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Identificação
Promotoria Londrina - 18ª Promotoria [335]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.001924-2

Membro responsável LUCIANA MARCOS RABELLO ZUAN ESTEVES [404]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Criminal/Perdimento de Bens/Projeto Semear – Proposição e

fiscalização de bens apreendidos em crimes de tráfico de
drogas [12]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina
Meta Possibilitar o controle sobre os pedidos ajuizados de

perdimento cautelar de bens apreendidos em decorrência do
crime de tráfico de drogas.

Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001926-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Criminal/Audiências de Custódia/Qualificação da atuação em

audiências de custódia [11]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina
Meta Participação em 100% das audiências às quais estiver

designado.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001930-9

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria III
Iniciativa Criminal/Processos suspensos por força do artigo 366, do

Código de Processo Penal
Objetivo Realizar mutirão para revisar os processos suspensos por

força do artigo 366, do Código de Processo Penal.
Área de Atuação Criminal
Palavra Chave suspensos 366
Meta Revisar os processos suspensos por força do artigo 366, do

Código de Processo Penal.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001932-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria IV
Iniciativa Criminal/processos instaurados até 31.12.2012.
Objetivo Visa identificar as ações penais instauradas até 31.12.2012 e

adotar medidas concretas para promover a solução jurídica
cabível.
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Área de Atuação Criminal
Meta Identificar as ações penais instauradas até 31.12.2012 e

adotar medidas concretas para promover a solução jurídica
cabível.

Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.002067-9

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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