


PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA GESTÃO PGJ 2016-2018

APRESENTAÇÃO

Imbuído pelo  compromisso  de  viabilizar  a  concretização  de  “um Novo Ministério  Público”,  que  seja  moderno,  realista,  planejado,
responsável,  resolutivo, combativo e ético,  guiado pela harmonia interna, união, respeito,  valorização dos membros, celeridade na
movimentação da carreira, estabilidade de posicionamentos, coerência, honestidade, transparência, firmeza nas ações, eficiência e zelo
pelo patrimônio público e pela proteção aos direitos e interesses do povo, destinatário final da atuação ministerial”, deu-se início a
Administração Superior do Ministério Público do Paraná para o período de 2016-2018. 

Adotou como parâmetro as propostas apresentadas na Carta de Gestão,  as quais foram previa e amplamente discutidas com os
integrantes do MPPR, assim como as constantes demandas sociais e de reordenamento institucional,  que exigiram o permanente
aprimoramento da proposta e o desenvolvimento de ações planejadas, coordenadas e monitoradas.

O presente Relatório da Gestão 2016-2018 consiste em uma prestação de contas aos membros, servidores e estagiários do Ministério
Público do Estado do Paraná acerca das ações empreendidas para o cumprimento da sua missão constitucional de defender a ordem
pública, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. Em especial, pretende representar a efetividade de sua
intervenção e de seu correspondente impacto junto à sociedade paranaense, ao tempo em que busca nortear o processo de construção
e aperfeiçoamento da atuação institucional e de preservação da memória.

O  documento  está  subdividido  em  eixos  temáticos,  a  saber:  1.  Planejamento  e  Atuação  Institucional;  2.  Gestão  de  Pessoas  e
Qualificação Funcional; 3. Alianças Externas, Termos de Cooperação e Colaboração Interinstitucional; 4.Tecnologia da Informação; 5.
Comunicação Institucional; 6. Infraestrutura; 7. Execução Orçamentária e Financeira.



1. PLANEJAMENTO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

O Planejamento Institucional, centrado na vertente estratégica e representado pelo GEMPAR 2010/2018, é um importante instrumento
para maior eficácia da intervenção ministerial, estabelecendo diretrizes em relação ao conjunto de eixos considerados prioritários, de
modo  a  promover  de  forma  integrada  a  articulação  entre  a  intervenção  finalística,  os  processos  de  trabalho  e  a  tecnologia  da
informação. 

Neste sentido, os Projetos Institucionais constituem um meio para implementar ações de aprimoramento e obter melhores níveis na
prestação dos serviços ofertados à sociedade, nas diversas áreas de atuação. Enquanto parte do Planejamento Estratégico (GEMPAR
2010 – 2018), e diretamente associados a sua implementação, auxiliam o MPPR no alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos.

Destacam-se os seguintes Projetos Institucionais em andamento no período da atual gestão:



Enquanto os Projetos Institucionais constituem a operacionalização das ações para alcançar os objetivos estratégicos da instituição, os
Planos de Ação envolvem o conjunto de iniciativas que sistematizam o planejamento proposto.

Projetos Institucionais
Consumidor Vencedor Projeto PHLIS
Produtos de Origem Animal Regiões Metropolitanas
+ Vagas na Educação Infantil Regularização Fundiária

Saneamento Básico

Projeto MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas
Geração Atitude Agrotóxico

Governança Ambiental

Atuação Prisional e Execução Mata Atlântica em pé
Direito Humano à Alimentação Adequada e o SISAN Recursos Hídricos
MP Restaurativo e a Cultura de Paz Rede Ambiental
Projeto Semear Movimento Paraná sem Corrupção

Transparência nos Municípios

Projeto MP Inclusivo – Mais Acessibilidade

Mobilidade Urbana SUSCOM+

Atuação integrada para a Área da Infância e Juventude – 
Pano de Atuação “Cenário e olhares sobre o Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária das crianças e 
adolescente no Estado do paraná”
CidadanizArte - Educação e Cidadania

João Cidadão - um jeito simples de entender seus 
direitos

Projeto SUAS – Sistema de Monitoramento da política 
de Assistência Social
Soberania Alimentar, Direito Humano à Alimentação 
Adequada e o PNAE



Com efeito, as principais realizações do Ministério Público do Estado do Paraná estão traduzidas em planos de ação, e são resultantes
do comprometimento de seus integrantes, na busca da melhoria contínua e de um movimento dinâmico, orientado ao alcance dos
resultados pretendidos.

No período de 2016 e 2017, a efetivação do planejamento estratégico nas perspectivas setoriais e regionais foi assegurada com a

apresentação de planos de ação, totalizando 1.722 (hum mil, setecentos e vinte e duas) iniciativas alinhadas aos objetivos estratégicos

do MPPR.  De acordo com série histórica desde 2014, quando os registros tiveram início,  observa-se que o número de iniciativas

contidas nos Planos teve um aumento significativo, elevando a média por Promotoria. 

Cabe  assinalar  que  algumas mudanças  foram implementadas  na  metodologia  no  início  de  2016  para  uma melhor  elaboração  e
apresentação  dos  respectivos  Planos,  e  talvez  justifiquem  o  crescimento  do  número  de  iniciativas  num  movimento  de  maior
aproximação e organização da atuação finalística, assim como dispositivos novos foram colocados à disposição de Promotores e
Procuradores, a exemplo de:
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Caderno de Iniciativas: consolidação de contribuições oferecidas pelas Promotorias de Justiça em seus Planos
Setoriais de anos anteriores, analisadas em conjunto com Centros de Apoio, Corregedoria e coordenadorias de
projetos em curso, e de compromissos assumidos pelo Ministério Público Paranaense junto ao CNMP e ao CNPG.

Formulário eletrônico para apresentação do Planos Setoriais e Regionais de Ação pelas Promotorias de Justiça
em plataforma  LimeSurvey,  constituindo-se  em  uma importante  ferramenta  para  o  processo  de  planejamento
institucional, tornando mais ágil e eficiente a apresentação e análise dos Planos.

Passo a  passo para  os  Planos Setoriais  de Ação:  detalhamento  das etapas  de  elaboração  dos  Planos
Setoriais de Ação pelas Promotorias de Justiça. Representa um aprimoramento da antiga descrição das etapas
de elaboração  dos planos,  com introdução  de elementos  visuais  e  texto  didático  para  auxiliar  e  facilitar  a
atividade do planejamento estratégico.

Plataforma Atuação:  desenvolvida e disponibilizada em versão teste na intranet para o acesso facilitado e
integrado de informações e ferramentas de apoio à atuação ministerial. Resultado de um esforço colaborativo, a plataforma conta com
aplicações que destacam boas práticas dos integrantes do MPPR, monitoram as informações do atendimento ao público, expõe dados
de visitas e inspeções, representa os indicadores socioeconômicos por tema, município e comarca e geolocaliza no mapa do Paraná os
equipamentos e serviços vinculados às políticas públicas. A ideia é que a plataforma seja continuamente ajustada e qualificada por meio
das críticas e sugestões formuladas pelos usuários.





1.1 Atuação em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais

A atuação do MPPR em 1º e 2º graus, no ano de 2016, totalizou 2.667.002 registros de movimentações processuais judiciais e em
procedimentos extrajudiciais nos respectivos sistemas informatizados do PROJUDI, PRO-MP e PJE1, enquanto que, em 2017, foram
registradas 2.871.321. Estas informações sinalizam a amplitude e o volume da intervenção ministerial em todo o estado do Paraná, e
permitem a visualização das respectivas Comarcas e entrâncias. 

1Essas  intervenções  contemplam  manifestações,  ciências,  oitivas,  razões  e  contrarrazões  em  processos  judiciais,  assim  como
instauração, encerramento e feitos em andamento (NF, PP, IC, PA, PIC e IP); e atendimento ao público registrados.



A incorporação desses dados tem importado em aprimoramento da coleta e aprofundamento da análise acerca do significado dos
números de registros relativos aos esforços empreendidos no âmbito de cada Unidade.

1.1.1 Atuação Judicial

Vale enfatizar que o alto índice de registros de atuação judicial está positivamente impactado pela expansão do processo eletrônico
judicial em todas as competências em 1º grau, e denota elevada eficiência na tramitação em juízo.



1.1.2 Atuação Extrajudicial



A atuação  extrajudicial  do  MPPR,  a  qual  engloba  notícias  de  fato,  procedimentos  preparatórios,  inquéritos  civis,  procedimentos
administrativos e procedimentos investigatórios criminais, totalizaram 212.335 esforços registrados no sistema PRO-MP em 2016 e
212.474 em 2017.

Outrossim,  verifica-se  que  não  há  grandes  discrepâncias  entre  as  médias  anuais  de  esforços  extrajudiciais  por  entrância,
permanecendo em torno de 42.400.

As áreas de intervenção com maior número de registro, tanto em 2016 como 2017 foram: infância e juventude, saúde e patrimônio
público. 





Observa-se, em 2016, a proporcionalidade entre as entrâncias, prevalecendo o registro da intervenção judicial na faixa de 72 a 82% em
relação ao todo2. Há, também, similaridade de movimentações extrajudiciais entre as entrâncias, representando entre 18 e 28%. Em
2017, ocorre a mesma proporcionalidade entre as entrâncias, com registro da intervenção judicial na faixa de 73 a 79% em relação ao
todo e movimentações extrajudiciais entre 21 e 27%, o que denota um pequeno incremento nas movimentações extrajudiciais em
relação as judiciais se comparado ao ano anterior.

2  Neste cômputo estão incluídos os registros de atendimento ao público e inquéritos policiais.



1.1.3 Atendimento ao Público

Há que se assinalar que a Instituição vem, sucessivamente, implementando diferentes modalidades de atendimento ao público, como o
atendimento descentralizado nos Foros de Curitiba3,  nos  bairros dos municípios-sede das Comarcas,  nos demais  municípios  que
compõem a Comarca e nas Centrais de Atendimento, o que representa forte alinhamento com o objetivo estratégico de intensificar a
interação com a sociedade.

Em 2016, foram implantadas as Centrais de Atendimento no Foro Central  da Comarca da Região Metropolitana de Maringá e da
Comarca de Ponta Grossa, e dado continuidade às atividades desenvolvidas nas já existentes (Cianorte e Londrina). Foram, ainda,
contratados servidores efetivos para atuar especificamente nas Centrais de Atendimento das Comarcas de Londrina, Ponta Grossa e
União da Vitória. Encontram-se em fase de planejamento e implantação as Centrais em Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama e Curitiba.

A partir de abril de 2016, com a disponibilização do Módulo de Atendimento do sistema PRO-MP, registrou-se 73.529 atendimentos ao
público no MPPR, tendo como maior demanda os temas de família (34,86%); saúde (22,80%) e Idoso (8,70%). Em 2017 houve um
expressivo aumento nos registros de atendimentos ao público, totalizando 118.692, tendo como maiores demandas os temas de família
(30,84%, saúde (23,87%) e apoio jurídico (8,22%).

3  Os Fóruns Descentralizados em Curitiba – Cidade Industrial (CIC), Pinheirinho, Santa Felicidade, Boqueirão e Bairro Novo – foram implantados
com o objetivo de descentralizar o Poder Judiciário e o Ministério Público, aproximando-o da população e garantindo o acesso à justiça.







1.1.4 Inquéritos Policiais

O total de esforços em inquéritos policiais, no ano de 2016, foi de 313.185 e, em 2017, de 341.378, contabilizando-se os procedimentos
de instauração, encerramento e inquéritos policiais em andamento.







Importante demarcar que, em 2016, houve baixa substancial, por denúncia ou arquivamento. Em relação à 2015, por exemplo, havia
168 mil inquéritos em tramitação (168.005). Já no final de 2016, apesar de terem sido registrados, durante o ano, 72 mil (72.590) novos
inquéritos,  o  acervo caiu  para 146 mil  (146.182),  representando uma redução de 13%. Para  conquistar  esse resultado,  o  MPPR
encerrou em torno de 94.400 inquéritos policiais, sendo que em 54 mil deles foram oferecidas denúncias. A análise deste comparativo
demonstra, portanto, um esforço da instituição em se tornar cada vez mais célere e resolutiva. Como pode-se observar, em 2017
mantém-se o esforço de tratamento dos inquéritos policiais, com continuidade de minimização do passivo.



1.2 Processo de Regionalização Estruturada da Atuação Ministerial

Em atendimento ao objetivo estratégico de ampliar a regionalização da ação institucional (GEMPAR 2010/2018) foram desenvolvidos
estudos que fundamentam a proposta de integração e articulação da atuação especializada regional visando conferir maior efetividade
nas respostas institucionais. Para tanto, a proposta organiza a ação ministerial em treze regionais com o propósito de unificar estruturas
administrativas, otimizar recursos materiais, humanos e financeiros, além de orientar a intervenção planejada e o monitoramento de
indicadores, aortando os resultados obtidos.

Na continuidade do processo de regionalização da atuação ministerial, até 2017, o MPPR havia estruturado 08 (oito) Grupos de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO); 11 (onze) Grupos Especializados na Proteção do Patrimônio Público e Combate
à Improbidade Administrativa (GEPATRIAS); 18 (dezoito) Unidades Regionais de Apoio Técnico Especializado (URATEs); e 12 (doze)
subBacias para fortalecer a atuação regionalizada da instituição do Meio Ambiente que estão sendo ampliadas para Grupos de Atuação
Especializada em Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo (GAEMA). 

Importante ressaltar que, durante o período, instalou-se o GAECO em Francisco Beltrão e em Ponta Grossa, bem como o GEPATRIA
em União da Vitória e um Núcleo no Litoral, em continuidade à política de criação de unidades regionais especializadas para atuar, de
modo  conjunto  e  integrado,  na  proteção  ao  patrimônio  público,  tanto  na  repressão  penal,  como  no  combate  à  improbidade
administrativa. 

Destaca-se, ainda, a criação do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), por meio da Portaria nº 550/2018 (de
31 de janeiro de 2018), vinculado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais,
tendo por finalidade a atuação preventiva e proativa, em âmbito estadual, na prestação eficaz de serviços de segurança pública à
sociedade. 



2. GESTÃO DE PESSOAS e QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL

2.1 Evolução do quadro de membros, servidores e estagiários

Para garantir que o dimensionamento do quadro de integrantes do MPPR esteja alinhado às demandas institucionais, a SUBPLAN
passou a adotar uma série de critérios que ajudam a assegurar maior precisão, equilíbrio e transparência na criação e disponibilização
de cargos de membros, servidores e estagiários. Dentre os critérios que são considerados atualmente para este dimensionamento,
pode-se citar:

Critério Importância Parâmetros utilizados Fonte das informações

Porte da Comarca

Considerar a realidade de 
população atendida pelas 
respectivas Promotorias de 
Justiça, bem como sua 
tendência em longo prazo.

- Tipo de entrância (inicial, 
intermediária, final, foros centrais)
- Quantidade de munícipios da 
comarca
- Número de habitantes atual e 
tendência de crescimento até 2030.
- Número de habitantes por promotor

- Censo IBGE 2010
- Estimativa de população do 
IBGE para 2017
- Projeção Populacional do 
IPARDES para o periodo de 
2017 à 2040

Estrutura comparada – Ideal x Real
(considera as resoluções que 
estabelecem quantidades mínimas de 
servidores e estagiários para as 
Promotorias de Justiça e efetua a 
comparação com outras comarcas de 
mesmo porte e/ou com atribuição 
semelhante)

Verificar se a estrutura de 
pessoal existente nas 
Promotorias de Justiça encontra-
se aderente aos padrões 
mínimos estabelecidos e 
também se possui coerência 
com a estrutura disponibilizada 
em outras comarcas de mesmo 
porte.

- Número de membros (titulares e 
substitutos)
- Número de servidores (efetivos e 
comissionados)
- Número de estagiários (ensino 
médio, graduação e pós-graduação

- Diário Oficial Executivo
- Resolução nº 34/2013 (critérios
de estrutura mínima para 
Promotorias de Justiça)
- Resolução nº 4172/2016 
(critérios para distribuição de 
vagas de estágio)
- Relatórios JURAI



Critério Importância Parâmetros utilizados Fonte das informações

Demanda comparada - quantitativa
(em relação a outras comarcas de 
mesmo porte, em uma amostragem de 
+ ou – 10% de nº de habitantes)

Verificar o volume de demandas 
atendidas pelas respectivas 
Promotorias de Justiça, em 
comparação a outras de mesmo 
porte, buscando equidade na 
concessão de pessoal para as 
unidades.

- Quantidade de demandas judiciais
- Quantidade de demandas 
extrajudiciais
- Quantidade de inquéritos policiais 
- Quantidade de atendimentos 
- IPC – índice de produtividade 
comparável*

- Relatórios PRO-MP
- Relatórios PROJUDI
- Relatórios de Business 
Inteligence - BI

Demanda comparada - qualitativa
(em relação a outras Promotorias de 
Justiça com atribuição semelhante, ou 
mesmo comparando com outras 
Promotorias da mesma comarca)

Verificar a natureza de demandas
atendidas pelas respectivas 
Promotorias de Justiça, em 
comparação a outras de mesma 
atribuição, evitando que a análise
meramente numérica distorça as 
projeções.

- Quantidade de demandas judiciais
- Quantidade de demandas 
extrajudiciais
- Quantidade de inquéritos policiais 
- Quantidade de atendimentos 
-  IPC – índice de produtividade 
comparável*

- Resoluções de distribuição de 
atribuições
- Relatórios PRO-MP
- Relatórios PROJUDI
- Relatórios de Business 
Inteligence - BI

* O Índice de Produtividade Comparável (IPC) é a divisão do volume total de serviço pela quantidade de horas-dia, sendo útil para se comparar o nível de
produtividade entre unidades do MPPR. A princípio, quanto maior o IPC, maior a eficiência da unidade.

Tais melhorias nos critérios de dimensionamento de pessoal permitiram a evolução do quadro de integrantes do MPPR ao longo de toda
a gestão, conforme demonstrado nas figuras a seguir.



Pelo quadro acima, verifica-se um acréscimo geral de 18,6% no quadro de integrantes do MPPR, passando de 3.761 integrantes em
2015 para 4.462 integrantes em 2017, distribuídos da seguinte forma:

• Membros: acréscimo de 4,3%, com a contratação de 27 novos promotores de Justiça;

• Servidores: acréscimo de 21,1%, com a contratação de 329 novos servidores;

• Estagiários: acréscimo de 23,5%, com a contratação de 345 novos estagiários.
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Evolução do Quadro de Integrantes no Período de 2016 a Dezembro de 2017

Antes 2016 2017 Total no Período
Procuradores de Justiça 108 108 108 + 0 0,0%

628 647 655 + 27 4,3%

Servidores 1560 1782 1889 + 329 21,1%
Estagiários 1465 1748 1810 + 345 23,5%
Total de integrantes 3761 4285 4462 + 701 18,6%

Promotores de Justiça 
(Titulares e Substitutos)



O aumento significativo no grupo de servidores (21,1%) e estagiários (23,5%) repercute diretamente na força de trabalho, assegurando
condições estruturadas de enfrentamento das demandas cotidianas, principalmente no interior do Estado. A evolução desses quadros
também demonstra o esforço institucional em estabelecer crescimento equânime de estrutura de pessoal em todos os setores, conforme
demonstrado nos quadros a seguir.

Período: Dezembro de 2015 a Dezembro de 2017

Evolução do Quadro de Servidores por Área 

Servidores 2015 2016 2017 Total no Período

920 1055 1139 + 219 19,2%

159 182 193 + 34 17,6%

Área Meio 315 362 366 + 51 13,9%

CAOP´s 166 183 191 + 25 13,1%

Total de servidores 1560 1782 1889 + 329 21,1%
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2.2 Dimensionamento de Pessoal e de Unidades

Ação Importância Institucional Resultados da Gestão

Implantação de Centrais de 
Atendimento

Ampliar os canais de acesso da comunidade aos serviços 
do Ministério Público

- 01 implantação (União da Vitória)
- 03 em implantação (Foz do Iguaçu, Umuarama e 
Curitiba)

Criação de unidade

Coordenar investigações, cíveis e criminais, de especial 
gravidade e complexidade, envolvendo autoridades 
detentoras de foro por prerrogativa de função, em todas 
as hipóteses de atribuição originária do PGJ.

- Criação do Núcleo Especial de Atuação em Ilícitos de 
Atribuição Originária na SUBJUR

Reestruturação de unidade
Aprimorar o funcionamento de unidades institucionais, em 
alinhamento aos objetivos estratégicos e às demandas 
institucionais.

- Finalização da reestruturação do Centro de Apoio 
Técnico à Execução e dos CAOPs
- Finalização da reestruturação da Secretaria das 
Promotorias de Justiça Criminal do Foro Central da 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

Definição de critérios para 
distribuição de vagas de 
estágio nas Procuradorias e 
Promotorias de Justiça

Otimizar recursos humanos na área finalística e assegurar
maior transparência institucional, buscando equidade na 
concessão de vagas de estágio.

- Edição da Resolução nº 4.172/2016

Alteração da definição da 
estrutura básica por 
Promotoria de Justiça

Adequar o número de assessores e servidores 
necessários nas promotorias tendo como referência a 
realidade existente, o porte populacional e o volume de 
trabalho das respectivas comarcas.

- Alteração da Resolução nº 34/2013
- Aprovação da Lei nº 19.071/17, criando 85 cargos 
efetivos e 105 cargos em comissão.



2.3 Gestão de Processos de Trabalho

Ação Importância Institucional Resultados da Gestão

Unificação de Secretarias

Aumentar a celeridade na tramitação de feitos, 
racionalizando os processos de trabalho e o 
espaço físico disponibilizado ao MP nos Fóruns,
bem como melhorar o aproveitamento da força 
de trabalho.

- 01 implantação (União da Vitória)
- 04 em avaliação (Guarapuava, Castro, 
Telêmaco Borba e Umuarama)

Elaboração ou revisão de Procedimentos 
Institucionais

Estabelecer padrões e uniformidade para a 
execução de processos e atividades na 
instituição, além de servir de base para o 
treinamento de novos integrantes.

- 08 Procedimentos de Apoio Finalísticos 
elaborados
- 04 Procedimentos Institucionais 
Administrativos elaborados
- 05 Procedimentos Institucionais Finalísticos 
revisados (NF, IP, PP, IC e Juntadas)

Implantação de sistema 
informatizado para a tramitação 
de protocolos.

Agilizar a tramitação de processos 
administrativos e reduzir a utilização de papel.

- Iniciada a implantação do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI em outubro/17.



2.4 Qualificação funcional

Na perspectiva do objetivo estratégico de aperfeiçoar a qualificação do capital humano do MPPR, a nova gestão fundamentou-se em
aperfeiçoamento dos processos pedagógicos e de atendimento das demandas internas por ações de capacitação, ao tempo em que
realizou amplas pesquisas e debates com os Promotores e Procuradores de Justiça, Centros de Apoio e Unidades Administrativas para
a formatação dos cursos e eventos de interesse da instituição.

Nesse aspecto, durante toda a gestão, foram realizados 148 cursos e eventos de qualificação, com um total de 6.040 registros de
participação de integrantes do MPPR e 7.429 registros de participação da Comunidade Externa. 



Com o intuito de auxiliar na Importante registrar a ênfase na frequência a cursos e atividades de formação continuada, com a inserção
de cursos, grupos de pesquisas e disponibilização de gravações de webcast. Também foi incrementado o acerco de livros físicos da
biblioteca institucional  em mais de  1.700 exemplares e em um total  de  778  em periódicos e livros  digitais,  com um volume de
investimento que totalizou R$ 1.005.691,22 entre 2016 e 2017.

ACERVO IMPRESSO (AI) ACERVO DIGITAL (AD)

R$ 218.891,22

R$ 786.800,00

Investimentos - Acervo Bibliográfico

Período 2016 e 2017



3. ALIANÇAS EXTERNAS, TERMO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAL ESTABELECIDOS

Na perspectiva do objetivo estratégico voltado ao fortalecimento de alianças externas, em especial, no objetivo de “Aprimorar relações
com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais”, com o intuito de aperfeiçoar a atuação institucional, no período de
2016 a 2017 foram celebrados 69 novos termos de cooperação técnica e 08 termos aditivos para prorrogação de vigência.
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Meio Ambiente
Planejamento e Gestão Estratégica

Saúde
Transparência Pública
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Termos de Cooperação/ Temas - 2016/2017



Dentre os termos de cooperação celebrados há uma grande diversidade de convenentes, compostos por órgãos municipais, estaduais,
federais, universidades públicas e privadas, conselhos de classes profissionais, dentre outros, bem como uma grande variedade de
áreas  de  interesse,  como  saúde,  educação,  meio  ambiente,  habitação  e  urbanismo,  consumidor,  inteligência,  direitos  humanos,
aperfeiçoamento funcional, tecnologia, planejamento etc.

No período de 2016/2017 destacam-se:

i. A manutenção de Convênio com a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Justiça, cujo objeto
trata da implantação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro no Ministério Público do Estado do Paraná;

ii. A manutenção de Termo de Cooperação para formação do Grupo Estadual  de Combate às irregularidades no Mercado de
Abastecimento de Combustíveis, para promoção de ações conjuntas objetivando precipuamente o cumprimento do ordenamento
jurídico que protege tanto o Estado quanto o consumidor de práticas ilícitas relativas ao abastecimento de combustíveis.

iii. A celebração de Termo de Cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público para cessão de uso do software SEI –
Sistema Eletrônico de Informação, que por suas características inovadoras – transparência, economia de recursos públicos e
compartilhamento em tempo real –, representa um processo de modernização das rotinas administrativas do MPPR

iv. A manutenção  de  Termos  de  Cooperação  com o  Observatório  Social  do  Brasil,   Associação  dos  Municípios  do  Paraná  e
Associação das Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, visando fomentar a organização e modernização dos
Poderes Executivo e Legislativo municipais em matéria de transparência na administração pública.

v. A celebração e manutenção de Termos de Cooperação com diversas Universidades, proporcionando ao MPPR assessoramento
técnico-científico em atividades que necessitem da assunção de responsabilidade técnica em variadas áreas de conhecimento,
por todo o território paranaense, com vistas a instruir processos judiciais e extrajudiciais patrocinados ou presididos por Membros
do Ministério Público do Paraná. Entre as Instituições de Ensino Superior, constam:

• Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR



• Universidade Estadual de Londrina – UEM

• Faculdade de Pato Branco – FADEP

• Centro Universitário de Curitiba – UNICURITIBA

• Universidade Paranaense – UNIPAR

• Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE

• Universidade Federal do Paraná – UFPR

• Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR

• Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

• Universidade Positivo

vi. Formalização de Termo de Cooperação com a Controladoria Geral do Estado e com a Universidade Positivo, que resultou no
oferecimento do curso "Transparência Pública e Controle Social", projeto de extensão que visa à promoção da transparência
pública e do controle social, por meio da qualificação dos estudantes a partir da Lei de Acesso à Informação e dos Portais da
Transparência dos poderes Executivo e Legislativo municipais.



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Para assegurar adequados recursos de tecnologia da informação, registram-se as principais iniciativas: 

4.1 Equipamentos e infraestrutura tecnológica

I. Instalação em 50% do parque de equipamentos de licenças do software de gestão de equipamentos,  com funcionalidades de

antivírus, inventário de hardware e software, suporte remoto, segurança e restauração de sistemas operacionais e softwares;

II. Atualização dos equipamentos móveis destinados a membros com a aquisição de 800 Ultrabooks, mais leves e potentes que os

anteriores. Para integrar este equipamento móvel às estações de trabalho, também foram adquiridos 800 dockings station, o que

permite a conexão aos desktops para utilização de múltiplas telas. Valor total da aquisição R$ 5.073.500,00; 

III. Aquisição de 12 (doze) equipamentos de videoconferência, para atendimento às Comarcas de entrância Final;

IV. Implantação da solução de nuvem corporativa para repositório de documentos institucionais com viabilidade de acesso remoto,

para usuários autenticados, de fora da rede do MPPR (MPCloud); 

V. Processo de Compra de 1.300 computadores no valor total: R$4.937.400,00 para substituição de equipamentos que estão fora

do prazo de garantia; 

VI. Para garantir alta disponibilidade do ambiente de armazenamento de dados, foi adquirido nova solução para gerenciamento de

banco de dados (Oracle Enterprise) com mais funcionalidades de gestão e configuração.



4.2 Sistemas de Informações

I. Banco  de  Documentos  -  desenvolvimento  de  solução  para  consulta  de  bases  de  resoluções,  manifestações  e  demais

documentos institucionais de relevância interna e pública;

II. Serviço de integração para envio de dados cadastrais dos membros ao Cadastro Nacional de Membros do Ministério Público, em

atendimento à Resolução nº 78/2011 – CNMP;

III. Manutenção evolutiva  do sistema PROMP,  com implantação  de  diversas  melhorias  funcionais,  em especial,  no  módulo  de

Inquérito Policiais quanto ao cadastro e suas movimentações processuais dos casos de violência doméstica, para envio dos

dados ao Cadastro Nacional de Casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme Resolução nº 135/2016 –

CNMP. Também foi desenvolvido o envio de dados de Inquéritos Civis Públicos e TACs ao CNMP para o Portal de Direitos

Coletivos – CNMP;

IV. Desenvolvimento  e implantação do projeto RAF2017, com captação eletrônica dos dados da atuação funcional, com base nos

registros realizados no PROMP  (quanto aos atendimentos, procedimentos extrajudiciais, inquéritos policiais, processos físicos

em 1º e 2º grau e atos praticados em audiências) e das movimentações realizadas no PROJUDI para processos judiciais em 1º

grau. A solução compreende também serviço de integração para envio dos dados totalizados ao CNMP, em atendimento à

Resolução nº 74/2011 – CNMP;

V.   Desenvolvimento do sistema de SICCAP – Sistema de Patrimônio para cadastro e movimentação de bens móveis;

VI.  Desenvolvimento de painéis de Business Intelligence (BI) para apresentação de informações consolidadas nas seguintes áreas:



Atendimentos, Corregedoria – 1º grau, Corregedoria – 2º grau, Portal da Transparência e  GEPATRIA. Mensalmente é enviado

automaticamente aos membros do MPPR relatório atualizado de sua atuação funcional, com dados extraídos dos sistemas

PROMP e PROJUDI;

VII. Desenvolvimento  da integração do PROMP com o PROJUDI  para  viabilizar  a  distribuição dos processos  em 2º  grau às

Procuradorias de Justiça e Coordenadorias de Recursos, e o cadastramento no PROMP dos pronunciamentos efetuados no

PROJUDI;

VIII. Elaboração do Termo de Referência para aquisição e implantação de Solução Integrada de Tecnologia da Informação (TI),

parametrizável e customizável, para gestão automatizada dos processos de negócio da área administrativa do Ministério Público

do Paraná (MPPR), através da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação,

mapeamento de processos, consultoria e assessoria técnica;

IX. Manutenção evolutiva do sistema Cadastro Único, especialmente em funcionalidades relacionadas ao cadastro e manutenção de

Unidades;

X. Elaboração e envio de informativos, gestão de e-mail, edição de vídeos, gestão e atualização do site do MPPR, envolvendo cerca

de 500 tarefas e chamados.



4.3 Suporte e Atendimento ao Usuário 

Além das áreas de Desenvolvimento e Infraestrutura, o DTI também atua fortemente no suporte e atendimento aos usuários e na
manutenção dos sistemas e serviços existentes, conforme levantamento indicado na sequência:

QUANTITATIVO – ATENDIMENTOS DTI
2016/2017

Total 2016: 14.557
Total 2017: 13.350



5. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Durante a gestão 2016-2018, a comunicação institucional aprimorou-se em diversas frentes, entre elas o relacionamento e a divulgação
do trabalho do MPPR junto à imprensa, o monitoramento da imagem institucional, e a criação de campanhas e materiais de divulgação.
Foram, ainda, criados novos produtos de comunicação como a intranet; o programa de rádio e o whatsapp institucional. Além disso, o
site foi reformulado e o monitoramento da repercussão das ações do MPPR na mídia foi aperfeiçoado com a contratação do clipping
eletrônico. A inclusão dessas novas tecnologias de informação possibilitou uma comunicação mais moderna e dinâmica de forma a
garantir a integração e disponibilidade de informações tanto ao público externo como aos integrantes do MPPR. Entre as principais
ações, destacam-se:

5.1 Comunicação Externa

MP na Imprensa

Em 2016 e 2017, o MPPR foi destaque em mais de 3,5 mil matérias publicadas em
jornais impressos. Neste período, foram realizados 3.290 atendimentos a jornalistas e
produzidas 2.102 matérias encaminhadas a veículos de imprensa de todo o estado. 



Durante a Gestão 2016-2017 aumentou-se a precisão no  monitoramento das
notícias  publicadas  sobre  o  MPPR.  Com  a  contratação  de  empresa
especializada em clipping eletrônico em novembro de 2017, o acompanhamento
da  exposição  da  instituição  na  mídia,  antes  realizado  somente  a  partir  dos
jornais impressos, passou a contemplar também as emissoras de rádio, TV e
sites  de  notícias.  Com  isso,  verificou-se  que  a  repercussão  do  MPPR  na
imprensa é ainda maior. No primeiro mês de análise (dez/2017), por exemplo, o
MPPR foi  citado em 389 matérias, sendo: 317 (81,5%) positivas, 62 (15,9%)
neutras  e  10  (2,6%)  negativas.  O  clipping é  disponibilizado  a  todos  os
integrantes da instituição, na intranet. 

Rádio

Outra forma importante de interação com a sociedade é o Programa MP no Rádio, lançado em junho de
2016, produzido sem custos à instituição. Distribuído gratuitamente para cerca de 500 emissoras de rádio
de todo o estado, o programa é semanal e tem foco na prestação de serviços e informações de interesse
público à população. Até o final de 2017, foram produzidos 87 edições. Em 2017, a iniciativa obteve
reconhecimento nacional, conquistando o segundo lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça
(categoria: Projeto Radiofônico).

Outra inovação foi o MP Responde, áudios de até um minuto em formato de perguntas e respostas em
que promotores e procuradores de Justiça esclarecem à população dúvidas comuns ligadas à atuação
institucional. 



Site 

Ao longo dos últimos dois anos, e especialmente em 2017, foi realizada a reformulação do site institucional, lançado no último 14 de
dezembro, Dia Nacional do Ministério Público. O principal objetivo foi tornar o site mais acessível, melhorar a navegação em dispositivos
móveis e aprimorar o design e a distribuição do conteúdo, tornando a navegabilidade intuitiva e facilitada.

Para o desenvolvimento do trabalho, foram analisados mais de 45 sites de outros MPs e instituições relacionadas, seguindo-se de
reuniões  com  as  equipes  das  Subprocuradorias-Gerais,  CAOPs,  Coordenadorias  e  áreas  administrativas  para  discussão  da
padronização das páginas. Ao todo, a migração do conteúdo envolveu cerca de 32 mil páginas. O projeto possibilitou uma economia de
pelo menos R$ 300 mil à Instituição.



5.2 Comunicação Interna

Intranet

Além de modernizar a comunicação da instituição com a população, o projeto do novo site do MPPR também contemplou a criação de 
um novo canal de comunicação entre a instituição e o público interno: a intranet. Na plataforma de acesso restrito, são disponibilizados 
os principais sistemas, notícias e informações de interesse de membros e servidores. 



Mídias sociais

No processo de modernização da comunicação interna, foi lançado em abril de 2017 o “Whats do MPPR” , canal de
interlocução  direta  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  com membros  e  servidores.  Por  meio  da  ferramenta,  são
enviadas notícias e divulgadas ações e campanhas institucionais. De abril a dezembro de 2017, foram transmitidas
cerca de 100 mensagens e cadastradas, aproximadamente, mil integrantes, entre membros e servidores. 

Comunicação Visual 

Nos últimos  dois  anos,  foram produzidas,  aproximadamente,  440  peças  de  comunicação  visual  para  o  atendimento  a  diferentes
demandas da instituição. Tais ações envolvem o desenvolvimento da identidade visual de projetos e eventos e a criação de materiais
institucionais (cartaz, folder, hotsite e-mail marketing), sendo de importância estratégia na medida em que traduzem a atuação e os
valores institucionais. Também foram desenvolvidas diversas campanhas e estratégias de comunicação destinadas ao fortalecimento da
imagem institucional. 



Eventos e ações de integração

Os eventos de integração institucional – Dia da Saúde e Dia do
Servidor reúnem, cada um, cerca de 500 pessoas somente em
Curitiba.  Além da capital,  os eventos também acontecem nas
principais comarcas do interior do estado.

Ainda com a finalidade de promover a interação entre membros,
servidores e estagiários, é realizado anualmente o concurso de
fotografia Clique Cidadão, que nestes dois anos, contou com a
participação de cerca de 300 integrantes de todo o estado.

Campanhas de solidariedade também são incentivadas em ações de comunicação
interna.  A Campanha do Agasalho,  um dessas iniciativas,  arrecadou,  somente  nos
últimos  dois  anos,  cerca  de  20  mil  peças  que  foram  distribuídas  a  entidades
assistenciais. 

Outra ação que visa promover o sentimento de pertencimento e unidade institucional, é
a  confecção  do  Caderno  e  Calendário  institucionais.  Distribuído  a  membros  e
servidores  de  todo  o  estado,  o  material  também  contribui  para  o  planejamento
organizacional e a execução das atividades diárias.



6. INFRAESTRUTURA 

Na  perspectiva  do  objetivo  estratégico  de  assegurar  estruturas  físicas  adequadas  para  os  órgãos  de  execução  e  unidades
administrativas do MPPR, duplicou-se as sedes próprias do MPPR. Quanto às sedes da instituição externas ao ambiente forense,
ampliou-se o quantitativo de 53 para 66 imóveis, o que representa um acréscimo de 24,53% durante o período de 2016 e 2017. Das
construções realizadas, tem-se 06 sedes em construção e 01 obra de restauro finalizadas até janeiro de 2018.

Quantitativo de imóveis MPPR

Imóveis

Próprios

Imóveis

Locados

Imóveis

Cedidos
Terrenos Em construção TOTAL

2015 9 24 20 10 8 71

2016 16 26 16 6 2 66

2017 19 28 19 9 6 81
Fonte: DIEDI/DEA

A gestão mais focada em ações planejadas levou à implementação do Plano de Consolidação do Conjunto Arquitetônico do MPPR no
Centro Cívico, o qual objetiva concentrar as atividades ministeriais em um raio de aproximadamente 1,2 km. Desta forma, haverá o
fortalecimento da Instituição, em especial junto à sociedade, oferecendo aos cidadãos um conceito de conjunto, com fácil localização e
percepção visual do MPPR. Ainda, a logística para serviços de limpeza, segurança, transportes, comunicação e infraestrutura será
otimizada. Haverá também a padronização dos ambientes de trabalho e infraestrutura física. Por fim, o benefício para a população será
evidente com fácil acesso aos diversos setores do MPPR, devido à proximidade de descolamento, trânsito facilitado entre os edifícios,
por meio de túnel, calçada, praça, passarela e com atenção devida aos princípios de acessibilidade.



Destacam-se as seguintes execuções de obras finalizadas durante o período:

Comarca de Curitiba – Construção de Sede

Construção do Bloco II, interligado ao Bloco I, formando um complexo institucional. Iniciada
no dia 13 de fevereiro de 2014 e com previsão de término para 13 de abril  de 2018, no
montante de R$ 56.648.799,34. 



Comarca de Curitiba: Casa Rosada – Restauração de Subsede

Execução da obra de restauro da Subsede Marechal Floriano – Casa Rosada, no
montante de R$ 4.021.232,51.  A obra foi  iniciada em 29 de janeiro  de 2015 e
concluída  em  janeiro  de  2018.  Tal  edificação  será  ocupada  pela  Secretarias
Estaduais, em virtude da troca com os 2 andares do Ed. Munhoz da Rocha.

Comarca de Curitiba: Bloco III – Projeto de Sede

Elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares para a construção do Bloco III
da  Sede  do  MPPR,  em Curitiba/PR,  no  montante  de  R$  565.000,00.  O  projeto  foi
iniciado em 13 de julho de 2017 e a previsão de término é junho de 2018. A imagem ao
lado foi obtida a partir de maquete eletrônica.



Comarca de Londrina – Ampliação de Sede

A execução da obra de ampliação da Sede do Ministério Público na comarca de Londrina foi iniciada no dia 06 de janeiro de 2014 e teve

seu término em 23 de março de 2016, com um investimento de R$ 4.023.380,17. 



Como obras iniciadas durante a gestão e com previsão de término até 2019, tem-se:

Comarca de Santo Antônio da Platina – Ampliação de Sede

Obra  de  reforma e  ampliação  da  Sede  do  Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná, em Santo Antônio da Platina, no montante de R$ 1.321.431,53. Iniciada
em 08 de fevereiro de 2018 e a previsão de término é 10 de outubro de 2018. A
imagem ao lado foi obtida a partir de maquete eletrônica.

Comarca de Umuarama – Construção de Sede

Obra de construção da Sede do Ministério Público do Estado do Paraná, na comarca
de Umuarama, no montante de R$ 2.808.903,66. Iniciada em 12 de fevereiro de 2018 e
a previsão de término é 11 de agosto de 2019. A imagem ao lado foi obtida a partir de
maquete eletrônica.



Comarca de Curitiba: Sede Mauá – Reforma do local para ocupação

Reforma dos andares 27º, 28º e 29º do Edifício Essenfelder, situado à Rua Mauá, nº 920, em
Curitiba, no montante de R$ 28.701,86. A obra foi iniciada em 22 de janeiro de 2018 e a previsão
de término é 22 de março de 2018.

7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Após intensas e exaustivas tratativas políticas junto aos Chefes dos Poderes Executivo e  Legislativo, restaram aprovadas a Lei nº
18.907, de 25 de novembro de 2016 e a Lei nº 18.532 de 23 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), por intermédio das
quais foi mantido o percentual de 4,1% da Receita Líquida do Estado como teto orçamentário do Ministério Público.

Importante enfatizar que foi mantido o Fundo de Participação dos Estados e Municípios (FPE) na base de cálculo da Receita Líquida
para fins  de  apuração do percentual  de 4,1  % devido  ao Ministério  Público.  Além disto,  diante  da correta aplicação da Emenda



Constitucional nº 93/2015, os recursos financeiros destinados à Instituição não foram afetados pela Desvinculação da Receita dos
Estados  e  Municípios.  Deste  modo,  para  o  exercício  de  2016  o  orçamento  do  Ministério  Público  ficou  estabelecido  em  R$
869.569.674,00 e em 2017 em R$ 902.706.245,00.

Quanto  à  perspectiva  de  sustentabilidade  financeira,  a  execução  orçamentária  do  Ministério  Público,  no  exercício  de  2017,
especificamente da fonte 100 – ordinário não vinculado, atingiu o percentual de 92,76%. No exercício de 2016, esse percentual foi de
94,22%.

Ano Orçamento Percentual
2015 R$ 841.869.610,00 4,1%
2016 R$ 869.569.674,00 4,1%
2017 R$ 902.706.245,00 4,1%

2015 2016 2017
R$ 0,00
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R$ 600.000.000,00

R$ 700.000.000,00

R$ 800.000.000,00

R$ 900.000.000,00

R$ 1.000.000.000,00

Orçamento do MPPR



A execução orçamentária do Fundo Especial do Ministério Público – FUEMP, no exercício de 2017, especificamente da fonte 250 –
recursos diretamente arrecadados, atingiu o percentual de 33,8%. Em 2016, foi executado 57,50% do orçamento final.

Ano

2016 R$ 869.569.674,00 R$ 819.310.032,85 94,22%
2017 R$ 902.706.245,00 R$ 837.352.670,49 92,76%

Execução Orçamentária do Ministério Público - Recursos do Tesouro 
- Fonte 100

Orçamento Final - 
Fonte 100

Despesa Total 
Executada

Percentual de 
Execução

Execução Orçamentária do FUEMP – fonte 250

Ano Orçamento Final

2016 R$ 27.800.000,00 R$ 15.984.213,61 57,50%
2017 R$ 37.000.000,00 R$ 12.505.786,67 33,80%

Despesa Total 
Executada

Percentual de 
Execução

2017

2016

R$ 902.706.245,00

R$ 869.569.674,00

R$ 837.352.670,49

R$ 819.310.032,85

Execução Orçamentária do MPPR

Orçamento Final - Fonte 100 Despesa Total Executada

2016

2017

R$ 27.800.000,00

R$ 37.000.000,00

R$ 15.984.213,61

R$ 12.505.786,67

Execução Orçamentária do FUEMP

Orçamento Final Despesa Total Executada


