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Nome do Participante 
 
LETÍCIA GIOVANINI GARCIA 
 
Cargo 
 
Promotora de Justiça 
 
Email Institucional 
 
lggarcia@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(45) 3573-3959  
(41) 8857-1033 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Pedro Basso, 1001, 1º andar 
 
Cidade 
 
Foz do Iguaçu - Paraná 
 
CEP 
 
85868-090 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
DESMATERIALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS 
 
 
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 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
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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 
 
 
O objetivo da ação inovadora é desmaterializar (tornar eletrônicos), no âmbito do 
Ministério Público, todos os procedimentos de investigação, tanto os inquéritos 
policiais como os civis (e demais procedimentos preparatórios), aproveitando o 
sistema PROMP já utilizado para o cadastro administrativo dos referidos 
procedimentos, para que ali passe a constar o inteiro teor dos procedimentos 
cadastrados (atuais e futuros), acompanhando, deste modo, a atual sistemática do 
processo eletrônico no Estado do Paraná (Projudi), com eliminação dos 
procedimentos investigatórios físicos. Com isso, além da sustentabilidade 
ambiental e financeira, decorrente da eliminação dos autos de papel, da economia 
de tempo dos membros e servidores e de gastos com insumos físicos, tais como 
papel, tinta, colchetes, combustível para deslocamento de funcionário, a 
implementação da ação inovadora, com os devidos cuidados acerca de segurança 
do sistema, facilitaria o controle da atuação ministerial pela Corregedoria Geral do 
Ministério Público, o acesso à informação do trabalho desempenhado pelas 
Promotorias de Justiça, a vista dos autos pelos advogados, bem como a celeridade 
e eficiência na resolução das investigações pelo Ministério Público. Ademais, 
aumentaria a eficácia do controle externo da atividade policial e possibilitaria a 
formação de banco de dados com todas as ações propostas pelos membros (civis e 
penais), que, posteriormente, num sistema de pesquisa por palavras chaves, 
colaboraria com o intercâmbio de informações entre os membros da instituição. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
O projeto consiste na desmaterialização dos inquéritos policiais e civis (e demais 
procedimentos preparatórios), hoje cadastrados no sistema PROMP, do Ministério 
Público do Estado do Paraná, na qual deverão ser digitalizados os procedimentos já 
existentes e cadastrados com seu conteúdo completo os procedimentos futuros, 
deixando, assim, de existir autos físicos de investigação nas Promotorias e 
Delegacias de Polícia. O sistema PROMP já existente, cujo acesso se dá através da 
rede mundial de computadores, exige a criação de um banco de dados único, com 
um sistema de proteção e segurança a ser elaborado pela equipe de TI, tudo sob a 
guarda do Ministério Público do Paraná. Para implementação da ação inovadora 
haverá a necessidade do apoio da Administração Superior, para que passe a ideia 
à equipe de TI responsável (ou se for o caso, a terceirização do projeto a uma 
equipe externa de TI), para sua concretização eletrônica. Deverão, ademais, ser 
fornecido às Promotorias equipamentos adequados para digitalização dos 
procedimentos físicos existentes, devendo ser destacado que algumas Promotorias 
de Justiça já possuem impressoras multifuncionais com tal função. Como já há a 
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atual tendência de tornar eletrônicos todos os processos judiciais, a 
desmaterialização dos procedimentos investigatórios facilitará a propositura das 
ações (civis e penais), pois a documentação já estará no sistema PROMP na 
íntegra, bastando a transferência dos dados para o sistema Projudi. Além disso, 
facilitará o controle da atuação dos Promotores pela Corregedoria Geral do 
Ministério Público, a remessa eletrônica dos procedimentos arquivados para análise 
do Conselho Superior do Ministério Público, bem como a remessa à Delegacia de 
Polícia para cumprimento de diligências. Certamente a operacionalização da ação 
inovadora demandará um treinamento dos membros e servidores, que, por já 
conviverem com a atual sistemática do processo judicial eletrônico, não 
enfrentarão maiores dificuldades. O acesso dos operadores do direito se dará 
através de cadastro prévio e senha de uso pessoal, conforme já feito com os 
membros do Ministério Público, que será estendido às autoridades policiais, 
judiciais e aos advogados que pretendam a vista dos autos de procedimento 
investigatório, bem como demais interessados (ampliando, assim, a publicidade da 
atuação ministerial), quando não houver decretação de sigilo. Este cadastro poderá 
ser feito em local próprio do site do Ministério Público, com posterior remessa de 
login e senha pelo setor de informática da instituição ao operador do direito 
previamente cadastrado. Por fim, será necessária a capacitação em larga escala de 
todos os operadores do sistema, podendo, para tanto, serem realizadas parcerias 
com as instituições que operarão no caso, tais como OAB, Polícia Civil e Judiciário, 
sendo que este último já se encontra em processo contínuo de informatização dos 
processos judiciais. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Primeiramente, há que se destacar como resultado imediato a sustentabilidade 
ambiental e econômica, na medida em que serão eliminados os autos de papel e 
poupado tempo de trabalho. Com os procedimentos investigatórios tramitando por 
sistema eletrônico haverá economia não apenas para o Ministério Público, como 
também para a Polícia Civil (no que diz respeito ao inquérito policial). Para o 
cálculo do custo variável de um procedimento investigatório civil e criminal deve-
se levar em conta o valor do minuto da mão de obra do Promotor de Justiça, que é 
em torno de R$ 2,50, do servidor, R$ 0,49 e do estagiário, em média R$ 0,17, 
tudo considerando o subsídio, dividido pela média de dias úteis no mês, com 
posterior divisão pelo número de horas de trabalho no dia (em torno de 8 horas 
para membros e servidores e 4 horas, para estagiários). Assim, se houver 
economia de 30 minutos por dia útil no tempo de trabalho de cada componente da 
equipe (que gira em torno de 20 dias no mês), tendo como parâmetro uma equipe 
formada por um Promotor, um assessor e um estagiário, haverá economia mensal 
de R$ 1.896,00 por Promotoria de Justiça do Estado do Paraná. A partir daí, deve-
se calcular o tempo médio de duração de um inquérito civil e um inquérito policial. 
Então, fazendo um cálculo simplificado acerca dos gastos materiais, tais como o 
papel reciclado, capa, colchete, em um volume de procedimento investigatório 
(para o Ministério Público apenas), girando em torno, hipoteticamente, de R$ 
50,00 por volume (que tem 200 folhas), temos, em relação aos inquéritos policiais 
(que totalizam 139.293 Inquéritos Policiais em andamento no Paraná e registrados 
no PROMP), uma economia estimada de R$ 6.964.650,00 e, quanto aos inquéritos 
civis e procedimentos preparatórios (que totalizam 17.447 em andamento no 
Estado do Paraná e cadastrados no PROMP), uma economia de R$ 872.350,00. 
Isto se cada um dos procedimentos contar com apenas um volume, pois se forem 
mais volumes, e frequentemente são, a economia será maior ainda. Além disto, 
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temos a questão dos deslocamentos que se tornam desnecessários quando 
operamos o procedimento investigatório eletrônico. Por exemplo, uma 
representação pela prisão preventiva feita pela autoridade policial de um município 
mais distante da sede da comarca, será cadastrada no sistema, evitando o 
deslocamento de funcionário da delegacia até o Ministério Público, bem como 
quando há necessidade de diligências a serem efetivadas pela autoridade policial, 
em que será desnecessário o deslocamento do servidor do Ministério Público até a 
Delegacia de Polícia. Com isto, deduzidos os gastos com a elaboração do projeto 
de TI (para o qual poderá ser utilizada a equipe técnica já existente na instituição) 
obviamente se verificará que a economia de tempo, além da economia de papel, 
gerará redução dos gastos no orçamento do Ministério Público, além da tão 
almejada eficiência, celeridade e qualidade na resolução dos conflitos, facilitando, 
ademais, o controle interno da atuação dos membros e o efetivo controle externo 
da atividade policial. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Serão necessários, num primeiro momento, recursos financeiros para custear todo 
o aparato necessário para concretização da ideia, a começar pela elaboração do 
projeto de TI e, posteriormente, pela compra de equipamentos que possibilitem a 
digitalização dos documentos nas Promotorias (e já há procedimento licitatório 
dentro do Ministério Público do Paraná com tal finalidade), destacando que grande 
parte das Promotorias já possuem impressoras multifuncionais que já exercem tal 
função. Certamente, será aproveitada a infraestrutura já existente no Ministério 
Público, utilizando-se dos técnicos de informática que já prestam serviços à 
instituição, até porque o sistema PROMP já está em uso na instituição, o que 
tornará menos dispendiosa a implementação. Será um projeto de inovação ao 
sistema já existente, com inclusão de novos operadores e finalidades mais 
abrangentes. Ainda, será necessário uso dos recursos humanos já existentes nas 
Promotorias de Justiça que, num primeiro momento terá o trabalho intenso de 
digitalização de todos os procedimentos investigatórios físicos existentes, mas que 
posteriormente a isto, manterá a continuidade dos serviços investigativos 
informatizados, de forma mais célere que a anterior. Por fim, será necessário 
realizar parcerias com OAB, Polícia Civil e Judiciário, para uma plena capacitação 
de todos os que forem operar o sistema e para que mantenha uma sintonia com o 
atual sistema de processo judicial virtual, de modo a facilitar o carregamento de 
informações do sistema PROMP no momento da propositura da respectiva ação 
penal ou civil (a depender do procedimento investigatório ser criminal ou civil). 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Uma das principais dificuldades para ser implementada a ideia consiste na 
mudança de hábito e cultura de todos que vão operar o sistema. Contudo, com a 
implementação do atual processo judicial eletrônico, Projudi, algumas das 
barreiras já foram eliminadas, mas ainda há a necessidade de um 
acompanhamento efetivo da equipe de TI durante a implementação do sistema de 
informatização da investigação do Ministério Público, bem como a realização de 
cursos de capacitação dos membros, servidores e demais operadores do sistema, 
tais como advogados, delegados de polícia, escrivães. Outro ponto para 
ultrapassar tais dificuldades seria o aprimoramento dos canais de comunicação 
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com os operadores externos ao Ministério Público, com parceria da OAB e 
Secretaria de Segurança Pública, para facilitar o acesso à informação a todos os 
usuários. Por fim, haverá a necessidade de modernização e constante 
acompanhamento pela equipe de TI da evolução da implementação da ideia no 
sistema PROMP, para dar efetividade e praticidade à ideia. 
 
 


