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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA GESTÃO PGJ 2012-2016

O Relatório da Gestão 2012-2016 consiste em uma prestação de contas aos membros, 
servidores e estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná e à sociedade acerca das 
ações empreendidas para o cumprimento da sua missão constitucional de defender a ordem 
jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. 

O MP-PR, por meio de uma nova forma de gestão, que tem por base o desenvolvimento 
de ações planejadas, coordenadas e monitoradas, vem, portanto, registrar suas realizações 
tanto na perspectiva de preservação da memória como de nortear a construção do futuro da 
Instituição.

1. Evolução do quadro de Membros, Servidores e Estagiários

Na perspectiva dos objetivos estratégicos voltados ao capital humano e ao ambiente 
organizacional do Ministério Público do Estado do Paraná, a evolução do quadro de Membros 
avançou ao longo de toda a gestão, com foco na melhoria das condições de representação do 
MP-PR por Promotores de Justiça nas entrâncias inicial, intermediária e final, valorizando-se 
locais historicamente críticos, como os Foros Regionais da Região Metropolitana de Curitiba.

Evolução do Quadro de Membros no Período de 2012 a Janeiro/2016

REAL Antes 2012 2013 2014 2015 2016
Total de 

cargos no 
período

Procuradores de Justiça 108 +0 108 +0 108 +0 108 +0 108 +0 108 +0
Promotores de Justiça 525 +44 569 +27 596 +16 612 +16 628 +2 630 +105
Total de membros 633 +44 677 +27 704 +16 720 +16 736 +2 738 +105

*Valores referentes a janeiro/2016
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Adotou-se critérios objetivos para o provimento de cargos de membros, sem descurar das 
peculiaridades de cada entrância, comarca e região do Estado, que permitiram melhorar de 
modo mais uniforme os serviços prestados pelo MP-PR. Assim obteve-se a seguinte redução 
da relação habitantes por promotor:

MPPR - Habitantes Por Promotor - 2012 a 2016
Categoria Jan/12 Jan/16 Diferença

Foros Regionais RMCuritiba 38.861 28.263 -27,27%
Comarcas de Entrância Intermediária 25.068 22.020 -12,16%
Comarcas de Entrância Inicial 23.443 21.781 -7,09%
Comarcas de Entrância Final 20.405 20,123 -1,38%
Foro Central RMCuritiba 18.637 18.637 0,00%
Foro Central RMLondrina 17.895
Foro Regionais RMLondrina 23.852
Foro Central RMMaringá 18.536
Foros Regionais RMMaringá 20.450
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De igual modo seguiu a evolução do quadro de Servidores, com destaque para o estabelecimento 
de critérios objetivos na criação de cargos e lotação de servidores. Esta circunstância permitiu 
maior direcionamento de cargos para a área finalística da instituição, resultando em melhoria 
das condições de trabalho em 1º grau de jurisdição e atuação extraprocessual nas Promotorias 
de Justiça, sem descurar da atuação perante o 2º grau de jurisdição, Tribunais Superiores e 
órgãos de apoio.

Evolução do Quadro de Servidores no Período de Abril de 2012 a Janeiro de 2016

Servidores Antes* 2012 2013 2014 2015 2016* Total de cargos 
no período

1º Grau 616 +137 753 +51 804 +43 847 +73 920 +37 957 +341
2º Grau 119 +4 123 +11 134 +11 145 +14 159 +7 166 +47
Área meio 263 +6 269 +20 289 -7 282 +33 315 +34 349 +86
CAOP’s** 134 +10 144 +14 158 +5 163 +3 166 +13 179 +45
Total de servidores 1132 +157 1289 +96 1385 +52 1437 +123 1560 +91 1651 +519

* Janeiro de 2016
** Incluídos os 90 servidores do CAEx, sendo 55 auditores, 6 contadores e 18 assistentes sociais, 51 deles lotados no interior do Estado do Paraná

** Incluídos os 90 servidores do CAEx, sendo 55 auditores, 6 contadores e 18 assistentes sociais, 51 deles lotados no interior do Estado do Paraná
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Assim sendo, tem-se que o capital humano que compõe o MP-PR evoluiu de 1.759 integrantes 
em 2011 para 2.389 Membros e Servidores no encerramento desta gestão, em 2016, um 
aumento de mais de 35%.

Evolução do Quadro de Integrantes no Período de Abril de 2012 a Janeiro de 2016

Antes* 2012 2013 2014 2015 2016*
Total de 

cargos no 
período

Procuradores de Justiça 108 +0 108 +0 108 +0 108 +0 108 +0 108 +0
Promotores de Justiça 525 +44 569 +27 596 +16 612 +16 628 +2 630 +105
Servidores efetivos e comissionados 1132 +157 1289 +96 1385 +52 1437 +123 1560 +91 1651 +519
Total de servidores 1765 +201 1966 +123 2089 +68 2157 +139 2296 +98 2389 +624

* Período janeiro de 2016.
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Ampliou-se, também, o quadro de Estagiários da instituição, incrementando-se a salutar 
sinergia entre a experiência prática e o aprendizado, aproximando estudantes da realidade do 
MP-PR e os integrantes da instituição com as novas gerações.

Evolução do Quadro de Estagiários no Período de 2012 a 2015

2012 2013 2014 2015 Total de cargos 
no período

Estagiários (exceto voluntários) 1088 +281 1306 +74 1380 +85 1465 +377

2. Alianças Externas, Termos de Cooperação e Colaboração Interinstitucional 
estabelecidos
Na perspectiva do objetivo estratégico voltado ao fortalecimento de alianças externas, o MP-
PR também ampliou as ferramentas de cooperação e colaboração interinstitucional, nas mais 
variadas áreas de sua atividade finalística e de suporte aos integrantes da instituição.

Acesso ao Banco de Dados
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Neste aspecto destaca-se a manutenção e a ampliação da colaboração interinstitucional entre 
a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e o MP-PR, que permitiu, após o 
cenário profundamente desafiador nesta seara no ano de 2014, incrementar a lotação de 
integrantes das Polícias Civil e Militar nos GAECOs.

Ano Integrantes da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública cedidos aos GAECOs

2011 68

2012 53

2013 58

2014 39

2015 69

2016 75

O êxito desta colaboração interinstitucional reforça-se com a instituição do GAECO em 
Francisco Beltrão, depositando-se a confiança de um maior combate ao crime organizado na 
região sudoeste do Estado do Paraná. 

3. Início do Processo de Regionalização Estruturada da Atuação Ministerial
Entre os mais caros objetivos estratégicos estabelecidos pelo GEMPAR 2008-2018 está o de 
“ampliar a regionalização da ação institucional”. Para além do incentivo ao desenvolvimento 
de planos regionais de ação, esta gestão iniciou o processo de regionalização estruturada da 
atuação ministerial em duas áreas estratégicas: Proteção ao Meio Ambiente, em que a atuação 
exclusivamente por comarcas revela-se de baixa eficácia, exigindo do Ministério Público 
atuação coordenada e regionalizada, e Proteção do Patrimônio Público, em que a comunhão de 
esforços em âmbito regional é essencial para se alcançar determinadas violações perpetradas 
por gestores públicos. 

Quanto à Proteção ao Meio Ambiente, instituiu-se o Projeto Estratégico da Rede Ambiental das 
Bacias Hidrográficas, definindo-se 12 Coordenadorias Regionais por Bacia Hidrográfica e uma 
Coordenação Geral, atuando estas 12 unidades regionais, em um primeiro momento no ano 
de 2014 até o início de 2015, de maneira cumulativa às funções ordinárias da Promotoria de 
Justiça em que estão lotados.
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Já em seus primeiros doze meses, a Rede Ambiental colheu a realização de Projetos Regionais 
em patamar 66% superior ao originalmente previsto. Ainda, a partir de meados do ano de 
2015, iniciou-se a estruturação planejada das Coordenadorias Regionais, prevendo-se o 
interregno de até seis anos para que as 12 Coordenadorias Regionais sejam implantadas 
com equipe própria e membro com atribuição exclusiva. Durante esta gestão estruturou-se as 
Coordenadorias Regionais Litorânea e Alto Ivaí, estando em fase de análise a estruturação de 
outras duas Coordenadorias Regionais. 

Dentre as iniciativas, destaca-se a preservação do patrimônio público ambiental pela 
Coordenação Regional da Bacia Litorânea, como as recomendações administrativas expedidas 
para regularizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente nos municípios 
de Matinhos e Paranaguá, a conversão de multas ambientais em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação do meio ambiente, o ajuizamento de ações civis públicas para a 
proteção do Centro Histórico de Paranaguá, além de se exigir estudos de impacto ambiental 
para a concessão de licença de operação a usinas hidrelétricas e a melhor fiscalização de 
empreendimentos minerários, bem como a elaboração de um plano de desenvolvimento 
sustentável do Litoral do Paraná. Na Coordenação Regional da Bacia do Alto Ivaí destaca-se 
iniciativa que permitirá a recuperação de 5,5 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente 
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(APPs), firmando-se 280 termos de ajustamento de conduta (TACs) com proprietários rurais de 
Jardim Alegre, Campo Mourão, Godoy Moreira e Ariranha do Ivaí, no Norte Central paranaense, 
e de Cândido de Abreu, no Centro Ocidental. 

Desse modo, deixa-se como legado às futuras administrações um sólido projeto estratégico de 
regionalização estruturada da atribuição ministerial de Proteção ao Meio Ambiente. 

Quanto à regionalização da atribuição do Ministério Público na área de Proteção do Patrimônio 
Público, foram criados, no final do ano de 2015, os Grupos Especializados na Proteção do 
Patrimônio Público e Combate à Improbidade Administrativa (GEPATRIAS), estabelecendo-se 
10 unidades de forma a cobrir todas as regiões do Estado, prevendo-se a atuação integrada 
destes grupos com outras unidades do MP-PR, como o GAECO e o Centro de Apoio Técnico 
à Execução (CAEx).

4. Tecnologia da Informação
Quanto à perspectiva do objetivo estratégico de assegurar adequados recursos de tecnologia 
da informação, tem-se:

I) Implantação do Data Center, isoladamente o maior investimento da história do MPPR em 
termos de TI, que proporcionou os subsídios para a independência, qualidade e disponibilidade 
dos serviços. Ainda nesta gestão, ampliou-se o Datacenter, com duplicação da capacidade de 
armazenamento de informações, atingindo-se 120 TB (Terabytes).
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II) Instalação de links de fibra ótica em 100% das sedes do MPPR, sendo oito delas com 
velocidade de 100 Mbps. A tabela abaixo apresenta a evolução do número de subsedes do 
MP-PR com conexão por fibra ótica:

Ano Subsedes com conexão por fibra ótica

2011 206

2012 223

2013* 226

2014 232

2015 241

*100% das Subsedes do MPPR no Estado. Nos anos subsequentes esse índice se manteve.

III) Implantação do novo e-mail institucional, através das ferramentas Google Apps, aumentando 
a capacidade de guarda de e-mails em 175 vezes, além de possibilitar armazenamento em 
nuvem e comunicação por videoconferência.

IV) Aquisição de licenças de software de gestão de equipamentos (endpoint manager), incluindo 
soluções de antivírus, a implantação de serviços de inventário patrimonial e de softwares, 
suporte remoto, segurança e restauração de sistemas operacionais e softwares;

V) Aquisição de mais de 750 certificados digitais, garantindo-se a certificação de todos os 
Membros do MP-PR. Esta aquisição permite a atuação ministerial em processos judiciais 
eletrônicos, em procedimentos extrajudiciais e também em protocolos e processos 
administrativos digitais;
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VI) Substituição da suíte de escritório MS-Office, fornecida pela Microsoft, pela suíte LibreOffice, 
software livre e, portanto, sem custos. A mudança produz uma economia anual superior a 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Instituição e decorreu da necessidade de 
adequação do MP-PR às melhores práticas de transparência e gestão documental, conforme
a Lei de Acesso à Informação e processo já realizado em outros Ministérios Públicos Estaduais, 
além do MPF;

VII) Criação da Central de Atendimento e do Portal do DTI, com inclusão de área exclusiva para 
registro dos chamados para suporte técnico e de manutenção dos equipamentos, propiciando
diminuição de custos com correio e telefone, dinamizando e melhorando o atendimento técnico,
em especial das unidades situadas no Interior do Estado. A Central de Atendimento, a partir de
sua implantação em 09 de junho de 2015, contabilizou mais de 9400 chamados técnicos; e 

VIII) Ampliação do serviço de Outsourcing de Impressão, com a contratação de 503 equipamentos 
multifuncionais, bem como a aquisição de microcomputadores desktop com dois monitores de 
vídeo de LCD para atender toda a instituição. A tabela abaixo apresenta a evolução do número 
de microcomputadores e impressoras em uso:

Ano Microcomputadores Impressoras

2011 2833 613

2012 3360 607

2013 3698 602

2014 3633 599

2015 3823 843

2016* 4623 843

2012-2016 Aumento de 37,59% Aumento de 38,88%
Tabela: Quantidades absolutas de equipamentos de microinformática entre os anos de 2011 e 2016.

* 800 (oitocentos) microcomputadores portáteis ultrabooks em fase final de aquisição.
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Ainda, destaca-se que o Departamento de Tecnologia da Informação iniciou processo para 
o maior direcionamento de seus esforços a sistemas da área-fim, como o PRO-MP e a sua 
integração ao Projudi, vislumbrando soluções de mercado para os sistemas da área meio 
que possibilitem a liberação desta força produtiva a informatização da atuação ministerial 
propriamente dita. 

Sem embargo dessa necessária modernização do DTI, importantes sistemas de informação e 
melhorias no PRO-MP foram desenvolvidas nesta gestão, como a criação dos livros virtuais, a 
atualização do modelo de gestão de inquéritos policiais, a distribuição automática de processos 
no 2º grau de jurisdição e de procedimentos no Conselho Superior do Ministério Público, o 
sistema PROTEGE para internações involuntárias (em processo de implantação), o sistema 
de controle de bens patrimoniais, o sistema integrado de gestão de estagiários, a integração 
com o TJ-PR para melhor tramitação dos processos judiciais, bem como a criação de módulo 
de atendimento ao público (em processo de implantação). 

Por fim, aprovou-se a aquisição de novos computadores móveis (ultrabooks, que são notebooks 
de menor peso) e de novas estações de trabalho, que permitirá aos membros do MP-PR utilizar 
dois monitores e dockstation universal (ferramenta que possibilita acoplar computadores de 
múltiplos modelos e fabricantes à estação de trabalho), em fase de licitação. Esta solução 
permitirá  à nova gestão atualizar o exitoso modelo de mobilidade, tão caro aos membros da 
instituição, que precisam permanecer conectados a seus processos virtuais durante audiências, 
sessões de julgamento e outros compromissos oficiais fora da unidade ministerial. 

Imagem ilustrativa da nova estação de trabalho para membros do MP-PR (em processo de aquisição),
que será composta por 01 ultrabook, 01 desktop e dois monitores

5. Capacitação dos Integrantes do MP-PR e Gestão de Processos de Trabalho

Na perspectiva do objetivo estratégico de aperfeiçoar a qualificação do capital humano do 
MP-PR, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) incrementou o acerco de 
livros físicos da biblioteca institucional em mais de 5.000 exemplares, bem como iniciou o 
acesso a publicações que facilitam consulta e manuseio a doutrina e jurisprudência a todos 
os integrantes do MP-PR através de ferramentas digitais como a RT online (a partir de 2012), 
o Fórum Digital (início em 2015) e a Biblioteca Digital Pro View (a partir de 2016). Destaca-se 
que, em breve, também estará disponível o conteúdo da Magister Net. 
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Ano Periódicos Digitais 
RT online 

Periódicos Digitais Fórum 
Digital

Títulos disponíveis na 
Biblioteca Digital Pro View

2011 - - -

2012 28 - -

2013 29 - -

2014 30 - -

2015 31 36 -

20161 31 36 612
 1 Informação obtida no dia 23 de fevereiro de 2016, com perspectiva de crescimento contínuo.

Ainda, além de prestigiar o exercício do magistério superior por Membros do Ministério Público, 
desde que compatibilizado com suas atividades funcionais, atribuiu maior destaque à frequência 
a cursos e atividades de aprimoramento e intensificou a educação continuada à distância, 
trazendo ao MP-PR importante ferramenta de EaD.

Assegurou-se, também, concretude ao objetivo estratégico do MP-PR de aprimorar a gestão 
de processos de trabalho. Para tanto, o Departamento de Desenvolvimento Organizacional da 
SUBPLAN desenvolveu e publicou 13 Procedimentos Institucionais Finalísticos, aprovados pela 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, que descrevem as principais rotinas das Promotorias 
de Justiça em sua atividade extrajudicial.

6. Evolução da Execução Orçamentária e Financeira

A despeito do cenário desafiador, o MP-PR aumentou o percentual de participação em relação 
às receitas arrecadadas pelo Estado do Paraná, incluso o Fundo de Participação dos Estados, 
de 3,9% no início da gestão em 2012 para 4,1% a partir de 2014, ensejando incremento 
orçamentário considerável. Esta conquista permitiu ampliar as estruturas da instituição, 
aproximando-se das exigências da sociedade brasileira e paranaense de um Ministério Público 
estruturado, independente, combativo e presente em todas as áreas de atuação relacionadas 
com sua missão constitucional.

Receitas
2011 R$ 487.125.176,00
2012 R$ 555.579.910,00
2013 R$ 619.321.657,00
2014 R$ 713.399.067,00
2015 R$ 830.835.975,00

2011-2015 70,56%
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Receitas efetivamente arrecadadas pelo MP-PR

Para além da gestão administrativa tradicional, instituiu-se sistema de descentralização 
financeira através da criação do Fundo Rotativo do Ministério Público, criado pela Lei nº 
17.228/2012, consistente no repasse de recursos financeiros do Ministério Público do Estado 
do Paraná às coordenadorias administrativas locais, que permite maior agilidade e dinamismo 
na realização de despesas de pequeno valor com manutenção das instalações e atividades 
institucionais

7. Evolução Estrutural e Redução de Passivos

Na perspectiva do objetivo estratégico de assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos 
de execução e unidades administrativas do MP-PR, triplicou-se os imóveis próprios do MP-PR. 
Quanto às sedes da instituição externas ao ambiente forense, ampliou-se o quantitativo de 48 
para 53 imóveis, ao tempo em que se reduziu o número de imóveis locados. Tem-se, ainda, 
outras 08 sedes em construção, legando-se 10 terrenos próprios para futuras instalações. 

Sedes do MP-PR externas ao ambiente forense, imóveis e terrenos

 Imóveis Cedidos Imóveis Locados Imóveis Próprios Em construção Terrenos

2012 19 26 3 1 17

2013 19 27 4 2 16

2014 19 27 4 3 15

2015 20 24 9 8 10
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Eis algumas imagens das sedes próprias do MP-PR:

Sede  Foz do Iguaçu

Sede Londrina

Sede Ponta Grossa
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Sede Curitiba - Bloco II

Ampliou-se, também, as unidades do Ministério Público que contam com serviços de limpeza, 
conservação e jardinagem, iniciando-se a gestão com 170 postos de serviços e entregando-se 
para a nova gestão 194 postos de serviços ativos. 

Além das evoluções institucionais supradescritas, conseguiu-se reduzir importantes passivos do 
MP-PR, indenizando-se quantitativo substancial de férias e licenças de Membros e Servidores, 
além de se quitar verbas devidas pela instituição a seus colaboradores. 

Indenização de férias e licenças aos Membros/Servidores Ativos

 Membros Servidores

Solicitações Dias Períodos Solicitações Dias Períodos

2013 506 50083 1669 386 15798 527

2014 250 6868 229 81 1569 52

2015 9 423 14 0 0 0

2016 319 23709 790 45 1348 45

Total: 1084 81083 2702 512 18715 624

Conforme ilustra o quadro acima, durante a gestão 2012-2016, foram indenizados mais de 3.300 
períodos de férias e licenças, que representa uma redução para as futuras administrações do 
MP-PR de praticamente 100.000 dias de férias e licenças devidos a seus colaboradores. 

Este adimplemento substancial de obrigações garante ao Ministério Público do Estado do 
Paraná condições materiais para prosseguir em sua evolução institucional, especialmente 
diante das enormes responsabilidades que rotineiramente se acrescem às já desafiadoras 
atribuições ministeriais, evitando-se o acúmulo de passivos, reconhecendo-se os direitos de 
seus colaboradores e permitindo que estes direitos sejam usufruídos por seus titulares em 
tempo oportuno, sem a necessidade do manejo de recursos coercitivos, naturalmente morosos 
e desgastantes. 
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