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Nome do Participante 
 
RODRIGO PEREIRA VIANA 
 
Cargo 
 
Auxiliar Técnico 
 
Email Institucional 
 
rpviana@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (41) 3250-4794 
 (41) 9128-8826 
 
Endereço Profissional 
 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.251 - Rebouças 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80230-110 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
FALE COM O MPPR 
 
 
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 
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●  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 
 
 
1. Dar maior acesso de informações à sociedade (nas mais diversas e 
possíveis formas de comunicação e de mídia, via telefone, e-mail, acesso à página 
da internet que fornecerá autoatendimento, meios de comunicação em massa 
como rádio, televisão, jornais, mídias sociais como o facebook, autocolantes nos 
ônibus - no vidro atrás do motorista e no vidro traseiro do ônibus, panfletos nas 
escolas, órgãos públicos, postos de saúde, hospitais, pontos de ônibus, sem 
esquecer de um importantíssimo instrumento ministerial, nem sempre utilizado, 
que são as audiências públicas, excelente forma de atuação do membro do MPPR 
com a sociedade) ampliando e aprimorando os meios de comunicação externos do 
MPPR, o que gerará aumento de conhecimento da sociedade sobre o papel 
institucional do MPPR, contribuindo para ele ser reconhecido como instituição 
essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis; 
2. ampliar a resolução extrajudicial dos conflitos, visto que, com maior 
informação, que foi citada no item anterior, o cidadão poderá: a) constatar que 
não tem direito acerca de determinado assunto que tem dúvida, evitando de 
procurar advogado ou ajuizar ação por si próprio nos Juizados Especiais; ou b) 
perceber que pode procurar o atendimento pessoal em alguma unidade do MPPR, 
que poderá tanto informar o cidadão dos seus direitos, encaminhá-lo para o local 
devido ou dispor-se a fazer uma composição amigável em caso de conflito com 
outra pessoa; 
3. garantir celeridade e eficácia na atuação judicial e extrajudicial, mas, 
principalmente, extrajudicial, como consequência dos ítens anteriores, porque 
dando mais informação à população, podem ser evitados conflitos e a procura da 
população para um atendimento ministerial dispondo-se a fazer um acordo entre 
as partes conflitantes pode evitar o ajuizamento de uma ação, agindo o MPPR na 
prevenção e resolução de conflitos; 
4. ampliar a regionalização da ação institucional, pois, se dividirmos o 
território paranaense em diversas regiões, como litoral, capital, região 
metropolitana de Curitiba, norte pioneiro, norte, sudoeste, dentre outras, vamos 
perceber que há traços culturais, de escolaridade, de informação diferenciados; em 
algumas regiões, há maior conhecimento da atuação ministerial, por outro lado, 
em outras, pode haver maior aprovação da atuação ministerial e vice-versa; 
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assim, o grande objetivo da divulgação da atuação do MPPR é fazer que tanto as 
regiões que não conhecem a função do MPPR quanto aquelas que estão menos 
satisfeitas com a atuação do MPPR, possam elevar a sua avaliação feitas em 
pesquisas anteriores, por exemplo de nota 6, de 1 a 10, para 7, a curto prazo e 8 
a longo prazo; 
5. intensificar a inteiração com a sociedade, já que com o maior conhecimento 
e esclarecimento da população, haverá grande possibilidade de maior procura da 
população pelo MPPR, nos mais diversos canais de comunicação anteriormente 
citados, que gerará uma maior troca de informações entre população e MPPR, que 
levará a uma contribuição para ambos, porque, assim como o MPPR auxiliará mais 
a sociedade, ela também beneficiará o MPPR, porque, sabendo as demandas da 
população, o MPPR poderá fazer um melhor planejamento de sua atuação futura, 
sabendo em que áreas dever haver maior esforço, maior destinação de 
investimento, seja financeiro, seja de número de integrantes. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
As mobilizações dos diversos órgãos do Ministério Público de todo Brasil contra a 
aprovação da PEC, com o fundamental auxílio da grande mobilização popular, que 
acabou coincidindo com protestos pelo aumento de passagens de ônibus, levando 
milhões de pessoas às ruas em um fenômeno nunca visto na sociedade brasileira, 
acabaram amedrontando os nossos representantes do Poder Legislativo, em 
Brasília, que desistiram, pelo menos por enquanto, de reduzir o poder investigativo 
do Ministério Público. 
 
Esta medida, dentre outras, que buscam diminuir os poderes do Ministério Público, 
levaram à conclusão que, mais que nunca, há a necessidade da população ficar 
ciente da importância do Ministério Público como protetor dos interesses sociais. 
Assim, a palavra-chave, neste momento é INFORMAÇÃO. É preciso dar maior 
acesso de informações à sociedade (nas mais diversas e possíveis formas de 
comunicação e de mídia, via telefone, e-mail, acesso à página da internet que 
fornecerá autoatendimento, meios de comunicação em massa como rádio, 
televisão, jornais, mídias sociais como o facebook, autocolantes nos ônibus - no 
vidro atrás do motorista e no vidro traseiro do ônibus, panfletos nas escolas, 
órgãos públicos, postos de saúde, hospitais, pontos de ônibus, sem esquecer de 
um importantíssimo instrumento ministerial, nem sempre utilizado, que são as 
audiências públicas, excelente forma de atuação do membro do MPPR com a 
sociedade) ampliando e aprimorando os meios de comunicação externos do MPPR, 
o que gerará aumento de conhecimento da sociedade sobre o papel institucional do 
MPPR. 
 
Este projeto foi batizado como “FALE COM O MPPR”, por ser um título curto, 
simples, de fácil compreensão e geral, porque pode ser aplicado a qualquer das 
formas comunicações e de mídia acima relacionadas. 
 
Acredita-se que tal expressão “FALE COM O MPPR” deve aparecer em letras 
garrafais em todas as chamadas para a comunicação do MPPR. 
 
Assim, tanto no topo dos cartazes, autocolantes, panfletos, tal mensagem deve 
aparecer em fonte grande e bastante expressiva, para chamar atenção para o 
conteúdo que virá a seguir. 
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Antes de citar as ações necessárias para implementar este projeto, discriminando-
as por forma de comunicação e de mídia é importante ressaltar que a página na 
internet do MPPR é uma importante forma de entrada para o acesso de outras 
formas de comunicação. 
 
A página da internet 
A página do MPPR, da forma como está, não torna fácil a interação de uma pessoa 
de baixa escolaridade, que é o público-alvo mais expressivo do MPPR. Nossa 
página na internet é excelente para pessoas cultas que tem facilidade de 
entendimento da língua escrita. Mas, infelizmente, o brasileiro lê muito pouco. 
Assim, a página inicial deve, logo no início, dar uma opção para o usuário, para 
direcioná-lo de acordo com os seus objetivos. Em letras garrafais, deve aparecer 
logo na tela de entrada: 
Por exemplo: 
 
FALE COM O MPPR! OU  
ACESSAR A PÁGINA COMPLETA DO MPPR 
 
Se o cidadão clicar em “FALE COM O MPPR!” será direcionado para várias formas 
de atendimento, com a linguagem mais simples e direta possível, ao passo que, se 
optar por “ACESSAR A PÁGINA COMPLETA DO MPPR” surgirá o modelo atual da 
página, com linguagem mais rebuscada e de acesso mais facilitado para quem já 
está acostumado, tanto a navegar na internet quanto em sites jurídicos, de 
tribunais, etc. 
 
Clicando no retângulo escrito “FALE COM O MPPR” surgirão várias opções ao 
cidadão. Por exemplo: 
 
COMO VOCÊ QUER FALAR COM O MPPR? 

 Por e-mail 
 Por Telefone 
 Pessoalmente 
 Por Autoatendimento 

 
Assim, conforme a preferência do cidadão ele pode escolher a forma que pretende 
falar com o MPPR. 
 
Após a decisão do cidadão a respeito da forma de comunicação, aparecerá a opção 
do ASSUNTO. 
 
SOBRE QUE ASSUNTO VOCÊ QUER FALAR COM O MPPR? 

 Infância E Juventude 
 Meio Ambiente 
 Criminal 
 Família 
 Outros 

 
Escolhendo o assunto, o cidadão será direcionado à sua área de interesse. No caso 
de ter escolhido a opção AUTOATENDIMENTO, continuarão a aparecer opções, 
como, por exemplo, na área de família (pensão, divórcio, etc). Também poderão 
aparecer uma lista prévia de perguntas e respostas mais comuns, que deverá ser 
modificada e atualizada conforme a demanda da população. 
A seguir, serão descritas as ações necessárias para implementar este projeto, 
discriminando-as por forma de comunicação e de mídia. 
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Via Telefone 
A comunicação da população Via Telefone com o MPPR precisa melhorar, porque os 
nossos atuais telefonistas, via de regra, não tem formação jurídica. Assim, não 
tendo suficiente conhecimento do Direito, torna-se uma tarefa difícil atender o 
cidadão. 
No projeto “FALE COM O MPPR”, quem atenderá o telefone será um assessor 
jurídico, que tenha, pelo menos os conhecimentos mais básicos de Direito, para, 
pelo menos, saber orientar o cidadão sobre o rumo a seguir. Se deve procurar 
outra instituição, caso não seja o caso de atuação direta do MPPR. 
 
Por Email 
Também será um assessor jurídico que responderá os e-mails da população, a 
menos que não saiba, devendo a dúvida ser encaminhada a um membro, com 
maiores conhecimentos. 
 
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 
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 
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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 
 
 
• Ao mesmo tempo que, com grande propaganda dos nossos serviços 
aumentará a demanda, por outro lado, não necessariamente, aumentará o público 
que procurará pessoalmente à Promotoria de Justiça, porque as pessoas poderão 
ser atendidas sem sair de casa, visto que há várias formas de comunicação com o 
MPPR de atendimento à distância. 
• As pessoas que atendem o público diretamente, devem procurar se 
capacitar melhor, buscando a excelência; aprender a ter mais paciência, mais 
respeito, ser menos trágico na hora de dar uma má notícia; agir com maior 
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empatia. 
• Com um atendimento a um número maior de pessoas e de melhor 
qualidade, a tendência possível é que mais pessoas conheçam melhor o papel do 
MPPR, além de avaliar melhor o seu trabalho nas próprias pesquisas. 
• Haverá mais facilidade de acesso ao Ministério Público pela população, 
porque nem todos tem possibilidade de, em horário comercial, dirigir-se aos fóruns 
ou as unidades próprias do MPPR, pois muitos trabalham, ou tem que cuidar dos 
seus filhos, ou estudam; com o projeto “FALE COM O MPPR”, as pessoas vão poder 
tirar suas dúvidas jurídicas sem sair de casa e no horário que quiserem, porque 
muitas das formas de comunicação com o MPPR podem ser utilizadas 24 horas por 
dia; você pode mandar um e-mail à noite, usar o autoatendimento de madrugada 
e, mesmo o atendimento por telefone, pode ser disponibilizado não só no horário 
comercial, mas também no horário do almoço, ou até em horas antes e depois do 
expediente. 
• Aumentará o atendimento preventivo do MPPR, pois, se bem orientado e 
com maior conhecimento, talvez o cidadão não terá tantas discussões com seu 
vizinho, por exemplo; outrossim, com um atendimento conciliatório do MPPR pode-
se evitar muitas ações judiciais. 
• Para um maior intercâmbio com a população, este projeto sugere a 
ampliação de um instrumento poderoso não utilizado com a devida freqüência: a 
audiência pública; é importantíssimo este contato pessoal do membro do Ministério 
Público com a população, para poder ouvir seus problemas, anseios e sugestões. É 
necessário diminuir a distância entre os membros da instituição e o povo. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Recursos financeiros 
É difícil atingir uma qualidade melhor sem investimento. Será necessário um 
número de pessoas para realizar os atendimentos, um esforço da Divisão de 
informática no sentido de deixar nossa página na internet com a programação 
necessária para tornar mais fácil o acesso aos cidadãos de baixa escolaridade à 
grande quantidade de opções que possui o MPPR, em virtude da grande variedade 
temática da nossa instituição. 
 
Recursos humanos 
Este trabalho de comunicação, não necessariamente precisa ser realizado por 
servidores efetivos ou comissionados do MPPR, pois, com a comunicação não á o 
atividade fim do MPPR, é possível a contratação de pessoal terceirizado. 
 
Infraestrutura 
Haverá necessidade de um aporte maior na área de comunicação, na área de 
telefonia, em equipamentos de informática, de transmissão de dados.  
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
- Uma grande barreira é a cultural, porque há pessoas necessitadas que não 
sabem usar o computador e tem dificuldade de se expressar no telefone, ficando 
difícil, às vezes de entender a dúvida do cidadão; 
- Também há barreira financeira, porque muitos cidadãos não tem condições de 
possuir um computador; esta mesma barreira também pode atingir o MPPR, 
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porque temos recursos limitado; e 
- Um problema sério para a realização de audiências públicas é que é um trabalho 
voluntário e, muitas vezes, fora do horário de expediente; pode não haver o 
comprometimento necessário dos membros da instituição de sair do conforto de 
seus gabinetes e expor-se ao contato popular. 
 
 


