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MINISTÉRIO PÚBLICO                                                   
do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN          

ANO: 
2014 

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 
23ª Promotoria de Justiça – núcleo regional do GAECO de Londrina 

  

RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010 
(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 2014   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais  Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 80%   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública  Percepção da realidade local   X 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 8   Audiências Públicas / Consultas Públicas  Dados PROMP                            X 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 9   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 9   Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) ___________________________________ 
  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Semanalmente solicitar carga de número razoável 
de processos em trâmite perante as varas criminais 
desta Comarca sob atribuição deste GAECO, para 
confecção de manifestação de impulso às ações 
penais; acentuar a promoção de diligências junto 
aos Procedimentos Investigatórios Criminais e 
Notícias de Fato com o intuito de findá-los com 
êxito. 

Até o final do 
ano de 2014 

Os assessores ANA 
CAROLINA BENASSI 
PEROZIM, GILNEI 
MARTINELLI DA SILVA e 
MARIANNA 
MICHELETTE DA SILVA. 

   
   
   

Elaborar manifestações de 
modo a impulsionar todas as 
ações penais que se encontram 
em trâmite sob a atribuição 
desta PJ; encerrar os 
procedimentos investigatórios 
criminais e notícias de fato 
instaurados até o ano de 2011.  

Incrementar a 
eficiência da 
persecução penal dos 
crimes de atribuições 
deste núcleo do 
GAECO, tanto na fase 
investigatória quanto 
em Juízo. 

Dados do Pro/MP e 
levantamentos das 

ações penais em 
trâmite que foram 

realizados por parte da 
assessoria. 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 
Desenvolver trabalhos de 
combate à corrupção e em 
especial à prática de crimes 
contra a Administração Pública 
conjuntamente com as PJs 
integrantes da área abrangida 
por este núcleo. 

Acentuar a integração 
entre este núcleo do 
GAECO e as PJs, bem 
como aumentar o 
índice de repressão a 
infrações penais 

Dados levantados em 
reuniões realizadas 

juntos aos Promotores 
das Comarca 

abrangidas por este 
núcleo. 

Incentivar o intercambio de informações com os 
titulares das PJs da região, estabelecendo com 
estes prioridades para a execução de investigações 
em conjunto. 

Até o final do 
ano de 2014 

Os assessores ANA 
CAROLINA BENASSI 
PEROZIM, GILNEI 
MARTINELLI DA SILVA e 
MARIANNA 
MICHELETTE DA SILVA 



  

 

e toda a equipe 
policial. 

   
   
   

praticadas por agentes 
públicos no exercício 
da função em toda a 
região. 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Intensificar ações integradas de combate a macrocriminalidade e de controle à atividade policial, ampliar a regionalização da ação institucional, 
otimizar a intervenção processual para garantir a celeridade e eficácia da prestação. 

     
Elaborado por: 
CLAUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES e JORGE FERNANDO BARRETO DA COSTA 

Data: 
29/04/2014 


