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Nome do Participante 
 
SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES 
 
Cargo 
 
Procuradora de Justiça - Coordenadora do CEAF 
 
Email Institucional 
 
samia@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (41) 3250-4212 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Marechal Deodoro, 1028 - Centro 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80060-010 
 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO: RESPONSABILIDADE POLÍTICA E SOCIAL –  
DA TEORIA À PRÁTICA  
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

●  Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

●  Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 
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Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Objetivo Geral 
Estabelecer parcerias com os Centros de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça (CAOP’s) e/ou as coordenações de projetos institucionais, para utilização 
dos projetos sociais, como novos mecanismos de atuação da Instituição, com 
conversão em horas-aula do Curso de Preparação e Aperfeiçoamento destinado ao 
Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do Ministério Público do Estado do Paraná1. 
 
Objetivos Específicos 
Dar continuidade à proposta de capacitação, que se inicia no Curso de Preparação e 
Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso na Carreira do MPPR1, para o 
desenvolvimento de competências e habilidades de Promotores Substitutos ou 
Promotores de Justiça em estágio probatório, para que atuem na defesa de direitos 
e interesses coletivos e sociais, por meio de novas práticas, com “o alargamento 
das funções dos promotores para muito além da esfera jurídica2”, que os 
caracterizem como articuladores políticos nas comunidades em que trabalham. 
Ampliar e consolidar a formação humanista, multidisciplinar e interdisciplinar dos 
membros do Ministério Público, com maior aproximação e sensibilização à realidade 
social entre os Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio 
probatório. 
Promover a ampliação e a estruturação do modelo do Ministério Público 
Resolutivo3. 
Promover o exercício da função pedagógica da cidadania com a “(...) divulgação 
dos direitos e deveres inerentes à cidadania, possibilitando que um maior número 
de cidadãos participem efetivamente do processo de democratização da sociedade 
brasileira (...)4” 
Com isso pretende-se “transformar” os novéis Promotores em efetivos agentes 
políticos, para atuarem “integradamente e em rede nos mais diversos níveis - local, 
regional, estatal, comunitário e global - ocupando novos espaços e habilitando-se 
como negociadores e formuladores de políticas públicas” (...), a fim de se 
compreenderem como (...) “trabalhadores sociais, cuja missão principal é o resgate 
da cidadania e a efetivação dos valores democráticos fundamentais” (...), conforme 
preconiza Almeida. G. A. de (s.d, 28). 
 
1 Resolução Nº 2110/2011-PGJ.  
2 SILVA, Cátia Aida. Promotores de justiça e novas formas de atuação em defesa 
de interesses sociais e coletivos. Rev. bras. Ci. Soc. [online]. 2001, vol.16, n.45 
[cited  2011-09-20], pp. 127-144. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
69092001000100007&script=sci_arttext 
3 GOULART, Marcelo Pedroso. Missão institucional do Ministério Público. Revista 
Jurídica da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, n. 1, 
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2001, p. 27-30 . Disponível em: http://www.esmp.sp.gov.br/2010/revista_1.pdf 
4 ALMEIDA, Gregório Assagra de. O MINISTÉRIO PÚBLICO NO 
NEOCONSTITUCIONALISMO: perfil constitucional e alguns fatores de ampliação de 
sua legitimação social. São Paulo: Saraiva, 2003. 
Disponível em: 
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/o_mp_no_neoconstitucionalismo1.
pdf 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Para implementar a proposta, o CEAF deverá estabelecer parcerias com os Centros 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAOP’s) e/ou as coordenações 
de projetos institucionais, em especial, vinculados a projetos sociais, auxiliando-
os: 
- no planejamento das ações, com a definição de objetivos e metas; 
- na mobilização, orientação e supervisão para capacitação de Promotores 
Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio probatório; 
- orientação sobre a metodologia desenvolvida para que os aderentes possam 
atuar no planejamento e na divulgação de suas ações, além de organizarem e 
registrarem devidamente as atividades desenvolvidas; 
- na coleta, tabulação e análise dos dados com a conversão das atividades 
desenvolvidas em horas-aula, para o Curso de Preparação e Aperfeiçoamento 
destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do Ministério Público do Estado 
do Paraná.  
- reavaliação da proposta junto aos parceiros, com a definição de temática para 
novas propostas. 
A ideia é implementar a proposta  vinculadas aos projetos sociais nas comarcas de 
atuação dos promotores, os quais poderão, após a adesão voluntária, desenvolver 
a proposta individualmente ou com seus colegas. Busca-se assim, respeitando-se 
uma proposta metodológica e um assessoramento para o desenvolvimento de 
competências e habilidades, possibilitar a liberdade para a atuação e contribuição 
de cada promotor, com ideias e iniciativas, para a elaboração de dinâmicas, 
atividades, produções educativas, palestras, entrevistas, materiais didáticos, 
participação/preparação de debates, entrevistas na mídia, encontros, reuniões, 
organização e realização de exposições, concursos, eventos comemorativos, 
passeatas, etc.   
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Em 2012, participaram 60% dos Promotores Substitutos ou Promotores de Justiça 
em estágio probatório do projeto social parceiro do CEAF, os quais corroboraram 
significativamente para a realização de 718 ações entre palestras, entrevistas, 
audiências públicas, passeatas, panfletagem, concursos de poesia, de redação, de 
desenho, de jingles, além de atividades culturais e esportivas em todo Estado. 
Além de se promover o aperfeiçoamento contínuo e a qualificação de membros, 
com conversão em horas-aula do Curso de Preparação e Aperfeiçoamento 
destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do Ministério Público do Estado 
do Paraná, essas ações possibilitam o fortalecimento de uma cultura para a 
intensificação da regionalização da ação institucional, além de promover o 
reconhecimento do MPPR como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
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regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Em 2013, até o presente momento, ainda não foram apurados os resultado 
conquistados pela implementação da proposta junto ao projeto social parceiro do 
CEAF.   
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
A proposta, até o presente momento, foi implementada a partir de uma parceria 
entre o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF e o projeto social 
Movimento Paraná Sem Corrupção. 
Em 2012 houve a adesão de 59 promotores vitaliciandos, os quais puderam contar 
com assessoramento das equipes técnicas do CEAF e do projeto social. Para o 
desenvolvimento dessas propostas foram disponibilizados materiais de apoio 
didáticos na paginado projeto social parceiro do CEAF. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Os projetos sociais deverão desenvolver propostas atraentes, em especial quanto a 
temática abordada e a proposta metodológica. Além disso, é essencial garantir 
uma boa divulgação e a plena mobilização, após a adesão, com o assessoramento 
para orientações e o acompanhamento dos vitaliciandos.  
 
 


