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Nome do Participante 
 
PEDRO MANOEL SANSANA 
 
Cargo 
 
Auditor 
 
Email Institucional 
 
pmsansana@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(42) 3222-3939 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Riachuelo, 149 
 
Cidade 
 
Ponta Grossa - Paraná 
 
CEP 
 
84010-230 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
AUDITORIA EM PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS 
 
 
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 
 
 
Utilizar a estrutura funcional de auditores do MPPR para aprimorar e aperfeiçoar a 
intervenção do Ministério Público Eleitoral nos processos de prestações de contas 
eleitorais, tanto de eleições estaduais como municipais, principalmente dos 
candidatos eleitos. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Orientação formal da Corregedoria-Geral do Ministério Público aos membros com 
atribuições eleitorais quanto à atuação e utilização da equipe técnica de auditoria 
para subsidiar a manifestação nas prestações de contas das eleições Municipais e 
estaduais, em especial na dos candidatos eleitos. 
 
 
 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Aprimorar a intervenção ministerial nas prestações de contas, deixando de lado 
apenas os aspectos formais do procedimento. Além disso, o sentimento psicológico 
dos candidatos quanto a um maior rigor em suas prestações de contas. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Utilização da estrutura dos núcleos de auditoria já existente, com atuação de todos 
os auditores e divisão equitativa dos processos, e implantação de adicional 
financeiro específico para o período das prestações de contas eleitorais. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Considerando a orientação ser originada da Corregedoria-Geral do Ministério 
Público, não vejo nenhum obstáculo para a implantação da medida. 
 



Concurso "III Prata da Casa"  
Edição 2013 

"Ação Inovadora" 
Cadastro da Prática ou Ideia 

 
 
Ação / Ideia Inovadora ‘6’ 
 

4

 


