
ATO CONJUNTO Nº 001/2019 SUBPLAN/ESCOLA SUPERIOR 
 

 
Indicação de temas de interesse institucional      
para pesquisas em cursos de pós-graduação      
stricto sensu (mestrado e doutorado) 

 
 
O SUBPROCURADOR-GERAL PARA ASSUNTOS DE     

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E O COORDENADOR-GERAL DA ESCOLA       
SUPERIOR DO MPPR, no uso de suas atribuições, e ainda 

 
considerando que o Art. 2º da Resolução PGJ nº         

1745/2019, normatiza que caberá a Escola Superior do MPPR, em conjunto com a             
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional,        
selecionar os temas de interesse da Instituição que poderão ser objeto do auxílio             
financeiro especial para cursos de mestrado e doutorado. 

 
considerando o interesse do MP-PR em incentivar que        

membros e servidores efetivos realizem cursos de pós-graduação stricto sensu          
(mestrado e doutorado), voltados à investigação de temas institucionais, que possam           
contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, criação de produtos e            
melhoria dos serviços prestados pelo Ministério Público; 

 
 

R E S O L V E 
 
Art. 1º Atendendo ao Art. 4º da da Resolução PGJ nº 1745/2019, que regulamenta a               
concessão de auxílio financeiro especial para cursos de pós-graduação stricto sensu           
(mestrado e doutorado), selecionar os temas de interesse institucional que venham a            
ser objeto de pesquisa incentivada pelo referido auxílio financeiro especial. 
 

 
Art. 2º Relação dos  temas de interesse do MPPR em nível de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, conforme tabela a seguir: 
 

Temas de interesse do MPPR 

Tema 1. Inquéritos Policiais: análise de fluxo processual e controle externo da            
atividade policial 

Tema 2. Patrimônio Público: atuação do MPPR em 1º e 2º graus 

Tema 3. Políticas Públicas: impactos da atuação extrajudicial e judicial do MPPR 

Tema 4. Gestão, governança e inovação 

Tema 5. Computação forense e tecnologia aplicada às investigações 



Art. 3º A descrição dos 5 (cinco) temas e as respectivas áreas de concentração e               
possíveis linhas de pesquisa estão descritas a seguir: 
 
Tema 1. Inquéritos Policiais: análise de fluxo processual e controle externo da            
atividade policial 
 
1.1 Análise dos Inquéritos Policiais 
Mapeamento dos inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público com a          
análise de seu fluxo processual, para identificar pontos críticos (gargalos), bem como            
fatores socioeconômicos, demográficos e institucionais a eles associados, direta ou          
indiretamente, que determinam o andamento e tratamento dos inquéritos. A pesquisa           
pode se dar inicialmente com o mapeamento dos tipos penais de maior incidência e              
gravidade, a serem selecionados para a pesquisa. Após o levantamento e           
classificação dos inquéritos policiais, estes serão submetidos à coleta e análise coleta            
de informações, com a finalidade de construção de banco de dados que possa             
subsidiar a atuação do Ministério Público. 
 
▪ Quantitativo do número de inquéritos que chegaram ao Ministério Público, a partir de              
recorte temporal e tipos penais a serem definidos; 
▪ Identificação das circunstâncias do crime (data, hora, local do fato, tipo de arma); 
▪ Análise da fase policial (data de registro de BO, datas do início de procedimentos na                
Polícia Civil, atendimento da PM, procedimentos de investigação e perícia); 
▪ Perfil das vítimas por tipologia, como os crimes de homicídio no Estado (sexo,              
profissão, endereço, cor, idade, escolaridade); 
▪ Perfil dos autores por tipologia, como os crimes de homicídio no Estado (sexo,              
profissão, endereço, cor, idade, escolaridade); 
▪ Análise da fase do Ministério Público (principais datas, solicitações de informações            
complementares pelo MP, causas dos crimes ou do homicídio segundo o MP,            
procedimentos de investigação, análises e fluxos adotados); 
▪ Motivações mais frequentes para crimes de homicídio no Estado (motivações           
econômicas, tráfico de drogas, violência doméstica, etc); 
▪ Principais dificuldades de investigação evidenciadas por tipologia, como os crimes           
de homicídio no Estado. 
▪ Índice de identificação de autoria de casos noticiados ao Estado por tipologia, como              
os crimes de homicídio. 
▪ Análise das denúncias oferecidas e dos inquéritos arquivados e sua motivação por             
tipo penal, como os  crimes de homicídio no Estado. 
 
1.2 Inquéritos Policiais e Ações Penais 
Análise das relações entre os inquéritos policiais e as ações penais e as interações              
entre polícia, ministério público e judiciário. 



▪ Trâmites procedimentais, tempo médio de julgamento em primeiro grau por tipo            
penal como os casos de homicídio no Estado. Recursos em sentido estrito das             
decisões de pronúncia. 
Apelação das decisões do júri. Porcentagem de envio a segundo júri pelas decisões             
do Tribunal de Justiça. Argumentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para afastar            
qualificadoras aceitas na pronúncia. A implantação dos processos eletrônicos em          
primeiro e segundo grau e o tempo de tramitação dos processos por tipo penal, como               
o de homicídio. 
▪ A indenização de vítimas (em casos de tentativa) e familiares das vítimas de              
homicídio (art. 387, IV, CPP) 

● Acordo de não persecução penal. 
 
1.2 Controle externo da atividade policial  
▪ Análise da vinculação do orçamento do Estado para produção de dados e             
informações nos inquéritos policiais para a adequada e efetiva atuação da persecução            
penal, visando identificar possíveis gargalos e/ou mal emprego das verbas na área da             
segurança pública. 
▪ Propostas para otimização da atuação do Ministério Público, com novos métodos            
para análise da informação e planejamento institucional na investigação, controle          
externo da atividade policial, proposição de denúncias e acompanhamentos         
processuais. 
▪ Construção de indicadores de desempenho que permitam monitorar a performance           
da autoridade policial e atuar com base em evidências. 
 
 
Tema 2. Patrimônio Público: atuação do MPPR em 1º e 2º graus 
 
Mapeamento das ações judiciais propostas pelo Ministério Público na área de           
Patrimônio Público, com análise do fluxo processual, identificação dos gargalos mais           
comuns, georreferenciamento e tipificação das improbidades. 
▪ Análise e produção de informação consolidada e comparável sobre o conjunto dos             
atos processuais do Ministério Público em cada grau de jurisdição na área de             
Patrimônio Público. 
▪ Análise e produção de informação consolidada e comparável sobre o conjunto das             
decisões em primeiro e segundo grau de jurisdição nas ações judiciais propostas pelo             
Ministério Público na área de Patrimônio Público. 
Resultados esperados: 
▪ Otimização da atuação do Ministério Público na gestão pública a partir da atuação              
judicial; 
▪ Otimização da atuação do Ministério Público, com novos métodos para análise da             
informação e planejamento institucional para atuação extrajudicial na área do          
Patrimônio Público. 



▪ Construção de indicadores que permitam monitorar os impactos da atuação do            
Ministério Público na gestão pública; 
 
 
Tema 3. Políticas Públicas: impactos da atuação extrajudicial e judicial do MPPR 
 
▪ Mapeamento e sistematização de ações judiciais e extrajudiciais e procedimentos           
do MPPR para fomento e monitoramento de políticas sociais públicas. 
▪ Análise da atuação do MPPR em todos os temas de “interesse social” reconhecidos              
pela jurisprudência brasileira. 
▪ Análise e produção de informação consolidada e comparável sobre o conjunto das             
ações e procedimentos judiciais e extrajudiciais empreendidos pelo Ministério Público          
na promoção e proteção dos direitos constitucionais realizados por políticas públicas,           
notadamente voltadas à estruturação e prestação de serviços das áreas de           
assistência social, educação, habitação, meio ambiente, saúde e segurança pública,          
com recortes que considerem gênero, idade, deficiência, cor, nacionalidade, entre          
outras características dos beneficiários. 
▪ Análise e produção de informação consolidada e comparável sobre o conjunto dos             
termos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público na promoção e            
proteção dos direitos constitucionais assegurados por políticas públicas com recortes           
que considerem gênero, cor, idade, deficiência, nacionalidade entre outras         
características dos beneficiários das ações de promoção e proteção de direitos. 
▪ Mapeamento das ações coletivas com ênfase nas políticas sociais públicas,           
perquirindo a efetividade das decisões e/ou pertinência dos seus efeitos. 
▪ Identificar e aprimorar a tecnologia de controle preventivo do MPPR acerca da             
execução orçamentária municipal e estadual referentes às políticas sociais públicas. 
▪ Análise e monitoramento da convergência da implementação de políticas sociais           
públicas os Objetivos de Desenvolvimento Social - ODS. 
▪ Análise da atuação conjunta entre os Ministérios Públicos, no que toca à fiscalização              
de recursos públicos federais, estaduais e municipais destinados às instituições que           
prestam serviços públicos. 
 
 
Tema 4. Gestão, governança e inovação 
 
▪ Análise dos impactos da cultura e estrutura institucional e das estratégias            
organizacionais para o atingimento de seu planejamento estratégico; 
▪ Estudo de questões sobre mudança organizacional e os impactos dos esforços de             
mudança sobre as características operacionais e estratégicas das instituições. Inclui          
fatores ambientais e organizacionais do processo de mudança e inclui análise das            
forças geradoras de mudança, forças de resistência, processo de mudança, condução           
da mudança, além da própria análise da natureza da mudança em organizações; 



▪ Pesquisa sobre gestão da inovação e sobre sustentabilidade em organizações com            
ênfase nas estratégias de inovação em produtos, processos e em gestão das            
organizações. Envolve a gestão da tecnologia contemplando temas como         
aprendizagem e criatividade, gestão do conhecimento e treinamento e         
desenvolvimento de pessoas, tais como: 

● Pesquisa sobre metodologias ativas para formulação e gestão de projetos. 
● Formulação e monitoramento de indicadores de processo, resultados e         

impacto, e aplicações para captura, registro e exposição de dados. 
● Levantamento e aplicação de metodologias participativas para a aproximação         

com a sociedade. 
 
 
Tema 5. Computação forense e tecnologia aplicada às investigações 
 
▪ Estudo sobre direito e tecnologia, recursos tecnológicos para combater o crime            
financeiro, reconhecimento de padrões, mineração de dados, descoberta do         
conhecimento e aprendizagem de máquina e sistemas inteligentes; 
▪ Análise da visão computacional, reconhecimento de padrões e computação forense,           
pesquisando temas da computação forense, como documentoscopia, análise e         
reconhecimento de documentos, reconhecimento de padrões, recuperação de        
imagens, vídeos e documentos por conteúdo. 

● Metodologias de investigação de ciência de dados. 
 
 

 
Curitiba, 20 de março de 2019. 
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