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Nome do Participante 
 
CAROLINA IZAR MORO 
 
Cargo 
 
Assessora DAS4 
 
Email Institucional 
 
cimoro@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 3250-4825 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Marechal Deodoro nº 1028, 7º andar 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80060-010 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
INCLUSÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL COMO DISCIPLINA 
OBRIGATÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
 
 
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 
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Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

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 
 
 
Ter o MPPR como cabeça e ponte de uma proposta legislativa de iniciativa popular, 
incluído o Direito Constitucional como disciplina obrigatória nas Escolas. Apesar da 
competência do MPPR não estar contemplada na Constituição acredito que sua 
participação do encaminhamento e apadrinhamento da idéia seria de suma 
importância para cumprimento dos requisitos previstos no art. 61, § 2°, da 
Constituição Federal, segundo o qual a iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, 
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles, o que 
representa mais de um milhão de eleitores. 
 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
O Direito Constitucional como disciplina obrigatória na educação básica brasileira 
importa no aprimoramento do ensino e no futuro cidadão do país. O conhecimento 
dos conteúdos da Constituição Federal /88 é fundamental para formação do 
indivíduo e na conscientização dos direitos e deveres do cidadão e do Estado. A 
idéia desta monografia é demonstrar a importância do conhecimento dos 
conteúdos constitucionais a todos os alunos, da educação infantil ao ensino médio. 
Além das justificativas da obrigatoriedade da inclusão do Direito Constitucional na 
grade curricular, também se pretende delinear como a disciplina pode ser 
introduzida e ministrada no currículo já existente, de forma a contribuir com o 
desenvolvimento intelectual e social dos alunos. Ao final, será apresentada uma 
sugestão de um Projeto de Lei, propondo a inclusão da disciplina de forma 
adequada à capacidade cognitiva e psíquica de cada série e idade, onde os 
conteúdos serão trabalhados de forma ordenada ao índice sistemático da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de acordo com o grau de 
dificuldade de cada assunto. Defende-se, portanto, a inclusão do Direito 
Constitucional como disciplina obrigatória na educação básica brasileira, como uma 
contribuição ao desenvolvimento da real democracia. 
 
 



Concurso "III Prata da Casa"  
Edição 2013 

"Ação Inovadora" 
Cadastro da Prática ou Ideia 

 
 
Ação / Ideia Inovadora ‘1’ 
 

4

Resultados / Impacto Social 
 
 
Cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Divulgação da idéia para assegurar o número de assinaturas necessárias para dar 
seguimento ao projeto de lei por iniciativa popular, com participação direta do 
CAOP Educação, CAOP da criança e adolescente, CAOP Direitos Humanos - Direitos 
Constitucionais, Assessoria de Comunicação. Não tenho como mensurar o valor em 
pecúnia. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Não tem. 
 
 


