








ENTREVISTA

Dr. Francisco Ilídio com a equipe da 1ª Promotoria de Paranavaí. Da esquerda para a direita: a Estagiária Lissa
Takahashi Meira, a Auxiliar Técnica Ana Maria Vieira e a Assessora Lidiane Lopes Teixeira.

1 - Como vimos, a nova organização da Promotoria proporcionou ótimos
resultados, trazendo agilidade e eficiência para o trabalho. O que motivou a
aplicação do método desenvolvido?

Quando assumi a unidade havia muitos processos extrajudiciais em trâmite, distribuídos em
diversos armários e prateleiras, o que impedia qualquer controle de prazos ou pendências. Além
disso, tal acúmulo impedia que fossem iniciadas novas apurações ou que fosse dado andamento
nas demais apurações de forma efetiva, pois tudo acabava "atrasando" e, como consequência, as
investigações ficavam mais difíceis pelo decurso do tempo. Havia um verdadeiro "círculo vicioso"
na unidade, pois o volume impedia que as investigações antigas prosperassem e, a falta de tempo



para atuação nas apurações mais novas, impossibilitava que estas caminhassem, tornando-as
também "antigas" e com pouca chance de êxito.

2 - Quais foram as inspirações que a equipe buscou para concretizar a
iniciativa?

No momento em que fui promovido para a unidade, e sabendo da atribuição e do volume de feitos
extrajudiciais que enfrentaria, comecei a conversar com colegas com experiência em unidades do
mesmo tipo, ou seja, com grande demanda de inquéritos civis. Cito aqui a Dra. Viviane Moraes
Ribeiro Gerelus, com quem atuei quando estava em Cornélio Procópio, e os Coordenadores de
GEPATRIA, Dra. Kele Bahena, de Santo Antônio da Platina, e Dr. Renato Lima Castro, de Londrina.
Todos me passaram suas experiências e boas práticas relacionadas ao fluxo de procedimentos,
forma de tramitação e organização, métodos de controle de prazo, dentre outras.

3 - Quais foram as maiores dificuldades encontradas na implantação da
melhoria e como elas foram superadas?

Inicialmente o volume de feitos foi o maior problema, sendo que tivemos que fazer uma
verdadeira "força-tarefa" a verificar o que era possível prosseguir na apuração e o que deveria ser
promovido o arquivamento. Sem esse ajuste na quantidade de procedimentos seria impossível a
implantação de qualquer nova metodologia de trabalho, permanecendo o "círculo vicioso" já
citado. Nessa questão, em um primeiro momento, foi decisivo o auxílio do Dr. Ricardo Barizon
Garcia, da comarca de Marialva, que, já com grande experiência na atuação e gestão de
promotorias com amplo acervo, compartilhou seus métodos e formas de trabalho. Além disso,
destaco também o auxílio da equipe da Corregedoria Geral que, em correição ordinária na
unidade, prestou diversas orientações relacionadas aos feitos que tramitavam há mais tempo. Por
fim, houve alguma resistência em relação à emissão de ofícios digitais e a remessa de respostas no
mesmo formato, a dinamizar as requisições, o que foi superado com as reuniões prévias com os
entes para indicação dos endereços de e-mail, servidores responsáveis e telefones de contato,
tudo registrado na forma de ata, a evitar dúvidas ou questionamentos.

4 -  O que considera mais satisfatório em todo o contexto da iniciativa?

Com o ajuste do acervo e a implantação do método a promotoria ganhou agilidade, produtividade
e efetividade. Atualmente as apurações tramitam de forma célere, sendo por isso também muito
mais eficiente do ponto de vista probatório. Além disso, também foi possível uma melhora de
qualidade do trabalho, pois há mais tempo para uma melhor análise dos casos, o que gera uma
apuração mais rápida e eficaz. Vemos que a unidade entrou em um "círculo virtuoso", ou seja, com
um volume menor de feitos e um método racional de organização, a instrução é melhor e mais
rápida, o que colabora a manter o acervo controlado.



5 - O senhor recomendaria a aplicação do método por outras Promotorias de
Justiça?

Apesar das diferenças de cada unidade, penso que o método pode ser adaptado a qualquer
Promotoria, com os devidos ajustes, pois os problemas que enfrentamos aqui são comuns em
diversas unidades ministeriais.

Caso queria conhecer mais sobre o caso de sucesso da 1ª Promotoria de Justiça de
Paranavaí, a equipe está disponível no telefone (044) 3422-3507 (Dr. Francisco Ilídio,
assessora Lidiane Teixeira e Auxiliar Técnico Ana Maria).


