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PLANO SETORIAL DE AÇÃO SUBPLAN 

ANO: 2016/2017 PROCEDIMENTO PROMP: MPPR-0046.16.003250-7

CATEGORIA DA ATIVIDADE PERÍODO RECURSOS RESPONSÁVEL ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

2016/2017

2016/2017

ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA: Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais 
– ÁREA CRIMINAL

PROJETO OU ATIVIDADE 
FUNCIONAL

OBJETIVO DO 
PROJETO/ATIVIDADE 

FUNCIONAL

ÁREAS 
INTERVENIENTES

Atendimento a Promotores 
e Procuradores de Justiça

Prestar atendimento aos 
Procuradores e 

Promotores da capital e 
interior, mediante

orientações por telefone e 
encaminhamento de 

material de apoio 
consistente em julgados, 

artigos jurídicos e 
doutrina, via e-mail, postal 

ou fax, dependendo da
preferência do solicitante

Atividades específicas do
órgão ou unidade

Conforme 
demanda

Membros do 
CAOP e equipe

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial

Produção de artigos e 
estudos jurídicos

Produção de estudos 
acerca de temas 

específicos de relevância 
nas áreas específicas de 
atuação do CAOP, com 

fundamentação em
julgados, artigos ou 

doutrinas

Produção de informações
Técnico-jurídicas

Membros do 
CAOP e equipe

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial 

Emitir pronunciamentos 
em procedimentos

Administrativos

Orientações sobre matéria 
nas áreas de atuação do 

CAOP
Atividades específicas do

órgão ou unidade
Membros do 

CAOP e equipe

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial
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Informativo Criminal Quinzenal

Outras Grupos de estudos

Quadrimestral

Manter contato estreito e 
contínuo com os membros 

do Ministério Público, 
propiciando reflexão sobre 

os temas eleitos e 
facilitando o acesso a 

decisões atualizadas dos 
Tribunais estaduais e 

superiores

Produção de informações
Técnico-jurídicas

Membros do 
CAOP e equipe

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial

Reuniões com Grupos de 
Estudos

Reuniões regionais 
periódicas com os grupos 
de estudos visando troca

de experiências sobre 
diversos temas da área 

criminal. Serão realizados 
encontros que contarão 

com a presença das 
promotorias divididas 
entre as 4 regiões do

Estado, nos quais serão 
apresentadas orientações 
sobre controle externo da 

atividade policial, 
participação do MP nos

Conselhos da Comunidade, 
integração entre MP, 

Polícia Civil,
Polícia Militar e Polícia 
Científica, bem como 

promover a aproximação
entre as promotorias e

procuradorias

Reuniões durante 
o ano de 

2016/2017

Ajuda de custo aos 
membros do MPPR 

e servidores 
(motorista, etc).

Custo estimado em 
R$ 4.000,00 cada 

viagem

Membros do 
CAOP e equipe

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de
pessoas ou grupos em 

situação de
vulnerabilidade familiar, social 

e econômica

Encontro de Trabalho na 
área criminal, para os 

membros da Instituição de 
todo o Estado 

Atualização e capacitação 
aos membros do MP-PR, 

através de debates e 
exposições jurídicas, 
pertinentes à área 

criminal.

Promoção de eventos / 
Capacitação

Membros do 
CAOP e equipe

CEAF/ FEMPAR/ 
SUBADM/ APMP/ 

informática

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores
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IML/ ICPR/ PC/ PM

Outras 2016/2017

Conselhos de Segurança 2016/2017

Permanente contato com 
órgãos como IML, Instituto 

de Criminalística, Polícia 
Militar e Polícia Civil

Realizar visitas a fim de 
promover o

aperfeiçoamento no 
âmbito das investigações e 
instruções criminais, bem 

como encontros de 
trabalho objetivando 

aperfeiçoar e integrar o 
trabalho na produção de 

provas.

Parcerias com outros
órgãos e instituições

Visitas trimestrais 
e

contatos 
rotineiros, 

encontros de 
trabalho,
conforme 
demanda

Membros do 
CAOP e equipe

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial

Reuniões e integração com 
outros CAOPs

Implantação e 
acompanhamento do

Planejamento Estratégico

Membros do 
CAOP e equipe

CAOP Direitos
Constitucionais,

CAOP Consumidor,
CAOP Saúde, CAOPs 
dos MPs de outros 

Estados etc

Defender interesses difusos e 
coletivos, defender o regime

democrático e a 
implementação de

políticas constitucionais

Estimular a criação de 
Conselhos de Segurança, 
bem como fortalecer os 
que já existem, a fim de 

criar um canal de 
comunicação permanente 
com o Ministério Público, 

bem como realizar o 
controle externo da 

atividade policial

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

Membros do 
CAOP e equipe

Conselhos de 
Segurança

Defender interesses difusos e 
coletivos, defender o regime

democrático e a 
implementação de

políticas constitucionais
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Outras 2016/2017

2016/2017

Campanha de prevenção à 
violência – Conte até 10 

nas Escolas II

Palestras nas escolas  nos 
10 (dez) municípios com 

altas taxas de mortalidade 
de jovens, conforme Mapa 

da Violência 2013, bem 
como a disponibilização de 

cartilhas de aulas para 
continuidade da discussão 

do tema com os alunos, 
inserindo também nas 

palestras o tema de 
enfrentamento à 

drogadição em parceria 
com o Projeto Semear – 

MPPR.

Diárias aos 
Promotores de 

Justiça para 
deslocamento às 

cidades do interior 
do Paraná, 

motorista e carro 
da instituição.

Custo estimado em 
R$ 4.000,00 cada 

viagem

Membros do 
CAOP e equipe

CAOP Criminal e do 
Júri 

Prevenção à violência e à 
drogadição

NAVES – Núcleo de Apoio à 
Vítima de Estupro

Prestar orientação jurídica 
e apoio psicológico às 
vítimas de crimes de 
estupro; oficiar nos 

inquéritos policiais e 
medidas cautelares 

relacionadas aos crimes de 
estupro praticados na 

Capital; atuar nos 
processos criminais de 

estupro concorrente com o 
Promotor de Justiça da 

Vara Criminal (Resolução 
nº 2949/2015); sensibilizar 

a população sobre a 
importância do tema e 

demais objetivos 
estabelecidos na 

Resolução n° 3979/2013 
da PGJ.

Atendimentos ao público; 
parcerias com outros órgãos e 

instituições; atividades 
específicas do órgão ou unidade;

participação em eventos.

R$184.622,00, 
conforme previsão 

de custos do 
Projeto do NAVES 
apresentado na 

SUBPLAN em julho 
de 2013

Membros do 
NAVES e suas 

equipes

Delegacia da Mulher, 
Polícia Militar, Instituto 
Médico Legal, Hospital 
de Clínicas e Hospital 

Evangélico.

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.
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2016/2017

METAS - Força tarefa 2016/2017 CGMP/ CAOP Criminal

Projeto – Coordenação do 
Juizado do Torcedor

Com o objetivo de dar 
efetividade ao Estatuto do 
Torcedor, o CAOP Criminal 
coordenará o Juizado do 

Torcedor e promoverá 
reuniões periódicas com os 

Promotores de Justiça 
designados no respectivo 
juizado, com as torcidas 

organizadas e, ainda, 
participará das reuniões de 
estratégias de segurança, 

realizadas pela PM/PR, 
que antecedem os jogos  

Promoção de eventos/
Capacitação

Membros do 
CAOP e equipe

Promotores de Justiça 
do Juizado do 

Torcedor/ PM/ PC/ 
DEMAFE

Defender interesses difusos e 
coletivos, defender o regime

democrático e a 
implementação de

políticas constitucionais

Elaborar metas 
semelhantes às do CNJ 
com base no banco de 

dados da SUBPLAN (BI), 
com a colaboração da 
CGMP, no sentido de 

estabelecer uma “força 
tarefa” formada pelos 

Promotores de Justiça em 
estágio probatório, para 
auxiliar as promotorias a 

cumpri-las, com 
possibilidade de anotação 

em ficha funcional para 
fins de merecimento.

Promoção de eventos /
Capacitação

Membros do 
CAOP e equipe

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial 
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PROJETO SEMEAR 2016/2017

PROJETO SEMEAR 2016/2017

Ampliação do acesso às 
políticas públicas de 

atendimento e a rede de 
serviços, aos usuários de 
substâncias psicoativas 

identificados em processos 
de natureza criminal 

(Violência à Mulher, Juízo 
Criminal, Família etc.), 

possibilitando o 
incremento das ações 

voltadas à prevenção do 
uso, ao tratamento e à 

reinserção social de 
usuários de substâncias 

psicoativas, que constitui 
um dos objetivos do Plano 

Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e 

outras drogas.

Promoção de eventos /
Capacitação

Membros do 
CAOP e equipe

Defender interesses difusos e 
coletivos, defender o regime

democrático e a 
implementação de

políticas constitucionais

Implementação e 
Acompanhamento do 
SISNAD no Estado do 

Paraná e estabelecimento 
de Rotinas de Execução 

para o levantamento dos 
bens apreendidos em 

decorrência da prática de 
tráfico de entorpecentes 

no Estado do Paraná e das 
providências realizadas 
para: (i) o perdimento 

cautelar dos bens; (ii) a 
utilização dos bens 
apreendidos (iii)  o 

acompanhamento e 
fiscalização da alienação 
dos bens com definitivo 

perdimento, na forma do 
Termo de Cooperação 
04/2012-SENAD-MJ

Promoção de eventos /
Capacitação

Membros do 
CAOP e equipe

Polícia Civil / Tribunal 
de Justiça / 

Promotorias de Justiça

Defender interesses difusos e 
coletivos, defender o regime

democrático e a 
implementação de

políticas constitucionais
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Outras

2016/2017 CAOP / MPPR / TJPR

SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010)

TÍTULO DO EVENTO ÁREA TEMÁTICA FORMATO DATA LOCAL PÚBLICO ALVO NÚMERO DE VAGAS OBJETIVO

AÇÃO EDUCATIVA OBJETIVO PÚBLICO ALVO DATA ÁREA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Participação nas reuniões 
dos Coordenadores de 

Centro de Apoio 
Operacional das 

Promotorias Criminais dos 
Ministérios Públicos 

Estaduais

Troca de experiências e 
informações entre os 

CAOPs dos Ministérios 
Públicos estaduais para o 

aprimoramento da 
atuação na área criminal

Semestral 
2016/2017

Membros do 
CAOP e equipe

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores

Projeto Depoimento sem 
dano

Auxílio nas tratativas para 
implementação do Projeto 

Depoimento sem Dano. 
Propõe o referido projeto, 

que a vítima de crime 
sexual, menor de idade, 

seja ouvida em uma única 
oportunidade durante 
todo o procedimento 
criminal por pessoa 

especializada

Membros do 
CAOP e equipe

Defender interesses difusos e 
coletivos, defender o regime

democrático e a 
implementação de

políticas constitucionais

PREVISÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS PELO ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA EM PARCERIA COM O CEAF (CATEGORIA DE ATIVIDADE 05)

FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO

CUSTO 
ESTIMADO

INDICATIVO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PELO CEAF (CATEGORIA DE ATIVIDADE 06)
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Elaborado por: Data:

15/02/2016

Dr. Alfredo Nelson da Silva Baki, Procurador de Justiça e Coordenador do CAOP Criminal, Júri e Execução Penal;
Dra. Cristina Corso Ruaro, Promotora de Justiça atuante no CAOP – área criminal;
Dra. Fernanda da Silva Soares Laiola, Promotora de Justiça atuante no CAOP – área criminal;
Dra. Rosângela Gaspari, Procuradora de Justiça e Coordenadora do NAVES;
Dra. Eliane Munhoz Gonçalves, Promotora de Justiça atuante no NAVES.
Ana Paula Moreira – assessora jurídica;
Carolina Sella de Almeida – assessora jurídica;
Paula Cristina Rochenbach Chibinski – assessora jurídica.
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PLANO SETORIAL DE AÇÃO SUBPLAN 

ANO: 2016 / 2017 PROCEDIMENTO PROMP: MPPR-0046.16.003250-7

CATEGORIA DA ATIVIDADE PERÍODO RECURSOS RESPONSÁVEL ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Outras 2016/2017 Grupos de Estudos

2016/2017 Polícia Militar

2016/2017

ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA: Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais 
– ÁREA DO JÚRI

PROJETO OU ATIVIDADE 
FUNCIONAL

OBJETIVO DO 
PROJETO/ATIVIDADE 

FUNCIONAL

ÁREAS 
INTERVENIENTES

Reuniões com Grupos de 
Estudos

Reuniões regionais 
periódicas com os grupos 
de estudos visando troca 
de experiências sobre o 

Tribunal do Júri

Diárias ao Promotor 
de Justiça, 

motorista e carro 
da instituição. 

Custo estimado em 
R$ 2.000,00 cada 

viagem

Membros do 
CAOP e equipe

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica. 

Palestras com a Polícia 
Militar

Promover junto à Polícia 
Militar palestras sobre a 

importância da 
preservação do local do 

crime e cuidados a serem 
tomados em cursos para 

novos integrantes. 
Estimular Promotorias das 

Comarcas do interior a 
realizar estas palestras.

Participação em eventos, 
capacitação e parceria com 

outros órgãos

Membros do 
CAOP e equipe

Colaborar no processo 
normativo externo em 
matérias de relevância 

institucional e social

Encontro Nacional dos 
Promotores do Júri

Projeto para sediar no 
Estado do Paraná, o 

Encontro Nacional dos 
Promotores do Júri que 
por último ocorreu em 

Gramado/RS de 2010, faz-
se necessária a obtenção 

de patrocínios ante a 
amplitude

Promoção de 
eventos/Capacitação

Valor estimado: R$ 
100.000,00

Membros do 
CAOP e equipe

CEAF/ FEMPAR/ DA/ 
APMP/ informática

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores
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Outras 2016/2017

SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010)

TÍTULO DO EVENTO ÁREA TEMÁTICA FORMATO DATA LOCAL PÚBLICO ALVO NÚMERO DE VAGAS OBJETIVO

AÇÃO EDUCATIVA OBJETIVO PÚBLICO ALVO DATA ÁREA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elaborado por: Data:

15/02/16

ENASP - Finalizar o 
cumprimento das Metas 2, 

2.1 e Meta 3

Metas 2 e 2.1- Objetivo - 
concluir todos os 

inquéritos e 
procedimentos que 

investigam homicídios 
dolosos instaurados até 31 

de dezembro de 2007. 
Meta 3 - Objetivo - 

Alcançar a pronúncia em 
todas as ações penais por 

crimes de homicídio 
ajuizadas até 31 de 
dezembro de 2008. 
Cadastro Pró-MP.

Membros do 
CAOP e equipe

A ser solicitado para 
Polícia Civil e Varas 

Criminais no Estado do 
Paraná

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial

PREVISÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS PELO ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA EM PARCERIA COM O CEAF (CATEGORIA DE ATIVIDADE 05)

FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO

CUSTO 
ESTIMADO

INDICATIVO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PELO CEAF (CATEGORIA DE ATIVIDADE 06)

Dr. Alfredo Nelson da Silva Baki, Procurador de Justiça e Coordenador do CAOP Criminal, Júri e Execução Penal;
Dr. Paulo Sergio Markowicz de Lima, Promotor de justiça atuante no CAOP – área do júri;
Luiz Fernando Pedruco – assessor jurídico
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PLANO SETORIAL DE AÇÃO SUBPLAN 

ANO: 2016 / 2017 PROCEDIMENTO PROMP: MPPR-0046.16.003250-7

CATEGORIA DA ATIVIDADE PERÍODO RECURSOS RESPONSÁVEL ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

2016/2017

ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA: Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais 
– ÁREA EXECUÇÃO PENAL

PROJETO OU ATIVIDADE 
FUNCIONAL

OBJETIVO DO 
PROJETO/ATIVIDADE 

FUNCIONAL

ÁREAS 
INTERVENIENTES

Encontro Estadual dos 
Promotores de Justiça com 

Atribuição na Execução 
Penal, podendo ser 

Reunião de Trabalho do 
MPPR na área de execução 

penal

*Debater o papel do 
Ministério Público na 

Execução Penal
*Alinhar procedimentos 

inerentes à execução 
penal, definindo rotinas e 

procedimentos inerentes à 
execução da pena. 

*Aprimorar o fluxo de 
trabalho com setores afins 

na matéria. 
*Oportunizar qualificação 

profissional aos 
Promotores de Justiça na 

Execução Penal, 
atualizando-os em temas 

correlatos, tais como:
Método APAC 

INC 2014: PAR_PREC 
(aplicação/prestação 

pecuniária por conselho da 
Comunidade e entidades 

no Projudi)
Outros

Promoção de eventos
Capacitação

PRESENCIAL E/OU
 WEB_CONF

CAOP, CEAF, 
FEMPAR, APMP

Coordenador,
Membros,

Equipe Técnica 
do CAOP

CEAF, Cerimonial,
SubAdm, Ditrans, DTI, 

DAL
Promotorias na VEP

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores

Aprimorar a estrutura 
organizacional, registros e 

gestão de processos de 
trabalho.
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2016/2017
Fomento à expansão de 

unidades APAC na 
execução da pena no PR 

Identificar e compartilhar 
o marco regulatório do 

método APAC como 
alternativa na gestão do 

cumprimento de pena no 
PR

Apresentar elenco de 
critérios objetivos para a 
definição do público-alvo 

de APACs no PR.
Participar do Grupo de 
Trabalho temático TJPR.
Assessorar membros na 
criação e fiscalização de 

unidades de cumprimento 
de pena pelo método 

APAC PR.
Realizar WEB conferência 

no tema

ELABORAÇÃO E REVISÃO LEGISLATIVA

Produção de Informação Técnica

REUNIÃO
Grupo Temático 

Promoção de eventos 
(WEB_CONF) 

CAOP, 
Promotorias de 

Justiça 

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

PROMOTORIAS DE 
JUSTIÇA – EXEC PENAL

CEAF
Comissão TJPR

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.

Aprimorar a estrutura 
organizacional, registros e 

gestão de processos de 
trabalho.

Aperfeiçoar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores
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2016/2017Apoio à gestão dos 
Conselhos da Comunidade 

do Estado do Paraná

Colaborar na qualificação 
continuada dos Conselhos 
da Comunidade do Estado 
do Paraná, como órgãos de 

apoio à gestão da 
execução penal nas 161 

comarcas do Estado. 
Participar do  IV Encontro 
Estadual de Capacitação 

dos Conselhos – 
outubro/Maringá.
Participar do GT 
interinstitucional 

MPPR/COCEP-
TJ/Feccompar; Monitorar a 

aplicação de recursos da 
prestação pecuniária pelos 
Conselhos da Comunidade, 
assessorando Promotorias 

de Justiça a respeito 
continuamente.

Acompanhar a atuação da 
Federação Estadual dos 

Conselhos da Comunidade 
(FECCOMPAR) no 

fortalecimento de seus 
entes no Paraná. 

Dar ampla visibilidade às 
ações programáticas 

realizadas pelos Conselhos 
da Comunidade no apoio à 

gestão da execução da 
pena nas comarcas PR.

Capacitação

REUNIÃO
Grupo Temático

Produção de Informação Técnica

CAOP, Federação 
dos Conselhos da 
Comunidade do 

Estado, Ouvidoria 
do Sistema 

Penitenciário, 
Corregedoria Geral 

da Justiça

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

DITRANS, DAL e 
SUBADM

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica. 
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2016/2017
Observatório dos 

Conselhos da Comunidade 
do Estado do Paraná

*Monitorar a regularização 
do cadastro e 

funcionamento dos 
Conselhos da Comunidade 

no Estado;
*Acompanhar a gestão dos 
Conselhos da Comunidade 

no apoio à execução da 
pena no PR, balizando 

financiamento público e 
alcance da atuação.

*Monitorar atuação da 
Federação dos Conselhos 

da Comunidade no PR.
*Estudar viabilidade de 

pesquisa social para 
aferimento da contribuição 

dos Conselhos da 
Comunidade no apoio à 

gestão da pena, após INC 
2014.

*Participar do V Encontro 
Estadual dos Conselhos da 
Comunidade em Maringá 

(outubro/16)

Promoção de Estudos Técnicos

REUNIÃO
Grupo Temático

CAOP, Federação 
dos Conselhos da 
Comunidade do 

Estado, Ouvidoria 
do Sistema 

Penitenciário, 
Corregedoria Geral 

da Justiça

Membros,
Equipe Técnica 

do CAOP

DITRANS, DAL e 
SUBADM

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica. 
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2016/2017RETRATO DO SISTEMA 
PRISIONAL NO PR

Estabelecer aproximação 
com IES visando realização 

de Pesquisa Social no 
sistema carcerário PR;

Mapear unidades 
prisionais (carceragens e 
penitenciárias) no PR na 

sua capacidade e realidade 
de custodiamento a presos 
 provisórios e condenados.

Acompanhar visitas a 
unidades prisionais do 
Estado, realizadas por 

Conselhos da Comunidade, 
agentes do MP, 

conhecendo relatórios 
sobre a realidade do 

cárcere no PR

Acessar relatórios fruto 
das inspeções às unidades 

do sistema carcerário 
remetidos ao CNMP e 

PRO-MP (penitenciárias e 
carceragens no PR) para 

análise diagnóstica e 
propositiva.

Compartilhar dados do 
relatório da Comissão de 

DH -OAB, sobre as 35 
unidades carcerárias no PR 

em 2015 com as 
Promotorias com 

atribuição de Execução 
Penal. 

Compor o Observatório do 
Sistema Prisional no PR 
criado em 23/01/16, na 

Conferência de DH. 
Estabelecer agenda mensal 
de reuniões com o DEPEN 

para tratar do sistema 
prisional no Paraná.

Promoção de estudos técnicos  
REUNIÃO Grupo Temático

CAOP, DEPEN, 
Instituições de 

Ensino Superior

Membros,
Equipe Técnica 

do CAOP, DEPEN

CAOP
CEAF

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.

Aprimorar a estrutura 
organizacional, registros e 

gestão de processos de 
trabalho.

Atualizar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores
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Elaboração de Informativos CAOP/DTI

2016/2017 CAOP/DTI CAOP

Manter contato estreito e 
contínuo com os 

membros do Ministério
Público, propiciando 

reflexão sobre a temática e 
facilitando  o 

acesso a decisões 
atualizadas dos Tribunais 
estaduais e superiores. 

Compartilhar 
periodicamente  em 

plataforma eletrônica 
Informativo sobre as 
matérias  do CAOP.

Produção de informações 
técnico-jurídicas.

Quinzenal  ou 
conforme a

demanda em 
2016. 

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

CAOP
Promotorias de Justiça 

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial. 

Remodelação e atualização 
da página do CAOP na 

internet. 

Fornecer material 
atualizado nas áreas de 

atuação do CAOP. 

Atividades específicas do órgão 
ou unidade

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

Otimizar a intervenção 
processual. 



SUBPLAN – Formulário Plano Setorial de Ação Órgãos e Unidades Administrativas – Versão 02 – Port. 2011

2016/2017 CAOP

Banco de Atitudes na 
Atenção ao preso, 

condenado, egresso do 
sistema  no PR 

Identificar serviços, 
projetos e programas de 

atenção ao público-alvo da 
LEP que visem a 
ressocialização e 

assistência (reinserção 
sócio-familiar, no trabalho) 

para inclusão social em 
políticas públicas, com um 
olhar especial para aqueles 

egressos que necessitam 
de tratamento para 

dependência ao álcool e 
drogas, conforme iniciativa 

do Projeto Semear.

Listar estratégias e 
fluxograma de ações 
sociais  – Comarcas 

Finais/URATE SS, realizados 
por entes públicos e da 

sociedade civil voltados à 
reinserção sócio-familiar, 

inserção no trabalho, 
enfrentamento à violência, 
impacto da criminalidade, 
prevenção e cuidado do 
DQ de spa, entre outros 

desenvolvidos com o 
público-alvo da LEP.

Identificar e dar 
visibilidade à REDE de 

Atenção voltada à 
população carcerária no 

PR, desenvolvidos
na SESP/ DEPEN;

Patronato Judiciário;
PSC (JEC/Medidas 

alternativas à prisão);
Conselhos da Comunidade;

entidades sociais;
APACs e outros.

Produção de Produção de 
estudo técnico

Atividades específicas do órgão 
ou unidade

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

CAOP
Promotorias de Justiça 

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.

Aprimorar a estrutura 
organizacional, registros e 

gestão de processos de 
trabalho.
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2016/2017 CAOP e DEPEN

2016/2017

Protagonismo na
Agenda pública da 

Execução Penal 

1) Acompanhar/ 
compor/participar de 

atividades dos Conselhos 
afins: 

COPEN-PR
COPEDH

…..
2) Integrar ações 

interinstitucionais:
*SESP-CENTRAL DE VAGAS 

* GT COCEP/Feccompar
* Comissão método APAC 

GMS/TJPR
*Observatório do Sistema 

Prisional Pr.;
*Reuniões

Promoção de eventos

Participação em eventos 

REUNIÃO
Grupo Temático

Produção de Informação Técnica

Membros e
Equipe técnica 

do CAOP

CAOPs
TJPR/COCEP

Sociedade Civil
Feccompar, DEPEN

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.  Aprimorar a 
estrutura organizacional, 

registros e gestão de 
processos de trabalho.

Organização e colaboração 
em eventos na temática da 

execução da pena no 
Paraná

Realizar WEB 
CONFERÊNCIA TEMÁTICA: 

-aplicação da prestação  
pecuniária  - INC 2014

-Método APAC

Integrar a comissão 
organizadora do V 

Encontro Conselhos da 
Comunidade do PR 
(outubro Maringá)

Promover e participar de 
cursos, palestras e 
congressos afetos à 

criminologia. 

Membros e 
equipe técnica 

do CAOP
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Produção de Informação Técnica 2016/2017 CAOP/DTI Equipe técnica 

Monitoramento à gestão e 
alcance de resultados de 

Programas e projetos 
afetos à execução da pena 

no PR 

Identificar realizações na 
execução da pena com 

catalogação e 
compartilhamento de 
experiências exitosas, 

proposição de melhorias, 
superação de déficits na 

gestão 
no Patronato Judiciário;
Programa Começar de 

Novo - SESP;
Prestação de Serviços à 
Comunidade – JEC/NAP;

projetos sociais 
financiados pela prestação 
pecuniária: -Conselhos da 

Comunidade e
-Entidades do 3º setor 
habilitadas no Projudi.

Fiscalizar a gestão da 
execução da pena,  

financiada por recursos 
públicos  no PR (alcance 

finalístico de serviços, 
programas e projetos na 

área)

Acompanhar a gestão de 
programas de 

enfrentamento às drogas 
no sistema prisional, 

conforme propõe o Projeto 
Semear.

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.

Aprimorar a estrutura 
organizacional, registros e 

gestão de processos de 
trabalho.
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2016/2017 CAOP do CAOP

CAOP

CAOP

Ano todo CAOP

Assessoria técnica 
sociojurídica às 

Promotorias de Justiça 
Especializadas na execução 
da pena no MPPR, demais 
órgãos e unidades  afins

*Acolher consultas de 
Promotorias de Justiça, 
com estudo e remessa 

pela equipe técnica, dos 
indicativos técnico-

operacionais de apoio; 
*Prestar atendimento aos 

membros do MPPR e 
assessoria jurídica, 

orientando-os através de 
encaminhamento de 

material de apoio 
consistente em julgados, 
artigos, estudos jurídicos 

realizados por este CAOP e 
doutrina;

*Manter atualizada  
página eletrônica do 

Centro de Apoio, 
oportunizando respostas 
eficazes às necessidades 

de agentes do MP. * 
Expedição de notas 

técnicas sobre a área de 
especialidade.

Produção de Informação e 
Estudo Técnico

Atividade específica do órgão ou 
unidade. 

CAOP
Promotorias de Justiça 

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial

Atualizar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores

Aprimorar a estrutura 
organizacional, registros e 

gestão de processos de 
trabalho.

Produção de estudos 
jurídicos

Elaborar estudos acerca de 
temas afetos à área

Produção de informações 
técnico-jurídicas. Conforme 

demanda

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

CAOP
Promotorias de Justiça 

Garantir a celeridade e 
eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial

Emissão de  
pronunciamentos

Demonstrar o 
posicionamento do CAOP 
sobre a matéria discutida

Atividades específicas do órgão 
ou unidade 

Conforme 
demanda

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

CAOP
Promotorias de Justiça 

Otimizar a intervenção 
processual

Acompanhamento de 
Ações Civis Públicas, 

Procedimentos 
Preparatórios, Inquéritos 

Civis e pedidos de 
providências em matérias 
afetas à área de Execução 

Penal

Manter Banco de dados 
para fornecimento de 

informações e material aos 
membros do MPPR com 

atribuições na área

Atividades específicas do órgão 
ou unidade. 

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

CAOP
Promotorias de Justiça 

Otimizar a intervenção 
processual
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Ano todo CAOP

Coordenação das ações 
desenvolvidas na Central 

de Apoio à Execução Penal 
(CEAP)

Dotar a execução penal, no 
âmbito do Estado do 

Paraná, de mecanismos 
que promovam a 

articulação entre as 
instituições envolvidas na 

execução de pena e 
incentivem a participação 

da sociedade nesse 
processo, visando o 

alcance dos objetivos 
previstos na LEP e a 

promoção dos direitos 
humanos. 

Parcerias com outros órgãos e 
instituições

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

SESP
TJPR

Aprimorar relações com 
poderes constituídos, 

instituições e organizações  
sociais.
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2016/2017 CAOP

2016/2017 CAOP

SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010)

Atuação intersetorial e 
Regional do Centro de 

Apoio 
com CAOPs

da Saúde, Educação, DH, 
Patrimônio Público 

e com CAEX/NATE/URATE 
(SS e Auditoria) 

Composição de Grupo de 
Trabalho (GT) intersetorial  
(CAOP Execução e Centros 

de Apoio de Saúde, 
Educação, Direitos 

Humanos e Patrimônio 
Público) para atuação 

conjunta frente a realidade 
do cárcere no Estado;

Articular alcance regional 
do assessoramento técnico 
às promotorias de justiça 
na execução da pena via 

NATE/URATEs.
 

Fornecer subsídios e apoio 
técnico sobre a execução 
da pena aos profissionais 

nas URATEs, com 
atribuição no 

assessoramento às 
Promotorias de Justiça 

Especializadas da 
abrangência. 

Estabelecer em conjunto a 
outros órgãos, Grupo de 
Trabalho, instituído para 
revisão e elaboração de 

protocolos de 
atendimento à pessoa 
privada de liberdade

Buscar solução conjunta 
dos problemas inerentes 
ao Sistema Carcerário. 

PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃOS E 
INSTITUIÇÕES

REUNIÃO
Grupo Temático

Produção de Informação Técnica

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

Centros de Apoio afins 
à matéria da Execução 

Penal;
CAEX/NATE/URATE/ 

DEPEN

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.

Aprimorar a estrutura 
organizacional, registros e 

gestão de processos de 
trabalho.

Atualizar continuamente a 
qualificação de membros e 

servidores

Articulação para a 
implantação de Centros de 
Triagens descentralizados 

com equipe 
multidisciplinar 

Buscar tratativas conjuntas 
a órgãos de atuação na 

matéria visando a 
melhoria do Sistema 

Carcerário.

PARCERIAS COM OUTROS ÓRGÃOS E 
INSTITUIÇÕES

Membros e
Equipe Técnica 

do CAOP

SESP/DEPEN-PR
TJPR

Defender interesses 
individuais indisponíveis e 

homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de 

vulnerabilidade familiar, social 
e econômica.
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TÍTULO DO EVENTO ÁREA TEMÁTICA FORMATO DATA LOCAL PÚBLICO ALVO NÚMERO DE VAGAS OBJETIVO

AÇÃO EDUCATIVA OBJETIVO PÚBLICO ALVO DATA ÁREA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elaborado por: Data:

15/02/2016

-Plano Setorial 2015;
-Mapa estratégico do Planejamento institucional;
-Relatório de atividades de 2015 (demandas dos Promotores de Justiça com atribuições na área de Execução Penal e Corregedoria dos Presídios);
-Necessidade de capacitação de Conselhos da Comunidade; aperfeiçoamento de Promotores de Justiça, servidores do MPPR e demais profissionais da área.
-Análise de conjuntura da Execução Penal: a Segurança Pública no contexto paranaense

PREVISÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS PELO ÓRGÃO OU UNIDADE ADMINISTRATIVA EM PARCERIA COM O CEAF (CATEGORIA DE ATIVIDADE 05)

FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO

CUSTO 
ESTIMADO

INDICATIVO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO A SEREM DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PELO CEAF (CATEGORIA DE ATIVIDADE 06)

Dr. Alfredo Nelson da Silva Baki, Procurador de Justiça e Coordenador do CAOP Criminal, Júri e Execução Penal;
Dra. Cristina Corso Ruaro, Promotora de Justiça atuante no CAOP – área criminal;
Dra. Fernanda da Silva Soares Laiola, Promotora de Justiça atuante no CAOP – área criminal;
Com a colaboração da Assistente Social Rosilene de Fatima Pollis e das Assessoras Jurídicas Thalita Guedes e Liz Ayanne Kurahashi. 
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