
 

Relatório de Atividades – 2018 
Departamento de Desenvolvimento Organizacional – DDO 

 
 
 
As principais ações desenvolvidas pelo Departamento de Desenvolvimento Organizacional 
foram as seguintes: 
 
 
AÇÃO 1: Gestão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Consiste na gestão de processos e documentos a serem 
automatizados no sistema, oferecendo suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de 
tais processos e documentos. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 

⮚ atendimento ao público interno no saneamento de dúvidas sobre o sistema; 

⮚ suporte às áreas com processos implantados em 2017; 

⮚ gerenciamento das permissões de acessos excepcionais ao SEI Produção através de 
planilha de sincronização diária; 

⮚ revisão dos processos, execução de testes no SEI Beta e implantação de  2 (dois) 
processos do Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução 
(CAEx/NI) referente à tramitação do Relatório de Informações Financeiras (RIF) do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); 

⮚ avaliação e melhoria dos processos do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional (CEAF) para implantação no SEI; 

⮚ execução de testes no SEI Beta e implantação de 10 processos do CEAF referentes 
à administração de estágios; 

⮚ parametrização de 5 processos do CEAF no SEI Beta referentes à administração de 
estágios; 

⮚ parametrização de 4 processos do CEAF no SEI Beta referentes à administração de 
voluntários; 

⮚ definição do processo, execução de testes no SEI Beta e parametrização no SEI 
Produção do processo de solicitação de publicação no Diário Eletrônico do MPPR. 

 
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: fevereiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 

⮚ mapeamento e diagnóstico do Núcleo de Combate aos Crimes contra a Ordem 
Tributária; 

⮚ mapeamento do fluxo do Inquérito Policial do Núcleo de Análise de Inquéritos 
Policiais – NAIP; 

⮚ mapeamento do fluxo de comunicação dos crimes contra a População de Rua; 

⮚ mapeamento das Promotorias de Justiça de Infrações Penais contra Criança, 
Adolescente e Idoso; 

⮚ mapeamento do fluxo do Inquérito Policial Eletrônico em Pinhais e nas Promotorias 
de Justiça da Auditoria Militar. 

 
AÇÃO 3: 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 em relação à 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: 2018                                                                                                  
 
RESULTADOS OBTIDOS: Implantação da Secretaria Unificada na Comarca de Guarapuava. 

 
AÇÃO 4: 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 atividades, assegurando o alinhamento dos mesmos 
aos objetivos estratégicos da instituição. 
 
PERÍODO DE ELABORAÇÃO: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 

Propostas Aprovadas: 

➢ revisão do Regulamento do Programa de Concessão de Auxílio Financeiro e Apoio 



 

às Atividades de Aprimoramento Profissional e Cultural no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Paraná. Aprovado pela Resolução nº 253/2018, de 17 de 
janeiro de 2018; 

➢ revisão dos 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. Aprovado pela Resolução nº 
3211/2018, de 8 de junho de 2018; 

➢ proposta de Resolução que torna obrigatória aos órgãos de execução de 1º grau a 
adoção de e-mail institucional de unidade, previsto pela Portaria nº 05, de 7 de abril 
de 2016, da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 
Institucional. Aprovada pela Resolução nº 3203/2018, de 7 de junho de 2018; 

➢ revisão da Minuta de Resolução sobre Emissão de Certidões, pelo MPPR, relativas 
às rotinas padronizadas de notícia de fato, procedimento preparatório, inquérito 
civil, procedimento administrativo e procedimento investigatório criminal. 
Aprovada pela Resolução nº 3551/2018, de 26 de junho de 2018; 

➢ revisão da estrutura organizacional da SUBADM, alterando a Resolução nº 5388, de 
31 de outubro de 2017 e seu Anexo - Regulamento Interno da Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Administrativos – SUBADM. Aprovada pela 
Resolução n° 4329/2018, de 31 de julho de 2018; 

➢ instituição dos Grupos de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e 
Urbanismo (GAEMAs). Aprovada pela Resolução nº 4859/2018, de 28 de agosto de 
2018. 

 

Propostas encaminhadas à aprovação do PGJ: 

➢ regulamentação do Plantão do Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR em 
primeiro grau de jurisdição, doravante denominado Plantão Ministerial. 
(Encaminhada ao GAB/PGJ em 9/05/2018 – Protocolo nº 29.385/2017); 

➢ instituição do teletrabalho, em caráter experimental e através de projeto-piloto, no 

âmbito da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento 

Institucional. (Encaminhada ao GAB/PGJ em 14/06/2018 – Protocolo nº 

13.404/2018); 

➢ instituição da Política Estadual de Atendimento ao Público no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Paraná – MPPR. (Encaminhada ao GAB/PGJ em 13/09/2018 
– Protocolo nº 20.448/2018); 

 
➢ definição das atribuições da Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento ao 

Público, unidade criada para executar a política, no âmbito do MPPR. (Encaminhada 
ao GAB/PGJ em 29/10/2018); 

 
➢ reestruturação da área de Comunidades no âmbito da Comarca de Curitiba, 



 

disciplinando as atribuições gerais da Promotoria de Justiça de Comunidades e o 
atendimento ao público, por meio da Central de Atendimento de Curitiba. 
(Encaminhada ao GAB/PGJ em 29/10/2018); 

 
➢ redistribuição de serviços afetos ao Ministério Público na comarca de Maringá. 

(Encaminhada ao GAB/PGJ em Nov/2018); 
 

➢ redistribuição de serviços afetos ao Ministério Público no âmbito das Promotorias 
de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 
CURITIBA. (Encaminhada ao GAB/PGJ em 20/12/2018). 
 

 
 Propostas em Andamento: 

 
➢ criação, em âmbito estadual, do Núcleo de Política Agrária do Ministério Público do 

Estado do Paraná, vinculado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça de Proteção aos Direitos Humanos – CAOPDH na área de Direitos 
Constitucionais. (Encaminhada à apreciação do CAOPDH, em 07/03/2018 – 
Protocolo nº 19.166/2017)); 

➢ regulamentação do Teletrabalho, em caráter experimental e através de projeto-
piloto, no âmbito da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de 
Planejamento Institucional; 

➢ instituição do regime especial de sobreaviso para os servidores da área de 
Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná. 
(Protocolo 21.405/2016). 

 
AÇÃO 5: 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: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 259 processos analisados, resultando em 143 Informações, 57 
Manifestações Técnicas e 59 despachos elaborados, 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; 



 

➢ estudos para normatização de serviços e atividades. 

 
AÇÃO 6: 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: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: Banco de dados atualizado mensalmente, disponível para subsidiar 
decisões institucionais. 
 
 
AÇÃO 7: Manutenção de Banco de Dados com Legislação de interesse Institucional 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Compilar normativas de interesse do MPPR, em geral, e do DDO, em 
especial, por meio de pesquisas em sites do CNMP, CNJ, Presidência da República, TJ-PR, 
Governo do Estado, Assembleia Legislativa, entre outros. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 175 normativas de interesse do MPPR compiladas e disponíveis 
para consulta interna da SUBPLAN. 
 
AÇÃO 8: 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: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: planilha atualizada dos códigos identificadores de cargos/vagas de 
membros no MPPR. 
 
 
AÇÃO 9: Projeto: Definição de Atribuições das Áreas de Atuação do MPPR 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Trata-se de um projeto a para identificar as áreas de atuação do 
MPPR, e definir o que o Ministério Público do Estado do Paraná pode e deve fazer em cada 
uma delas, detalhando as atividades que devem ser desenvolvidas e formalizando-as por 
meio de Resolução do Procurador-Geral de Justiça. 
 



 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: agosto a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: elaborado o planejamento do projeto com a realização das 
seguintes ações: 
 

➢ identificação das áreas de atuação do MPPR, classificadas em três grupos: criminal, 
cível e especializada; 

➢ estudo preliminar de cada área de atuação no que se refere à legislação pertinente, 
incluindo a LOMPPR e a Resolução nº 93/2013 – TJPR; 

➢ elaboração de e-mail padrão para ser enviado aos Promotores de Justiça das 
respectivas áreas de atuação, solicitando a participação no projeto; 

➢ elaboração de modelo de minuta de Resolução para definição das atribuições das 
áreas de atuação. 

 

AÇÃO 10: Elaboração de cursos para Organização de Secretarias e para Capacitação de 

Membros e Servidores em Atendimento ao Público 

DESCRIÇÃO SUCINTA: O curso de Organização de Secretarias tem o objetivo de preparar 

integrantes de unidades de Secretaria para uma 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. Já o curso para Capacitação de Membros e 

Servidores em Atendimento ao Público é de fundamental importância, haja vista essa 

atividade ter sido identificada como competência institucional, razão pela qual se faz 

necessário o seu desenvolvimento. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: janeiro a dezembro 

RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ revisão dos módulos do curso “Organização de Secretarias” e encaminhados ao 
CEAF para inserção na plataforma EAD; 

➢ elaboração e revisão dos módulos 1 e 2 do curso “Capacitação de Membros e 
Servidores em Atendimento ao Público”. 

 
 
AÇÃO 11: Revisão do Conteúdo do Curso EAD de Rotinas Administrativas Extrajudiciais 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Promover a atualização do conteúdo do curso de Rotinas 



 

Administrativas Extrajudiciais, de forma a contribuir para o desenvolvimento da 
competência de gestão de Promotoria. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: março a julho 
 
RESULTADOS OBTIDOS: Revisão realizada pela SUBPLAN e Corregedoria e encaminhada ao 
CEAF, que realizou a 5ª e 6ª edição do curso, respectivamente em agosto e outubro de 
2018. 
 
 
AÇÃO 12: Revisão do Conteúdo “Estrutura Organizacional do MP” do Curso EaD MP 
Universitário 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: O conteúdo apresenta os conceitos básicos e a função da estrutura 
organizacional do MPPR; menciona o contexto no qual os Ministérios Públicos se inserem, 
abordando também suas prerrogativas, atribuições e aspectos legais; e apresenta a 
macroestrutura organizacional do Ministério Público do Estado do Paraná, representada 
pelo organograma, onde é possível conhecer as atribuições de cada órgão que integra a 
Instituição. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: outubro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: Conteúdo revisado e atualizado. 
 
 
AÇÃO 13: 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, servidores 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: janeiro a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: informações atualizadas. 

 

AÇÃO 14: Grupo de Trabalho de Gestão de Processos CNMP 

 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Fomentar e facilitar a adoção da gestão de processos no âmbito dos 
MPs. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 



 

➢ participação nos fóruns semestrais; 

➢ participação do MPPR na 1ª Mostra Nacional de Processos do CNMP realizada de 9 
a 11 de outubro na sede do Ministério Público do Estado de Pernambuco em Recife. 
O tema do evento foi “Processo como ferramenta de execução da estratégia”; 

➢ apresentação, pelo MPPR, de três iniciativas: Novas Práticas do Ministério Público 
em Inquéritos Policiais (NAIP/MPPR), Procedimentos Institucionais Finalísticos e 
Grupo de Trabalho de Processos Administrativos (GTPA). 

 

AÇÃO 15: Elaboração do Código do MPPR 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: o projeto surgiu da necessidade de se dispor de um ato legal que 
discipline a criação e/ou alteração das Promotorias de Justiça e demais unidades 
ministeriais em primeiro grau de jurisdição, além de confirmar a estrutura já existente no 
âmbito do Estado do Paraná. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: agosto a novembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ elaboração de planilhas contendo os dispositivos do Código Judiciário e da 
Resolução nº 93 do TJPR, bem como da Lei Orgânica do MPPR; 

➢ reuniões para análise de cada dispositivo, a fim de verificar quais devem ter um 
correspondente no Código do MPPR, bem como acréscimo de dispositivos 
necessários que ainda não existem; 

➢ mapeamento do processo de criação de seções judiciárias, comarcas, varas e cargos 
de juiz no TJPR, com base na respectiva legislação. 

 

AÇÃO 16: 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: janeiro a dezembro 

 

RESULTADOS OBTIDOS: Utilização da plataforma 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 17: Proposta de Regionalização das Promotorias de Justiça Criminais 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Aprimorar o trabalho realizado pelas Promotorias de Justiça Criminal 
da Capital com vistas à obtenção de melhores resultados na atuação criminal no âmbito de 
Curitiba, a fim de tornar um modelo de atuação no Estado do Paraná. A participação do 
DDO no projeto envolveu a proposição de alternativas de divisão regional do serviço das 
Promotorias de Justiça. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: maio a dezembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: Regionalização aprovada com definição de redistribuição de 
serviços para os 3º Promotores de Justiça de cada Promotoria de Justiça Criminal. 
 

AÇÃO 18: Atendimento ao Público: Política Estadual e Reestruturação do Atendimento 

em Curitiba; Central de Atendimento 

DESCRIÇÃO SUCINTA: participação na consolidar, no âmbito do MPPR, de uma política 

estadual e permanente de aperfeiçoamento das estratégias, dos mecanismos e dos 

sistemas de atendimento ao público. Atualização do diagnóstico e reestruturação do 

atendimento em Curitiba, especialmente no âmbito da Promotoria das Comunidades. 

Apoio na implementação do projeto estratégico “Central de Atendimento ao Cidadão”, que 

tem por finalidade instituir uma unidade do Ministério Público voltada ao acolhimento 

inicial de demandas individuais e coletivas. 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: março a dezembro 

RESULTADOS OBTIDOS: 

   

➢ diagnóstico e proposta de reorganização da estrutura e dos processos de trabalho 
da Promotoria das Comunidades; 

 
➢ instituição da Política Estadual de Atendimento ao Público no âmbito do MPPR e 

criação da Coordenadoria da Política; 
   

➢ implantação da Secretaria Unificada com Central de Atendimento na Comarca de 
Umuarama. 
 

AÇÃO 19: Gestão da Estrutura Organizacional do MPPR nos Sistemas Informatizados 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Manter atualizado banco de dados das unidades organizacionais e 
lógicas do MPPR, de forma a garantir a padronização de suas informações nos diversos 
sistemas utilizados pela Instituição, a correta transmissão de dados entre eles e o suporte 



 

para a automação e informatização das rotinas (finalísticas e administrativas) do MPPR. 
Contato com as unidades interessadas, além do DTI, DGP, SUBPLAN/NA e Secretaria do 
Gabinete do PGJ para migração de dados e manutenção do histórico das unidades nos 
sistemas. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 

➢ criação de 405 unidades; 

➢ alteração de 221 unidades; 

➢ desativação de 1006 unidades; 

➢ revisão da base de unidades do Sistema de Estágios para que este passe a ser 
alimentado pelo CADU; 

➢ revisão da base de unidades do JURAI Patrimônio para a correta migração dos dados 
para o SICCAP, sistema alimentado pelo CADU. 

 
AÇÃO 20: Suporte no uso de e-mail institucional para unidades do MPPR 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Suporte às unidades que solicitam a concessão do e-mail, realizando 
contatos telefônicos para orientar os usuários no cadastramento e na utilização do e-mail 
institucional de unidades do MPPR. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: atividade contínua 
 
RESULTADOS OBTIDOS: criação de 271 contas de e-mail de unidade, e auxílio no 
cadastramento inicial dos usuários 
 
AÇÃO 21: e-PROMP 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Participação como área de Processos de Trabalho na elaboração e 
desenvolvimento do Sistema e-PROMP, que visa a substituição do atual sistema PRO-MP, 
sistema de Registro, Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas 
Extrajudiciais do MPPR, além de implantar o processo extrajudicial eletrônico. O projeto 
tem como objetivo a futura integração com o sistema PROJUDI. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: maio a dezembro de 2018 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 

⮚ desenhos preliminares do registro de Atendimento, Notícia de Fato e do 
Procedimento Administrativo; 

⮚ fluxogramas do registro de Atendimento, Notícia de Fato e Procedimento 
Administrativo no sistema; 



 

⮚ participação de teste de template do sistema e do grupo de validação das 
funcionalidades. 

 
AÇÃO 22: Estudo sobre as atribuições de Meio Ambiente 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Levantamento das atribuições das Promotorias de Justiça da área do 
meio ambiente, com vistas a identificar se a competência cível e criminal estão sendo 
realizadas pela mesma promotoria, em consonância com orientação do CNMP. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: março 
 
RESULTADOS OBTIDOS: levantamento realizado e encaminhado ao CAOP MAHU. 
 
 
AÇÃO 23: Estudo Comparativo das Unidades de Execução de 1º Grau do Foro Central da 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba 
 
DESCRIÇÃO SUCINTA: Uma vez que inexiste padronização na nomenclatura de unidades 
nos sistemas da instituição, o inter-relacionamento de informações se torna inviável para 
execução em aplicativos de BI (Qlik Sense). Dessa maneira, como as unidades ministeriais 
de 1º Grau de Curitiba tem o menor grau de padronização, foi necessário realizar 
levantamento para subsidiar decisões de provimento de cargo de servidores e estagiário, 
bem como, análise de necessidade de criação/extinção de Promotorias de Justiça. 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: agosto a setembro 
 
RESULTADOS OBTIDOS: 
 

⮚ elaborado levantamento de dados de estrutura de 90 unidades e cruzamento com 
dados de produtividade nos sistemas PROJUDI e PRO-MP; 

 

⮚ apresentados dados e conclusões do estudo ao SUBPLAN. 


