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Esperamos continuar contando com a credibilidade, parceria e participação em nossas ações.
Nos encontramos em 2023. Até lá!

 
Boa leitura a todos e todas!

 

Samia Saad Gallotti Bonavides
Coordenadora-geral da Escola Superior do MPPR

 

O ano de 2022 se aproxima do fim e chega o momento da Escola Superior
apresentar seus principais resultados das atividades educacionais promovidas,
cujos esforços foram no sentido de institucionalizar uma cultura de
aprendizagem contínua, proporcionando o desenvolvimento de novas
competências vinculadas diretamente às estratégias institucionais. 

Neste ano, um dos desafios foi a retomada gradual das atividades presenciais,
de modo articulado com as ações de qualificação que permanecerem no
formato síncrono (on-line ao vivo), haja visto a evidenciada otimização de
tempo e recursos, com a conexão de pessoas e conhecimentos de diferentes
locais em tempo real, assim como a experimentação de novas possibilidades de
ensino e aprendizagem, em um formato colaborativo e remoto.

Nessa perspectiva, destacam-se a implantação dos cursos de extensão,
modulares, com carga horária estruturada de modo a aprofundar as temáticas
abordadas, por meio de encontros quinzenais. Em cada encontro, foi possível
aliar a revisão teórica dos conteúdos com as práticas institucionais locais ou
nacionais. Também merece destaque a implantação do programa de residência
no MPPR e o banco de Docentes.

Além das ações educacionais nos formatos de aulas, lives, cursos e oficinas, o
documento registra também a continuidade e o aperfeiçoamento das demais
ações de qualificação, tais como grupos de pesquisa, pós-graduação e as
estratégias de fomento e valorização do compartilhamento do conhecimento
institucional produzido, por meio das publicações em formato de livros, e-books e
webséries. São descritos ainda a relevante e crescente importância do podcast e
canal do Youtube da Escola Superior, enquanto recursos tecnológicos para
disseminação do conhecimento.

O relatório foi construído de modo a retratar, de forma suscinta e objetiva, os
principais indicadores obtidos a partir dos projetos estratégicos priorizados em
2022, para facilitar ao leitor uma compreensão sistêmica da atuação da Escola
Superior do MPPR. Novos desafios nos aguardam no próximo ano, dentre eles, o
recredenciamento no Conselho Estadual de Educação, a definição de uma
metodologia efetiva para a mensuração dos resultados de impacto das ações de
qualificação, a sistematização da identificação e compartilhamento de boas
práticas e a aproximação com a academia para fins de realização de pesquisas 
em áreas estratégicas à instituição.

Apresentação Curitiba, primavera de 2022



AT
UA

Ç
ÃO

Estratégica

Intersetorial

Interinstitucional
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A Escola Superior visa prestar suporte 
formativo e técnico científico que 
assegure aos integrantes do MPPR o 
exercício de suas funções de forma 
proativa e resolutiva, necessárias à 
tutela dos direitos e das garantias 
fundamentais.

Dessa forma, estrutura suas ações de 
modo estratégico, intersetorial, 
interinstitucional
e transversal.



Atuação estratégica

VINCULADA AO 
PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

CAOPS
NÚCLEOS
COORDENAÇÕES
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AUTOAVALIAÇÃO
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Seu plano de ação anual 
resulta das diretrizes e 
estratégias definidas no 
planejamento do MPPR, das 
demandas prioritárias das 
Subprocuradorias, Caops, 
Núcleos e Coordenações, 
da autoavaliação efetuada 
com os integrantes da 
instituição e da agenda 
nacional do MP.
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Atuação intersetorial

31% são da área de planejamento e gestão, 
11% meio ambiente, habitação e urbanismo, 
9% direitos humanos e também 
9% na área de criança, adolescente e 
educação.

A atuação da Escola Superior volta-se a todas 
as áreas do MPPR, de modo transversal, como 
demonstra o gráfico, de modo a contribuir com 
o alcance dos resultados institucionais 
pactuados no planejamento estratégico do 
MPPR. 

Ao considerar as áreas de atuação do MP, do 
total das ações educacionais ofertadas: 
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Atuação transversal

PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS

15 módulos

35 horas/aulas

750 inscritos

14 módulos

56 horas/aulas

1120 inscritos

INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO

Corregedoria
Subplan
Direitos Humanos
Meio ambiente, habitação e urbanismo
Criança, adolescente e educação
Criminal, Júri e execução penal
Idoso e PCD
Nates
Nupia

CAEx
Criminal, Júri e execução penal
Patrimônio Público e ordem tributária
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PARCERIAS

PARCERIAS

Fomentar e integrar as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade e transversalidade, buscando não 
fragmentar os conhecimentos em áreas estratégicas ao MP, foi uma das diretrizes de atuação da Escola Superior.

Como exemplo, destacam-se os 2 cursos de extensão ofertados no transcorrer de 2022.



Atuação interinstitucional

CNMP
CDEMP

UNC
ENAMP
ENAP

ESMPU
CONAMP

REDE DE CONTROLE
DA GESTÃO PÚBLICA

 
SECRETARIAS

ESTADUAIS
 

UNIVERSIDADES

PREFEITURAS
MUNICIPAIS

NACIONAL ESTADUAL MUNICIPAL

A Escola Superior, buscando o desenvolvimento de ações em cooperação entre organizações nas esferas municipal, 
estadual e federal, atuou em rede com diferentes instituições, de modo colaborativo, visando a obtenção de resultados
de impacto e otimização de recursos.



PLANO DE AÇÃO PARA 2022
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A Escola Superior estruturou seu plano de ação para 2022 vinculado ao planejamento 
estratégico do MPPR, tendo estabelecido como diretrizes:

Vinculado ao planejamento estratégico dos Caops, Núcleos e Coordenações

Emprego de novas estratégias educacionais e recursos tecnológicos

Trilhas de Aprendizagem

Aprendizagem continuada e significativa

Formatos on-line com maior aprofundamento da temática e interação com os participantes

Avaliação de impacto/resultados



6 (SEIS) PROJETOS ESTRATÉGICOS
Dessa forma, foram priorizados em seu planejamento

Trilhas de Aprendizagem

Formação Inicial

Pesquisa em MP

Valorização do Capital Intelectual

Pós-Graduação e Extensão

Estagiar MP



2019 2020 2021 2022

Nº DE EVENTOS 56 206 229 221

Nº DE PARTICIPAÇÕES 13.270 99.513 104.187 110.000

 9,5
nota média

No ano de 2022, a Escola Superior realizou 221 
ações educacionais, nos formatos pedagógicos de 
aulas, lives, cursos, oficinas, seminários, cursos de 

extensão e grupos de pesquisa, com 110.000 
visualizações em nosso Canal no Youtube.

 

Comparativamente ao ano de 2021, houve 
ampliação de 5% no número de visualizações.

221
ações educativas

110.000
visualizações

Alguns números



Trilhas de Aprendizagem
PROJETO ESTRATÉGICO 1



Trilhas de aprendizagem
As ações ofertadas pela Escola Superior do MPPR integram Trilhas de Aprendizagem, que consistem em um conjunto integrado, 
sistemático e contínuo de ações educacionais destinadas à formação e ao aperfeiçoamento profissional e contemplam 
diferentes recursos e formatos complementares de aprendizagem.

Selecionadas com base no planejamento estratégico e demandas prioritárias dos segmentos do MPPR, foram construídas dos 
segmentos do MPPR, foram construídas 10 trilhas de aprendizagem para abordagem e aprofundamento das temáticas nas 
áreas de:

Direito Eleitoral

Patrimônio Público e 
Ordem Tributária

Inovação e Soluções 
Estratégicas em TI

Inteligência e 
Investigação pelo MP

Políticas Públicas 
Setoriais e o MP

Atuação Ministerial 
em Relação às 
Vítimas de Delitos

MP e Defesa dos 
Direitos

Projetos de Lei e 
Interesse do MP e da 
Sociedade

Gestão de 
Promotorias e 
Procuradorias

Atualização em MP



Nas 10 trilhas de aprendizagem desenvolvidas, foram ofertadas 64 ações educacionais, com carga horária de 316 
horas e 4.100 certificações. Com um total de 45.080 visualizações, a nota média das ações foi de 9,4.

Do total das ações desenvolvidas nos formatos live, cursos, oficinas e cursos de extensão, 23% estavam vinculadas 
a Trilha de Políticas Públicas Setoriais e o MP e 22% a Trilha MP e Defesa de Direitos.

Atualização em MP
31%

Políticas Públicas Setoriais e o MP
23%

MP e Defesa dos Direitos
22%

Patrimônio Público e Ordem Tributária
6%

Inteligência e Investigação pelo MP
6%

Inovação e Soluções Estratégicas em TI
5%

Atuação Ministerial em Relação às Vítimas de Delitos
2%

Trilhas de aprendizagem



Servidores
1980

Outras instituições
1686

Membros
987

Estagiários
541

Perfil dos participantes
Do total dos participantes das ações educacionais, 61% são do gênero masculino e 39% feminino.
Destes, 19% são MEMBROS, 38% SERVIDORES, 10% ESTAGIÁRIOS e 32% PÚBLICO EXTERNO ao MPPR.

Gênero
feminino

39%Gênero
masculino

61%

281 membros diferentes
36% dos membros da instituição



Participação de membros
36% dos membros do MPPR participaram das ações educacionais promovidas pela Escola Superior em 2022.
Destes, 55% são da entrância final, 17% da intermediária, 14% da inicial e 10% substitutos.

CARGO PARTICIPAÇÕES 2022 TOTAL MPPR

Promotor de Justiça Substituto 27 108

Promotor de Justiça Entrância Inicial 39 80

Promotor de Justiça Intermediária 48 100

Promotor de Justiça Entrância Final 155 454

Procurador de Justiça 12 108

TOTAL 281 782



MASSA
MÃO NA

Nº DE PARTICIPAÇÕES 390

NOTA MÉDIA 9,6

Canva
Trello
Asana
Mentimeter

Membros, servidores e estagiários autodidatas, a partir de uma proposta 
de ensino-aprendizagem colaborativa e horizontalizada, oferecem 
auxílio, de forma simples e objetiva, transmitindo o que sabem sobre
determinada ferramenta para os demais integrantes do MPPR.

Implantado em outubro de 2022, as oficinas já abordaram:

Promover a melhoria das rotinas na instituição e a 
ampliação de competências, a partir do 
compartilhamento de saberes sobre o uso de 
ferramentas é o objetivo do “Mão na Massa”.

Chegou o Mão na Massa



Encontro Estadual em comemoração ao dia do MP - 14/12

Em comemoração anual alusiva ao “Dia Nacional do 
Ministério Público”, o MPPR realizou seu Encontro 
Estadual, com a temática “Olhares contemporâneos 
sobre a atuação do Ministério Público”, pensada a 
respeito da necessidade de reflexões sobre o 
reposicionamento institucional no atual contexto 
social, econômico e político e as oportunidades que 
daí acontecerão, e contou com a participação da 
Procuradora da República Raquel Dodge.

Calendário e agenda 2023
E-book “MP, Justiça e Sociedade” - 4º edição
Congresso Estadual do MPPR - à ser realizado em Março/2023 - Foz do Iguaçu
Novo site institucional

Durante o evento foram efetuados os lançamentos institucionais:



Curso de extensão

Desenvolvido ao longo dos meses de junho a novembro,
com 15 encontros e carga horária total de 38 horas, o curso
também visou qualificar a atuação do MP no campo das políticas 
públicas na área, além de buscar atender aos deveres 
estabelecidos pela Resolução CNMP 243/2021, em especial
a indicação dos serviços e ações dirigidos à Política Institucional
de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas 
pelo MP. 

Atuação do MP na proteção das vítimas

Nº DE PARTICIPANTES 774

NOTA MÉDIA 9,6

Dentre os cursistas, representantes da comunidade e 
integrantes do Ministério Público brasileiro dos Estados 
de Alagoas, Maranhão, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins, além do 
Ministério Público Federal.



MPPR
47%

MP Nacional
42%

Externos
11%

Membros
19%

Estagiários
16%

Servidores
16%

INSCRITOS MPPR MP NACIONAL COMUNIDADE

Membros 142 118 -

Servidores 123 161 -

Estagiários 90 31 -

TOTAL 355 310 79

Curso de extensão

28 MPs diferentes

744
inscritos

Atuação do MP na proteção das vítimas



Nº DE PARTICIPANTES 1.107

NOTA MÉDIA 9,4

Curso de extensão

Com início em 20 de maio e desenvolvido ao longo dos meses de 
junho a novembro, com carga horária total de 30 horas, o curso
tratou das atividades investigatórias realizadas pelas promotorias 
de Justiça, abordando casos concretos, aspectos teóricos, as 
dificuldades práticas, as ferramentas, as estratégias e as técnicas 
de investigação, buscando uma abordagem articulada entre 
áreas transversais no tema investigatório. 

Dentre os cursistas, integrantes do Ministério 
Público brasileiro dos Estados do Acre, Alagoas, 
Maranhão, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, 
espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Roraima, Santa catarina, São 
Paulo, Sergipe e Tocantins.

Trabalho de Inteligência e Investigação no MP



MP Nacional
66%

MPPR
30%

Outras instituições
4%

Servidores
16%

Membros
19%

INSCRITOS MPPR MP NACIONAL OUTRAS INSTITUIÇÕES

Membros 145 288 -

Servidores 186 444 -

TOTAL 331 732 44

Curso de extensão

23 MPs diferentes

1.107
inscritos

Trabalho de Inteligência e Investigação no MP



CURSO INSCRITOS CERTIFICAÇÕES APROVEITAMENTO

  Curso de Atendimento ao Público 137 69 50%

  Organização de Secretaria 86 36 42%

  Atuação do Ministério Público e o CPC 185 69 37%

  A atuação do Ministério Público no controle do dever de  
gasto mínimo em saúde e educação 94 0 0%

  Nova Ortografia da Língua Portuguesa 225 65 29%

  Controle de Constitucionalidade 475 214 45%

  Compliance e Acordo de Leniência 164 36 22%

  Questões de Psicologia Aplicada ao Direito de Família e 
Criminal 233 77 33%

  A Tríade da Felicidade: a Psicologia Positiva aplicada à 
vida e ao trabalho 62 4 6%

  Agentes da Cidadania 73 22 30%

  Processo Penal e Interesses Supraindividuais: Diálogos 
com o Processo Coletivo 64 9 14%

  TOTAL 1798 601 33%

Plataforma Moodle

Na plataforma Moodle, 
durante o decorrer do ano, 
foram ofertados 11 cursos,
com o total de 1798 inscritos
e 601 certificações como 
demonstrado na tabela:



Plataforma Moodle

Uma rica fonte de aprendizado e de aperfeiçoamento 
profissional, o curso Agentes da Cidadania trouxe 
conhecimentos e ferramentas importantes na 
participação ativa dos cidadãos na fiscalização da 
utilização dos bens e recursos públicos.

Aos membros, foram 
disponibilizados 6 cursos voltados 
para a atuação ministerial, dando 
suporte a sua atividade fim.

A Tríade da Felicidade: a Psicologia Positiva aplicada 
à vida e ao trabalho buscou contribuir para que os 
integrantes do Ministério Público do Estado do Paraná 
tenham uma melhor qualidade de vida, seja em 
casa, com os amigos ou no ambiente de trabalho.

Em uma pesquisa anônima realizada com os alunos, a nota média das 
avaliações foi 9,4. Tal reconhecimento é nacional, fazendo com que a 
ESMP compartilhasse sua plataforma de conhecimento com outros 
órgãos e Ministérios Públicos de todo o Brasil.



Formação Inicial
PROJETO ESTRATÉGICO 2



Idade
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33%
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24%
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10%
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10%

Outros estados
8%

SC
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DF
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Promotores de Justiça 
participantes42 

Em curso
Encontram-se participando do curso de Formação e Aperfeiçoamento um total de 42 membros, sendo 55% do sexo masculino. 
Ao se analisar a procedência dos mesmos, observa-se que 33% são do PR e 24% de SP. Com relação à faixa etária, a maior 
concentração localiza-se na idade de 30 - 32 anos.

PERFIL DOS PARTICIPANTES:

Gênero
feminino

45%

Gênero
masculino

55%

Estado de
origem



0 5 10 15 20 25

Direitos humanos e garantias fundamentais 

Criminal e Júri 

Interesses difusos e coletivos 

Planejamento e gestão 

Político-institucional 

MP resolutivo 

Metodologias de pesquisa e inteligência 

Atendimento ao público 

Criança e adolescente e educação 

CAEx 

Patrimônio público e ordem tributária 
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Em curso de carga horária 
ofertada em 2022290

horas

Em 2022 as atividades do Curso de Formação 
e Aperfeiçoamento para os membros 
substitutos foram realizadas no modelo 
híbrido, intercalando aulas presenciais
com aulas on-line ao vivo. 

Os 42 promotores substitutos participaram 
de 290 h/a de formação, sendo 41% no 
formato on-line, com avaliação média
de satisfação de 9,6.

Do total das 290 horas-aula ofertadas,
23% foram relacionadas à área de 
Direitos Humanos e garantias Fundamentais, 
conforme demonstrado no gráfico.

41% Virtual
59% Presencial

9,6 Avaliação de reação
(nota média)

23%

22%

12%

10%

10%

10%

5%

3%

3%

1%

1%
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Novos ingressos de carga horária 
ofertada na etapa
de ingresso em 2022

105
horas

Das 290 horas ofertadas no Curso
de Especialização em MP no ano
de 2022, 105 h/a foram direcionadas 
exclusivamente para a etapa de 
ingresso dos novos promotores 
substitutos.

Ao total foram realizadas 2 etapas
de ingresso, com a participação de 
25 novos membros. 

Deste total, 23 membros tomaram 
posse em 2022 e 2 em dezembro
de 2021.

25 novos promotores de Justiça
23 posse em 2022 / 2 posse dezembro de 2021

21%

31%

2%

18%

12%

10%

3%

3%



Pesquisa em MP
PROJETO ESTRATÉGICO 3
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O “Julgados e Comentados” é o podcast 
produzido pela Escola Superior do MPPR, que 
trata das principais decisões tomadas por 
Tribunais de todo o país e Cortes 
Internacionais sob a ótica do Ministério 
Público.

Em 2022 foram produzidos 24 novos episódios, 
com 18.500 downloads e 1.120 novos 
seguidores.

Podcast Julgados e Comentados

Novos episódios24 

Downloads18.500 

1.120 Novos seguidores

32%

20%

16%

8%

8%

4%

4%

4%

4%



Segundo dados do Spotify, o podcast Julgados e Comentados em 2022:

Produziu 967 minutos de conteúdos novos
94% mais do que os outros criadores na categoria Governamental
Foi ouvido em 5 países: Brasil, Reino Unido, Portugal, Argentina e 
Canadá
Obteve nota 5 pelos ouvintes
Ampliou em 25% o número de seguidores, 24% streamings, 17% de 
horas e 8% o número de ouvintes

Comparativamente ao ano de 2021, 
houve acréscimo de 45% no número de 
episódios produzidos, 59% no número de 
visualizações e 21% no número de 
seguidores

O Julgados e Comentados esteve como um dos 
podcasts mais acessados em 2022, segundo o 
ranking da Apple Podcasts na categoria 
Governamental.

Podcast Julgados e Comentados

PODCAST 2020 2021 2022

Total de episódios 30 55 80

Número de downloads 17.672 37.000 59.000

Número de seguidores 4.258 6.555 7.910

Ficamos em 1º!



O canal do Youtube da Escola Superior 
teve 110.000 visualizações em 2022, 99% 
de aprovação e 2.130 novos inscritos.

Canal Youtube

Aprovação99,1%

Visualizações110.000

2.130 Novos inscritos

53.120 Espectadores únicos

34.500 Horas
(tempo de exibição)

CANAL YOTUUBE 2021 2022

Número de visualizações 94.300 110.000

Marcações “Gostei” 98,6 99,1

Tempo de exibição 28.850h 34.500h

Número de inscritos 7.130 9.650

Espectadores únicos 48.000 53.120

Ao analisar a audiência no canal da Escola Superior no Youtube em 
2022, houve crescimento de  17% no número de visualizações, 19% 
no tempo de exibição, 35% nas inscrições efetuadas no Canal e 10% 
no número de espectadores únicos.



A Escola Superior implantou o banco de Docentes do MPPR!

Os(as) integrantes do Ministério Público do Paraná (MPPR) que 
tenham interesse em compartilhar conhecimentos com a 
Escola Superior, atuando como docentes, avaliadores, 
pareceristas, dentre outras possibilidades, poderão se inscrever. 
 
O cadastro poderá ser efetuado a qualquer tempo, assim como 
a atualização, e, ao fazê-lo, serão solicitadas informações 
sobre formação acadêmica, experiência em docência, áreas de 
atuação, produções bibliográficas e pesquisas. 
 
Além de atender a exigência do Ministério da Educação para 
credenciamento dos cursos de pós-graduação lato sensu 
ministrados pela ESMP-PR, o Banco de Docentes visa facilitar o 
acesso a informações curriculares de quem já ministrou cursos 
na Escola Superior, assim como identificar futuros talentos 
acadêmicos.

Banco de

DOCENTES
Clique aqui para cadastrar

Banco de docentes

Clique aqui para cadastrar

http://click.mppr.mp.br/banco_de_docentes


Masculino
50

Feminino
37

Membro
45

Servidor
29

Estagiário
13 Mestrado

39

Especialização
23

Doutorado
19

Graduação
6

Banco de docentes

Docentes
cadastrados87

ATUAÇÃO

FORMAÇÃO

GÊNERO



Como incentivo e estímulo à pesquisa 
e à inovação, encontram-se em 
funcionamento no MPPR 8 grupos de 
pesquisa, com a realização de 43 
encontros no ano de 2022, conforme 
demonstrado a seguir.

Do total de 458 pesquisadores 
inscritos, as maiores concentrações 
encontram-se nos Grupos de Direitos 
Humanos (20%), Direito Criminal 
(16%), e Métodos Autocompositivos 
(11%).

Grupos de pesquisa

GRUPO DE PESQUISA Nº DE ENCONTROS
REALIZADOS

Nº DE
PARTICIPANTES

1. Direito Criminal 5 76

2. Direito das Mulheres e Perspectiva de Gênero 4 44

3. Direitos da Infância, Adolescência e Educação 6 62

4. Direitos Humanos 4 91

5. Inovação, Direito e Novas Tecnologias 6 51

6. Métodos Autocompositivos 6 53

7. Políticas Públicas sobre Drogas 5 48

8. Serviço Social 6 33

TOTAL 43 458



GRUPO DE PESQUISA RESULTADOS OBTIDOS EM 2022

Direito Criminal
Com uma metodologia baseada em seminários temáticos e na premissa da prévia atividade preparatória em prol da 
qualificação das discussões, foi produzida uma página contendo as referências bibliográficas utilizadas nas pesquisas e as 
gravações dos encontros. Confira aqui o material.

Direito das Mulheres e Perspectiva de Gênero Foram produzidos 5 enunciados. Confira aqui .

Direitos da Infância, Adolescência e Educação O grupo produziu um roteiro para a implantação dos programas de acolhimento familiar e enunciados sobre os “Desafios e 
Possibilidades no Processo de Inclusão”. Confira aqui o relatório com os enunciados.

Direitos Humanos
Produzida nota técnica para atuação dos agentes do MPPR nos conflitos fundiários rurais e de criação do “Comitê de 
Articulação entre o Ministério Público do Paraná e os Movimentos Sociais”, além de enunciados sobre os temas trabalhados nos 
encontros. Acesse aqui a síntese dos trabalhos realizados.

Inovação, Direito e Novas Tecnologias
O grupo encaminhou à Administração Superior do MPPR sugestões para a implantação do Legal Design na instituição. Confira a 
proposta das Cápsulas de Justiça. Além disso, produziu uma proposta sobre o Marco Regulatório da Inteligência Artificial no 
Brasil, que foi enviada pela Procuradoria-Geral de Justiça ao Senado Federal. Confira aqui a proposta. No dia 21 de novembro foi 
realizado o encontro aberto “Ministério Público, Inovação e Novas Tecnologias”, clique aqui para assistir.

Métodos Autocompositivos Publicado o e-book Perspectivas de Atuação Autocompositiva pelo Ministério Público, que conta com artigos escritos e 
revisados por integrantes do Grupo de Pesquisa em Métodos Autocompositivos. Confira aqui o e-book.

Políticas Públicas sobre Drogas O grupo produziu 6 enunciados Confira aqui  e 7 propostas. 

Serviço Social
O grupo produziu 6 encontros referentes ao exercício do assistente social, como por exemplo: ‘O mundo do trabalho e seu 
rebatimento no exercício profissional da/o assistente social” e ‘O financiamento das políticas públicas e o papel do fundo 
público: elementos para a garantia de direitos”, contando com a participação de pesquisadoras externas. Confira aqui os 
relatórios.

Dentre os resultados produzidos pelos pesquisadores dos 8 Grupos de Pesquisa, destacam-se:

Grupos de pesquisa

https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2640
https://drive.google.com/file/d/1nJd1AjGwtfERE5Fj5v0iPMWZli3PBHvi/view?usp=sharingrKr9KwxsiODukCx
https://docs.google.com/document/d/1biHk2Tp78eN5lxOAEEjPbYhfoAg_CQ6nems85zuET6o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dC-AsO0-MpURb0dHKdWnS7sXcr0KdT9t_ZFg8KO_ieA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOXKcnks-fbmnOvIXnTe7TdgeuoWDKI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MOXKcnks-fbmnOvIXnTe7TdgeuoWDKI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-Mz_Xm-DAi6P1id7sWVTcIh4czJRJzs/view
https://escolasuperior.mppr.mp.br/2022/11/1462/LIVE-Ministerio-Publico-Inovacao-e-Novas-Tecnologias.html
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Publicacoes/GP_Metodos_Autocompositivos_2021.pdf
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Publicacoes/GP_Metodos_Autocompositivos_2021.pdf
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Publicacoes/GP_Metodos_Autocompositivos_2021.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10b1Q_M4MeIrolQmbc9lmpbANzFCwNTK-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1W7j5OmoYR9taK8PSUs6V0U0Pimb07OH_
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1W7j5OmoYR9taK8PSUs6V0U0Pimb07OH_
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Revista Jurídica do MPPR

Com periodicidade semestral, a Revista atende aos 
critérios editoriais requisitados pela QUALIS/CAPES, 
buscando elevar a qualidade e expressividade do 
periódico.

Os 6 (seis) artigos que integram esta edição foram 
selecionados a partir de um Edital de Chamamento 
de Artigos, para fomentar a produção de reflexões 
sobre questões jurídicas que tenham interesse
no aprofundamento da relação entre a teoria
e a prática do MP.

16º Edição



Publicações - Livros

Improbidade administrativa: 
principais alterações promovidas 
pela Lei 14.230/2021

O livro contempla vinte e oito 
estudos que examinam as 
alterações dadas pela Lei n.º 
14.320/2021 e sua compatibilidade 
com a Constituição Federal. Procura 
descortinar as diversas questões 
jurídicas que as mudanças 
legislativas produziram no sistema 
jurídico, com implicações na gestão 
pública, na forma de atuação dos 
órgãos de fiscalização e na projeção 
da interpretação jurisprudencial.

Breve História das Mulheres do 
Ministério Público do Paraná 1891- 
1991

No livro é possível conhecer mais 
sobre as mulheres vanguardistas 
em suas trajetórias de ingresso no 
Ministério Público e esquecidas pela 
memória institucional. 

Também é apresentado ao leitor as 
mudanças que afetaram a 
instituição, dividindo a narrativa nas 
décadas seguintes à de cinquenta.



Publicações - E-books

Aspectos Controvertidos da Lei de 
Improbidade Administrativa:
uma análise crítica a partir dos 
Julgados dos Tribunais Superiores

Com uma coletânea de 21 artigos, 
a obra aborda, a partir de um sério 
e crítico diálogo com os 
precedentes judiciais, 
especialmente das Cortes 
Superiores, este importante 
instrumento de prevenção e 
combate à corrupção, fragilizado 
pelas recentes alterações trazidas 
pela Lei nº 14.230/21.

A política de atenção à pessoa 
idosa e o papel do Ministério 
Público

A obra busca evidenciar a Política 
de Atendimento à Pessoa Idosa 
sob a perspectiva do sistema 
legislativo vigente, e também a 
partir da experiência profissional 
auferida em quase três décadas 
de existência do CAOP de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa, 
fundado em 1996. 



Publicações - E-books

Perspectivas de atuação 
autocompositiva pelo Ministério 
Público

Organizado pelo Núcleo de Prática de 
Incentivo à Autocomposição, o e-book 
é um dos resultados do 4º Ciclo (2021) 
do Grupo de Estudos em Métodos 
Autocompositivos do Ministério Público 
do Estado do Paraná. 

Para organizar as diferentes 
produções, que tiveram como fio 
condutor os macrotemas selecionados 
e a bibliografia básica indicada para 
cada encontro, o e-book foi 
estruturado em 5 partes, cada uma 
referente ao tema de um dos 5 
encontros temáticos de 2021.

Resenha Descritiva do Guia da OMS 
sobre Serviços Comunitários de 
Saúde Mental: promovendo 
abordagens centradas na pessoa e 
baseadas em direitos

Editado originalmente em inglês e 
traduzido para português por 
iniciativa do Projeto Semear, o e- 
book aborda as diretrizes da OMS 
sobre saúde mental.



Publicações - E-books

violência doméstica
garantia de direitos fundamentais 
participação social
legitimação democrática
acordo de não persecução penal
garantismo penal 
responsabilização dos agressores
proteção de dados pessoais e 
criptoativos.

MP, Justiça e Sociedade - Volume 3

A obra reúne uma coletânea de 24 artigos 
produzidos por integrantes do MPPR e 
acadêmicos. 

São alguns dos assuntos abordados:

MP, Justiça e Sociedade - Volume 4

Nesta edição, 20 autores e autoras 
compartilharam seus saberes
e multiplicaram os conhecimentos 
oriundos de suas destacadas 
pesquisas e estudos acadêmicos.

Esse e-book contribui, pois, para
o diálogo institucional, fortalece
a cultura do aperfeiçoamento 
funcional e ajuda a construir
a política do serviço ao bem 
comum.



Publicações - E-books

Guia de serviços

Elaborado para divulgar aos 
integrantes do MPPR os produtos e 
serviços disponibilizados. 
Apresenta o acervo físico e digital, 
procedimentos para empréstimos 
e devoluções, alerta bibliográfico, 
dentre outros.

Corrupção ativa empresarial e 
acordo de não persecução 
penal: linhas sobre a atuação 
do Ministério Público

Resultante de pesquisa 
realizada para fins de 
dissertação de mestrado,
a obra pretende investigar em 
que medida o ANPP deverá ser 
usado pelo Ministério Público no 
plano da execução da política 
criminal funcionalmente 
ordenada em crimes de 
corrupção ativa empresarial.



Websérie

Breve História das Mulheres do Ministério Público do Paraná

Para visibilizar a história das mulheres como protagonistas 
da instituição, a websérie composta por 9 episódios, 
apresenta temas transversais abordados na obra, que se 
propõe a construir uma memória institucional a partir da 
narrativa de promotoras e servidoras.

A websérie foi Inspirada no livro de mesmo nome, do 
historiador voluntário Cristiano de Oliveira Viana Correia. 
Com coordenação editorial da procuradora de Justiça 
aposentada Valéria Teixeira de Meiroz Grilo, o livro foi 
patrocinado pela Associação Paranaense do Ministério 
Público (APMP), com apoio da Escola Superior e do Memorial 
do MPPR e da Associação dos Servidores do Ministério Público 
do Paraná (Assemp).



741 novos livros com investimento de R$ 113.336,60.
Renovação do contrato dos periódicos publicados pela Editora 
IOB/Síntese.

Desenvolvimento do Acervo Impresso

3473 empréstimos.
2615 digitalizações de artigos de periódicos, capítulos e/ou 
parte de livros.

Empréstimos e Digitalizações

Renovação dos contratos das Bibliotecas Digitais Revista dos 
Tribunais Online, Proview Fórum e Magister Net.

Desenvolvimento do Acervo Digital

101 novas contas OnePass – Proview.

Criação de contas OnePass Proview
497 boletins de alerta de jurisprudência, legislação e doutrina. 
10 Sumários Correntes.

Divulgação Seletiva de Informações Jurídicas (DSI)

120 novos cadastros de membros, servidores e estagiários no 
sistema da Biblioteca (Aleph).

Cadastros de novos usuários no sistema Aleph – Biblioteca

Consolidação do fluxo editorial dos artigos da Revista Jurídica do 
MPPR dentro da plataforma OJS.
Adequação da Revista Jurídica do MPPR para os requisitos de 
obtenção do Qualis.

Implementação das Políticas Editoriais

9243 inserções no Sistema Aleph.

Processamento Técnico da Biblioteca

Biblioteca
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Direito 

Gestão estratégica corporativa 

Engenharia de software 

Graduação
46%

Mestrado
31%

Especialização
15%

Doutorado
8%

beneficiários13 4 Membros
9 Servidores

Auxílio financeiro
No ano de 2022, foram concedidos 13 auxílios financeiros a cursos de graduação e pós-graduação, lato e stricto sensu, 
conforme demonstrado a seguir. Desse total, 8% foram para doutorado, 31% para mestrado, 15% para especialização e 
46% para graduação.

85%

8%

8%

*Ainda, foram concedidas 4 autorizações para cursos de curta duração e congressos.



Direito
86%

Psicologia Forense
14%

Mestrado
72%

Doutorado
28%

Auxílio financeiro especial
Também foram concedidos 7 auxílios financeiros especiais a cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 29% para 
doutorado e 71% para mestrado. 86% dos benefícios concedidos estavam relacionados à área do Direito.

beneficiários7 5 Membros
2 Servidores



Direito Penal
23%

Processo Penal
22%

Direito Econômico
22%

Meio Ambiente
11%

Direitos Humanos
11%

Direito Constitucional
11% Doutorado

56%

Mestrado
44%

Afastamentos
Com relação aos 9 afastamentos autorizados em 2022 para fins de formação acadêmica complementar para participação 
em programas de pós-graduação strictu sensu, 56% na modalidade mestrado e 44% doutorado.

afastamentos concedidos9
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Polícia Científica do PR 

Tribunal de Contas do PR 

MPPR 

MP Nacional 

Alunos matriculados
Implantado em outubro de 2022, com carga horária de 361 
horas/aula, destinado aos profissionais que atuam na área de 
auditoria e controle do Ministério Público brasileiro e das 
instituições parceiras. 

Objetivo do curso: possibilitar espaço para a discussão e 
proposição de práticas que visem ao alcance dos objetivos 
institucionais estratégicos do MPPR, especialmente os referentes 
à área de Defesa do Patrimônio Público. 

Pós-graduação lato sensu
Especialização em auditoria, perícia e investigação de 
fraudes contábeis e financeiras

Parcerias: Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas 
do Estado. 
Nº de participantes: mediante edital público, foram 
selecionados 76 alunos. 
Data início/término: 10/2021 à 03/2023.

3 alunos

1 aluno

48 alunos

24 alunos

76

Carga horária realizada341h

Módulos realizados: 11
+Entrega do TCC: 20h



Especialização em MP

Foi realizada em 16 de setembro de 2022, a cerimônia de formatura da segunda 
turma do Curso de Especialização em Ministério Público, composta por cinco 
promotores de Justiça empossados em março e novembro de 2020. 

Os formandos receberam a certificação da Escola Superior do Ministério Público do 
Paraná, concluindo uma das etapas obrigatórias do processo de vitaliciamento na 
carreira. 

Concluíram o curso de 
especialização os formandos Julia 
de Britto Pereira Fortuna, Leonardo 
Penna Guedes Amin, Marina 
Campos Corrêa, Murilo Euller 
Catuzo e Elineide Elga Andrade.

Formatura da 2º turma do curso de Especialização em MP

Com carga horária de 450 horas, o curso fornece subsídios teóricos e práticos sobre a 
estrutura, o funcionamento, a missão e as atribuições da instituição, além de promover o 
aperfeiçoamento e o desenvolvimento de competências nas principais áreas de atuação 
ministerial, com formação ética e humanista. 



PROJETO DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS VÍTIMAS DE CRIMES E ATOS INFRACIONAIS
Trabalho apresentado pela Promotora de Justiça Elineide Elga Andrade.

ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS PELOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO: UMA ABORDAGEM RESTAURATIVA
Trabalho apresentado pela Promotora de Justiça Julia de Britto Pereira Fortuna.

ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Trabalho apresentado pelo Promotor de Justiça Leonardo Penna Guedes Amin.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS SOCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19
Trabalho apresentado pela promotora de Justiça Marina Campos Corrêa.

A EXTENSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS NOS JULGAMENTOS PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI
Trabalho apresentado pelo promotor de Justiça Murilo Euller Catuzo.

Trabalho de Conclusão do Curso - TCC´s apresentados - Turma 2022:

Pós-graduação lato sensu
Especialização em MP



Escolas participantes

83 promotores de Justiça de várias comarcas do estado 
participaram do projeto Geração Atitude, que consiste na 
realização de palestras e ações de conscientização com 
alunos do ensino médio de escolas públicas. 

Temas como democracia, eleições e atribuições dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público 
pautaram os debates, sempre com o objetivo de contribuir 
para a formação cidadã dos estudantes paranaenses.

O projeto teve a adesão de 176 escolas públicas da rede 
estadual de ensino, com alcance de 23.400 alunos do ensino 
médio.

Projetos de extensão
Geração Atitude

176

Projetos inscritos207

23.400 alunos

83 promotores de Justiça



A Caravana da Cidadania, uma das ações do projeto 
Geração Atitude, consiste em um concurso, 
organizado pela Secretaria de Estado da Educação, 
Alep, TJ-PR e MPPR, voltado a estudantes de escolas 
públicas do ensino médio, com premiação das 
melhores ideias para mudar o Paraná.

O projeto vencedor de 2022 foi o que sugere a 
instituição do Dia da Cultura Caiçara.

Escola vencedora: Colégio Cívico Militar Moysés 
Lupion (Núcleo de Educação de Paranaguá - 
Município de Antonina)
Estudante: Thayssa Dias Cruz
Professora orientadora: Adriana do Pilar Rosa Dias
Projeto: Institui o Dia da Cultura Caiçara no Estado 
do Paraná e dá outras providências.

Projetos de extensão
Geração Atitute - Caravana da Cidadania
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Confira na íntegra
o Regulamento

Instituído pela Resolução 7328/2022, o programa destina-se ao aprimoramento 
da formação teórica por meio de atividades práticas de profissionais graduados 
em direito ou em áreas correlatas, que estejam cursando pós-graduação, 
mestrado ou doutorado, além de estágios pós-doutorais. 

As vagas do programa de residência serão implantadas gradualmente,
em substituição às atuais vagas de estágio de pós-graduação, que serão
transformadas após o fim dos prazos dos termos de compromisso.

A admissão do residente deve ocorrer mediante processo seletivo público,
por meio de edital e ampla divulgação. O residente cumprirá carga horária 
máxima de 30 horas semanais, e a duração da residência será de 36 meses, 
observado o vínculo com o curso ou programa de pós-graduação
por no mínimo 12 meses.

Programa de Residência no MPPR

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/2022/Resolucao_SUBPLAN_001_2022_-_Regulamento_do_Programa_de_Residencia.pdf
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucoes/2022/Resolucao_SUBPLAN_001_2022_-_Regulamento_do_Programa_de_Residencia.pdf
https://intranet.mppr.mp.br/arquivos/Comunicacao/2022/Outubro/7328_22_MPPR.pdf


Feminino
68%

Masculino
32%

Brancos
80%

Negros e Pardos
16%

Outros/Não informados
4%

Graduação
48%

Pós-Graduação
41%

Ensino Médio
11%

Estagiários

Contratos 
vigentes1.774

COR/RAÇA

FORMAÇÃO

GÊNERO
Foram efetuados no ano de 2022 
um total de 1.372 novos contratos 
de estágios acadêmicos no 
Ministério Público do Paraná.

Ao todo, são 1.774 estagiários 
atuando na Instituição. 

Destes, 48% são de graduação,
41% pós-graduação e 11% no 
ensino médio. 

Do total de estagiários, 68% são do 
sexo feminino e 80% se 
autodeclaram brancos.

1.372 Novos contratos
em 2022



Acadêmicos de curso de Direito
76%

Bacharéis de Direito
19%

Outros cursos
5%

102
Serviço voluntário

Novos voluntários
em 2022

O programa de serviço voluntário possibilita 
a cooperação voluntária entre o MPPR e a 
comunidade, seja com objetivos técnicos, 
científicos, cívicos, culturais, educacionais 
ou de assistência social. 

Foram efetuadas 102 novas adesões em 
2022. 

A área de conhecimento predominante é o 
Direito, com 95% dos participantes.

62 voluntários
atuam hoje no MPPR



Dia do Estagiário

O dia do estagiário foi comemorado no 
MPPR no dia 18/08, de forma presencial 
na sede da instituição, em Curitiba, e 
com transmissão ao vivo para todo o 
estado.

A programação contou com diversas 
apresentações artísticas, premiação dos 
vencedores da 6ª edição do Concurso 
Cultural Estagiarte e uma palestra 
sobre “Inovação: a competência chave 
para o sucesso pessoal e profissional”.



Estagiarte

Com a finalidade de valorizar 
talentos, incentivar a integração 
institucional e reforçar o sentimento 
de pertencimento à instituição, a 
Escola Superior do MPPR promoveu a 
6ª edição do Concurso Cultural 
Estagiarte.  

Ao total, foram enviados 45 vídeos 
de até dois minutos com a exibição 
de alguma atividade artística, como 
teatro, dança, música, artes 
plásticas, edição de vídeo, grafite ou 
artesanato.

Elidiane Silva Rodrigues1 Estagiária da 16ª Promotoria 
de Justiça de Foz do Iguaçu

Luiz Bompeixe Cavalini Carstens 2
Estagiário de graduação da 9ª 

Promotoria de Justiça de Maringá

Gabriela Colonhesi Lopes3 Estagiária de graduação da 4ª Promotoria 
de Justiça de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Confira os ganhadores:

https://youtu.be/GKdF9CDpgzQ
https://youtu.be/8mRuMvgK4bw
https://youtu.be/Q1B2SHxlzPw


SITE
www.escolasuperior.mppr.mp.br

TELEFONE
(41) 3250-4800

EMAIL
escolasuperior@mppr.mp.br

A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de 
nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que 

nos acompanham em nossa caminhada. 
 

Tenham um abençoado Natal e que o novo ano traga boas 
energias para que a vida seja celebrada todos os dias!

 

Boas Festas!


