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Nome do Participante 
 
FELIPE ASSAD ABUJAMRA 
 
Cargo 
 
Assessor Jurídico 
 
Email Institucional 
 
faabujamra@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (41) 3250-4483 
 (41) 9984-8249 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Marechal Hermes, nº 751 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80530-230 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
SISTEMA INTEGRA MP 
 
 
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 
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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 

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 
 
 
A presente ação tem como objetivo a criação de um cadastro online contendo 
dados de todas as instituições envolvidas no acompanhamento dos indivíduos que 
se envolvem em atos ilícitos (ou a eles equiparados) e abusos (quando criança ou 
adolescente), permitindo a integração em rede, pela internet, de todos esses 
órgãos e entidades, tanto de proteção, quanto órgãos institucionais, de repressão 
e de atendimento a fim de se criar um histórico real das situações vividas pelo 
indivíduo para que seja diagnosticada uma forma de aplicação da pena, dentro dos 
parâmetros legais previstos na legislação vigente, sempre respeitando o fim 
principal, qual seja, a reinserção deste na sociedade para que não volte a 
delinquir. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
O presente estudo foi inspirado no inovador programa utilizado pelo Ministério 
Público do estado do Rio de Janeiro (Módulo Criança e Adolescente - 
http://mca.mp.rj.gov.br/ ) consistente em um sistema de cadastro de dados não 
só das crianças abrigadas, mas de todos os eventos e situações praticadas pelos 
co-responsáveis pela medida aplicada ao menor, cada um dentro de sua função, 
estabelecendo uma conexão entre todos os atores do evento, o que viabiliza uma 
melhor articulação entre os operadores da rede de proteção. 
 
O sistema criado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro busca reproduzir no seu 
ambiente a função que cada um dos atores do ciclo exercem na rede de proteção, 
proporcionando melhores condições para que cada um possa desempenhar com 
mais eficiência seu papel.  
 
A partir desta brilhante ação, verifiquei, como assessor jurídico da 4ª Procuradoria 
de Justiça Criminal deste Ministério Público do Estado do Paraná – que atende 
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delitos contra o patrimônio, dignidade sexual, paz pública, tóxicos e entorpecentes, 
entre outros -, a possibilidade de ampliação desse programa de atendimento para 
que não se restrinja apenas à criança e adolescente, mas que ultrapasse a 
menoridade a fim de atender a sociedade e, principalmente, o indivíduo, para que 
não reitere na conduta delituosa e seja reinserido à sociedade. 
 
Isso porque, na maioria dos casos, tem-se que o indivíduo que comete os delitos 
afetos ao cotidiano (roubo, furto e tráfico), usualmente já cometeram atos 
infracionais a eles equiparados e, principalmente, estão envolvidos no uso de 
substâncias entorpecentes desde então. 
 
No que tange à drogadição, tem-se que, hoje em dia, os casos específicos de 
tráfico de drogas e delitos contra o patrimônio têm sido reiterados exatamente 
pelo fato de não haver meios suficientes para se aferir a real situação do 
envolvido, já que, muitas vezes, este comete tais condutas para suprir o seu vício. 
 
Com isso, mesmo havendo a devida sanção penal (que, vale mencionar, não deve 
deixar de ser aplicada), a recuperação do indivíduo para o convívio social torna-se 
ineficaz, fazendo com que volte a delinquir. 
 
Dessa forma, o que se verifica, de uma maneira macro, é que, na maioria dos 
casos, o indivíduo inicia suas práticas ilícitas antes mesmo de completar a 
maioridade, razão pela qual o citado programa tem suma importância para o 
desenvolvimento das políticas defendidas pelo Plano Estratégico do Ministério 
Público do estado do Paraná, a fim de tentar acompanhar aquele que reitera nos 
delitos para que tenha uma pena justa, mas que, principalmente, de uma vez por 
todas deixe de praticar tais delitos. 
E, mesmo que continue reiterando na prática delituosa, tal sistema será utilizado 
para que se faça uma análise mais humana daquele de delinque para, a partir de 
um estudo, estabelecer a pena ou medida mais adequada para sua recuperação e 
retorno à sociedade. 
 
É cediço que um dos objetivos do Ministério Público do Paraná é a implantação de 
uma nova forma de gestão, alicerçada por ações planejadas, coordenadas e 
monitoradas, privilegiando a interação com a sociedade, otimizando ações para o 
cumprimento das relevantes funções institucionais, defendendo os interesses 
individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de 
vulnerabilidade familiar, social e econômica. 
 
Para tanto, além de inúmeras outras ações, criou o Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias da Criança e do Adolescente, visando concretizar ações – nas 
esferas políticas e jurídicas – capazes de determinar concreta e positiva mudança 
na situação hoje experimentada pelas nossas crianças e adolescentes, muitas 
vezes afastadas da possibilidade de exercício dos direitos elementares à cidadania. 
 
No mesmo sentido, foi criado o Núcleo de Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras 
Drogas, com o intuito de Promover a atuação integrada do Ministério Público do 
Paraná com vista à implementação de políticas públicas de prevenção e 
atendimento aos usuários de substâncias psicoativas, especialmente nas áreas de 
proteção à saúde, à pessoa com deficiência, ao idoso e à criança e adolescente; de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, de defesa dos direitos 
humanos e da educação, incluído o monitoramento do Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, partindo da elaboração de uma avaliação 
institucional com o propósito de detectar quais as demandas e dificuldades 
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vivenciadas pelas Promotorias de Justiça no enfrentamento à drogadição e 
propiciar a uniformização das medidas a serem adotadas; 
 
Além disso, no planejamento estratégico das gestões 2010/2018, um dos escopos 
em destaque é a proteção da criança e do adolescente, tendo como fim promover 
e fiscalizar a observância de políticas e práticas, por parte da família, da sociedade 
e do Estado, que garantam à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
Outro ponto importante, presente no planejamento estratégico, é o objetivo de 
assegurar que pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e 
econômica (idosos, pessoas portadoras de deficiência, indígenas e integrantes de 
comunidades tradicionais, consumidores, pessoas custodiadas em 
estabelecimentos penais, vítimas de crimes ou infortúnios de interesse social, etc.) 
sejam amparadas em seus direitos, notadamente pelas redes de proteção, cuja 
implementação ou regular funcionamento tenham sido provocados pela atuação do 
Ministério Público 
 
Nesse norte, o presente projeto inspira-se no princípio da prioridade absoluta que, 
além de inserto na constituição federal e no estatuto da criança e do adolescente, 
deve ser o informador de nossas práticas cotidianas, inclusive – e principalmente – 
no campo profissional, bem como o atendimento das pessoas que se encontrem 
em situação de vulnerabilidade e que, em decorrência disso, se inserem nas 
práticas criminosas, seja pela drogadição ou qualquer outra situação que possa ser 
diagnosticada através de seu histórico. 
 
Assim, tal ação consistiria na utilização da base do programa Módulo Criança e 
Adolescente adotado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ultrapassando a 
menoridade com o objetivo de que todo o indivíduo que esteja envolvido em 
qualquer crime ou ato infracional tenha todo o seu histórico, desde seu primeiro 
ato, seja de abuso ou ilícito, à disposição, não só do Ministério Público e do Poder 
Judiciário, mas de todas as entidades envolvidas, a fim de que seja proporcionado 
um melhor diagnóstico da pessoa que se envolve no delito no sentido de vê-lo 
reinserido à sociedade. 
 
Pelo acordo de cessão de softwares entre os Ministérios Públicos de todo o país, 
seria necessária solicitação do sistema utilizado pelo Ministério Público do Rio de 
Janeiro para que, com base nele, o núcleo de Tecnologia da 
Informação/Informática do Ministério Público do Estado do Paraná comece os 
trabalhos, aprimorando o sistema a ponto de atingir todos os atores que 
participam de toda a rede de atuação, tanto da criança e adolescente, quanto dos 
indivíduos que cometem crimes. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
A partir da criação de referido sistema será possível uma análise individual daquele 
que comete qualquer tipo de ato ilícito, ou a ele equiparado, bem como dos abusos 
sofridos por ele quando de sua infância, fazendo com que seja criado um histórico 
do indivíduo para que possibilite uma melhor instrução do processo para que as 
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penas e medidas a ele aplicadas sejam pensadas de forma a conseguir recuperá-
lo, resultando em sua reinserção na sociedade, de maneira eficaz, respeitando 
todos os limites legais impostos, bem como as garantias e direitos constitucionais 
a ele inerentes. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
- Equipe técnica de informática para que o sistema seja elaborado de acordo com a 
ação inovadora descrita. 
 
- Equipe técnica de informática voltada ao atendimento dos entes envolvidos na 
alimentação do sistema, a fim de solucionar problemas, tirar dúvidas eventuais, 
entre outras.  
 
- Infraestrutura para a manutenção do sistema e alocação dos profissionais de 
informática responsáveis pela alimentação do sistema. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Fazer com que todos os órgãos envolvidos alimentem o sistema a partir de cada 
novo evento. 
 
 


