
    

Relatório de Atividades – 2017

Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DDO

As  principais  ações  desenvolvidas  pelo  Departamento  de  Desenvolvimento
Organizacional foram as seguintes:

AÇÃO 1: Sistema Eletrônico de Informações - SEI

DESCRIÇÃO SUCINTA: Consiste na informatização, por meio da implantação do
sistema  SEI,  da  criação,  aprovação,  registro,  distribuição,  trâmite,  consulta  e
controle  de  documentos  relacionados  a  processos  referentes  a  atividades
administrativas em todas as unidades do Ministério Público do Estado do Paraná,
conforme termo de adesão assinado com o CNMP.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ 242 processos analisados para inclusão no sistema, sendo 143 do DGP;
53 do DFI e 46 do DIN;

➢ lançamento do SEI, realizado em 15 de maio de 2017, no edifício-sede do
MPPR, como parte da estratégia de sensibilização;

➢ curso online de capacitação SEI Usar!, realizado em parceria com a Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP);

➢ 11 processos migrados para o SEI.

AÇÃO  2:  Mapeamento  e  Modelagem  de  Processos  em  Unidades
Organizacionais

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Mapear  processos,  realizar  diagnóstico  e,
quando  for  o  caso,  propor  melhorias  nos  processos  de  trabalho,
formalizando  os  fluxos  por  meio  de  procedimentos  aprovados  pelas
instâncias responsáveis.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ Mapeamento de processos SUBPLAN e SUBJUR  



    

AÇÃO 3: Realização de Diagnóstico Organizacional para Aprimoramento dos
Processos de Trabalho

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Aprimorar os processos de trabalho, especialmente das
Secretarias das Promotorias de Justiça, tendo como referência os Procedimentos
Institucionais  Finalísticos  –  PIFs.  Identificar  oportunidades  para  otimização  de
processos  e  recursos  utilizados  pelas  unidades,  de  modo  geral,  no
desenvolvimento de suas atividades.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ concluídos os diagnósticos organizacionais das seguintes unidades:

• CAOP de Direitos Humanos;

• Promotorias de Justiça de Comunidades;

• Divisão de Protocolo;

• Departamento Financeiro;

• Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF;

• Coordenação Administrativa de Londrina. 

➢ iniciado o diagnóstico no Núcleo de Inteligência do CAEx; 

➢ reestruturação  da  Secretaria  das  Promotorias  de  Justiça  Criminal  de
Curitiba. 

AÇÃO 4: Projeto Central de Atendimento ao Cidadão – CAC

DESCRIÇÃO SUCINTA:  O MPPR, em cumprimento ao objetivo estratégico de
“intensificar a interação com a sociedade” e, também, por sua natureza voltada ao
cidadão, à comunidade e ao pleno exercício dos direitos individuais e coletivos,
implementou o Projeto Estratégico “Central de Atendimento ao Cidadão”, que tem
por f inal idade inst i tu i r  uma unidade do Ministério  Públ ico vol tada ao
acolhimento inic ial  de demandas individuais e colet ivas.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢  implantadas as CACs de Maringá, Ponta Grossa e União da Vitória; 

➢ redação  da  Tese  que  foi  apresentada  no  Seminário  de  Teses em

http://www.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=7591&tit=Seminario-Estadual-aprova-34-teses-para-apresentacao-em-evento-nacional-do-MP


    

22/06/2017 e aprovada para submissão ao XXII Congresso Nacional do
MP que acontecerá em Belo Horizonte.

AÇÃO 5: Acompanhamento e Análise  do Desenvolvimento do Módulo de
Atendimento do PRO-MP

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  O  Módulo  de  Atendimento  do  PROMP  é
destinado  ao  registro  de  todo  e  qualquer  atendimento  prestado  por
integrantes do MPPR aos cidadãos, nas Promotorias de Justiça.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ registrados 109.382 atendimentos ao público no MP-PR, tendo como maior
demanda os temas de família (30,79%); saúde (23,74%) e  apoio jurídico
(8,28%).

➢ iniciados  os  trabalhos  para  alteração  de  funcionalidades  do  sistema
conforme demanda dos usuários.  

➢  retomadas as reuniões para avaliação dos atendimentos registrados no
PRO-MP.

AÇÃO 6: Elaboração de Estudos, Informações e Manifestações 

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Elaborar  estudos,  informações  e/ou
manifestações,  conforme  demanda,  de  forma  a  orientar  as  ações
institucionais  e  subsidiar  a  tomada  de  decisão  da  Administração
Superior.



    

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS  OBTIDOS: 256  processos  analisados  com  predominância  nos
seguintes assuntos:

➢ distribuição  de  servidores  nas  unidades  administrativas  do  MPPR,  de
acordo com critérios estabelecidos;

➢ estudos para criação de Promotorias de Justiça e provimento de cargos de
Promotor de Justiça;

➢ estudos para definição de estrutura organizacional; e

➢ estudos para normatização de serviços e atividades.

AÇÃO  7:  Elaboração  de  Regulamentações  de  Estrutura  Orgânica  e  de
Funcionamento de Atividades Institucionais

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Normatizar  estruturas  orgânicas  de  órgãos  e
unidades  do  MPPR,  bem  como  o  funcionamento  de  serviços  e
at ividades,  assegurando  o  al inhamento  dos  mesmos  aos  objet ivos
estratégicos da inst i tu ição.

PERÍODO DE ELABORAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ proposta de Resolução, instituindo a Central de Atendimento de Maringá,
aprovada por meio da Resolução PGJ nº 0871//2017, em 17 de fevereiro
de 2017;

➢ proposta de Resolução, instituindo Grupo de Trabalho para a implantação
do Sistema Eletrônico de Informações – SEI no MPPR – Resolução nº
1335/17, de 14 de março de 2017;

➢ proposta  de  Resolução,  designando  os  integrantes  da  Comissão  de
implantação e da Equipe de Apoio para implantação do SEI – Resolução nº
1336/17, de 14 de março de 2017;

➢ alteração da Portaria nº 005/2016 – SUBPLAN, que regulamenta o uso de
e-mails institucionais  - Portaria nº 002/17, de 7 de abril de 2017; 

➢ revisão  dos  atos  (Resolução  e  Regulamento)  da  nova  proposta  para
concessão  de  auxílio  financeiro  às  atividades  de  aprimoramento
profissional  e  cultural  aos  membros  e  servidores  ativos  do  quadro  de
pessoal do MPPR.



    

➢ proposta  de  Resolução,  instituindo  a  Central  de  Atendimento  de  Ponta
Grossa, aprovada por meio da Resolução PGJ nº 2201/2017, de 10 de
maio de 2017;

➢ redistribuição das atribuições das Promotorias de Justiça da Criança e do
Adolescente  do  Foro  Central  da  Comarca  da  Região  Metropolitana  de
Curitiba – Resolução nº 2981, de 12 de junho de 2017;

➢ proposta de Anteprojeto de Lei para criação de 85 cargos efetivos e 105
cargos em comissão para o MPPR. Aprovado pela Lei nº 19.071/17, de 13
de julho de 2017;

➢ proposta de regulamentação do SEI – Resolução PGJ nº 5325, de 29 de
setembro de 2017;

➢ alteração do Anexo da Resolução nº 4172/16, que estabelece critérios para
definição do número de vagas de estágio nas Procuradorias de Justiça e
Promotorias de Justiça das Comarcas e dos Foros Centrais e Regionais
das Regiões Metropolitanas do Estado. Resolução nº 1705/17, de 30 de
março de 2017;

➢ alterações e atualizações da Resolução CPJ nº 34/13, que dispõe sobre a
organização, estruturação, funcionamento e atribuições das Procuradorias
de Justiça. Aprovadas pelas Resoluções nº 38/16, de 8/03/2017 e nº 23/17,
de 26/09/2017;

➢ distribuição de serviços das Promotorias de Justiça de Infrações Penais
contra Crianças, Adolescentes e Idosos do Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba – Resolução nº 5404, de 3 de outubro de
2017;

➢ distribuição de serviços das Promotorias de Justiça de Santa Felicidade do
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Resolução
nº 5403, de 3 de outubro de 2017;

➢ revisão  da  estrutura  organizacional  do  Centro  de  Apoio  Técnico  à
Execução – CAEx. Aprovada pela Resolução nº 6296/17, de 9/11/2017;

➢ proposta para organização da 1ª URATE – Curitiba, da Unidade de Serviço 
Social, Psicologia e Pedagogia do NATE/CAEx. Encaminhada ao CAEx 
para aprovação;

➢ proposta de instituição das URATEs Geral  do  CAEx. Encaminhada ao 
CAEx para aprovação.

➢ procedimentação do Fluxo de Atendimento das Demandas aos CAOPs,
disponível na página da SUBPLAN;

➢ proposta  de  criação  da  Coordenadoria  de  Comunidades.  (Aguardando



    

apreciação do CAOPDH);

➢ proposta de desvinculação do CAOP de Direitos Humanos, da estrutura de
pessoal da Área de Comunidades. (Aguardando apreciação do CAOPDH);

AÇÃO 8: Projeto de Reestruturação Organizacional da PGJ:

DESCRIÇÃO  SUCINTA: Reordenar  as  at ividades  dos  órgãos  e
unidades  da  PGJ,  def in indo  o  seu  campo  de  atuação;  a  forma  pela
qual  as  respect ivas  at ividades  são  desenvolvidas,  organizadas  e
coordenadas; e a forma como a autor idade é atr ibuída por meio das
relações  de  dependência  hierárquica  e  de  cooperação,  com  vistas
a  assegurar  condições  administrat ivas  sól idas  para  o  cumprimento
da missão inst i tucional .

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ proposta  de  regulamentação  da  estrutura  organizaciona  da  PGJ,  em
especial do Gabinete da PGJ. Encaminhada à apreciação do GAB/PGJ.

AÇÃO 9: Manutenção de Banco de Dados com Informações Gerenciais das
Comarcas.

DESCRIÇÃO  SUCINTA: Atualizar,  mensalmente,  o  banco  de  dados  com
informações sobre todos os Foros e Comarcas do Estado do Paraná, referentes
aos dados populacionais, cargos de membros do TJPR, cargos de membros do
MPPR;  estrutura  de  servidores  (efetivos  e  comissionados)  e  estagiários  das
Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: Banco de dados atualizado mensalmente, disponível
para subsidiar decisões institucionais.

AÇÃO 10:  Manutenção de  Banco de Dados com Legislação de  interesse
Institucional

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Compi lar  normativas  de  interesse  do  MPPR,
em  geral ,  e  do  DDO,  em  especial ,  por  meio  de  pesquisas  em  si tes



    

do  CNMP,  CNJ,  Presidência  da  Repúbl ica,  TJ-PR,  Governo  do
Estado,  Assembleia Legislat iva,  entre outros.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS  OBTIDOS: Normativas  de  interesse  do  MPPR  compiladas  e
disponíveis para consulta interna da SUBPLAN. 

AÇÃO  11:  Gestão  das  Unidades  Organizacionais  nos  Sistemas
Informatizados do MPPR

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Manter  atual izado  banco  de  dados  das
unidades organizacionais e lógicas do MPPR,  de forma a garant i r  a
padronização  de  suas  denominações  nos  sistemas  ut i l izados  pela
inst i tu ição.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ revisão da base de dados do CADU, totalizando 25.412 campos revisados;

➢ alteração de 906 unidades do sistema;

➢ criação de 129 unidades;

➢ desativação  de  1.046  unidades  inexistentes  na  estrutura  formal  ou
desnecessárias como unidades lógicas;

➢ criação de siglas para todas as unidades do MPPR;

➢ padronização de nomes completos e reduzidos;

➢ revisão da hierarquia das unidades;

➢ classificação das unidades por tipos;

➢ inclusão de endereço e telefone das unidades;

➢ revisão da estrutura de unidades nos módulos do JURAI; e

➢ criação de De-Para CADU-JURAI, para auxílio nos trabalhos dos diversos
setores do MPPR.



    

AÇÃO 12: Suporte no uso de e-mail Institucional para Unidades do MPPR 

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Suporte  às  unidades  que  solicitaram  a
concessão  do  e-mail,  criando  Instruções  de  Trabalho  enviadas  aos
responsáveis  pela  conta  e  realizando  contatos  telefônicos  para
orientar  os  usuários  no  cadastramento  e  na  uti l ização  do  e-mail
Institucional para Unidades do MPPR.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS:

➢ suporte a cerca de 143 unidades que solicitaram a concessão do e-mail.

AÇÃO 13: Manutenção e Atualização da Numeração de Cargos de Membros
do MPPR

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Manter  o  registro  histórico  da  denominação
original  do  cargo,  bem  como,  atualizar  as  informações  a  cada
normativa  de  criação  e/ou  transformação  de  cargos  de  Magistrados
ou de Membros do Ministério Público do Estado do Paraná.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua

RESULTADOS  OBTIDOS:  planilha  atualizada  dos  códigos  identificadores  de
cargos/vagas de membros no MPPR.

AÇÃO 14: Grupo de Trabalho de Gestão de Processos CNMP

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Fomentar  e  facil i tar  a  adoção  da  gestão  de
processos no âmbito dos MPs.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ participação em videoconferências quinzenais do grupo de trabalho;

➢ participação nos fóruns semestrais; 



    

➢ cadastramento de procedimentos no BNP;

➢ homologação de procedimentos no BNP;

➢ redação  e  revisão  de  Temas para  compor  a  Estrutura  do  Roteiro  para
Estruturação  da  Unidade  Responsável  pela  Gestão  de  Processos  nos
Ministérios Públicos Brasileiros – GT de Processos do CNMP:

- Posição da uniadade responsável pela gestão de processos;

- Importância da existência da área de Gestão de Processos;

- Recursos mínimos para a área de gestão de processos

AÇÃO 15: Acompanhamento de Correições 

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Apoiar  a  Corregedoria  durante  a  realização
de  correições  nas  Promotorias  de  Justiça  Cíveis  da  Comarca  da
Região  Metropolitana  de  Curit iba  e  nas  Promotorias  de  Justiça
Criminais do Foro Regional de Araucária.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS:  Relatórios  de Acompanhamento  de Correição com
conclusões e recomendações de melhorias nos processos.

AÇÃO 16: Revisão dos Procedimentos Institucionais Finalísticos 

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Iniciada  a  revisão  dos  Procedimentos
Institucionais  Finalísticos  em função  da  expiração  de  sua  validade  e
alterações normativas, a fim de mantê-los atualizados.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS: Finalizada a análise  do Procedimento  de Inquéritos
Policiais, porém pendente de aprovação.

AÇÃO 17: Benchmarking 

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Consiste  na  busca  de  melhores  práticas  que
sirvam de referência a uma mudança que leve a melhores resultados.



    

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ visita  do  MPT ao  DDO com o  objetivo  de  conhecer  a  metodologia  de
gestão de processos utilizada pelo MPPR.

➢ participação  na  5ª  Mostra  de  TI  do  MP,  realizada  no  MPRS.  Troca  de
experiências sobre gestão de processos e informatização com os demais
MPs  participantes,  e  em  especial,  com  o  MPRS  acerca  do  projeto
PROPAD.

AÇÃO 18: Projeto Parâmetros Organizacionais para Promotorias de Justiça 

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  O  projeto  busca  o  aperfeiçoamento  da  estrutura
organizacional das Promotorias de Justiça, por meio da adoção de um modelo
tecnicamente concebido, por entrância, buscando um padrão de excelência no
que tange a estrutura física, organização interna e recursos humanos, com base
em critérios de avaliação pré-definidos. Com isso, pretende-se o estabelecimento
de  parâmetros  uniformes  de  organização  interna  e  de  infraestrutura  de  tais
órgãos. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: 

União  da  Vitória:  Apresentadas  propostas  para  divisão  de  trabalho,
organização  de  armários  e  definição  de  fluxos  e  implantada  a  Secretaria
Unificada/Central de Atendimento na Comarca.

Castro: Avaliação de necessidade de servidor administrativo e estabelecimento
da secretaria.

Guarapuava: Avaliação e posterior implantação de secretaria unificada.

Umuarama: Apresentadas  propostas  para  implantação  da  Secretaria
Unificada;  realizados levantamentos  para  solicitar  adaptações estruturais  de
sala cedida pelo TJPR para instalação da unidade.

  Telêmaco Borba: avaliação e implantação da secretaria. 

AÇÃO 19: Regionalização do MPPR  

DESCRIÇÃO  SUCINTA:   Consiste  em  estabelecer  uma  divisão
padronizada do território do estado do Paraná a ser adotada por toda



    

e  qualquer  atividade  ou  área  de  atuação  que  demande  ação
regionalizada do MPPR;

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS:  definido o modelo de divisão  do território do estado
em 13 (treze) regionais.

AÇÃO 20: Projeto: Definição de Atribuições das Promotorias Especializadas

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Trata-se  de  um  projeto  definido  pela
SUBPLAN para estudar,  discutir  e elaborar  minutas de Resoluções,  a
fim  de  estabelecer  a  definição  de  atribuições  das  Promotorias  de
Justiça especial izadas.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS  OBTIDOS: Minutas  elaboradas  nas  seguintes  áreas:  Auditoria
Militar,  Delitos  de  Trânsito,  Fundações,  Infrações  Penais  contra  Crianças,
Adolescentes e Idosos e Violência Doméstica.

AÇÃO 21: Elaboração de novo Curso para Organização de Secretarias 

DESCRIÇÃO SUCINTA: O Curso de Organização de Secretarias tem o objetivo
de preparar integrantes de unidades de Secretaria para atuação eficiente e eficaz



    

junto às Promotorias de Justiça das Comarcas em que atuam. O Curso trata de
assuntos como gestão da qualidade no setor público, atribuições das Secretarias,
fluxos de trabalho, organização de armários, divisão do trabalho, organização de
arquivos digitais e utilização de documentos virtuais compartilhados. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS  OBTIDOS: elaborados  os  módulos  iniciais  do  curso,  para
lançamento em 2018. 

 AÇÃO 22: Análise de Produtividade em Plataforma de Business Intelligence 

DESCRIÇÃO SUCINTA: Construção de aplicativo para análise de produtividade
das Promotorias de Justiça do Paraná, adaptando a metodologia do CNJ (Res.
219/16) para a realidade do Ministério Público. Os dados de volume de serviço e
de estrutura de pessoal das unidades foram inseridos em aplicativo de plataforma
de Business Intelligence (Qlik Sense) para cálculo de produtividade por unidade
ministerial.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS: Plataforma construída e utilizada para comparações de
produtividade  e  análise  de  pedidos  de  provimento  de  cargo  de  servidores  e
estagiários. Utilizado também nas análises de necessidade de criação de novas
Promotorias de Justiça.

AÇÃO  23:  Construção  e  revisão  de  indicadores  de  esforço,  resultado  e
impacto das atividades da área meio do Ministério Público

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Apoiar a construção de indicadores nacionais
do CNMP e a revisão dos indicadores do Gempar (Gestão Estratégica
do Ministério  Público do Estado do Paraná),  ambos referentes à área
meio do Ministério Público.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017



    

RESULTADOS OBTIDOS:  

➢ compilação dos indicadores de todos os Ministérios Públicos do país (3 
fases)

➢ estabelecimento de correlação dos indicadores compilados e dos objetivos 
estratégicos nacionais 

➢ elaboração de sugestões de novos indicadores nacionais para o CNMP

➢ 31 indicadores definidos para 8 objetivos estratégicos.

AÇÃO 24: Atualização das Informações no site do MPPR 

DESCRIÇÃO SUCINTA:  Manter  atualizadas  as  informações sobre:  os
dados  gerenciais  das  comarcas;  a  evolução  do  quadro  de  membros,
servidore  e  estagiários  do  MPPR;  o  nº  de  cargos  de  promotores  de
Justiça providos; as normativas de estrutura vigentes; o organograma
da instituição.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua

RESULTADOS OBTIDOS:  informações atualizadas

AÇÃO 25: Estudo da Existência de Promotorias de Justiça de Segurança
Pública nos Ministérios Públicos Brasileiros

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Pesquisa  realizada  nos  sites  institucionais
dos  Ministérios  Públicos  brasileiros,  com  vistas  ao  levantamento  de
informações sobre a existência de Promotorias de Justiça ou área de
atuação na matéria Segurança Pública.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: novembro/2017

RESULTADOS OBTIDOS: dados levantados em planilha.

AÇÃO 26: Modernização do Organograma Institucional

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Redesenhar  o  organograma  do  MPPR  em
formato  radial,  proporcionando  uma  representação  mais  clara  e  fácil



    

de  ser  compreendida  pelo  público  interno  (membros,  servidores  e
estagiários)  e  pelos  órgãos  externos  que  possuem  relações
institucionais  com  o  Ministério  Público,  permitindo  uma  visão
bastante ampla de toda a organização.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADO OBTIDO:  Organograma em formato radial do MPPR.

AÇÃO 27: Estudo: Ouvidorias dos Ministérios Públicos Brasileiros

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Realização  de  estudo  sobre  as  Ouvidorias
dos Ministérios Públicos de todos os Estados da Federação,  a fim de
subsidiar  tomada  de  decisão  da  Administração  Superior  quanto  à



    

alteração das normativas vigentes da Ouvidoria do MPPR.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2017

RESULTADOS OBTIDOS:  

➢ pesquisa da legislação de criação das ouvidorias dos estados brasileiros.

➢ elaboração de quadro comparativo contemplando os seguintes aspectos,
por MP:

• unidade da federação; 
• denominação da ouvidoria; 
• tipo de ato de criação; 
• vinculação na estrutura do MP; 
• função exclusiva ou não do ouvidor; 
• função exercida por membro (se Procurador ou Promotor) e forma

de nomeação.

➢ elaboração de resumo do quadro comparativo, categorizando os aspectos
levantados e o percentual de representação dos MPs em cada categoria.

AÇÃO  28:  Material  para  o  Encontro  Regional  dos  Ministérios   Públicos
PR/RS/SC

DESCRIÇÃO  SUCINTA:  Elaboração  de  material  para  o  encontro  dos
representantes  das  Subprocuradorias-Gerais  de  Justiça  para
Assuntos  de  Planejamento  Institucional  dos  Ministérios  Públicos  do
Paraná,  de  Santa  Catarina  e  do Rio  Grande do Sul,  que  se  reuniram
em  24  de  julho  na  sede  do  MPPR,  em  Curit iba,  a  fim  de  discutir
iniciativas de integração entre as áreas de planejamento dos MPs da
região.  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: junho e julho de 2017

RESULTADOS OBTIDOS: material produzido e apresentado no Encontro.


