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Nome do Participante 
 
ROBERTO AISLAN NANI 
 
Cargo 
 
Oficial de Promotoria 
 
Email Institucional 
 
ranani@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (44) 3622-8302 
 (44) 9914-2604 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa, 3.693 
 
Cidade 
 
Umuarama - Paraná 
 
CEP 
 
87501-200 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
MPensante 
 
 
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 
 
 
Desenvolver a divulgação das ações e atribuições do Ministério Público junto à rede 
de educação de cada município, levando aos alunos a compreensão exata do papel 
do Ministério Público junto a sociedade.  
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Para implantação desta prática, as Promotorias de Justiça de cada município 
deverão agendar com escolas e colégios (rede estadual, municipal e particulares) 
datas para que uma vez no semestre, o membro do Ministério Público juntamente 
com uma equipe que o mesmo entender necessário, comparecer para realizar 
aulas sobre as atribuições do MP e das ações que o MP atua que auxiliam toda a 
comunidade. Sendo possível, a sugestão é que seja realizado encontros com várias 
escolas ao mesmo tempo. Esse tempo é para que o Ministério Público (membro ou 
um servidor designado) possa esclarecer diversos assuntos, respondendo 
perguntas e mencionando as atividades pertinentes à sua função, expondo de uma 
forma clara e objetiva. Para finalizar, sugiro também que a equipe leve materiais 
de divulgação e também de entretenimento educativo, tais como: fantoches (com 
situações do cotidiano com atuação do MP), sorteios de camisetas, brindes, etc.   
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Os resultados serão benéficos para a Instituição uma vez que ampliará o sistema 
de divulgação dos trabalhos do MP em razão dos alunos levarem o conhecimento 
adquirido para seus lares. Incentivará alunos a buscar maiores informações sobre 
o Ministério Público. Aproximará a Instituição com a sociedade. Desenvolverá em 
alunos o interesse em estudar. Este projeto trará resultados a médio e longo 
prazo, uma vez que será direcionado a alunos tanto de ensino fundamental como 
nível médio.   
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Materiais de divulgação (folder, banner). Brindes para a distribuição ou sorteio. 
Camisetas com o slogan do Projeto. Parcerias com escolas e locais de eventos. 
Equipe multidisciplinar (contendo educadores, servidores do próprio quadro de 
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servidores) para auxilio nas atividades que acompanham.  
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Alguns locais/municípios não possuem equipe de servidores, podendo resultar em 
um trabalho maior a ser desenvolvido pelos integrantes da Comarca. Um fator que 
podemos pensar contra é o tempo, mas acredito que planejando com 
antecedência, não dificultará a realização. Quanto ao custeio dos materiais de 
divulgação deve ficar a cargo do MP, mas os brindes, camisetas, equipes 
disciplinares e outros podem ser obtidos através de parcerias e patrocinadores.  
 
 


