixa renda com            
membros em especial condição de vulnerabilidade. 
  
ADI nº 1747835-8 
Pronunciamento pela constitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 2/2018,           
Terra Rica/PR, legislação de iniciativa parlamentar que concede isenção do imposto           
sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, aos portadores de moléstia             
grave, benefício tributário que opera legítimo discrímen, concretizando os postulados da           
igualdade, da justiça fiscal e da capacidade contributiva. 
  
ADI nº 1746611-4 
Pronunciamento pela constitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº          
12.179/2015, de Ponta Grossa/PR, diploma de iniciativa parlamentar que obriga          
hospitais da rede pública municipal a disponibilizarem, gratuitamente, equipamentos         
auxiliares de locomoção a pacientes em processo de reabilitação pós-cirúrgica,          
conforme critérios definidos pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde Estadual e            
Municipal, no âmbito dessa política social.  
 
IAI nº 0051136-54.2019.8.16.0000 
Pronunciamento, no mérito, pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.739/2016,          
de Ivaiporã/PR, ato normativo que desborda os limites da competência legislativa           
suplementar ao autorizar a alienação de áreas institucionais pelo Poder Executivo, em            
contrariedade à norma geral editada pela União (Lei Nacional de Loteamentos) que            
veda a tredestinação de imóveis assim caracterizados. 
 
IAI nº 00041744-90.2019.8.16.0000 
Pronunciamento pela constitucionalidade da Lei Municipal nº 10.932/2010, de         
Londrina/PR, legislação que impõe a estabelecimentos bancários a obrigação de instalar           

 
 

11 



 

 
 
 

divisórias entre caixas e clientes que aguardam atendimento, sob pena de multa diária             
de R$ 10.000,00, pois observado o dever de proporcionalidade entre o ilícito e a sanção,               
de modo a tutelar da segurança do consumidor, sem inviabilizar o exercício da atividade              
do agente econômico, pautado na livre iniciativa. 
  

IAI nº 0048778-19.2019.8.16.0000 
Pronunciamento pela constitucionalidade dos artigos 57 da Lei Federal nº 11.101/2005 e            
191-A do Código Tributário Nacional, preceitos que condicionam a concessão de           
recuperação judicial à comprovação de regularidade fiscal da empresa, porquanto          
observado o devido processo legal substantivo e o dever de proporcionalidade –            
conciliando-se a solvência da dívida tributária com a concessão da recuperação judicial,            
para preservação da empresa – diante da necessária ponderação entre os princípios da             
livre iniciativa e do interesse público para conformação da função social da empresa. 
  
IAI nº 1698920-9/02 
Pronunciamento pela inconstitucionalidade do artigo 5º, §8º da Lei Estadual nº           
11.580/1996 (incluído pela Lei Estadual nº 18.879/2016), dispositivo que exige o           
pagamento antecipado da diferença de alíquotas de ICMS (interestadual e estadual) em            
operações de aquisição de mercadoria destinada à comercialização ou industrialização,          
quando o sistema constitucional tributário apenas legitima a cobrança em operações           
para o consumidor final. 

 
IAI nº 1748097-2 
Pronunciamento, no mérito, pela constitucionalidade do artigo 45, §3º, do Decreto nº            
6.080/2012 (RICMS/PR), normativo que autoriza a fixação de limite global anual para            
utilização de créditos de ICMS mediante resolução do Secretário de Estado da Fazenda.             
Tal investida foi legitimada pela competência legislativa suplementar do Estado, tendo           
em conta a ausência de normas gerais editadas pela União, notadamente, na Lei             
Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) que limitem a compensação do ICMS           
(Consignou-se, ainda, a compatibilidade do limite fixado para a compensação tributária           
(Resolução SEFA nº 773/2016, art. 1º) com os princípios da razoabilidade e da             
não-cumulatividade). 
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1.1.5 Coordenadorias de Recursos 

1.1.5.1 Coordenadoria de Recursos Cíveis 

O trabalho desenvolvido na Coordenadoria passou durante os últimos 4 anos por duas             
transições: 1) dos processos físicos para os eletrônicos; 2) adaptação ao novo Código             
de Processo Civil. 

O maior afluxo de feitos em razão da implantação do processo eletrônico, bem como o               
novo CPC - que preconiza um sistema de precedentes, dando ênfase aos julgamentos             
de casos repetitivos - impuseram uma metodologia de trabalho diferenciada para órgãos            
de atuação recursal. Houve, assim, a necessidade de reforço na estrutura de            
equipamentos e de pessoal. Atualmente, além da Coordenadora, conta o órgão com            
duas Promotoras e um Promotor de Justiça, assessoras e assessor jurídico, estagiárias            
e estagiário de pós-graduação, além de uma secretaria com servidoras e servidor            
administrativo. 

Em razão da estreita ligação com o trabalho dos Procuradores e Procuradoras de             
Justiça da área cível, aprofundou-se a comunicação com os grupos de atuação da             
Procuradoria de Justiça Cível, especialmente em relação ao 6º Grupo Cível, que tem             
atribuição nas áreas de tutela coletiva (ambiental, infância e adolescência, educação,           
saúde, habitação e urbanismo, de forma mais recorrente) e improbidade administrativa. 

A metodologia de trabalho foi pautada pela abertura de espaço de atuação mais             
sistematizado e técnico junto aos tribunais superiores, especialmente no Superior          
Tribunal de Justiça, com acompanhamento de processos referentes a teses que sejam            
de interesse do MP. 

O foco foi, assim, de auxílio à atuação do Ministério Público no primeiro e no segundo                
graus, com o objetivo de preservar e ampliar as prerrogativas funcionais, inclusive no             
campo da legitimidade, para atender ao contido no texto constitucional e na Lei             
Orgânica Estadual do MPPR, principalmente em razão dos princípios da conformação           
institucional e da cooperação, sendo o desempenho pautado na utilização dos           
instrumentos processuais disponíveis, com uma visão resolutiva no segundo grau de           
jurisdição. 

Instituiu-se programa de controle dos prazos para auxiliar no acompanhamento dos           
processos em trâmite no órgão, principalmente devido ao fato de a tramitação ocorrer             
quase exclusivamente por meio eletrônico, e em razão da necessidade de centralização            
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das informações por meio do registro da espécie de processo, tipo de manifestação ou              
recurso a ser elaborado e prazo para protocolo. 

Há projeto em fase de elaboração que possibilitará a formação de um banco de dados               
dos recursos e processos cíveis com intervenção do MPPR em trâmite nos Tribunais             
Superiores, para que os dados possam ser buscados diretamente nos sistemas do STJ             
e do STF. 

No período abrangido pelo relatório foram interpostos 9.300 embargos de declaração,           
contrarrazões, manifestações e respostas a agravos e 656 recursos especiais e           
extraordinários 

Registre-se também o trabalho prévio de análise e triagem de todos as decisões, na              
área cível, exaradas pelo TJPR, num total de 101.528 processos. 

1.1.5.2 Coordenadoria de Recursos Criminais 

Relevante marco nesses quatro anos foi o início da atuação mais efetiva do Ministério              
Público do Estado do Paraná no âmbito dos Tribunais Superiores. Outra inovação foi a              
adoção dos processos eletrônicos em segundo grau, atingindo atualmente 99% dos           
casos no âmbito do Paraná, o que incrementou o volume de serviços, quase dobrando a               
quantidade de ciências ao mês, além de ter agilizado os julgamentos dos embargos de              
declaração no Tribunal de Justiça que, no modelo anterior, demoravam, em média, seis             
meses e, atualmente, apenas uma semana.  

Registra-se a ampliação significativa do número de agravos regimentais interpostos de           
decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça após a adoção da            
ferramenta de inteligência artificial “Sócrates” para triagem da admissibilidade dos          
recursos especiais.  

Houve o incremento de dois novos cargos de assessor para fazer frente ao aumento da               
demanda de trabalho. Atualmente, o setor possui dois Procuradores de Justiça e três             
Promotores de Justiça designados. 

No período de 2016 a 2020, a Coordenadoria de Recursos Criminais tomou ciência em              
194.607 processos, sendo 37.169 em 2016, 35.164 em 2017, 50.311 em 2018, 52.354             
em 2019, e 19.621 de janeiro a março de 2020.  

No período, foram interpostos 1.399 recursos especiais e extraordinários e 282 agravos,            
bem como apresentadas 16.633 contrarrazões aos recursos de defesa.  
 

 
14 



 

 
 
 

No juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça do Paraná, quase 70% dos recursos              
interpostos pelo setor foram admitidos. No período de quatro anos, o STJ julgou 545              
recursos interpostos pelo Ministério Público do Paraná, sendo 454 recursos especiais e            
91 agravos. Nos 454 recursos especiais julgados pelo STJ, o índice de provimento foi de               
56%. 

De forma inédita no setor, promoveu-se o levantamento de todos os recursos que já              
haviam sido interpostos pelo MPPR e pelas defesas de réus no Paraná junto aos              
Tribunais Superiores, e que ainda estavam pendentes de julgamento definitivo, o mais            
antigo dos quais datava de 2007. Planilharam-se todos os recursos, ano após ano e por               
gabinete, destacando a data de interposição no TJPR, o tempo de morosidade para o              
juízo de admissibilidade no TJPR, o tempo para chegar no STJ e o tempo para               
julgamento naquela Corte Superior.  

Foi feita, igualmente, a contagem de prazos prescricionais de cada recurso, tanto no que              
concerne à execução provisória anteriormente admitida, quanto agora, da pretensão          
punitiva e da executória. A Coordenadoria de Recursos Criminais, hoje, tem controle            
pleno dos recursos interpostos contra as decisões do TJPR, do tempo de análise que os               
tribunais levam, das dificuldades de cada gabinete dos ministros do STJ, e das             
temáticas que costumam ter sucesso naquela Corte. Tramitam, atualmente, 2.064          
recursos criminais no STJ, englobando os do MPPR e os da defesa (sendo 929 em               
HC/RHC/RMS, 1.115 Resp/Aresp/EAresp/EResp e 21 Petições, Reclamações e outros). 

Realiza-se, também, o acompanhamento dos recursos do Ministério Público ainda no           
Tribunal de Justiça do Paraná, a partir do acórdão, com atuação por gabinete, para              
impulsionar processos que, por lapso ou morosidade própria, não seguem seu curso            
normal. 

O levantamento quantitativo e qualitativo dos recursos interpostos nas Cortes Superiores           
permitiu um olhar ampliado da atuação, possibilitando a identificação de alguns           
problemas de tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Identificaram-se casos antigos,           
parados há anos, muitos até já prescritos pela pena em abstrato, mas ainda não              
julgados. Com a identificação do problema, adotou-se a prática de realização de contato             
pessoal com os gabinetes dos ministros, informando a situação e, com isso, evitando a              
ocorrência de prescrição em diversas ocasiões.  

Identificou-se, também, falha de comunicação entre o STJ e o TJPR no cumprimento             
das decisões da Corte Superior, com imediata diligência junto aos respectivos tribunais            
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nos casos identificados para permitir que os feitos não fiquem paralisados ou sem             
observar a decisão favorável ao Ministério Público do Paraná proferida pelo STJ.  

A Coordenadoria de Recursos Criminais atuou também em diversos casos de           
repercussão estadual, promovendo, a partir da interlocução com os agentes ministeriais           
interessados, as ações constitucionais, os recursos e o devido acompanhamento nos           
Tribunais Superiores.  

1.1.5.3 Escritório de representação em Brasília  

A partir de 2018, o Ministério Público do Paraná passou a contar com um espaço               
permanente de trabalho em Brasília. Trata-se do escritório de representação e atuação,            
inaugurado na capital federal em conjunto com os Ministérios Públicos de Santa            
Catarina e Rio Grande do Sul. As três instituições utilizam o local de forma              
compartilhada, como estrutura de apoio para a otimização dos trabalhos dos membros            
que se deslocam à cidade. Com o escritório de representação, o MPPR possibilitou a              
qualificação do acompanhamento de causas e projetos que afetam à instituição,           
aprimorando a atuação dos membros junto aos Tribunais Superiores, CNPG, CNMP,           
CNJ, Congresso Nacional e demais órgãos e instituições federais. A ideia de um             
escritório para os três estados considerou ainda a necessidade de racionalização do uso             
dos recursos públicos, já que o espaço e as despesas são compartilhadas entre os MPs. 

1.2 Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento        
Institucional - SUBPLAN 
 

A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional         
(SubPlan) atua junto à administração superior do Ministério Público do Paraná, sendo            
responsável, entre outras, pelas atribuições relacionadas ao desenvolvimento, à         
implementação, ao assessoramento e ao monitoramento do planejamento e da gestão           
estratégica; à implementação e gestão de sistema de informações estratégicas para           
subsidiar a tomada de decisão no âmbito institucional; à elaboração de estudos técnicos             
e normativas visando à modernização e aperfeiçoamento organizacional e a gestão de            
processos e métodos de trabalho, procedimentos e rotinas de órgãos e unidades            
administrativas; à realização de diagnósticos sobre o desempenho institucional; à          
implantação e a manutenção de sistema de indicadores; à coleta, a análise e ao              
tratamento técnico de informações de âmbito social, político e econômico para dar            
suporte às atividades, estudos, programas e metas institucionais; ao aprimoramento das           
relações com outros poderes constituídos, instituições e organizações sociais para          
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viabilizar alianças estratégicas; à elaboração e sistematização de projetos de atos           
normativos, manuais e outros instrumentos. 

1.2.1 Dimensionamento e evolução de pessoal 

Ao longo da gestão, buscando a excelência na atuação funcional, priorizou-se o            
aperfeiçoamento e a qualificação continuada dos membros, servidores e estagiários,          
acompanhadas do aprimoramento dos critérios técnicos, objetivos, para dimensionar as          
estruturas de recursos humanos alocadas em cada Promotoria de Justiça ou unidade            
ministerial, de modo a promover mais equilíbrio, uniformidade e melhoria nos serviços            
prestados à população.  

Merece destaque a utilização da ferramenta Business Intelligence (BI), a partir de dados             
extraídos dos sistemas PRO-MP e PROJUDI, para quantificar o volume de trabalho das             
diversas unidades de primeiro grau. Para tanto, valeu-se de metodologias modernas -            
como a adotada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de acordo com a Resolução               
nº 184/2013 -, adaptadas às peculiaridades do Ministério Público, para aperfeiçoar a            
distribuição dos recursos humanos. A ferramenta permitiu a adoção de critérios mais            
objetivos na tomada de decisões, como a produtividade das Promotorias e           
Procuradorias, a comparação entre unidades similares (clusters) e o nível de           
produtividade possível e/ou desejado, os indicadores sociais, as peculiaridades locais e           
seus especiais desafios,  os projetos de atuação estratégica a serem desenvolvidos. 

A partir desse novo paradigma de gestão dos recursos humanos, promoveu-se, em            
muitos casos, a readequação do quadro de pessoal, a redistribuição de serviços entre             
as Promotorias de Justiça de determinadas comarcas, a autorização para contratação           
(ou não) de assessores e estagiários, além da alocação temporária de integrantes para             
atender a situações sazonais, sempre na busca de um melhor equilíbrio na distribuição             
de recursos humanos frente ao volume e à complexidade do serviço a cargo de cada               
unidade funcional.  

Na Gestão PGJ 2016-2020, o Ministério Público criou 43 novos cargos de Promotores             
de Justiça e realizou 3 concursos públicos, com 111 aprovados. Seu quadro de pessoal              
apresentou uma evolução de 29,2%, passando a contar com 4.861 integrantes em            
dezembro de 2019, após a criação de 469 cargos de servidores e 590 vagas de estágio. 

Até março de 2020, 669 Promotores de Justiça integravam a instituição, tendo havido,             
em segundo grau, um substancial acréscimo nos quadros de assessoramento. Houve,           
ainda, expressivo aumento de servidores comissionados e estagiários para apoio às           
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atividades de 1º grau.  

O aumento significativo no grupo de servidores (30%) e estagiários (40,3%) repercutiu            
diretamente na força de trabalho, assegurando condições estruturadas de         
enfrentamento das demandas cotidianas, principalmente no interior do Estado. A          
evolução desses quadros também demonstra o esforço institucional em estabelecer          
crescimento equivalente de estrutura de pessoal em todos os setores, conforme           
demonstrado nos quadros a seguir: 

 

Evolução no Quadro de Integrantes no Período de 2016 a dezembro de 2019 

Servidores  Antes  2016  2017  2018  2019  Total no Período 

Procuradores de Justiça  108  108  108  108  108  +0 0% 

Promotores de Justiça 

(Titulares e Substitutos)  628  630  655  663  669  +41 6,50% 

Servidores  1560  1651  1905  1990  2029  +469 30% 

Estagiários  1465  1748  1810  1980  2055  +590 40,30% 

Total de integrantes  3761  4137  4478  4741  4861  +1100 29,20% 
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Evolução no Quadro de Servidores no Período de Janeiro de 2016 a dezembro de 2019 

Servidores  

Ante

s  2016  2017  2018  2019  
Total de cargos no 

Período 

1º Grau*  920 +37 957 +201 1158 +18 1176 +30 1206  +286 

2º Grau  159 +7 166 +32 198 +29 227 +21 248  +89 

Área Meio  315 +34 349 +9 358 +28 386 -2 384  +69 

CAOPs**  166 +13 179 +12 191 +10 201 -10 191  +25 

Total de servidores  1560 +91 1651 +254 1905 +85 1990 +39 2029  +469 

             
* A partir do ano de 2017, foram incluídos na categoria "1º grau" os servidores de Grupos Especializados e Central de 
Atendimento. 
** Incluídos os servidores do CAEx. 
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1.2.2 Melhoria de processo de trabalho e novas soluções digitais 

1.2.2.1 Implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI 

O Sistema Eletrônico de Informação - SEI se caracteriza como uma ferramenta que             
permite a modernização das rotinas administrativas, e traz diversos benefícios, como:           
economia de recursos públicos com a redução do uso de papel, maior transparência,             
possibilidade de acesso simultâneo e em tempo e real à informação, agilização do             
trâmite de documentos, aumento da segurança na gestão de documentos (com níveis            
de sigilo), padronização de documentos e formulários no âmbito administrativo, controle           
objetivo de prazos e eliminação de instâncias desnecessárias. 

O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e cedido              
gratuitamente a instituições públicas, tendo como principal objetivo permitir a elaboração           
e tramitação de protocolos administrativos em um ambiente virtual.  

A Administração Superior optou por uma implantação gradativa do sistema, que ocorre            
por grupos de processos selecionados a partir de mapeamentos organizacionais          
realizados em unidades administrativas da Instituição, sendo ao todo 92 tipos de            
processos administrativos já implementados no SEI. 

1.2.2.2 Inquérito Policial Eletrônico e Digitalização de Inquéritos Físicos 

Durante a Gestão 2016-2020, houve a concentração de diversos esforços para a            
conversão dos Inquéritos Policiais que tramitavam fisicamente para a tramitação          
eletrônica, com a consequente redução do acervo de inquéritos antigos e otimização da             
atuação do Ministério Público na área da investigação criminal. 

Dentre as inúmeras medidas tomadas, saliente-se a criação do Núcleo de Análise de             
Inquéritos Policiais (NAIP), com a instituição de força-tarefa pelas Resoluções nº 661 e             
838, em fevereiro de 2018. A força-tarefa teve como principal objetivo a atuação em              
Inquéritos Policiais instaurados, inicialmente, até 31/12/2015, posteriormente       
prorrogados para 2016 e 2017, para reduzir o quantitativo de inquéritos antigos nas             
Promotorias Criminais. Além da equipe principal, responsável pela análise de casos           
criminais comuns, houve também a extensão da força-tarefa para as Infrações Penais            
contra Crianças, Adolescentes e Idosos e para os crimes relacionados à Lei Maria da              
Penha. 
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Outra ação desenvolvida foi o empenho do MPPR na implantação do Inquérito Policial             
eletrônico (IPE) em todo o Estado do Paraná ao longo dos anos de 2018 e 2019. A                 
funcionalidade foi articulada junto ao Tribunal de Justiça no Projudi, e buscou dar             
celeridade, efetividade e transparência para a persecução penal, permitindo que as           
manifestações de diversos órgãos do sistema judiciário do estado fossem realizadas em            
meio digital. A implantação do IPE foi realizada em ciclos, tendo iniciado em outubro de               
2018, na Capital, e sendo estendida para várias regiões do Estado do Paraná até sua               
efetiva conclusão em outubro de 2019. 

Na sequência, foram concentrados esforços para possibilitar a digitalização do acervo           
de Inquéritos Policiais que não estavam contemplados anteriormente, já que o IPE foi             
criado para os inquéritos policiais instaurados a partir da data da instauração. Foi criada              
uma força-tarefa, composta por membros do Tribunal de Justiça, Polícia Civil e            
Ministério Público do Paraná, atuando junto à Central de Digitalização do TJPR, no             
fórum da Rua Mauá. Também foi criada uma unidade de apoio, denominada Central de              
Mídias, no Centro Judiciário do Ahú, apenas com integrantes do Ministério Público. Até o              
presente momento, foi concluído o primeiro ciclo, incorporando inquéritos policiais          
relacionados a crimes contra a vida e crimes contra a saúde pública, no período de               
outubro de 2019 a março de 2020. 

Com isso, foram capitaneados diversos esforços para aprimorar a eficácia da atuação            
do Ministério Público na área criminal, seja transformando os inquéritos físicos em meio             
digital, com a busca inclusive de digitalização do acervo, seja por meio da concentração              
do esforço de promotores em analisar e oferecer denúncias e arquivamentos a IPs             
antigos. 

 

IPs físicos em andamento e IPs eletrônicos em andamento 
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Média Diária de Conversão e Tempo para Conclusão (em meses) 

 

 
 

 
 

22 



 

 
 
 

 

Tendência de IPs físicos em andamento (caso se confirme comportamento atual) 

 
 

Evolução do Passivo de Inquéritos Policiais físicos e do volume de IPs Eletrônicos 
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1.2.2.3 Criação do App "Encontre uma Promotoria" 

Por meio da construção de um aplicativo, foi possível a disponibilização, no site do              
MPPR, de mapa com o georreferenciamento das unidades de execução finalística, o            
que permitiu maior aproximação com a sociedade e o acesso da população aos serviços              
prestados pelo MPPR, particularmente com o indicativo de endereços e contatos de            
todas as Promotorias de Justiça no Estado do Paraná.  

 

1.2.2.4 Desenvolvimento da "Plataforma Atuação" 

Com a finalidade de integrar, subsidiar e qualificar a atuação ministerial, bem como             
promover o monitoramento de resultados institucionais, desenvolveu-se um painel         
colaborativo (Dashboard) de registro e consulta de informações essenciais para atuação           
no cotidiano e em planos e projetos estratégicos. 
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A ferramenta objetivou concentrar, em um único painel de acesso, dados e informações             
que antes constavam de maneira pulverizada em diversos sistemas, links, aplicativos e            
plataformas de consulta disponibilizados ou no próprio MPPR ou em portais de            
instituições parceiras e de acesso público, o que reduzia a eficiência e fragmentava a              
leitura da realidade, dos esforços e impactos da atuação ministerial. 

Os vários componentes do painel (instalados e previstos) estão sendo desenvolvidos em            
ritmo e prazo distintos, conforme demanda vinculada a projetos estratégicos da           
instituição. A versão preliminar contemplou os seguintes componentes instalados: (i)          
painel de atendimentos, por Promotoria, matéria, subtema e recorte temporal; (ii) banco            
de documentos, com resoluções (Procuradoria Geral, distribuição de serviços),         
manifestações em 2º grau, decisões de órgãos colegiados e diário eletrônico do MPPR;             
(iii) boas práticas realizadas por integrantes do MPPR; (iv) indicadores por município,            
comarca e matéria; (v) mapas com geolocalização de equipamentos nas áreas de            
assistência social, educação e saúde, e dados vinculados a projetos estratégicos; (vi)            
visitas e inspeções (formulários e estatísticas relativas a ILPIs, Unidades de Acolhimento            
de Criança e Adolescente, Socioeducação e Semiliberdade; (vii) Gestão Estratégica do           
MPPR, planos setoriais e regionais. 
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1.2.2.5 Metodologia para preenchimento automático de documentos 

Há um grande esforço para consolidar institucionalmente a adoção de metodologia de            
elaboração de modelos de peças processuais com preenchimento automatizado, com          
vistas à celeridade na produção e à minimização de falhas na construção de             
documentos, de forma a otimizar os processos de trabalho da Assessoria das            
Promotorias de Justiça, com consequente melhor aproveitamento da força de trabalho           
disponível. 

1.2.2.6 Mapeamento e modelagem de processos e diagnóstico organizacional 
 
Na área meio, foi realizado o mapeamento e a modelagem de diversos processos nas              
unidades organizacionais, propondo melhorias nas rotinas de trabalho e formalizando          
fluxos por meio de procedimentos aprovados pelas instâncias responsáveis,         
notadamente nas áreas da SUBADM e na Divisão de Estágios da ESMP. 

Visando aprimorar a eficiência e eficácia do trabalho dos servidores de apoio            
administrativo, foi realizada a unificação de Secretarias nas comarcas de Guarapuava,           
Umuarama, União da Vitória, Pinhais e Campo Largo, por meio de trabalho in loco,              
valendo-se de metodologias de gestão de processos, com a realização de diagnósticos            
e a organização dos fluxos de trabalho de unidades organizacionais da Instituição. 

Para aperfeiçoar as rotinas de trabalho das Promotorias de Justiça, e tendo em vista a               
necessidade de adequação ao Ato Conjunto nº 001/2019 - PGJ/CGMP, foi           
desencadeada a revisão e reelaboração dos Procedimentos Institucionais Finalísticos de          
atuação na área cível.  

Por fim, foi produzido conteúdo para curso em EAD de Organização de Secretarias, com              
a finalidade de capacitação dos servidores de apoio administrativo que trabalham junto            
às unidades ministeriais de primeiro grau. Foram, ainda, revisadas e atualizadas edições            
do curso on-line sobre Rotinas Administrativas, visando à capacitação dos servidores           
em relação aos procedimentos finalísticos inerentes ao Ministério Público. 

1.2.3 Gestão da tecnologia da informação 

Para assegurar adequados recursos de tecnologia da informação, registram-se as          
principais iniciativas: 
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1.2.3.1 Equipamentos e infraestrutura tecnológica 
 
I. Instalação no parque de equipamentos de licenças do software de gestão de             
equipamentos, com funcionalidades de antivírus, inventário de hardware e software,          
suporte remoto, segurança e restauração de sistemas operacionais e softwares; 

II. Atualização dos equipamentos móveis destinados a membros, com a aquisição de            
890 Ultrabooks, mais leves e potentes que os anteriores, com acesso à internet por meio               
de plano de dados 4G. Para integrar este equipamento móvel às estações de trabalho,              
também foram adquiridos 800 dockings station, o que permite a conexão aos desktops             
para utilização de múltiplas telas. Valor total da aquisição: R$ 5.672.700,00; 

III. Aquisição de 12 equipamentos de videoconferência, instalados nas comarcas de           
entrância final para atendimento às unidades de execução da região, aos grupos de             
atuação especializada e às unidades regionalizadas do CAEX; 

IV. Implantação da solução de nuvem corporativa para repositório de documentos           
institucionais, com viabilidade de acesso remoto, para usuários autenticados, de fora da            
rede do MPPR (MPCloud), o que posteriormente se mostrou fundamental na imediata            
implantação do teletrabalho com a deflagração da pandemia do COVID-19, evitando           
qualquer interrupção nas atividades administrativas e finalísticas do MPPR;  

V. Aquisição de 3.370 computadores, no valor total de R$ 14.254785,00, para            
substituição de equipamentos que estavam fora do prazo de garantia, mitigando o risco             
de indisponibilidade de equipamento de trabalho em caso de falha de hardware, e             
mantendo a política de renovação periódica do parque de microinformática; 

VI. Aquisição de nova solução para gerenciamento de banco de dados (Oracle            
Enterprise) com mais funcionalidades de gestão e configuração para garantir alta           
disponibilidade do ambiente de armazenamento de dados;  

VII. Aquisição de Solução de Segurança de Rede (Firewall NG), no valor de R$              
3.198.540,00, para compor uma Solução de Segurança e Conectividade entre as redes            
do Ministério Público ao DataCenter; 

VIII. Atualização dos recursos tecnológicos do DataCenter, com a aquisição de Solução            
DC - Solução de Armazenamento de Dados multiplataforma All-Flash (Storage), no valor            
de R$ 1.883.000,00, e de Soluções de Virtualização, Backup e Sistemas Operacionais            
no valor de R$ 606.172,27, de forma a garantir a disponibilidade e performance dos              
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sistemas de informações utilizados no MPPR, bem como o armazenamento dos Bancos            
de Dados;. 

XIX. Aquisição de Solução Integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa,          
baseada em Nuvem, Gsuite, no valor de R$ 998.991,20, com a compra de 5.510              
licenças de uso de solução Google Apps for Business, para uso de correio eletrônico,              
mensagens instantâneas, videoconferência, publicação e transmissão de vídeos e         
armazenamento, compartilhamento e colaboração em documentos eletrônicos, assim        
como disponibilização de e-mails de Unidades com armazenamento ilimitado; 

X. Aquisição de 95 switches, no valor de R$ 681.949,00, para continuidade na             
implementação do projeto de reestruturação da rede corporativa; 

XI. Solução de Wireless para as Unidades do MPPR no valor de R$ 468.584,54,              
permitindo a maximização da utilização de wifi em todas as dependências do MPPR,             
bem como a diminuição dos custos agregados à estrutura de redes lógicas; 

XII. Aquisição de cofre a prova de fogo, no valor de R$ 112.275,00, para guarda das                
mídias que contêm as cópias de segurança dos dados armazenados no Data Center. 

1.2.3.2 Desenvolvimento de plataforma para Procedimentos Extrajudiciais       
Eletrônicos (ePRO-MP) 
 
I. Definição da solução tecnológica e de infraestrutura de software básica para            
desenvolvimento do sistema de procedimentos eletrônicos; 

II. Entrega do primeiro módulo operacional, responsável pelo registro totalmente          
eletrônico dos atendimentos ao público realizados pelo MPPR;  

III. Desenvolvimento dos módulos de tramitação de Notícias de Fato; 

IV. Prospecção e análise de soluções inovadoras para integração ao sistema eletrônico,            
como elaboração de minutas de peças, consulta à jurisprudência, transcrição de áudios            
e mídias, visualizador de documentos, entre outros; 

V. Celebração de Termo de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do              
Espírito Santo para cessão do software AUDITAG - Software para Automação e Gestão             
de Oitivas, que permite a marcação de pontos relevantes em conteúdos audiovisuais,            
facilitando a utilização de depoimentos judiciais e extrajudiciais gravados sem a           
necessidade de transcrição integral do conteúdo. 
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1.2.3.3 Outros Sistemas de Informações 
 
I. Banco de Documentos - desenvolvimento de solução para consulta de bases de             
resoluções, manifestações e demais documentos institucionais de relevância interna e          
pública; 

II. Serviço de integração para envio de dados cadastrais dos membros ao Cadastro             
Nacional de Membros do Ministério Público, em atendimento à Resolução nº 78/2011 –             
CNMP; 

III. Manutenção evolutiva do sistema PRO-MP, com implantação de diversas melhorias           
funcionais - em especial, no módulo de Inquérito Policiais, quanto ao cadastro e suas              
movimentações processuais dos casos de violência doméstica, para envio dos dados ao            
Cadastro Nacional de Casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,            
conforme Resolução nº 135/2016 – CNMP. Também foi desenvolvido o envio de dados             
de Inquéritos Civis Públicos e TACs para o Portal de Direitos Coletivos – CNMP; 

IV. Desenvolvimento e implantação do projeto RAF2017, com captação eletrônica dos           
dados da atuação funcional com base nos registros realizados no PRO-MP (quanto aos             
atendimentos, procedimentos extrajudiciais, inquéritos policiais, processos físicos em 1º         
e 2º grau e atos praticados em audiências) e das movimentações realizadas no             
PROJUDI para processos judiciais em 1º grau. A solução compreende também serviço            
de integração para envio dos dados totalizados ao CNMP, em atendimento à Resolução             
nº 74/2011 – CNMP; 

V. Desenvolvimento do sistema SICCAP – Sistema de Patrimônio para cadastro e            
movimentação de bens móveis; 

VI. Desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI) para apresentação de           
informações consolidadas nas seguintes áreas: Atendimentos, Corregedoria – 1º grau,          
Corregedoria – 2º grau, Portal da Transparência e GEPATRIA, com envio mensal e             
automático aos membros do MPPR de relatório atualizado de sua atuação funcional,            
com dados extraídos dos sistemas PRO-MP e PROJUDI; 

VII. Desenvolvimento da integração do PRO-MP com o PROJUDI para viabilizar a            
distribuição dos processos em 2º grau às Procuradorias de Justiça e Coordenadorias de             
Recursos, e o cadastramento no PRO-MP dos pronunciamentos efetuados no          
PROJUDI; 
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VIII. Elaboração do Termo de Referência para aquisição e implantação de Solução            
Integrada de Tecnologia da Informação (TI), parametrizável e customizável, para gestão           
automatizada dos processos de negócio da área administrativa do Ministério Público do            
Paraná (MPPR), por meio da contratação de empresa especializada na prestação de            
serviços de tecnologia da informação, mapeamento de processos, consultoria e          
assessoria técnica; 

IX. Manutenção evolutiva do sistema Cadastro Único, especialmente em funcionalidades          
relacionadas ao cadastro e manutenção de Unidades; 

X. Desenvolvimento de Sistema Integrado de Apoio ao Promotor - SIAP, que possibilita             
a centralização de consultas a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, além da              
pesquisa de vínculos, contribuindo para a otimização das investigações e das atividades            
de inteligência nas diversas áreas de atuação do Ministério Público; 

XI. Colaboração na implementação do Inquérito Policial Eletrônico, solução integrada          
com os órgãos do sistema de justiça, que permite dar celeridade, efetividade e             
transparência à persecução penal, permitindo que as manifestações de diversos órgãos           
sejam realizadas em meio digital, e desenvolvimento de solução de integração do            
PRO-MP com o PROJUDI, que permite a Gestão dos Inquéritos pelas unidades            
ministeriais; 

XII. Digitalização dos Inquéritos Policiais Físicos, por meio de iniciativa conjunta do            
MPPR, TJPR e SESP, que busca transformar o acervo de Inquéritos Policiais,            
permitindo a tramitação eletrônica.  

1.2.3.4 Suporte e Atendimento ao Usuário  
 
Além das áreas de Desenvolvimento e Infraestrutura, houve forte dedicação ao suporte            
e atendimento aos usuários, bem como à manutenção dos sistemas e serviços            
existentes, conforme levantamento indicado na sequência: 

 
Quantitativos - Atendimentos DTI 

Ano Atendimentos 

2016 14.557 

2017 13.350 
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2018 23.159 

2019 30.299 

 
 
 

1.2.3.5 Eventos de inovação e tecnologia 

Em 2019, com o objetivo de apresentar aos integrantes do MPPR boas práticas e novas               
tecnologias que podem contribuir para o aprimoramento da atuação ministerial, houve a            
organização dos seguintes eventos: 

VI Mostra de Tecnologia do Ministério Público Brasileiro, evento promovido pelo           
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da CPE/CNMP, em parceria            
com o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), no qual foram apresentadas 44              
soluções de 22 unidades ministeriais de alto impacto nos resultados das atividades            
desenvolvidas na área estruturante, meio e finalística. 

Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação do Ministério Público, aberto a           
membros e servidores do Ministério Público, integrantes do Sistema de Justiça e            
operadores do Direito, para compartilhamento de conhecimento de tendências de          
tecnologia e inovação, com apresentação das principais iniciativas do segmento, cases           
atuais, atividades dinâmicas e momentos de networking com empresas que são           
referência no mercado. 

Demoday AB2L | Ministério Público do Paraná, apresentação de soluções          
desenvolvidas para a área do direito por startups associadas à Associação Brasileira de             
Law e Legaltechs - AB2L.  

1.2.4 Revisão do planejamento estratégico 

No decorrer de 2019, o MPPR desencadeou o processo de revisão do seu planejamento              
com o objetivo de definir as prioridades e as estratégias institucionais para o decênio              
2019-2029. O momento foi propício para a avaliação dos resultados obtidos na última             
década e para a reflexão sobre os rumos da instituição, vislumbrando impactos positivos             
na efetivação dos direitos sociais e individuais indisponíveis e no cumprimento de sua             
função institucional. 
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Para tanto, foram realizados, entre março e junho de 2019, diversos encontros temáticos             
descentralizados, na capital e no interior do estado, oportunizando a participação de            
todos os integrantes (membros e servidores) e o aprofundamento das reflexões, de            
acordo com as áreas de atuação: Consumidor; Criança e Adolescente e Educação;            
Cível, Fundações e Terceiro Setor; Criminal, Júri e Execução Penal; Direitos Humanos;            
Idoso e Pessoa com Deficiência; Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo; Ordem           
Tributária; Patrimônio Público; e Saúde Pública. 

 

 

 

No segundo semestre de 2019, ocorreram 4 (quatro) encontros na Capital para debater             
temas transversais que incidem em todas as áreas finalísticas: i. atendimento ao público;             
ii. inovação; iii. assessoramento técnico à execução; iv. capacitação e formação           
continuada. 
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A fim de facilitar a consulta aos temas, foram disponibilizadas, no hotsite do             
Planejamento Estratégico, as páginas dedicadas aos encontros temáticos, contendo o          
conjunto de materiais que serviram de subsídio para as discussões; vídeos com            
coordenadores de CAOPs convidando para o evento e detalhando os conteúdos a            
serem abordados; e formulário eletrônico para apreciação das propostas de cada área,            
visando facilitar o encaminhamento de contribuições e sugestões. 

 

 

 

No âmbito do Comitê de Gestão Estratégica - CGE, foram aprovados os objetivos e o               
novo mapa que traduzirá a estratégia institucional nas perspectivas de desenvolvimento           
e sustentabilidade, processos integradores e resultados para a sociedade, a fim de            
concretizar a missão, a visão e os valores do MPPR. 
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Ao fim, para validação do Planejamento Estratégico do MPPR para o ciclo 2019-2029,             
as propostas debatidas nas reuniões temáticas foram apreciadas no Congresso          
Estadual do Ministério Público do Paraná, no dia 5 de dezembro de 2019, em Curitiba, e                
priorizadas, de forma democrática e participativa, as diretrizes e as ações estratégicas            
para os próximos dez anos. 

As diretrizes e ações do planejamento estratégico ciclo 2019-2029 podem ser           
consultadas no seguinte linK:  

https://www.intranet.mppr.mp.br/arquivos/Image/2019_MPPR_Planejamento_Estrategico
_Objetivos_Diretrizes_Acoes.pdf 

O resultado da votação por área de atuação pode ser acessado no seguinte link: 

https://apps.mppr.mp.br/geoview/voto/ 
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Para dar concretude ao novo ciclo, no primeiro trimestre de 2020, foram realizadas             
reuniões sistemáticas e oficinas com CAOPs, CEAF/Escola Superior, CAEx,         
Coordenação da Política Estadual de Atendimento ao Público, membros e servidores,           
visando o detalhamento das diretrizes e ações estratégicas, por área de atuação, com o              
propósito de: i. estabelecer alinhamento institucional; ii. definir os processos de trabalho            
e instrumentos judiciais e extrajudiciais de implementação a serem traduzidos em           
projetos e planos setoriais de ação, iniciativas operacionais, protocolos, fluxos, notas           
técnicas, modelos, orientações, entre outros; iii. definir indicadores para aferição dos           
esforços desenvolvidos e resultados obtidos; iv. programar a capacitação continuada e           
as modalidades para troca de experiências.  

1.2.5 Alianças Externas, Termos de Cooperação e Colaboração        
Interinstitucional estabelecidos 

Pautado no objetivo estratégico de “Estabelecer parcerias e intensificar a cooperação           
interinstitucional”, para aperfeiçoar a atuação institucional, no período da Gestão          
2016-2020 foram celebrados 110 novos termos de cooperação técnica e 24 termos            
aditivos para prorrogação de vigência. 

 

Dentre os termos de cooperação celebrados há uma grande diversidade de           
convenentes, compostos por órgãos municipais, estaduais, federais, universidades        
públicas e privadas, conselhos de classes profissionais, entre outros, bem como grande            
variedade de áreas de interesse, como saúde, educação, meio ambiente, habitação e            
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urbanismo, consumidor, inteligência, direitos humanos, aperfeiçoamento funcional,       
tecnologia, planejamento etc.  

No período, destacaram-se: 

(i) A manutenção de Convênio com a União, por intermédio do Ministério da             
Justiça e Secretaria Nacional de Justiça, cujo objeto trata da implantação do            
Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro no Ministério Público           
do Estado do Paraná; 

(ii) A manutenção de Termo de Cooperação para formação do Grupo Estadual            
de Combate às irregularidades no Mercado de Abastecimento de Combustíveis,          
destinado à promoção de ações conjuntas objetivando precipuamente o         
cumprimento do ordenamento jurídico que protege tanto o Estado quanto o           
consumidor de práticas ilícitas relativas ao abastecimento de combustíveis; 

(iii) A celebração de Termo de Cooperação com o Conselho Nacional do            
Ministério Público para cessão de uso do software SEI – Sistema Eletrônico de             
Informações, que, por suas características inovadoras – transparência,        
economia de recursos públicos e compartilhamento em tempo real –, representa           
um processo de modernização das rotinas administrativas do MPPR; 

(iv) A manutenção de Termos de Cooperação com o Observatório Social do            
Brasil, Associação dos Municípios do Paraná e Associação das Câmaras,          
Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, visando fomentar a organização e           
modernização dos Poderes Executivo e Legislativo municipais em matéria de          
transparência na administração pública; 

(v) A celebração e manutenção de Termos de Cooperação com diversas           
Universidades, proporcionando ao MPPR assessoramento técnico-científico em       
atividades que necessitam da assunção de responsabilidade técnica em         
variadas áreas de conhecimento, por todo o território paranaense, com vistas a            
instruir processos judiciais e extrajudiciais patrocinados ou presididos por         
Membros do Ministério Público do Estado do Paraná. Entre as Instituições de            
Ensino Superior, constam: 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 

Universidade Estadual de Londrina – UEM 

Faculdade de Pato Branco – FADEP 

Centro Universitário de Curitiba – UNICURITIBA 
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Universidade Paranaense – UNIPAR 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 

Universidade Federal do Paraná – UFPR 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR 

Universidade Positivo 

Instituto Universitário do Rio de Janeiro 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO 

Universidade Estadual de Maringá 

 

(vi) Formalização de Termo de Cooperação com a Controladoria Geral do           
Estado e com a Universidade Positivo, que resultou no oferecimento do curso            
"Transparência Pública e Controle Social", projeto de extensão que visa à           
promoção da transparência pública e do controle social, por meio da           
qualificação dos estudantes a partir da Lei de Acesso à Informação e dos             
Portais da Transparência dos poderes Executivo e Legislativo municipais; 

(vii) A celebração de Termo de Cooperação com diversos órgãos do Sistema de             
Justiça no Estado do Paraná, como a formalização do Grupo de Estudos            
Interinstitucional sobre Igualdade de Gênero no Poder Judiciário e Ministério          
Público, para promoção da igualdade de gênero no âmbito destas instituições,           
composto pelo MPPR, MPT, MPF, TRT, TJPR, Justiça Federal - Seção           
Judiciária do Paraná, entre outros; 

(viii) Celebração de Termos de Cooperação com diversas Secretarias de Estado           
do Paraná, algumas das quais tiveram seu nome alterado na mudança de            
gestão do Poder Executivo, para cooperação recíproca visando ao         
desenvolvimento de programas e projetos técnicos em cada área de          
competência: 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Secretaria de Estado da Ciência, Ensino Superior e Tecnologia 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária 

Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social 
Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo 
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(ix) A celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Fundação SOS Mata             
Atlântica, para produção e disponibilização de dados e informações sobre a           
cobertura vegetal e o uso da terra no Estado do Paraná, o intercâmbio de              
conhecimento e experiências, ferramentas e metodologias de interesse        
estratégico para promover a proteção, conservação, recuperação e o         
desenvolvimento do bioma Mata Atlântica no Paraná. 

1.3 Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos -        
SUBADM 

A Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos (SubAdm) é o órgão           
da Administração Superior do Ministério Público do Paraná, vinculado à Procuradoria           
Geral de Justiça, que tem como finalidade a gestão estratégica e operacional das áreas              
de orçamento e finanças, infraestrutura, aquisições e logística, gestão de pessoas e            
gestão documental. 

1.3.1 Evolução da execução orçamentária e financeira 

Após intensas e exaustivas tratativas políticas junto aos Chefes dos Poderes Executivo            
e Legislativo, foram aprovadas a Lei nº 18.907, de 25 de novembro de 2016, e a Lei nº                  
18.532, de 23 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), por intermédio das              
quais foi mantido o percentual de 4,1% da Receita Líquida do Estado como teto              
orçamentário do Ministério Público.  

Importante enfatizar que foi mantido o Fundo de Participação dos Estados e Municípios             
(FPE) na base de cálculo da Receita Líquida para fins de apuração do percentual de               
4,1% devido ao Ministério Público, que tem permanecido assegurado no arcabouço da            
legislação orçamentária, tal como nos Planos Plurianuais, nas Leis de Diretrizes           
Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais.  

Além disso, diante da correta aplicação da Emenda Constitucional nº 93/2015, os            
recursos financeiros destinados ao MPPR não foram afetados pela Desvinculação da           
Receita dos Estados e Municípios.  
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A execução orçamentária, no período da gestão 2016-2020, manteve-se acima de 92%,            
atingindo o percentual de 99,3% no exercício de 2019.  

Em relação ao Fundo Especial do Ministério Público (fonte 250), recursos diretamente            
arrecadados, observou-se, durante o período da gestão, uma média de 55% no            
percentual de execução. Em 2019, foi executado 62% do orçamento final. 
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1.3.2 Evolução da infraestrutura física 

Com a finalidade de providenciar estruturas físicas adequadas aos órgãos de execução            
e unidades administrativas do MPPR, foi ampliado significativamente o número de           
imóveis próprios. 

 

 

 

A partir de 2018, observou-se uma redução do quantitativo de 92 para 81 imóveis em               
maio de 2020, em virtude da desocupação de edifícios anteriormente locados e cedidos,             
o que é resultado de uma iniciativa para racionalização da estrutura física, maior             
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organização dos serviços prestados pelo MPPR, com economia de recursos em           
locações. 

Do mesmo modo, a gestão mais focada em ações planejadas levou à implementação do              
Plano de Consolidação do Conjunto Arquitetônico do MPPR no Centro Cívico, em            
Curitiba, com o objetivo de concentrar as atividades ministeriais em um raio de             
aproximadamente 1,2 Km.  

Desta forma, ocorreu o fortalecimento da Instituição, em especial junto à sociedade,            
oferecendo aos cidadãos um conceito integrado de atendimento, com fácil localização e            
percepção visual do MPPR. O benefício para a população é evidente com a afluência              
aos diversos setores do MPPR, devido à proximidade de descolamento, localização em            
área de grande oferta de transportes, trânsito facilitado entre os edifícios, por meio de              
túnel, calçada e praça, e com atenção devida aos princípios de acessibilidade. Além             
disso, a logística para serviços de limpeza, segurança, transportes, comunicação e           
infraestrutura foi otimizada, e propiciou-se a padronização dos ambientes de trabalho e            
da infraestrutura física.  

Destacam-se as seguintes obras e aquisições efetuadas durante o período da gestão: 

Comarca de Curitiba: Bloco II - Construção de Sede 

Construção do Bloco II, interligado ao Bloco I, formando um complexo institucional.            
Iniciada em fevereiro de 2014 e concluída em novembro de 2018, no montante de R$               
56.845.447,71. 
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Comarca de Curitiba: Bloco III -      
Construção de Sede  
Contratada a empresa MPD Engenharia     
LTDA para execução de obra de      
construção da Sede do Ministério Público      
do Paraná, Bloco III, no valor de R$        
28.811.262,20, com início em 02/05/2019     
e previsão de término em 01/05/2021. 

 
 

Comarca de Curitiba: Bloco V - Projeto       
de Sede  
Contratada a empresa Escritório de     
Arquitetura Luiz Fortte Netto S/C para      
execução de projeto da Sede do Ministério       
Público do Paraná, Bloco V, no valor de        
R$ 935.000,00, com início em 13/11/2019      
e previsão de término no 2º Semestre de        
2020.  

 
 

Comarca de Curitiba - Reforma - Bloco IV 
Contratada a empresa Hefer Construções     
Civis LTDA para execução de obra de       
reforma da Sede do Ministério Público do       
Paraná, Bloco IV, no valor de R$       
1.224.959,66, com início em outubro de      
2018 e término no 1º semestre de 2020. 
A ocupação do Ed. Munhoz da Rocha foi em         
virtude de permuta e execução de obra de        
restauro da Subsede Marechal Floriano –      
Casa Rosada, no montante de R$      
4.021.232,51. A obra foi iniciada em 29 de        
janeiro de 2015 e concluída em janeiro de        
2018. Tal edificação foi ocupada por      
Secretarias Estaduais. 
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Comarca de Londrina:  Ampliação de Sede  
A execução da obra de ampliação da Sede do Ministério Público na comarca de              
Londrina foi entregue em 23 de março de 2016, com um investimento de R$              
4.023.380,17. 
 

 
 
Comarca de Curitiba: Sede Mauá –      
Reforma do local para ocupação  
Reforma dos andares 27º, 28º e 29º do        
Edifício Essenfelder, situado à Rua Mauá,      
nº 920, em Curitiba, no montante de R$        
28.701,86, em 2018. 

 
 

Contratação da Construção de Sede na      
Comarca de Cianorte: Contratada a     
empresa JPM Arquitetura LTDA para     
execução de obra de construção da Sede       
do Ministério Público do Paraná, no valor       
de R$ 5.337.448,66, com início em      
10/02/2020 e previsão de término em      
09/08/2021. 
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Contratação da Construção de Sede na      
Comarca de Paranaguá: Contratada a     
empresa P1 Engenharia para execução de      
obra de construção da Sede do Ministério       
Público do Paraná, no valor de R$       
7.568.275,20, com início em 27/01/2020 e      
previsão de término em 26/01/2021. 

 
 

Comarca de Santo Antônio da Platina: Ampliação de Sede 

Contratada a empresa Leonel Lopes de Almeida & Irmão LTDA., para realização da obra              
de execução da ampliação da Sede, situada na Rua Marechal Deodoro, nº 191. A obra               
teve início em 08/02/2018 e término em 08/01/2019, com valor total de R$ 1.345.901,65. 

  
 

Comarca de Umuarama - Construção de      
Sede 
Contratada a empresa a empresa VVS      
Construções Ltda., para execução de obra      
de construção da Sede do Ministério      
Público do Estado do Paraná na comarca       
de Umuarama. A obra teve início em       
12/02/2018 e terminou em 31/10/2019,     
com valor total de R$ R$ 2.856.571,51. 
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Comarca de Maringá: Projeto de Sede      
Entrega prevista para o 2ª semestre de       
2020, com área projetada de 2.635,00m² e       
duração de execução de obra de 18       
meses.  

 
 

 

Comarca de Cascavel: Projeto de Sede 
Entrega prevista para o 1º semestre de       
2020, com área projetada de 2.681,66m² e       
duração de execução de obra de 18       
meses. 

 
 

Comarca de União da Vitória: Projeto de 
Sede 
Entrega prevista para o 2ª semestre de       
2020, com área projetada de 1.800,00 m² . 

 
 

Comarca de Campo Mourão: Projeto de      
Sede 
Em fase de licitação para contratação de       
projeto de nova Sede, com área estimada       
em 2.188,84 m², 7 meses para o projeto e         
18 meses para obra. 
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Comarca de Guarapuava: Projeto de     
Sede 
Em fase de licitação para contratação de       
projeto de nova Sede, com área estimada       
em 2.200,00 m², 7 meses para o projeto e         
18 meses para obra. 

 
 

Comarca de Francisco Beltrão: Projeto     
de Sede 
Em fase de licitação para contratação de       
projeto de nova Sede, com área estimada       
em 2.112,87 m², 7 meses para o projeto e         
18 meses para obra. 

 
 

Comarca de Curitiba: Aquisição de     
Imóvel 
Adquirido no ano de 2019 o Imóvel da        
Federação dos Comerciários do Paraná,     
para instalação de nova Sede do MPPR,       
Bloco VII. A ocupação inicial se dá com a         
Escola Superior do MPPR e o Memorial. 
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Demais aquisições de terrenos e 
imóveis 
Terreno - Almirante Tamandaré (2017) 
Imóvel - Apucarana (2016) 
Terreno - Cascavel (2017) 
Terreno - Futuro Bloco VII (2017) 
Terreno - Francisco Beltrão (2018) 
Terreno - Guarapuava (2018) 
Terreno - Paranaguá (2017) 
Terreno - Paranavaí (2018) 
Terreno - Rolândia (2017) 
Terreno - Curitiba (2017), adquirido pelo 
MPPR da FEMPAR, pelo valor de R$ 
2.500.000,00, situado à Rua Marechal 
Hermes, 890, Centro Cívico 
Terreno - Londrina (2020) 
 

Demais cessões de imóveis 
Imóvel - Bloco IV (1º e 2º pavimentos) 
(2018) - O pavimento térreo já era do 
MPPR 
Imóvel - Palotina (2017) 
Imóvel - Maringá GAECO (2017) 

2. ATUAÇÃO DAS DEMAIS UNIDADES VINCULADAS À       
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

2.1 Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público 

A Política Estadual de Atendimento ao Público foi instituída em março de 2019, por meio               
da Resolução n° 1.711/2019-PGJ, com o propósito de “assegurar a máxima efetividade            
no exercício da função ministerial, com vistas a garantir o acesso à Justiça para a               
defesa dos direitos e interesses que envolvam o dever e a atuação da Instituição”, tendo               
por embasamento a proposta nacional do CNMP e as referências do 1º ciclo do              
planejamento estratégico do MPPR – 2008-2018, que tinha, como um dos objetivos            
estratégicos, “intensificar a interação com a sociedade”, vinculado ao projeto estratégico           
“Central de Atendimento”.  

Referida Resolução estabelece, em seu artigo 1º, que “ao MPPR incumbe implementar,            
gradativamente, mecanismos e ações que visem à melhoria contínua dos serviços de            
atendimento ao público, com ênfase na integração das plataformas tecnológicas e           
presenciais, bem como com princípios e objetivos claros para cada modelo de            
atendimento”. Para executar essa missão foi criada a Coordenadoria da Política           
Estadual, pela Resolução nº 1.712/2019-PGJ, com atribuições de coordenar, monitorar,          
avaliar o aprimoramento dos serviços de atendimento ao público na instituição bem            
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como padronizar o sistema de registro dos atendimentos prestados, vinculada à           
Procuradoria Geral de Justiça.  

Entre outros objetivos, referidas resoluções estabelecem a necessidade de         
implementação de múltiplos canais de atendimento ao público, promovendo a recepção           
da população, a prestação de auxílio técnico às Promotorias de Justiça, encaminhando            
dados, estudos e informações relevantes sobre as demandas que forem registradas em            
atendimento, fornecendo apoio, integração e intercâmbio de informações e orientações          
entre os órgãos de execução e as unidades da instituição para efeito de atuação              
uniforme, conjunta ou simultânea, quando necessário, e também apresentando         
sugestões à Procuradoria-Geral de Justiça.  

Com essa proposta de intervenção, a Coordenadoria da Política Estadual de           
Atendimento participou da revisão do planejamento estratégico da instituição, e também           
contribuiu ativamente para a elaboração da Resolução 205/19 do Conselho Nacional do            
Ministério Público - CNMP. Cabe registrar que o MPPR foi a primeira unidade ministerial              
a contar com uma política estadual estruturada e coordenada nessa temática, e vem             
desenvolvendo diversas ações e atividades com vistas a consolidar o acesso da            
população à instituição e intensificar o relacionamento com a sociedade, ampliando os            
canais de atendimento e qualificando a atuação nessa seara.  

Entre as diversas ações e atividades desenvolvidas no ano de 2019 até abril de 2020,               
destacam-se: 

● Reestruturação da Área de Atendimento às Comunidades do Foro Central da           
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba (antiga Promotoria das         
Comunidades) em Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades -           
NACC, também denominado Núcleo das Promotorias das Comunidades        
(Resolução nº 1713/2019-PGJ). 

Com o objetivo de referenciar e facilitar o acesso da população aos serviços prestados              
pela Instituição na capital do Estado, implementando o projeto estratégico Central de            
Atendimento em Curitiba, mas dando continuidade à experiência bem sucedida da           
Promotoria das Comunidades, existente desde o ano de 1995 (Resolução          
701/1995-PGJ), foi criado o Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades de             
Curitiba, em local de fácil acesso na sede do MPPR, no Centro Cívico, vinculada à               
Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao Público, para sua consolidação. 
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O Núcleo, reorganizado com o auxílio da equipe da SUBPLAN para otimizar recursos             
materiais e humanos, estabelecer fluxos e regular atividades, atua na recepção e            
triagem das demandas por meio da respectiva Central de Atendimento, que acolhe a             
população que busca o Ministério Público. Também atua de forma itinerante e            
descentralizada, por meio de atendimentos previamente programados e divulgados nos          
diversos bairros e regiões da capital, sobretudo junto às comunidades em situação de             
maior vulnerabilidade. O Núcleo ainda participa ativamente do programa “Justiça nos           
Bairros”, do TJPR, com ênfase na resolução extrajudicial dos conflitos. 

Resultados obtidos: Reorganização e redimensionamento de servidores e estagiários         
da unidade; adequação do espaço físico no prédio IV da sede do MPPR; realização de               
reuniões de alinhamento com Promotorias Especializadas de Curitiba e com          
Promotorias dos Fóruns Descentralizados visando a definição de protocolos de          
atendimento da área de atuação ou por assunto (exemplo: população em situação de             
rua, averiguação de paternidade, orientações na área de família, entre outras);           
orientação, triagem e fluxos de encaminhamentos de demandas individuais e coletivas           
acolhidas pelo respectivo núcleo e encaminhadas às Promotorias de Justiça; registro de            
3.119 atendimentos, incluindo 395 referentes a averiguação de paternidade, de acordo           
com atribuição expressa da unidade; registro de 1.441 Notícias de Fato oriundas de             
atuação no Programa Justiça nos Bairros e 828 Procedimentos Administrativos de           
averiguação de paternidade; atendimentos descentralizados e itinerantes em 09 bairros          
de Curitiba, totalizando 639 registros somente entre os meses de março a novembro de              
2020; coordenação do projeto "Agenda Caximba", com promoção de reuniões com           
moradores, acompanhamento de ações executadas pelo poder público,        
acompanhamento de PAs, reuniões com parceiros dos projetos de Extensão (UFPR e            
PUC), com o Serviço Social do CAEx/NATE, além de organização de reuniões com             
Promotorias de Justiça que possuem atuação no bairro Caximba, com definição           
conjunta das atribuições de cada um e mediante participação ativa na construção da             
etapa de diagnóstico urbano participativo do Mapa Social co Núcleo de DH da PUC/PR.  

● Implementação coordenada e planejada da Política Estadual Estadual de         
Atendimento ao Público - CPEAP 

Estabeleceu-se, como tarefa principal, a consolidação de uma cultura institucional que           
possibilite o acesso da população ao Ministério Público em cumprimento da sua missão             
constitucional, com um serviço organizado, referenciado e mediante registro adequado e           
transparente em sistema eletrônico, em parceria com as áreas finalísticas.  
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Resultados obtidos: No ano de 2019, foram registrados 134.860 atendimentos pelo           
MPPR, sendo 23,83% em unidades de entrância inicial, 21,69% em intermediárias e            
54,47% em finais, com dispêndio de recursos humanos e materiais, além de reflexos na              
atividade finalística, o que evidencia a importância da adequada organização e           
planejamento da atividade. Para tanto, a CPEAP contribuiu no processo de           
planejamento estratégico, com: a) organização de encontro temático em agosto de           
2019, que contou com ampla participação de membros e servidores das Centrais de             
Atendimento para definição das diretrizes e ações da área; b) definição da identidade             
visual do atendimento, criação e manutenção de página do serviço de atendimento ao             
público no sítio da instituição, com informações ao público externo e interno, em parceria              
com a ASCOM; c) elaboração de Projeto de Atendimento Descentralizado em parceria            
com a SUBPLAN, visando apoio e fomento a sua realização de forma programada,             
contínua e organizada em 13 comarcas do Estado no ano de 2019; d) criação e               
coordenação, a partir de junho/2019, do canal de atendimento “Fale Conosco” por meio             
do formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico da instituição, na página de            
Atendimento, para recebimento de solicitações, dúvidas, reclamações e denúncias de          
todo o Estado, orientando e encaminhando as demandas identificadas aos setores           
competentes do MPPR, com cerca de 500 registros desde o início do funcionamento do              
serviço; e) realização de análise dos registros dos atendimentos por meio dos dados             
fornecidos pelas equipes da SUBPLAN, com destaque, a partir de 17 de março de 2020,               
para situações relacionadas à COVID-19, visando subsidiar a intervenção da instituição           
nas áreas finalísticas correspondentes. 

● Implantação e início de funcionamento da Central de Atendimento do MPPR na            
comarca de Foz do Iguaçu (Resolução nº 6.977/2919 PGJ/PR), em outubro de            
2019, visando instituir, em centros urbanos previamente identificados, uma         
referência institucional ao acolhimento inicial de demandas individuais e coletivas,          
por meio de atendimento presencial, via telefone e outros canais, de modo a             
facilitar o acesso da população à instituição, otimizar os recursos humanos e            
materiais, potencializar as ações e resultados por meio de atuação          
multidisciplinar, conjunta e articulada das Promotorias de Justiça, com         
treinamento no local e apoio  à sua estruturação, organização e funcionamento. 

● Participação no desenvolvimento e implantação do novo Módulo de Atendimento          
do sistema eletrônico ePROMP  

O ePROMP é um novo sistema processual eletrônico, desenvolvido pelo próprio MPPR,            
por meio do seu Departamento de Tecnologia da Informação/SUBPLAN, que          
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progressivamente substituirá o PROMP, possibilitando a tramitação de toda atividade          
finalística da Instituição na esfera extrajudicial de forma eletrônica. Lançado o sistema            
eletrônico por webcast pelo Procurador Geral de Justiça em 05/03/2020, o novo Módulo             
de Atendimento ao Público visa estimular e padronizar o registro dos atendimentos,            
proporcionando eficiência às rotinas de trabalho e consolidando a atividade em todas as             
unidades da Instituição. 

Resultados obtidos: a) Fruto da participação ativa nas discussões dos requisitos e            
funcionalidades do novo módulo com equipes da DTI/SUBPLAN, CAOPs, Promotorias          
de Justiça e Corregedoria Geral, foi construído o novo módulo com maior usabilidade e              
praticidade, nova taxonomia de assuntos e temas no atendimento ao público, além de             
correlação com tabelas oficiais e outras funcionalidades que propõem melhor          
identificação dos cenários de intervenção do MPPR; b) elaboração pela CPEAP de            
material de consulta, com orientações práticas/tutoriais sobre o uso do novo módulo,            
disponibilizado na página de Atendimento à População da Intranet, bem como           
acompanhamento e suporte remoto aos usuários; c) implantação do novo módulo em            
ambiente de treinamento no NACC em novembro/2019 e outras 13 unidades com            
monitoramento até março de 2020; d) reuniões virtuais visando a capacitação de            
membros e servidores para a nova ferramenta e resposta às dúvidas e avaliação do              
sistema, como fase antecessora à implantação definitiva do novo sistema nas unidades            
ministeriais a partir de 04/05/2020. 

● Qualificação do atendimento ao público pelo MPPR 

A capacitação e estímulo contínuo ao atendimento ao público aos membros e servidores             
mediante cursos e programações é fundamental para a qualificação da atividade e            
dessa forma intensificar o relacionamento com a sociedade, ampliando a legitimação do            
Ministério Público no exercício de suas atribuições constitucionais. 

Resultados obtidos: a) Elaboração e divulgação de Curso EAD de Atendimento ao            
Público em conjunto com SUBPLAN e Escola Superior do MPPR, com 1776 inscritos até              
o presente; elaboração e manutenção da página de Atendimento ao Público; b)            
elaboração e divulgação do Manual de Atendimento ao Público e da página do serviço              
de atendimento com diversos materiais e orientações, em parceria com a ASCOM; c)             
participação em cursos de formação, vitaliciamento e atualização de Promotores de           
Justiça e servidores, visando a capacitação ao atendimento ao público, além de            
videoaulas e debates sobre a temática e participação em discussões virtuais. 
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2.2 Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição do MPPR - NUPIA 

O NUPIA foi instituído pela Resolução PGJ nº 7.205, de dezembro de 2018, iniciando as               
atividades no mês de março de 2019. É a unidade ministerial destinada a atuar e dar                
suporte para promotores e procuradores de Justiça na promoção e execução de ações             
destinadas à resolução consensual dos conflitos. 

Dentre as inúmeras atividades realizadas merecem destaque:  

● Projeto-piloto “Família Restaurativa”, focado na abordagem de casos envolvendo         
agressões de adultos contra crianças para fins disciplinares, executado em          
conjunto com a Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças,           
Adolescentes e Idosos de Curitiba e com o setor de psicologia do NATE/CAEx. 

● Mapeamento de projetos de justiça restaurativa e de valorização das vítimas           
existentes no estado. 

● Realização de estudos sobre a proposta de implementação das centrais de           
medidas socialmente úteis pelo TJPR; 

● Auxílio para o desenvolvimento de projeto pela Defensoria Pública visando a           
aplicação de práticas restaurativas no Tribunal do Júri. 

● Promoção de palestras sobre comunicação não-violenta e escuta-ativa para         
Polícia Militar e CENSES de Curitiba. 

● Auxílio no desenvolvimento de minuta de projeto e apoio com práticas           
autocompositivas às Promotorias de Justiça dos Direitos do Idoso. 

● Realização de práticas restaurativas em inquéritos envolvendo agressões físicas         
e roubo. 

● Elaboração de projeto-piloto para círculos de integração de equipes do MPPR. 
● Preparação de curso presencial e a distância sobre métodos autocompositivos. 
● Elaboração de cartilhas de orientação e documentos-modelo para criação de          

fluxos autocompositivos. 
● Projeto-piloto de realização de práticas de integração de adolescentes em          

instituições de acolhimento e o uso de práticas restaurativas para contribuir com a             
reintegração familiar, em parceria com 2ª Promotoria de Justiça de Santa           
Felicidade, CREAS Santa Felicidade, UAI Paula Pedroso e UAI Encontro com           
Deus. 

● Realização de estudo e condução de grupo de trabalho sobre os Núcleos de             
Mediação Comunitária da Polícia Militar e a elaboração de proposta de projeto de             
práticas restaurativas no CENSE de Laranjeiras do Sul. 
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2.3 CEAF - Escola Superior do MPPR 
Como importante avanço no período de gestão, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento             
Funcional - CEAF, em movimento conjunto com a Fundação Escola do Ministério            
Público - FEMPAR, adquiriu a habilitação junto ao Conselho Estadual de Educação do             
Estado do Paraná para, a partir de 1° de outubro de 2018, funcionar como Escola               
Superior do Ministério Público do Paraná, por meio do Decreto Estadual nº 11238/2018,             
potencializando sobremaneira sua capacidade de oferecer cursos de pós-graduação lato          
sensu, e em implantar modalidades de formação continuada presencial e a distância -             
EaD. 

Para agregar maior valor, em 2019 foi adquirido um prédio para se constituir em espaço               
físico específico de aperfeiçoamento funcional, com sala multimídia, auditório, salas de           
apoio para oficinas e reuniões de capacitação, secretaria e suporte técnico.  

Ainda, com o intuito de promover a qualificação continuada dos integrantes do MPPR, a              
Gestão 2016-2020 fundamentou-se no aperfeiçoamento dos processos pedagógicos e         
de atendimento das demandas internas por ações de capacitação, ao mesmo tempo em             
que realizou amplas pesquisas e debates com os Promotores e Procuradores de            
Justiça, Centros de Apoio e Unidades Administrativas para a formatação dos cursos e             
eventos de interesse da instituição.  

No período, foram oferecidos 298 cursos e eventos de qualificação, com um total de              
30.248 registros de participação de integrantes do MPPR e da comunidade externa. 

Em 2017, foi aprovado o regulamento do Curso de Preparação e Aperfeiçoamento em             
Ministério Público, revisando, melhorando e ampliando o antigo Curso de Vitaliciamento.           
Com ênfase na formação ética e humanista e na atuação prática, e com o intuito de                
aproximar e sensibilizar o promotor de Justiça à realidade social, o curso adota             
metodologias inovadoras e ativas, notadamente estudos de casos, oficinas, laboratórios          
de aprendizagem, boas práticas desenvolvidas na instituição, pesquisas e debates. 

Ademais, a gestão priorizou o fomento à pesquisa e à gestão do conhecimento na              
instituição. Nesse sentido, a partir de 2017, foram desenvolvidos 7 grupos de pesquisa             
com foco nas seguintes áreas: Atuação Criminal; Direitos Humanos; Direitos da Infância,            
Adolescência e Educação; Direito Administrativo; Métodos Autocompositivos; Políticas        
Públicas sobre drogas; e Direito Penal.  
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Em suma, buscou-se tornar o conhecimento cada vez mais acessível e compartilhado,            
investindo em educação a distância e em inovações tecnológicas que facilitem o            
aprendizado. Para isso, materiais didáticos, incluindo produções audiovisuais - como o           
MP Debate e o Julgados e Comentados -, são produzidos e disponibilizados no site da               
Escola. 

 

 

2.4 Assessoria de Comunicação - ASCOM 
Com o objetivo de aprimorar a comunicação interna e externa, as ações promovidas no              
período da gestão garantiram a integração e disponibilidade de novas ferramentas que            
potencializaram o repasse das informações e o ágil acesso às notícias sobre a atuação              
ministerial.  

Um relacionamento mais eficaz junto à imprensa, com mais ampla divulgação do            
trabalho do MPPR, além da criação de campanhas e materiais de divulgação, podem             
ser citados como exemplos de aprimoramento na comunicação institucional durante a           
gestão 2016-2020. Foram criados, ainda, novos produtos de comunicação, como a           
intranet, o programa de rádio e o whatsapp institucional. O site do MPPR foi              
reformulado e o monitoramento da repercussão das ações do MPPR na mídia foi             
aperfeiçoado com a contratação do clipping eletrônico. A inclusão dessas novas           
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tecnologias de informação possibilitou uma comunicação mais moderna e dinâmica,          
garantindo a integração e disponibilidade de informações tanto ao público externo como            
aos integrantes do MPPR. 

 

Com a contratação de empresa especializada em clipping eletrônico em novembro de            
2017, o acompanhamento da exposição da instituição na mídia, antes realizado           
somente a partir dos jornais impressos, passou a contemplar também as emissoras de             
rádio, TV e sites de notícias. 

Desta forma, é possível afirmar que, durante o período da gestão, o MPPR foi destaque               
em aproximadamente 41 mil conteúdos jornalísticos produzidos, bem como prestou mais           
de 7,9 mil atendimentos à imprensa. 
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O Programa MP no Rádio, lançado em junho de 2016, e produzido sem custos à               
instituição, revelou-se uma importante forma de interação com a sociedade. Distribuído           
gratuitamente para cerca de 500 emissoras de rádio de todo o estado, o programa é               
semanal e tem foco na prestação de serviços e informações de interesse público. Em              
2017, a iniciativa obteve reconhecimento nacional, conquistando o segundo lugar no           
Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na categoria “Projeto Radiofônico”. 

Outra inovação relevante foi o MP Responde, com áudios de até um minuto, em formato               
de perguntas e respostas, em que promotores e procuradores de Justiça esclarecem à             
população dúvidas comuns ligadas à atuação institucional.  

Em 2018, foi lançada uma importante ferramenta para interação com os membros, o             
aplicativo Fale com o PGJ. O aplicativo foi criado para facilitar o imediato diálogo entre o                
Procurador-Geral e promotores e procuradores de Justiça sobre assuntos mais          
urgentes 

A inserção de perfis do Ministério Público do Estado do Paraná nas principais redes              
sociais (Facebook, Instagram e Twitter) ocorreu em 2019, tendo por objetivo aproximar o             
cidadão da instituição, por meio da divulgação das notícias institucionais e da criação de              
conteúdos lúdicos sobre os principais direitos da população, sendo produzidas mais de            
3.600 matérias. No primeiro ano dos perfis oficiais do MPPR nas redes sociais, as              
publicações alcançaram 3.162.838 pessoas, somando-se 22.701 seguidores, 1.806        
posts e 1.703 stories (Instagram e Facebook). Todos as publicações tratam da atuação             
institucional, direitos do cidadão e outros conteúdos que promovem a educação e a             
cidadania. 

Desde março de 2020, o Entenda Direito procura ampliar o entendimento da população             
sobre questões que podem impactar diretamente seu dia a dia, a partir da “tradução” de               
termos jurídicos. 

2.5 Coordenadoria de Segurança Institucional - COSI 
Para melhor estruturar a segurança do MPPR e de seus integrantes, além de articular              
diversos setores para a concretização de ações afetas à área, a Procuradoria-Geral de             
Justiça instituiu, em 2017, o Comitê Gestor de Segurança Institucional (CGSI) e, em             
2018, criou a Coordenadoria de Segurança Institucional (COSI). A tais setores incumbe            
zelar pela segurança pessoal de membros e servidores do MPPR e de seus familiares              
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diante de situações de risco decorrentes do exercício das funções, bem como orientar e              
adotar medidas de proteção de dados, informações sigilosas, documentos, bens e           
espaços físicos onde as atividades ministeriais são desempenhadas. Ainda em 2018, foi            
criada a Assessoria Militar do MPPR e editou-se o Plano de Segurança Institucional,             
direcionando as ações da Administração Superior na matéria. 

Desde sua criação, a COSI presta apoio aos membros nas solicitações de aquisição,             
renovação e registro de armas de fogo, além de monitorar e adotar providências em              
situações de ameaças e demais ocorrências criminais que atingem a instituição e seus             
integrantes. 

Iniciou-se, ainda, projeto de Análise de Risco, por intermédio do qual as 221 unidades              
físicas do MPPR em todo o Estado estão sendo devidamente mapeadas. Os resultados             
obtidos no diagnóstico serão organizados em banco de dados para compor um sistema             
de informações, que permitirá o georreferenciamento, a sistematização de informações          
e a análise dos dados, trazendo maior dinamismo e celeridade nas ações da Segurança              
Institucional, bem como subsidiando eventual revisão do Plano de Segurança. 

3. INCREMENTO DA ATUAÇÃO REGIONALIZADA 

Ao reconhecer a importância da descentralização da intervenção em diversas áreas e            
primando pela organicidade institucional, fez-se a opção por padronizar a divisão           
regional no MPPR, conforme mapa:  
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Tal definição foi seguida da efetiva implementação de estruturas e da designação de             
membros e servidores junto aos Grupos de Atuação Especializada. Assim, foram           
consolidados os Grupos Especializados na Proteção do Patrimônio Público e Combate à            
Improbidade Administrativa (GEPATRIAs); os Grupos de Atuação Especializada em         
Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMAs); as Unidades Regionais de Apoio           
Técnico Especializado (URATEs), vinculadas ao Núcleo de Apoio Técnico Especializado          
(NATE) do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx); e ampliados os Grupos de              
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).  

Cabe ressaltar que, como forma de avançar na implementação de parâmetros           
homogêneos de regionalização, a antiga Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas foi           
transformada em Grupos de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e           
Urbanismo (GAEMAs), com a finalidade de atuar preventiva e repressivamente na           
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proteção do meio ambiente, habitação e urbanismo, especialmente nos casos locais ou            
regionais de maior lesividade, repercussão, gravidade ou complexidade. 

Atualmente, o MPPR conta com 284 integrantes - dentre promotores de justiça,            
servidores e estagiários - nas estruturas regionalizadas, como pode ser observado no            
quadro abaixo:  

 

Grupo 
Núcleos 

regionais 
Promotores 

designados 
Servidores 

Vagas de 

Estagiário 
Total de 

integrantes 

GAECO 8 17 19 14 50 

GEPATRIA 12 13 20 22 55 

GAEMA 12 12* 11 20 31 

CAEx - URATEs 18 - 85 58 143 

Total  35** 135 114 284** 

*Há dois GAEMAs coordenados pelo mesmo Promotor de Justiça, mas todos os doze GAEMAs possuem Promotor Coordenador. 
**A totalização de Promotores designados e de integrantes leva em consideração que há Promotores designados para mais de um Grupo 

Especializado: GAECO e GEPATRIA, GAEMA e GEPATRIA, ou duas regionais do GAEMA. 

 

Além do fortalecimento das estruturas regionais já existentes, a Procuradoria-Geral de           
Justiça instituiu outras duas unidades de coordenação da atuação especializada, nas           
áreas da segurança pública e da ordem tributária.  

Em 2018, foi criado o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP),             
que passou a ser o órgão central de coordenação e execução das atividades de tutela               
coletiva da segurança pública em âmbito estadual. 

No ano de 2019, foi instituído o Grupo de Atuação Especializada no Combate à              
Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária (GAESF), que, em âmbito             
estadual, intensificou a atuação do MPPR na apuração de fraudes fiscais estruturadas,            
praticadas por grandes devedores ou devedores contumazes, zelando, ainda, pela          
probidade da atividade de administração pública fazendária, inclusive nos aspectos          
relacionados à previsão, arrecadação e renúncia de receitas tributárias. Ademais, a fim            
de qualificar a atuação institucional na área da ordem tributária, foi instituído o Comitê              
Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), a partir da assinatura de um termo de              
cooperação técnica com a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria Estadual da            
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Fazenda. Com o mesmo objetivo, foi criado o Centro de Apoio Operacional das             
Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Tributária. 

4. CENTROS DE APOIO OPERACIONAL - CAOPs e GRUPOS DE          
ATUAÇÃO REGIONAL 

Os Centros de Apoio se constituem em órgãos auxiliares da atividade funcional do             
MPPR, conforme previsão da Lei Orgânica, tendo como atribuição essencial prestar           
suporte especializado ao Procurador-Geral de Justiça, em especial no que concerne à            
elaboração da política institucional, a coordenação de programas e projetos específicos,           
a proposição e acompanhamento da legislação, o desenvolvimento de atividades e o            
estabelecimento de parcerias, tudo visando o aprimoramento da atuação finalística, por           
todos os membros do Ministério Público que atuem numa dada área de especialização.             
Nessa seara, as ações de maior relevância promovidas no período se encontram            
descritas abaixo:  

4.1 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis,          
Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor  

Na área Cível em geral, destaca-se o movimento desencadeado para alinhamento da            
atuação ministerial nas esferas judicial e extrajudicial, visando o aprimoramento da           
implementação da Lei nº 13.146/2015, que regulamenta a curatela e a tomada de             
decisão apoiada para pessoas com deficiência e incapacitadas. Como subsídio          
complementar, foi constituído Cadastro Virtual dos Processos de Curatela sentenciados          
pelo Poder Judiciário paranaense no período de 2016-2019, bem como produzido           
material para servir de suporte à proposição de melhorias nas políticas públicas. 

Considerando que 40% dos atendimentos aos cidadãos no MPPR concentram-se em           
aspectos relativos ao Direito de Família, foi elaborado hotsite específico, em formato de             
perguntas e respostas, para orientar a população paranaense quanto a seus direitos,            
aos procedimentos junto ao Sistema de Justiça e aos órgãos de referência. Por sua vez,               
para agregar apoio aos membros e servidores, houve a realização de Rodas de             
Discussão sobre Direito de Família, particularmente abordando as controvérsias acerca          
de alienação parental, alimentos, multiparentalidade e socioafetividade, em parceria com          
o CEAF/Escola Superior e com as Promotorias de Justiça que atuam junto às Varas de               
Família de Curitiba e da Região Metropolitana. 

No âmbito das Fundações e do Terceiro Setor, houve a renovação do termo de              
cooperação técnica firmado entre o MPPR e a Fundação Instituto de Pesquisas            
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Econômicas (FIPE). A renovação permitiu a continuidade de utilização de software para            
coletar dados e informações a fim de viabilizar o velamento das fundações privadas e de               
outras entidades do terceiro setor, com sede ou subsede no Paraná, por meio do              
Sistema de Cadastro e Prestação de Contas (SICAP). Em 2016, foi implementada nova             
sistemática de trabalho da auditoria, em parceria com o CAEx/NATE, conferindo           
celeridade à análise dos procedimentos e racionalizando os critérios de consulta in loco.             
E, para qualificação do velamento, iniciou-se em 2019 o desenvolvimento de projeto de             
automação de consulta atualizada, e em tempo real, aos dados básicos do Cadastro             
Estadual de Fundações, para disponibilização de acesso em página virtual do MPPR. 

4.2 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do          
Consumidor e da Ordem Econômica 

Na área do Consumidor, destacam-se os seguintes projetos:  

● Projeto “Segurança Alimentar – Inspeção e Fiscalização Sanitárias – Produtos de           
Origem Animal”: com rastreamento dos municípios que possuem o Serviço de           
Inspeção Municipal - SIM;  

● Projeto “Alimento seguro – Rastreabilidade de Agrotóxicos – Produtos de Origem           
Vegetal”: envolvendo doze entidades públicas e privadas na normatização,         
fiscalização, produção, distribuição e prestação de serviços;  

● Projeto Serviços Desportivos: com a fiscalização de acesso aos estádios, em prol            
da biometria e cadastramento de torcedores e torcidas organizadas,         
acompanhando sua movimentação, supervisionando a integração entre a        
segurança pública e a privada nos eventos desportivos. 

● Projeto “Defesa da Ordem Econômica”, com a articulação e o estreitamento da            
comunicação entre o CADE e o Ministério Público, proporcionando maior          
agilidade e efetividade na prevenção e repressão às infrações previstas,          
especialmente, na Lei Federal nº 12.529/2011 e na Lei Federal nº 8.137/1990; 

● Projeto “Procons Municipais”, visando aumentar o número de órgãos de defesa           
do consumidor municipais e regionais, desonerando o agente ministerial local de           
questões de natureza individual ou até mesmo coletiva.  
 

Registram-se outras importantes ações na área: 
 

● Instituição do Grupo Estadual de Combate às Irregularidades no Mercado de           
Abastecimento de Combustíveis – GECIMAC, resultando na fiscalização de 356          
postos de combustíveis em todo o estado; 

 
 

61 



 

 
 
 

● Implantação da plataforma Consumidor Vencedor, viabilizando o intercâmbio de         
informações sobre ações coletivas ajuizadas, decisões judiciais, provisórias ou         
definitivas, e termos de ajustamento de conduta obtidos na atuação da Instituição            
na defesa do consumidor; 

● Participação no Comitê Executivo Estadual dos Planos de Saúde, criado pelo           
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para monitoramento das demandas de          
assistência à saúde suplementar; 

● Participação na Comissão de Mobilidade Urbana (MPPR/CNMP), composta pelos         
CAOPs do Consumidor e da Ordem Econômica, de Habitação e Urbanismo, e de             
Proteção ao Patrimônio Público, para asseguramento do Transporte e da          
Mobilidade Urbana; 

● Atuação conjunta com o CAOP de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo no            
Grupo de Acompanhamento da Fiscalização Urbana, visando o monitorando das          
ações da AIFU (Ação Integrada da Fiscalização Urbana) acerca da segurança e            
outras irregularidades nas casas de entretenimento, lazer e cultura. 

4.3 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e            
do Adolescente e da Educação 

Destacam-se as seguintes inovações na área da Criança e do Adolescente:  

● “Aprendizagem dos Adolescentes”: com a regulamentação e implementação da         
modalidade de aprendizagem de adolescentes no MPPR, além do         
estabelecimento de termo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho           
no Paraná, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Estado do               
Paraná; 

● “Proteção de crianças e adolescentes em risco”: por meio da participação na            
Força-Tarefa Infância Segura, em parceria com o Poder Executivo e o Judiciário,            
na qual são previstas 17 ações integradas a serem trabalhadas na rede Estadual             
e Municipal; 

● “Orçamento Criança e Adolescente – OCA”: em conjunto com a SUBPLAN e o             
Grupo Social Marista, foi desenvolvida plataforma informacional que possibilita a          
leitura da previsão e da execução orçamentária no Município para a área da             
criança e do adolescente, a partir de dados do Tribunal de Contas do Estado do               
Paraná.  

Sem prejuízo das ações ordinárias de orientação e apoio aos membros do Ministério             
Público, aliadas ainda à produção e disponibilização de modelos de peças para            
subsidiar a atuação funcional na área da criança, do adolescente e da educação, houve              
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incremento das capacitações continuadas dos Promotores de Justiça e da Rede de            
Proteção, das quais se ressaltam: 

● “Workshop sobre o Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes”: com          
participação de atores da rede de proteção (300 presenciais e 1.500 via            
webconferência), resultando no alinhamento das ações protetivas e de         
responsabilização criminal dos agressores de crianças e adolescentes e na          
elaboração de questionário orientador para as redes municipais construírem seus          
fluxos e protocolo de atuação; 

● Curso semipresencial das Políticas da Primeira Infância: com participação de 50           
membros do MPPR, em EaD, com 4 módulos; 

● Evento 27 anos do ECA: com participação de 800 integrantes da rede de             
proteção, tendo como produto final a construção de enunciados para          
uniformização da atuação, e o lançamento e distribuição do livro ECA           
Interpretado, de autoria do Procurador de Justiça Murillo José Digiácomo e de            
Ildeara de Amorim Digiácomo; 

● Projeto de Mediação Escolar: destinado à capacitação de servidores do MPPR e            
da SEED e de graduandos em pedagogia da Universidade Positivo, com a            
finalidade de permitir a realização de mediação com alunos e professores da rede             
estadual de ensino. 

Na matéria de Educação, a atuação se desenvolveu em 3 vertentes principais: 

● Educação Infantil: monitoramento e incentivo à criação de vagas na educação           
infantil, priorizando a atuação extrajudicial, mas auxiliando também na elaboração          
de Recomendações Administrativas, Termos de Ajustamento de Conduta e Ações          
Civis Públicas; 

● Educação Inclusiva: estímulo ao asseguramento da educação inclusiva, com a          
priorização da realização de avaliações psicopedagógicas para orientar os apoios          
necessários, ou eventual necessidade de inclusão na rede especializada, além da           
promoção de articulação entre a rede escolar e a rede de atendimento            
terapêutico;  

● Evasão Escolar: acompanhamento do Convênio entre o MPPR, o TJPR e a            
SEED/PR para a continuidade do programa de combate à evasão escolar;           
orientação aos membros quanto aos procedimentos a serem adotados;         
participação no grupo para desenvolvimento do Programa eletrônico SERP, no          
intuito de notificação das faltas e de todo o atendimento da rede de proteção e do                
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Conselho Tutelar, com acesso do Ministério Público via eletrônica; elaboração de           
tutorial para utilização da ferramenta. 

4.4 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do           
Júri e de Execuções Penais e GAESP 

As ações da área Criminal, do Júri e de Execuções Penais foram implementadas em 3               
eixos principais, quais sejam: Penitenciário; Persecução Penal e Político-Criminal. 

Em relação ao eixo penitenciário destacaram-se: (1) Monitoração eletrônica, por meio           
do controle das violações, culminando na publicação da Portaria DEPEN n º 23/2018; (2)              
Monitoramento sistemático das reuniões do Fundo Penitenciário Estadual pelo GAESP,          
visando a transparência na gestão de recursos; (3) Controle das interdições dos            
estabelecimentos penais, resultando em 26 interdições totais e 8 interdições parciais; (4)            
Monitoramento da evolução das obras penitenciárias; (5) fomento para criação de fluxo            
planejado de remoção das Delegacias de Polícias para o sistema penitenciário.  

No que tange ao eixo persecutório, as seguintes ações foram desenvolvidas: (1)            
Eventos de aperfeiçoamento da atividade persecutória, totalizando 6 seminários, 6          
oficinas, 11 webcasts e 19 encontros de Grupos de Pesquisa, além de elaboração de              
Protocolo de Investigação Financeira e oficinas regionais; (2) Reformulação da          
perspectiva de controle externo da atividade policial; (3) Fomento à reforma           
administrativa e normativa da Política Civil com a condução de 94 visitas técnicas em              
DEPOLs realizadas pelo GAESP; proposta de maior efetividade no fluxo de alienações            
de bens e veículos; diagnóstico dos problemas e impactos na efetividade investigatória            
das perícias; diagnóstico do descompasso entre números de IPs e BOs, e normatização             
das averiguações preliminares (Instrução Normativa 03/2019); proposta de normatização         
do fluxo de incineração de drogas; (4) Proposta de normatização do Inquérito Policial             
Eletrônico (IPE) e atualização normativa do procedimento investigatório criminal ( PIC). 

No eixo político-criminal há que se ressaltar: (1) Reestruturação do CAOP para uma             
atuação pautada no planejamento de iniciativas e reorganização de atividades e           
prioridades da unidade; (2) Instituição do GAESP pela Resolução nº 550/ 2018; (3)             
Coordenação da tutela de segurança pública e de políticas criminais; (4) Proposição            
pelo GAESP de atuação composta por 6 Projetos Estratégicos de amplitude regional,            
referendado pela CSP/CNMP; (5) Estabelecimento de uma Política Pública Estadual de           
Integração com os órgãos de segurança pública; (6) Intensificação da participação do            
CAOPCrim na ENCCLA; (7) Articulação MPPR-CNMP com proposta da reformulação do           
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fluxo de atribuição ministerial de controle externo da atividade policial; (8) Elaboração de             
Projeto de Regionalização das Promotorias Criminais; (9) Proposta de criação de           
subgrupo de atuação especializada operacional com aprimoramento das atividades         
persecutórias, com especialização de atuação em segundo grau; (10) Incremento na           
qualificação do subsídio aos órgãos de execução, quando foram realizados 32 estudos            
normativos, 10 protocolos de atuação, 42 estudos de caso e 3132 consultas e             
pesquisas; (11) Elaboração de Protocolo de gerenciamento de crises em unidades           
prisionais e proposição de criação de Grupo Intersetorial de combate a facções. 

Relacionados às atuações político-criminais, destacam-se os seguintes produtos no         
período da gestão: (1) Diagnóstico de Segurança Pública, abordando os principais           
problemas vivenciados no Paraná em relação aos serviços prestados pelos órgãos           
estaduais de segurança; (2) Termo de Ajustamento de Gestão e Conduta junto ao             
Governo do Estado com o propósito de implementar um novo modelo de gestão             
estadual de políticas públicas prisional e penitenciária; (3) Elaboração de material           
complementar sobre a criação de fluxo planejado de remoção de presos em            
carceragens de DEPOLs; (4) Criação do Portal “Ministério Público no Sistema Prisional”            
para subsídio à atuação ministerial; (6) Criação de espaço no site voltado à Lei              
Anticrime. 

Por fim, os produtos resultantes da atuação persecutória são relacionados a seguir: (1)             
Elaboração de protocolo de atuação para atividades investigatórias, desenvolvido a          
partir das discussões realizadas nas Oficinas de Gestão Investigatória, iniciadas em           
2016; (2) Regulamentação dos PICs, o que resultou na publicação da Resolução nº             
5.457/2018, cujo fluxo que foi retomado com a publicação da Lei Anticrime; (3)             
Tratativas junto à cúpula da PCPR que culminaram na publicação na Instrução            
Normativa nº 03, de 2 de dezembro de 2019, pela Corregedoria Geral da Polícia Civil,               
normatizando as averiguações preliminares; (4) Regulamentação de um fluxo planejado          
na incineração de drogas; (5) Criação do Portal Ministério Público Persecutório. 

4.5 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção 
aos Direitos Humanos 

Na área de Direitos Humanos, há que se ressaltar a ação de fomento na constituição de                
estruturas organizacionais públicas em defesa da população paranaense, tais como: (1)           
Incentivo à instituição do Setor de Atendimento à População Vulnerável junto à            
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa; (2) Mobilização para criação, em 2018,             
da Comissão de Mediação de Conflitos Fundiários no âmbito do Estado do Paraná; (3)              
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Intervenção junto ao DEPEN e outras instituições, para adequada regulamentação da           
prisão e atendimento às pessoas gays, travestis e transexuais em privação de liberdade             
no sistema penitenciário do Estado do Paraná (Portaria nº 87/2019, do DEPEN, SESP);             
(4) Intervenção para a instituição do Comitê Verdade, Memória e Justiça do Estado do              
Paraná; (5) Intervenção, em conjunto com as Promotorias de Justiça de Morretes,            
Antonina e Paranaguá, para obter a deliberação da COPEL para garantia de energia             
elétrica para as comunidades de pescadores artesanais; (6) Intervenção, em conjunto           
com as Promotorias de Justiça locais, para a justa indenização dos atingidos por             
barragem em empreendimentos de todo o Estado, mormente os da região da Usina de              
Baixo Iguaçu, no sudoeste do Paraná; (7) Participação no processo de elaboração do             
Formulário Nacional de Avaliação de Risco para Prevenção e o Enfrentamento dos            
Crimes Praticados no Contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; (8)             
Intervenção, perante os demais atores do sistema de Justiça, na elaboração do            
Protocolo Feminicídio, com o objetivo de normatizar as diretrizes para investigação,           
processamento e julgamento de mortes violentas de mulheres; (9) Elaboração de           
recomendação à Diretoria Geral da Polícia Civil e ao Comando da Polícia Militar             
destinada ao correto registro policial dos crimes de racismo e de injúria racial. 

No que tange aos procedimentos e projetos, faz-se importante realçar: (1) ampliação            
do número de adesões dos Municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e             
Nutricional – SISAN, totalizando a adesão de 122 Municípios, além de outros 51 em              
processo avançado de engajamento e (2) Mapeamento e diagnóstico de todas as            
aldeias indígenas do Estado do Paraná. 

Na perspectiva de ampliar as parcerias com órgãos públicos e academia, foram            
estabelecidos Termos de Cooperação, com destaque para: (1) com o CNMP para a             
instituição, no Paraná, do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos           
(Plid), visando a criação de sistema único de dados e (2) com a UFPR para               
desenvolvimento de plataforma digital, acessada por mais de 10 mil escolas em todo o              
Estado, para monitoramento do cumprimento das Leis Federais nº 10.639/2003 e nº            
11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino da história africana,          
afro-brasileira e indígena nos currículos escolares. 

Com o objetivo de promover o monitoramento de políticas públicas e subsidiar a             
atuação dos órgãos de execução, vale salientar a: 

● Instauração de Procedimento visando à atuação direta e decisiva na edição do            
Decreto Estadual n.° 4.211, de março de 2020, que, ao regulamentar a Lei            
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Estadual n° 16.751/2010, estabelece cronograma e plano de implementação, até          
2030, de 100% da alimentação escolar com produtos orgânicos. 

● Elaboração da Nota Técnica Conjunta nº 01/2019, em conjunto com o CAOP          
MAHU para a viabilidade de instalação e fornecimento de rede de água e energia              
elétrica em assentamentos precários e ocupações irregulares. 

● Apoio na elaboração do Protocolo de Consulta com fundamento na Convenção nº            
169 da OIT, referente à proteção dos povos indígenas e das comunidades            
tradicionais. 

● Auxílio para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), consistente no           
registro público eletrônico das informações ambientais dos territórios de povos e           
comunidades tradicionais em todo o Estado. 

● Levantamento e sistematização das metas não cumpridas do Pacto de          
Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social nos 399 municípios          
paranaenses, com envio de informações a 167 Comarcas, bem como material de           
apoio para subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça no acompanhamento           
da execução da política de assistência social nos respectivos municípios. 

● Envio de material a 76 Promotorias de Justiça com atuação em municípios           
beneficiados com repasse de recursos estaduais destinados ao aprimoramento         
de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência            
Especializados de Assistência Social (CREAS), informando os documentos        
necessários para acesso ao recurso, o valor repassado e a forma de aplicação do              
mesmo, bem como apresentando sugestão de atuação para acompanhamento da          
utilização dos respectivos recursos financeiros. 

● Elaboração de roteiro sobre a atuação ministerial em prol da população migrante,            
refugiada e apátrida, em especial no que se refere aos direitos à documentação,             
à saúde, à educação e à assistência social. 

● Orientação na fiscalização das políticas públicas de cotas raciais prevista na Lei            
Estadual nº 14.274/2003. 

● Acompanhamento de tramitação de mais de 70 (setenta) processos judiciais          
relacionados aos conflitos fundiários rurais em todo o Estado. 

Foram ainda realizadas diversas ações de orientação, capacitação e qualificação na           
área, tais como: (1) Seminário anual de Direitos Humanos, e Reuniões Públicas sobre             
temáticas específicas (igualdade de gênero, igualdade racial, conflitos fundiários, direitos          
das populações migrantes, LGBT, indígena, etc); (2) Elaboração da campanha          
“Discriminação é Crime!” para orientar a população sobre como denunciar crimes de            
discriminação racial e racismo; (3) Projeto de capacitação dos Servidores Públicos de            
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Curitiba que trabalham com a população em situação de rua, atingindo 240            
profissionais; (4) Criação de Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, com reuniões            
mensais e participação de 80 integrantes. 

4.6 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos            
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência  
Na vertente da defesa dos direitos da Pessoa do Idoso e da Pessoa com Deficiência,               
foram desenvolvidos os seguintes projetos no período da gestão: 

● Projeto MP Inclusivo – Mais Acessibilidade: Operacionalização do Acordo de          
Cooperação Técnica entre o MPPR e o Conselho Regional de Engenharia e            
Agronomia do Paraná – CREA-PR, com a realização de mais de uma centena de              
vistorias por engenheiros habilitados do CREA-PR, sem qualquer ônus para          
instituição, o que fomentou, subsidiou e deu maior celeridade à atuação das            
Promotorias de Justiça nas investigações de acessibilidade em todo estado; 

● Projeto MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas: Realização de mais de 500           
fiscalizações de Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPIs pelas           
Promotorias de Justiça e mais de 300 visitas pelas URATEs/CAEX-NATE, parte           
delas em conjunto, atingindo pelo menos 6.000 idosos. 

● Projeto MP Inclusivo - Instituições PCDs Fiscalizadas: Levantamento de dados          
sobre instituições de acolhimento para pessoas com deficiência no estado do           
Paraná, para georreferenciamento e monitoramento pelo MPPR, seguida da         
elaboração de formulário para fiscalização, com vistas à aplicação pelo Promotor           
de Justiça, bem como formulários específicos para verificação da acessibilidade e           
do atendimento na área psicossocial. 

Como ações mais relevantes, convém registrar: 

● Participação do CAOP em diversos eventos, inclusive audiência pública na          
Câmara Federal, especialmente com a Comissão do Idoso. Por outro, o CAOP            
levou a efeito vários eventos de capacitação. 

● Publicação de material robusto consubstanciado na cartilha denominada “Idoso         
em Risco”, para subsidiar a atividade ministerial; 

● Atuação diante da pandemia da COVID-19: Apoio e subsídio às Promotorias de            
Justiça por meio de fornecimento de instrumental legal diariamente atualizado,          
atendimento de consultas, emissão de pareceres e elaboração de modelos de           
peças em cada etapa do enfrentamento da disseminação do coronavírus entre as            
pessoas com deficiência e idosos, especialmente os que se encontram em ILPIs.            
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Ainda, recentemente, por sugestão da Coordenação, a douta CGMP recomendou          
a inspeção por videochamadas das Instituições de Longa Permanência para          
Idosos - ILPIs, durante a pandemia do COVID-19. 

4.7 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio           
Ambiente, Habitação e Urbanismo e GAEMA 

 
No início da Gestão 2016-2020, as áreas do meio ambiente e de habitação e urbanismo               
foram unificadas num único CAOP, como estratégia para atender à demanda de            
uniformidade na intervenção ministerial, viabilizando um tratamento mais abrangente,         
eficiente e integrado das respectivas matérias bastante afins, tornando-se, inclusive,          
paradigma em âmbito nacional.  

Como forma de conferir capilaridade à integração, também foram constituídos Grupos           
de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo – GAEMAs, com            
a efetivação de 12 (doze) Coordenações Regionais. 

Frente a essa nova dinâmica de arranjo institucional descentralizado, o CAOP e os             
GAEMAs prestaram apoio em diversas operações de inteligência e de investigação de            
crimes ambientais, tais como: Operação Mata Atlântica em Pé, Operação Petrolato,           
Operação Deriva, Operação Webcida, dentre outras. 

Para dar concretude às ações, foram elaborados e implementados Planos Setoriais,           
com iniciativas e medidas concretas, com o objetivo de subsidiar a atuação dos             
membros e servidores nas seguintes temáticas: 

● Proteção da Mata Atlântica e da Biodiversidade; 
● Governança Ambiental; 
● Resíduos Sólidos; 
● Agrotóxicos; 
● Saneamento Básico; 
● Proteção da Fauna; 
● Educação Ambiental;  
● Impactos das Hidrelétricas;  
● Planos Diretores e legislação urbanística básica; 
● Implementação das Regiões Metropolitanas; 
● Criação das governanças interfederativas. 
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Além da manutenção e do aperfeiçoamento da rotina de atendimento às consultas, da             
realização de vistorias e assistência técnica em perícias, houve o incremento na            
emissão de diversas Notas Técnicas orientativas, inclusive de modo conjunto com           
outros Centros de Apoio, bem como a publicação de Coletânea de Estudos sobre             
Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, em versão apenas digital, compreendendo a           
seleção de trabalhos dos últimos 7 anos de atividades ministeriais. 

4.8 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da            
Ordem Tributária e GAESF 

Em abril de 2019, foi instituído o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de              
Justiça de Defesa da Ordem Tributária, por meio da Resolução PGJ nº 2099/2019, com              
a designação de um Procurador de Justiça para sua coordenação e, de imediato, a              
criação de uma página na internet, alimentada por notícias, legislação, jurisprudência e            
outros materiais de apoio, com o propósito de orientar as atividades dos órgãos de              
execução na lógica do mais recente escopo de atuação institucional. 

Ainda no primeiro semestre (maio de 2019), houve a oportunidade de discutir com todos              
os integrantes do MPPR, na etapa de revisão do Planejamento Estratégico para o             
período 2019-2029, as diretrizes e ações prioritárias para a área, ficando consignados: i.             
Acompanhamento da gestão fiscal do estado e dos municípios; ii. Enfrentamento do            
crime contra a ordem tributária; iii. Equilíbrio fiscal dos municípios paranaenses; e iv.             
Monitoramento das renúncias de receitas tributárias. 

Na perspectiva de melhor padronizar a intervenção, em julho de 2019 foi criado o Grupo               
de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem              
Tributária (GAESF), com a designação de 3 Promotores de Justiça. No segundo            
semestre de 2019, o GAESF se dedicou a: 

  

ATUAÇÃO FUNCIONAL QUANTITATIVO 

Procedimentos Investigatórios/Inquéritos Policiais 479 

Oferecimento de Denúncias 107 

Promoção de Arquivamentos 86 

Declinação de Atribuições 16 

Sobrestamentos 140 
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Com vistas a qualificar a atuação, o MPPR firmou Termo de Cooperação Técnica com a               
Secretaria de Estado da Fazenda e com a Procuradoria-Geral do Estado para instituir o              
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos – CIRA/PR. Desde então, o Grupo            
Operacional realizou, nos anos de 2019 e 2020, dez reuniões de trabalho, nas quais              
ficaram definidas as ações em parceria, e os critérios para seleção de 14 empresas              
dentre as maiores devedoras de ICMS por substituição tributária, que foram objeto de             
Representação Penal pela PGE, e cujos débitos totais acumulavam o valor de R$             
192.133.679,00. Após a abertura dos respectivos PICs, e notificadas pelo Ministério           
Público, as devedoras aderiram ao REFIS/2019 e parcelaram débitos no montante de            
R$ 79.677.857,90. 

4.9 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao            
Patrimônio Público e GEPATRIA 

 
Na área do Patrimônio Público, durante o período da Gestão 2016-2020, o Centro de              
Apoio elaborou 535 pronunciamentos em resposta a quesitos encaminhados em          
consultas pelos órgãos de execução. 

Durante o período, destaca-se a implantação da estrutura dos Grupos Especializados na            
Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa          
(GEPATRIAs), com a criação de mais dois Grupos (Litoral e Ponta Grossa), bem como a               
concessão de dedicação exclusiva aos Coordenadores dos GEPATRIAs de Francisco          
Beltrão, Guarapuava, Londrina, Litoral, Maringá, Ponta Grossa, Santo Antônio da          
Platina, Umuarama e União da Vitória. 

Os GEPATRIAs atuam coordenadamente na execução de projetos e planos de ação            
estadual para fomentar boas práticas na gestão pública: i. regulamentação de diárias; ii.             
fortalecimento dos controles internos; iii. compra pública de medicamentos; iv. projeto           
Universidade Transparente.  

Apenas no ano de 2019, apresentaram os seguintes resultados: i. celebração de 42             
TACs, no montante de R$ 6.311.648,38; ii. firmatura de 10 Acordos de Leniência, no              
valor total de R$ 40.387.986,74; iii. ajuizamento de 105 ações, com pedido de restituição              
de R$ 660.331.391,74 aos cofres públicos; iv. obtenção da quantia de R$            
262.917.244,49, em indisponibilidade de bens nas ações. Ademais, é importante          
ressaltar as operações de combate à corrupção de grande impacto no Estado: Quadro             
Negro, Publicano, Riquixá, Container, Caçamba, Alavanca e Mustela. 
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Como órgão colaborador, o MPPR teve importante participação em 8 Ações           
desenvolvidas na área de proteção ao patrimônio público pela ENCCLA – Estratégia            
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, em Brasília. 

Com o objetivo de expandir as ações de transparência na gestão pública dos órgãos              
municipais e estaduais do Paraná, o projeto institucional Transparência nos Municípios           
celebrou acordos de cooperação técnica com a Itaipu Binacional, o Ministério da            
Economia e a Universidade Positivo. 

A celebração de Acordo de Cooperação Técnica (n.º 036/2018) com a Secretaria            
Estadual da Fazenda para disponibilização dos dados das Notas Fiscais Eletrônicas foi            
um importante instrumento para a promoção de investigações e atuações na proteção            
ao patrimônio público durante o período. 

Como demais ações importantes, pode-se citar: 

● Criação de novos materiais para atualização e aperfeiçoamento dos órgãos de           
execução no combate à corrupção (série Temas em Destaque, Orientações          
Práticas e Protocolos de Investigação). 

● Aumento das equipes das Promotorias de Justiça com atribuições na proteção ao            
patrimônio público (assistentes de Promotoria de Justiça e estagiários de          
pós-graduação), assim como de profissionais de auditoria. 

● Promoção de diversos cursos para capacitação dos Promotores de Justiça na           
proteção ao patrimônio público, principalmente dos recém-ingressos na carreira. 

4.10 Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à 
Saúde Pública 

Considerando as inúmeras e qualificadas iniciativas e intervenções ocorridas no período           
da gestão, o CAOP optou por relacionar as de maior relevância e impacto no fomento e                
desempenho da atuação ministerial, subdivididas em programas e projetos, ações de           
fomento à estruturação da política pública de saúde, sistemas de informação e eventos             
de formação.  

No que tange aos planos, programas e projetos, há que se destacar: 

● Programa SUSCOM+: promovendo a participação da comunidade na construção         
da Atenção Básica em Saúde, com co-realização dos respectivos colegas da área            
de execução junto aos municípios de diversas comarcas. A título exemplificativo,           
do ano de 2018 ao primeiro trimestre de 2020, estiveram envolvidos 8 municípios             
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(Cerro Azul, Medianeira, Rio Negro, Capanema, Tijucas do Sul, Maringá, Xambrê           
e Terra Roxa); 

● Programa de Qualificação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde          
(Pró-Conselho): com várias edições efetivadas, no intuito de promover discussões          
com os Conselhos Municipais de Saúde, gestores e membros do MP da região,             
acerca das funções por eles exercidas e das situações próprias de saúde do             
território; 

● Programa Diálogos: estabelecido com as Promotorias de Justiça, consistente em          
reuniões de trabalho com Promotores atuantes na área da saúde, para tratar das             
principais dificuldades enfrentadas na Comarca e do aporte, nesses casos, do           
CAOP Saúde; 

● Projeto Ouvidorias do Sistema Único de Saúde: iniciado em 2015, quando o            
déficit até então apurado era de mais de 150 ouvidorias, e concluído com êxito,              
ou seja, 100% de Ouvidorias instaladas nos 399 municípios do Estado. 

Na esfera do fomento, houve a atuação do CAOP com vistas a subsidiar a adoção de                
providências acerca da prevenção e tratamento da febre amarela, com procedimento de            
acompanhamento instaurado em todas as Promotorias de Justiça do Paraná. Também           
houve a provocação e o acompanhamento, até confecção, do Plano de Atenção à             
Saúde de População Exposta aos Agrotóxicos, com a efetiva implantação de sua linha             
guia de atenção e com a organização de cuidados à saúde de populações mais              
vulneráveis à ação dessas substâncias. 

Com o desenvolvimento pela SUBPLAN e assessoria técnica do CAOP, foi           
operacionalizado o Sistema Business Intelligence (BI) - Protege – Proteção à Pessoa            
Acometida de Transtorno Mental para Registro das Internações Psiquiátricas         
Involuntárias, implantado em todas as unidades do MPPR, mapeando e fornecendo           
dados em tempo real. 

No âmbito dos eventos de formação, vale realçar a promoção e realização do III              
Seminário Nacional “A Política Pública de Saúde no Brasil. SUS: contextualização,           
cenários de crise e possibilidades de atuação do Ministério Público”, em conjunto com o              
CNPG e Fundação Oswaldo Cruz, em Curitiba, nos dias 24 e 25 de outubro de 2019. 

4.11 Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) é o órgão do               
MPPR responsável por investigações relacionadas ao crime organizado e ao controle           
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externo da atividade policial. Conta com oito núcleos, que cobrem todo o estado e que               
podem ser procurados por qualquer cidadão para a apresentação de denúncias. 

Durante o período da gestão 2016-2020, o combate à macrocriminalidade foi           
consolidado principalmente pelo estímulo institucional à atuação do GAECO. Nesse          
sentido, foi instituído um novo Núcleo, o de Ponta Grossa, por meio da Resolução              
3317/2017, de sorte que todas as antigas comarcas tradicionais de entrância final            
passaram a ter um Núcleo instalado, o que aperfeiçoou a regionalização da ação do              
Ministério Público na matéria. Houve, ainda, a designação de mais um Promotor de             
Justiça para atuar em Curitiba. 

Destaca-se, ademais, a política de delegação de poderes do Procurador-Geral de           
Justiça para a Coordenação do GAECO atuar até o oferecimento da denúncia em             
alguns casos em que, no curso de investigação mais complexa, identifica-se a            
participação de autoridades com foro por prerrogativa de função. Essa ação da            
Procuradoria-Geral de Justiça tornou as investigações mais ágeis e eficientes,          
resultando num significativo aumento de medidas para responsabilização de tais          
autoridades, notadamente com substancial oferecimento de denúncias junto ao Tribunal          
de Justiça, sem prejuízo da articulação da PGJ e da SUBJUR em interlocuções com o               
Tribunal de Justiça do Estado, sempre que necessário. Na mesma linha, a            
Procuradoria-Geral de Justiça delegou poderes para equipes do GAECO atuarem em           
conjunto com integrantes do próprio Gabinete da PGJ ou com outros grupos,            
notadamente com integrantes do GEPATRIA, o que refletiu em resultados          
extremamente positivos, notadamente com ressarcimentos antecipados por intermédio        
de colaborações premiadas. 

No período de 2016-2019, o GAECO realizou 212 Operações, tendo oferecido 558            
denúncias em face de 3903 pessoas, entre as quais 134 são policiais civis, 183 policiais               
militares e 345 outros servidores públicos. 

5. ATUAÇÃO FINALÍSTICA DO MPPR 

5.1 Ampliação do Atendimento ao Público 

O crescimento da demanda pelos serviços prestados, e a adequação do aparato            
institucional então disponível para o efetivo atendimento à população, foram          
determinantes para a implementação de um sistema organizativo que congregasse          
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segmentos de intervenção institucional, estruturado em uma rede de atuação          
regionalizada, descentralizada e sistêmica. 

Dessa forma, durante o período da Gestão 2016-2020, o MPPR empreendeu esforços            
na implementação de diferentes modalidades de atendimento ao público, como o           
atendimento descentralizado nos Foros de Curitiba, nos bairros dos municípios-sede das           
Comarcas, nos demais municípios que compõem as Comarcas, e nas Centrais de            
Atendimento, o que representa forte alinhamento com o objetivo estratégico de           
intensificar a interação com a sociedade e ampliar a resolutividade na atuação            
extrajudicial. 

A partir de 2016, foram implementadas as Centrais de Atendimento nas Comarcas de             
Foz do Iguaçu, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama e União da Vitória, e deu-se             
continuidade às atividades desenvolvidas nas já existentes (Cianorte e Londrina).          
Encontra-se em fase de planejamento e implantação a Central de Atendimento em            
Cascavel.  

No ano de 2016, com a disponibilização do Módulo de Atendimento no sistema             
PRO-MP, registraram-se 73.529 atendimentos ao público no MPPR, tendo como maior           
demanda os temas de família (34,86%), saúde (22,80%) e idoso (8,70%).  

Em 2017, houve um expressivo aumento nos registros de atendimentos ao público,            
totalizando 118.692, tendo como maiores demandas os temas de família (30,84%),           
saúde (23,87%) e apoio jurídico (8,22%). 

No período de 2018 a 2019, foram registrados 266.917 atendimentos ao público. As             
maiores demandas foram os temas de saúde (28,12%), notadamente assuntos          
relacionados a medicamentos, e família (24,35%), principalmente assuntos relacionados         
a alimentos. 
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5.2 Atuação em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais 
A atuação do Ministério Público do Estado do Paraná, no período janeiro de 2016 a               
dezembro de 2019, totalizou 13.007.364 movimentações em processos judiciais e          
extrajudiciais, conforme registrado nos sistemas informatizados do PROJUDI, PRO-MP         
e PJE.  
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5.2.1  Propositura de ações judiciais 

Em relação à atuação judicial, destaca-se, no período de janeiro de 2016 a dezembro de               
2019, a propositura de mais de 59.000 ações cíveis e 351.000 ações criminais.  

Em relação às denúncias criminais oferecidas, os principais assuntos foram crimes           
contra o patrimônio, lesão corporal, crimes contra a liberdade pessoal, e crimes de             
tráfico ilícito e uso indevido de drogas, seguidos de crimes de trânsito, crimes do sistema               
nacional de armas, entre outros. 

A maior parte das ações cíveis tratou de matéria de Direito da Criança e do Adolescente,                
Saúde e Medidas Protetivas. 

Importante ressaltar a propositura de 4.610 ações cíveis para ressarcimento ao erário,            
atingindo quantia de mais de R$ 2.244.098.845,00.  

Tratando especificamente da atuação em 2º grau, no período de 2016 a 2019, foram              
realizados aproximadamente 300.000 pronunciamentos, registrando um crescimento de        
cerca de 35% durante esse período. 
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5.2.2 Atuação Extrajudicial 

No período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, foram firmados 3.141 termos de               
ajustamento de conduta (TACs) e expedidas 8.024 recomendações.  

Os principais assuntos dos TACs foram relacionados a servidor público civil, meio            
ambiente e patrimônio público. Com relação às recomendações expedidas, destacou-se          
o tema da saúde, seguido dos assuntos relacionados a servidor público civil, ao             
patrimônio público, aos direitos da criança e do adolescente e ao meio ambiente. 
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Importante registrar ainda que, antes mesmo da edição da Resolução 179/2017 pelo            
CNMP, o Ministério Público do Paraná editou uma resolução própria que apontou um             
novo caminho para a utilização dos TACs no âmbito da improbidade administrativa. A             
Resolução 01/2017, do Conselho Superior do MPPR, estabeleceu parâmetros         
procedimentais e materiais a serem observados para a celebração de composição, nas            
modalidades de compromisso de ajustamento de conduta e acordo de leniência,           
envolvendo as sanções cominadas aos atos de improbidade administrativa definidos na           
Lei 8.429, de 02.06.1992, e aos atos praticados contra a Administração Pública,            
definidos na Lei 12.846, de 01.08.2013. 

Desde a edição da Resolução 01/2017, foram homologados pelo Conselho Superior 584            
TACs e foram determinadas 63 diligências ou adequações.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório de gestão sumariza os principais avanços e resultados obtidos nos             
diversos órgãos do MPPR no período de abril de 2016 a abril de 2020 com o intuito de                  
fornecer uma prestação de contas para os integrantes da instituição, servindo, também,            
de subsídio para o planejamento de futuras ações e estratégias. 
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Almeja-se que este relatório, ao tempo em que confere maior transparência aos atos da              
gestão, seja utilizado como instrumento de justo reconhecimento aos responsáveis pelas           
conquistas obtidas. 
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