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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Atuação resolutiva na esfera extrajudicial 

 

1º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participante Responsável: EDUARDO ALFREDO DE MELO SIMÕES MONTEIRO 

Cargo: PROMOTOR DE JUSTIÇA  

Promotoria / Unidade Administrativa: FÓRUM DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO  

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

PLANO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DO BOQUEIRÃO ou LIGA 

BOQUEIRÃO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES  

Qual categoria deseja concorrer: 

I – Atuação resolutiva na esfera extrajudicial  

Objetivos Estratégicos:  

4 - Impacto Social - Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente.  

Data Inicial da prática: 18/05/17  

Duração: 18/05/19  
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Descrição Resumida: 

Trata-se de um projeto que teve por escopo traçar um diagnóstico sobre a efetividade 

e eficácia da política pública de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes existente no Brasil (Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes/CONANDA), sob a perspectiva dos integrantes do 

Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos da Infância e Juventude lotados no 

território administrativo da regional do Boqueirão (bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, 

Hauer e Xaxim). Procurou-se, dessa forma, avaliar a política pública existente, 

estimular cidadãos e agentes públicos lotados no território do Boqueirão a 

implementar ações concretas visando o enfrentamento desta violência. Buscou-se, 

sobretudo, dar visibilidade a um fenômeno que permanece oculto, vitimizando jovens 

que, diante de suas características intrínsecas, não possuem discernimento, 

capacidade ou possibilidade de se auto protegerem.  

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

PODER JUDICIÁRIO (Juízes titulares do Vara Descentralizada do Boqueirão, Drs. Fabio 

Ribeiro Brandão e Giani Maria Moreschi e psicólogos do NAP/Boqueirão, Claudia 

Regina Ferreira Rossetin e Leandro José Muller); DEFENSORIA PÚBLICA (Defensoras 

titulares da mesma Vara, Dras. Patrícia Rodrigues Mendes e Ana Carolina Teixeira e 

psicóloga Mariana Araújo Levoratto), SUBPLAN (servidores Alexandre do nascimento 

Pedrozo e Roberta Granito); CAEX,/Nate (psicóloga Patrícia dos Santos Lages Prata e 

assistentes sociais Rosilene de Fátima Pollis, Tamires Cristina Vigolo, INTEGRANTES DA 

REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO lotados no território do Boqueirão, notadamente 

das áreas da Educação, Ação Social e Saúde e INTEGRANTES DO NÚCLEO ESTADUAL DA 

EDUCAÇÃO, e, finalmente, professores/diretores/pedagogos de estababelecimentos 

de ensino, conforme listados no documento em anexo. 

 

Público Alvo: 

Integrantes do Sistema de Justiça da Infância e Juventude com atuação no território da 

regional do Boqueirão – membros e servidores do Ministério Público, Poder Judiciário 
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e da Defensoria Pública; integrantes da Rede Municipal de Proteção da Regional; 

integrantes dos núcleos municipais de educação, da saúde e da assistência social; 

professores e pedagogos dos estabelecimentos de ensino do Município existentes na 

regional; integrantes do núcleo estadual de educação; professores, pedagogos e 

alunos da rede estadual de ensino desta regional; sociedade civil organizada da 

regional; agentes públicos e serviços de saúde desta regional; jovens da regional; 

conselho tutelar da regional do Boqueirão. 

 

Área de Atuação: 

O objetivo do trabalho está relacionado ao controle social e à implementação da 

política pública de enfrentamento à violência sexual infantojuvenil no território do 

Boqueirão e, por consequência, lidou com temas transversais, relacionados aos eixos 

estabelecidos na política pública vigente (protagonismo infantojuvenil, comunicação 

social, prevenção, atenção, pesquisa, responsabilização). O enfoque do trabalho, 

portanto, foi multidisciplinar, contando com a expertise de vários saberes científicos e 

de vários profissionais. Sob a perspectiva jurídica, este modelo de trabalho encaixa-se 

na tutela individual e coletiva dos direitos da infância e juventude, primordialmente. 

 

Justificativa: 

O trabalho foi desenvolvido em razão da constatação recorrente e progressiva de 

casos de violência sexual infantojuvenil no território do Boqueirão e da necessidade de 

se implementar de forma eficiente e eficaz a política pública de enfrentamento deste 

tipo específico de violência. Afinal diante da própria natureza desta violência 

(praticada contra crianças/adolescentes, a qual permanece oculta e é silenciada pelo 

agressor e sociedade), este fenômeno acaba sendo subnotificado e, portanto, torna-se 

invisível ou insignificante aos olhos das autoridades políticas competentes. 

Consequentemente, escasseiam agentes ou serviços públicos especializados que se 

dediquem à prevenção, atenção (acolhimento, tratamento, atendimento das 

vítimas/familiares) ou até à responsabilização dos agressores. Diante da necessidade 

de atuação conjunta de vários tipos de agentes públicos e esferas administrativas, ora 
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ligados à educação, saúde, assistência social e à justiça, é que se pensou em trabalhar 

de forma conjunta e colaborativa, para, a u m só tempo, sensibilizar e qualificar todos 

os envolvidos, e pensar estratégias concretas para implementação da política pública 

já existente, no território. Vide Plano em anexo.  

 

Ações Desenvolvidas: 

As ações desenvolvidas foram múltiplas e tiveram como enfoque: (i) sensibilizar e 

qualificar os participantes sobre a relevância e complexidade do fenômeno da 

violência sexual; (ii) introduzir na atuação profissional de cada segmento a 

preocupação em refletir de forma mais cuidadosa sobre cada caso de violência 

denunciado para atendê-lo de forma eficaz e integral; (iii) mobilizar a sociedade, os 

agentes e serviços públicos a construírem ações concretas para o enfrentamento da 

violência sexual no território. De forma objetiva, na construção do Plano de 

enfrentamento à violência sexual do Boqueirão foram idealizadas e muitas delas já 

implementadas: seis (06) ações para o eixo “Participação, Protagonismo e Mobilização 

Social”; três (03) ações para o eixo “Prevenção”; cinco (05) ações para ao eixo 

“Atenção e Pesquisa”; e; duas (02) ações para o eixo “Responsabilização. Vale observar 

que alguma dessas ações se desdobram em mais de uma ação, aumentando, portanto, 

o número de iniciativas programadas. Vide Plano em anexo para detalhamento. 

  

Resultados / impactos: 

Os resultados ou impactos já alcançados são múltiplos, observando-se, já de imediato, 

que: (i) atualmente existe um conhecimento recíproco entre os integrantes do grupo 

quanto à atuação profissional de cada qual (alcance e limites); (ii) a Rede de Proteção 

do Boqueirão tem funcionado de forma mais organizada, entrosada e de forma mais 

eficiente; (iii) aproximação entre o sistema de justiça, os serviços públicos e a 

comunidade como um todo;(iv) agentes públicos mais sensibilizados, qualificados e 

motivados para lidarem com a temática; (v) aguçamento do senso crítico em relação 

ao fenômeno em suas diversas vertentes; (vi) valorização do trabalho interdisciplinar e 

cooperativo para o atendimento das vítimas e suas famílias; (viii) compreensão da 
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necessidade de qualificação de servidores e da criação de serviços públicos 

especializados para atender as vítimas e demais envolvidos;( ix) formação de um grupo 

multidisciplinar, com identidade própria (Liga do Boqueirão) e habituado a trabalhar 

de forma coletiva e horizontalizada, segundo metodologia apresentada.  

 

Recursos envolvidos: 

O projeto partiu da concepção de que seria necessário trabalhar de forma coletiva e 

interdisciplinar, envolvendo todos membros do sistema justiça, da rede de proteção do 

do território do Boqueirão (saúde, educação, ação social), dos núcleos municipal e 

estadual de educação e da comunidade do Boqueirão como um todo. Todos esses 

segmentos (sistema de justiça; servidores públicos municipais e estaduais; sociedade 

civil) foram convidados para participarem e contribuírem com a sua experiência e 

expertise, havendo aderido à proposta de forma espontânea e consensual, sem que 

houvesse determinações coercitivas de qualquer natureza. Houve intensa necessidade 

de congregação de esforços para implementação desta proposta de trabalho a qual 

acabou sendo bem-sucedida em razão da atuação ativa dos membros do Ministério 

Público, Poder Judiciário e Defensoria lotados no Forum Descentralizado do Boqueirão 

e, sobretudo, de equipes técnicas do Ministério Público. Nesse aspecto, torna-se 

necessário enfatizar que todo o trabalho contou com a competente colaboração 

técnica de dois importante órgãos do MPPR: SUPLAN, (arquiteto Alexandre Predozo; 

administradora Roberta Granito) e do NATE/CAEX (psicóloga Patrícia Lages Prata; 

assistentes sociais Rosilene Pollis e Tamires Vigollo). Além desses órgãos e servidores, 

as duas assessoras jurídicas da Promotoria de Justiça do Boqueirão também aderiram 

e se dedicaram intensamente ao projeto (Alana Bartelega e Eduarda Gusso). Sem a 

cooperação de todos os envolvidos muito pouco poderia ter sido desenvolvido, ou 

seja, a colaboração de cada qual foi preciosa e insubstituível. Não houve a 

disponibilidade de recursos financeiros para a elaboração do projeto, havendo o grupo 

realizado o pagamento dos eventuais gastos que surgiram.  
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Pontos fortes:  

Qualificação conjunta e multidisciplinar sobre o fenômeno da violência sexual; 

desenvolvimento de empatia entre os participantes e entre os participantes e o tema; 

comportamento pró-ativo dos participantes os quais assumiram e executaram 

múltiplas ações.  

 

Pontos fracos:  

Necessidade de continuidade dos trabalhos por prazo indeterminado, com a 

necessidade de se proceder à revisão anual do Plano e implementação de novas 

propostas. Ao lado desta necessidade, o que se observa é a ausência de estrutura 

administrativa, funcional e financeira que viabilize o regular desenvolvimento desta 

proposta de trabalho perante todas as instituições e integrantes do grupo. 

 

Dificuldades encontradas:  

Dificuldade de acumular a atuação ordinária das funções do cargo/serviço com as 

propostas do trabalho da liga; Sobrecarga de trabalho atribuído aos servidores do MP 

e demais integrantes do tema.  

 

Estratégias de superação das dificuldades: 

Empenho individual de cada integrante da Liga motivada pela compreensão acerca da 

gravidade do tema e da necessidade impostergável de melhor atender as crianças e 

adolescentes que tenham sido vítimas de violência sexual, bem como a suas famílias. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Atuação resolutiva na esfera extrajudicial 

 

2º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participante Responsável: Thayná Regina Navarros Cosme 

Cargo: Promotora de Justiça Substituta 

Promotoria / Unidade Administrativa: Cornélio Procópio/PR 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Estratégias de Combate e Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

Qual categoria deseja concorrer: 

I – Atuação resolutiva na esfera extrajudicial  

Objetivos Estratégicos:  

1 - Impacto Social - Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de 

pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica. 

Data Inicial da prática: 19/09/18  
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Descrição Resumida: 

Diante do quadro exacerbado de violência doméstica e familiar contra a mulher na 

Comarca de Cornélio Procópio, entendeu-se necessária a criação de ações que 

pudessem combater, prevenir, diminuir tais situações, razão pela qual foram 

desenvolvidas quatro frentes: Grupo Reeducar; Fluxograma de Atendimento às Vítimas 

de Violência Doméstica e Familiar; Encaminhamentos para a vítima; e Questionário - 

Medidas Protetivas. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Defensoria Pública, Poder Judiciário, Conselho da Comunidade, CRAS, CREAS e 

Secretaria Municipal da Mulher e Secretária da Saúde. 

 

Público Alvo: 

Vítimas de Violência Doméstica e Familiar e Autores de Atos que configuram os 

referidos tipos de violência dispostos na Lei 11340/06. 

 

Área de Atuação: 

Criminal e Direitos Humanos. 

 

Justificativa: 

Grupo Reeducar: É possível observar que, em regra, o autor da violência doméstica e 

familiar contra mulher não demonstra socialmente a violência, possuindo o perfil do 

homem “comum”, eis que a prática da violência contra a mulher se origina muitas 

vezes, da repetição de padrões anteriormente aprendidos, vivenciados e internalizados 

ao longo da sua vida. Assim, o presente grupo de reflexão, com enfoque nos autores 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, propõe justamente a ruptura desses 

“padrões” referidos, inibindo o ciclo de reincidência e rompendo a violência 

estabelecida. Além disso, cuidar do autor de violência doméstica pode proteger 
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diversas vítimas (atuais ou futuras), objetivo crucial de todas ações desenvolvidas 

neste projeto. 

Fluxograma de Atendimento às Vítimas: A ausência de uma rede de apoio ou mesmo o 

desconhecimento de sua existência é mais um vilão no combate a Violência Doméstica, 

motivo pelo qual, com o fluxo, busca-se levar conhecimento e apoio a todas aquelas 

pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, bem como aquelas que, embora 

não estejam, possam vir a ajudar quem se encontra, possibilitando, assim, a 

compreensão a respeito do procedimento que será desenvolvido a partir da notícia de 

uma situação de violência doméstica, além da descoberta da existência de órgãos 

apoiadores, seja para fins psicossociais, seja para orientação jurídica. 

Encaminhamentos para a vítima: Os termos de encaminhamentos permitem o acesso 

e o amplo conhecimento das vítimas, bem como de seus familiares, a respeito da 

situação de vulnerabilidade em que se encontram, e as ações que podem ser 

desenvolvidas tanto no meio jurídico como no psicossocial para deter tal situação. 

Frise-se que as orientações jurídicas, bem como os atendimentos psicológicos/sociais 

por parte dos órgãos de apoio, propiciam a recuperação da vítima em vários sentidos, 

como o término do relacionamento abusivo e o rompimento de dependências 

suportadas (psicológica, financeira, familiar). 

Questionário - Medidas Protetivas: Os questionamentos realizados pela autoridade 

policial quando da solicitação de medida protetiva pela vítima estabelecem uma forma 

efetiva de garantir a maior proteção possível a mulher e a seus familiares, em especial 

os filhos. Isto porque, verificadas todas as informações acerca da situação concreta da 

violência estabelecida contra a mulher, tanto o Ministério Público como o Poder 

Judiciário poderão assegurar a proteção jurídica da forma eficaz que cada caso exige. A 

título exemplificativo sobre a necessidade dos formulários, ressalta-se uma situação 

vivenciada na comarca de Cornélio Procópio, em que a própria vítima se afastou do lar 

com as crianças, e estava morando em um local de condições precárias com seus 

filhos, sem receber sequer alimentos provisórios por parte do autor de agressões. 

Note-se que tal situação poderia ter sido desde o início evitada se as informações 

necessárias constassem do termo de declaração da vítima, e, em consequência, 

fossem estabelecidas como medidas protetivas o afastamento do lar por parte do 
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autor das agressões, e a prestação de alimentos provisórios aos filhos, também pelo 

mesmo. 

Por fim, tendo em vista o conjunto de ações e as justificativas do desenvolvimento 

destas, sempre importante recordar que ao Ministério Púbico foi dada a legitimidade 

ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, bem como dos denominados direitos ou interesses difusos e coletivos, 

razão pela qual, é dever do membro desta instituição buscar incessantemente 

soluções para a pacificação dos conflitos sociais, bem como da positivação da mulher 

como sujeito de direitos perante toda a sociedade. 

 

Ações Desenvolvidas: 

1. Grupo Reeducar: Para a concretização do grupo voltado aos autores de violência 

doméstica, a Promotora Substituta realizou 03 reuniões com os Órgãos Parceiros, 

apresentando a ideia, buscando sugestões e angariando apoio. A partir destas 

reuniões, foi definido que seriam realizados 05 encontros, multidisciplinares. 

2. Fluxograma de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e Familiar: Do 

mesmo modo em relação ao que foi realizado para a implementação do grupo 

reeducar, para a confecção do fluxograma foram ouvidos os Órgãos que nele constam, 

como: Defensoria Pública, CREAS, Delegacia de Polícia, Conselho Tutelar e outros. 

Assim, foi possível colher a opinião dos membros destas instituições e constatar a 

necessidade de um fluxo de atendimento, bem como da viabilidade de sua elaboração. 

Ainda, conforme anteriormente mencionado, o fluxograma de atendimento foi 

apresentado para a comunidade de Cornélio Procópio em um evento realizado no dia 

31 de agosto do ano corrente, que contou com cerca de 200 (duzentas) pessoas de 

diversas áreas, e que será disponibilizado em diversos pontos cruciais, como hospitais, 

escolas, delegacia, Batalhão da PM). 

3. Encaminhamentos para a vítima: Em relação aos encaminhamentos, estes foram 

desenvolvidos em conjunto com a Defensoria Pública, a fim de que fossem 

disponibilizados a Delegacia, para que esta entregasse às vítimas de agressão (em 

quaisquer de suas formas). Posteriormente os termos foram apresentados ao 
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Delegado, o qual aderiu a realização dos devidos encaminhamentos. 

4. Questionário de medidas protetivas: Por sua vez, o questionário foi pautado nos 

próprios processos recebidos pelo Ministério Público, eis que, observou-se a ausência 

de dados imprescindíveis aptos a realização de uma manifestação favorável do Órgão 

Ministerial, como, por exemplo, indicação de lugares específicos que a vítima 

frequente, ou a existência de filhos do casal, entre outros. Da mesma forma, o 

questionário foi apresentado ao Delegado, tendo este também aderido a realização do 

mesmo quando da solicitação de medidas protetivas pela vítima.  

 

Resultados / impactos: 

No tocante ao grupo reeducar, em conversa com os psicólogos, foi possível verificar 

que houve mudança de mentalidade em alguns dos participantes, ou seja, eles passam 

a enxergar que a violência doméstica não está apenas na agressão física, mas também 

na agressão verbal e até em pequenas formas de restrição de liberdade. Ainda é cedo 

para dizer os resultados concretos, em especial porque o primeiro ciclo, que contou 

com 07 (sete) participantes, ainda não terminou, mas, nesse ínterim, importante 

destacar que nenhum dos participantes se envolveu em nova situação de violência 

doméstica, o que, para nós, já se apresenta como um enorme avanço. 

Quanto ao fluxograma, este será disponibilizado aos poucos em locais de relevância na 

comunidade, inclusive, nos dias 27 e 28 de novembro deste ano, a Promotora 

Substituta e a Defensora Pública irão palestrar em uma escola de enfermagem, na qual 

o fluxo será disponibilizado. Muito se ouviu a respeito do desconhecimento do que as 

enfermeiras podem fazer quando constatada a situação de violência doméstica, razão 

pela qual a ideia é que o fluxo as norteie no auxílio dessas mulheres. 

Com relação ao formulário, estão apresentando maior completude, o que possibilita 

uma melhora na manifestação ministerial e também na decisão judicial, haja vista a 

existência de mais informações a respeito do caso, mas , infelizmente, ainda há certa 

dificuldade em relação ao formato. 
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Recursos envolvidos: 

Recursos Humanos: Membro e Estagiária do Ministério Público, Defensor Público, 

Assistentes e Psicólogos da Defensoria, Membro do Poder Judiciário e servidor do 

Conselho da Comunidade, servidores do CRAS, CREAS, Secretaria Municipal da Mulher 

e Secretaria de Saúde. 

Recurso Físico: O Tribunal de Justiça forneceu o Salão do Júri para realização dos 

encontros do Grupo Reeducar e a UTFPR cedeu o anfiteatro para a palestra de 

Combate à Violência Doméstica, bem como da apresentação do Grupo Reeducar e do 

Fluxograma de Atendimento. 

Recursos Financeiros: O Conselho da Comunidade forneceu materiais para a realização 

da palestra de apresentação do Grupo Reeducar e do Fluxograma de Atendimento, 

bem como para os encontros do Grupo Reeducar como: pranchetas, canetas e lápis. 

 

Pontos fortes:  

- O conjunto das ações desenvolvidas permite uma proteção integral da vítima de 

violência doméstica e familiar bem como de seu seio familiar e de convívio; 

- Estabelece uma forma de recuperação social, psicológica e até financeira da vítima, 

rompendo com os diversos tipos de dependência da vítima, e instando a mesma a se 

empoderar; 

- Estabelece também uma forma de recuperação social e psicológica dos autores de 

violência doméstica e familiar, propiciando um novo modo de enxergar os 

relacionamentos e a importância e o respeito a figura da mulher na sociedade; 

-Possibilita o amplo conhecimento acerca das situações de violência doméstica, não só 

da vítima, mas da sociedade, criando mecanismos para a identificação dos casos, 

formas de erradicação do ciclo de violência estabelecido, e até mesmo prevenção de 

casos futuros, mas principalmente, a conscientização social de que a mulher é pessoa 

sujeito de direitos e que estes devem ser respeitados. Ademais, o projeto, em suas 

mais variadas formas, instiga a população a se conscientizar sobre o dever de atuar em 

proteção da mulher, cessando dúvidas e omissões; 



  424  

-Desenvolve melhores formas de atendimento aos casos de violência contra a mulher, 

até mesmo por parte dos profissionais responsáveis pela atuação nestes casos; 

- Por fim, como principal ponto forte, o projeto propicia o rompimento dos padrões 

culturais machistas enraizados na sociedade, os quais sem dúvida, propagam o intenso 

crescimento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, 

consequentemente, o projeto atua de forma repressiva e preventiva, objetivando a 

amplitude das formas de solucionar os conflitos estabelecidos acerca desta 

problemática. 

 

Pontos fracos:  

- Resistência por parte dos participantes do Grupo Reeducar em admitir os erros 

cometidos e a responsabilidade pela prática das condutas criminosas, bem como 

entender o porquê da participação no grupo e aceitar a ajuda ou a mudança de 

pensamentos acerca da importância da mulher na sociedade; 

- Resistência por parte da mulher vítima de violência doméstica e familiar em procurar 

ajuda psicológica, em aceitar a situação de vulnerabilidade em que se encontra e se 

reerguer das mais diversas formas; 

- Resistência por parte da população em romper os padrões culturais machistas. 

 

Dificuldades encontradas:  

Felizmente na comarca de Cornélio Procópio foram poucas as barreiras encontradas, 

haja vista que, a maioria dos profissionais/parceiros que apoiaram a implementação 

do projeto, de fato, abraçaram a causa. E mesmo a recepção de alguns profissionais 

não sendo tão positiva quanto o esperado, a superação foi possível com a intensa 

dedicação daqueles que estavam dispostos a fazer o projeto nascer, o que pode 

compensar tais déficits. 
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Estratégias de superação das dificuldades: 

A fim de obter resultados práticos, foi desenvolvida uma tabela de registros de dados 

sobre as medidas protetivas solicitadas pelas vítimas, contendo o número do processo, 

o nome da vítima e do representado, e a data do fato. A tabela vem sendo alimentada 

pela Promotoria Criminal de Cornélio Procópio, visando a constatação dos números de 

reincidência após a implementação do projeto. 

 

Após o término de cada grupo, haverá uma reunião com a equipe idealizadora do 

projeto, a fim de debater possíveis alterações/melhorias. Por fim, diante de dados 

mais concretos - o que será obtido depois da realização de alguns grupos - pretende-se 

desenvolver uma forma de divulgação dos resultados obtidos, como forma de 

propiciar e facilitar a implementação do projeto em outras comarcas. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Atuação resolutiva na esfera extrajudicial 

 

3º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participante Responsável: Leonardo Dumke Busatto 

Cargo: Promotor de Justiça 

Promotoria / Unidade Administrativa: Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio 

Público e no Combate à Improbidade Administrativa (GEPATRIA) do Litoral 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Qualificação das licitações e compras públicas municipais 

Qual categoria deseja concorrer: 

I – Atuação resolutiva na esfera extrajudicial  

Objetivos Estratégicos:  

6 - Impacto Social - Defender o patrimônio público. 

Data Inicial da prática: 05/09/16  

Duração: 04/12/17  
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Descrição Resumida: 

Atuação preventiva do Ministério Público na proteção do patrimônio público, 

mediante a capacitação de servidores públicos que integram comissões de licitação ou 

exercem atividades relacionadas a contratações do Poder Executivo dos 7 (sete) 

Municípios do Litoral paranaense, com a finalidade de qualificar os procedimentos 

licitatórios e as compras públicas e, dessa forma, minorar ou evitar a prática de ilícitos. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Observatórios 

Sociais de Paranaguá, Matinhos e Morretes, e Municípios de Antonina, Guaraqueçaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

 

Público Alvo: 

Servidores públicos dos 7 (sete) Municípios da região litorânea do Paraná (Antonina, 

Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná) que 

integram as comissões de licitação ou exercem atividades relacionadas a compras e 

contratações públicas junto ao Poder Executivo. 

 

Área de Atuação: 

Patrimônio público. 

 

Justificativa: 

O Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à 

Improbidade Administrativa (GEPATRIA) do Litoral, órgão vinculado ao Ministério 

Público do Estado do Paraná, elaborou plano regional de atuação que contempla dois 

temas prioritários para nortear suas ações durante o ano de 2017: agentes públicos e 

licitações.  

Para traçar essas ações, foi realizado prévio diagnóstico dos problemas mais 
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recorrentes na seara do patrimônio público na região, o qual contou com análise junto 

ao Sistema PRO-MP dos procedimentos extrajudiciais em curso nas Promotorias de 

Justiça da região e consulta aos Promotores de Justiça das Comarcas de Antonina, 

Guaratuba, Matinhos e Paranaguá, não sendo possível contato, à época, apenas com 

os de Morretes e Pontal do Paraná, em razão de remoções e fruição de férias ou 

licenças.  

Foi também realizada visita às Promotorias de Justiça das Comarcas de Guaratuba, 

Matinhos e Paranaguá, oportunidade em que foi celebrada reunião com os 

Promotores de Justiça atuantes na defesa do patrimônio público e analisados todos os 

procedimentos extrajudiciais em curso nessas unidades ministeriais.  

A partir de então, diante do elevado número de investigações e demandas envolvendo 

ilegalidades em matéria de licitações, e considerando que no ano de 2017 haveria 

novas gestões sendo implementadas perante cada uma das Prefeituras da região, 

definiu-se a necessidade de que o Ministério Público passasse a atuar de forma 

preventiva nesta seara, na tentativa de melhorar e qualificar as rotinas que 

envolvessem procedimentos licitatórios e compras públicas junto ao Poder Executivo 

dos 7 (sete) Municípios do Litoral, isto é, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, 

Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, contribuindo, dessa maneira, para 

que fossem oferecidos localmente melhores serviços pelos agentes públicos 

municipais quanto à contratação e compra de serviços e mercadorias.  

Estabeleceu-se também a necessidade de atuação extrajudicial neste campo diante da 

experiência colhida nas Promotorias de Justiça da região, dando conta de que muitos 

ilícitos decorriam da ausência de qualificação dos servidores públicos municipais para 

trabalhar com a complexidade da legislação vigente, notadamente a Lei n.º 8.666/93, 

dificultando, assim, a própria fiscalização e controle interno em relação à detecção de 

erros e ilegalidades, e a sua solvência pela própria Administração Pública.  

Em verdade, procurou-se mudar o foco usual da atuação do Ministério Público no 

campo das licitações, muitas vezes voltada apenas para a atuação repressiva em sede 

judicial, a qual trata, sem embargo de sua importância, de casos pontuais visando à 

anulação de procedimentos licitatórios e contratos administrativos, e/ou 

responsabilização cível e criminal de agentes, para dar relevância à atuação preventiva 
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em sede extrajudicial e, assim, diagnosticar e trabalhar as causas de origem de boa 

parte das ilicitudes antes de sua materialização, de modo a aperfeiçoar condutas 

administrativas e evitar a prática de ilícitos em prejuízo do Erário, mormente diante da 

experiência ordinária, que demonstra que a prática de ilegalidades junto à 

Administração Pública se perpetua independentemente da responsabilização judicial 

de alguns agentes, por já estar impregnada em ações, métodos e rotinas 

administrativas equivocadas junto aos órgãos que realizam as licitações e as compras 

públicas.  

Os elementos diferenciados e inovadores das práticas adotadas, porém, não decorrem 

tão-somente da forma como se procurou trabalhar e fomentar a atuação preventiva 

do Ministério Público na defesa do patrimônio público, mas também dos atores 

envolvidos e das ações conjuntas que têm sido adotadas. Vale dizer, além do 

envolvimento de dezenas de servidores dos 7 (sete) Municípios da região, a execução 

das ações envolveu parceria do GEPATRIA do Litoral com o SEBRAE e o Observatório 

Social do Brasil, desenvolvendo várias atividades distintas e sequencias ao longo do 

ano de 2017, como reuniões, oficinas de capacitação em cada Município e encontros 

de grupos específicos de trabalho, as quais contribuíram para a propagação e 

conhecimento do papel do Ministério Público na região e também para aproximar o 

órgão de outros atores da Administração Pública e especialmente da comunidade.  

Outro fator importante é que o SEBRAE trouxe sua expertise em treinamento e 

capacitação de servidores públicos em matéria de licitações e compras públicas, sem 

qualquer custo, por já desenvolver essas ações no projeto Compras Paraná, e sua 

atuação em parceria com o Ministério Público e o Observatório Social acabou 

chamando a atenção dos micro e pequenos empresários da região, o que reflexamente 

tem grande importância para atuação preventiva do GEPATRIA do Litoral na defesa do 

patrimônio público, na medida em que a aproximação de empreendedores locais com 

a Administração Pública permite a democratização de licitantes, coibição de fraudes e 

monopólios de pessoas jurídicas de grande porte e fiscalização direta da comunidade 

nas etapas externas dos certames, ampliando, dessa forma, o controle social nas 

licitações.  

De igual modo, o envolvimento dos Observatórios Sociais de Matinhos, Morretes e 
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Paranaguá nas ações propiciou que estas fossem analisadas sob a ótica do controle 

social, vale dizer, às capacitações e grupos de trabalho foi trazida a experiência dessas 

entidades na fiscalização diária que realizam perante os seus respectivos Municípios, 

contribuindo para que a sociedade de fato se fizesse amplamente representada nas 

discussões envolvendo a melhoria dos serviços públicos municipais. A participação 

desses órgãos ainda propiciou o fortalecimento de ações estratégicas com o Ministério 

Público na região, questão esta extremamente salutar para o trabalho desenvolvido no 

combate à corrupção, porquanto os Observatórios Sociais citados têm realizado um 

importante trabalho extrajudicial de fiscalização de procedimentos licitatórios no 

Litoral e com frequência encaminham aos órgãos ministeriais de suas Comarcas 

representações e comunicações quanto à prática de ilícitos neste setor. 

 

Ações Desenvolvidas: 

05/09 a 26/09/2016: Diagnóstico dos maiores problemas enfrentados pelas 

Promotorias de Justiça do Litoral paranaense na defesa do patrimônio público, 

mediante análise de procedimentos extrajudiciais no PRO-MP, consulta aos 

Promotores de Justiça de Antonina, Guaratuba, Matinhos e Paranaguá, e reuniões e 

análise in loco de procedimentos investigatórios em Guaratuba, Matinhos e 

Paranaguá. Identificação de ilicitudes em licitações como um dos problemas mais 

recorrentes noticiados ao Ministério Público e necessidade de atuação preventiva 

nesta área.  

27/09/2016: Elaboração do Plano Regional de Atuação do GEPATRIA do Litoral, 

contemplando curso de capacitação e treinamento sobre procedimentos licitatórios 

para servidores que integram as comissões de licitações dos Municípios ou exercem 

atividades relacionadas às compras e contratações públicas (item 3.1.1).  

28/09/2016: Aprovação do Plano Regional de Atuação do GEPATRIA do Litoral pelo 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio 

Público e à Ordem Tributária.  

07/12/2017: Reunião de aproximação do GEPATRIA do Litoral (seu Coordenador) com 

o SEBRAE (dois representantes de sua Regional Leste) e Observatórios Sociais de 
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Paranaguá (três representantes) e Matinhos (um representante), para tratar das 

diretrizes do projeto e a possibilidade de sua execução.  

08/12/2016: Instauração do Procedimento Administrativo n.º MPPR0103.001160-9, 

para acompanhar a implementação de curso de capacitação em matéria de licitação e 

compras públicas a servidores municipais da região litorânea, em parceria com o 

SEBRAE e o Observatório Social do Brasil.  

16/01/2017: Expedição de ofício aos novos 7 (sete) Prefeitos Municipais do Litoral, 

comunicando sobre a futura realização de curso de capacitação para servidores e 

convocação que será realizada pelo Ministério Público para comparecimento.  

30/01/2017: recebimento de comunicação do Município de Guaratuba, indicando 

servidor de seu Departamento de Licitação para tratar dos assuntos relacionados ao 

projeto.  

31/01/2017: Reunião para alinhamento e discussão das ações a serem adotadas no 

projeto entre o GEPATRIA do Litoral (seu Coordenador) e o SEBRAE (dois 

representantes de sua Regional Leste).  

16/02/2017: Reunião entre o GEPATRIA do Litoral (seu Coordenador), SEBRAE (cinco 

representantes de sua Regional Leste) e Observatórios Sociais de Paranaguá (dois 

representantes) e Matinhos (dois representantes). Apresentação da metodologia de 

capacitação do SEBRAE e Programa Compra Paraná, definição de formas de trabalho, 

participação dos atores envolvidos e datas do primeiro evento de capacitação.  

07/03/2017: Expedição de ofício aos 7 (sete) Prefeitos Municipais do Litoral, 

solicitando sua presença e a dos Procuradores-Gerais, Secretários Municipais de 

Desenvolvimento Econômico (ou pasta equivalente) e Presidentes das Comissões 

Municipais de Licitação em reunião a ser realizada em 22/03/2017.  

14/03/2017: Recebimento de comunicação do Município de Matinhos, manifestando 

adesão ao projeto e encaminhando desde logo a relação de servidores de seus 

Departamentos de Licitações e de Compras que participarão da capacitação.  

14/03/2017: Recebimento de comunicação do Município de Paranaguá, 

encaminhando relação de servidores que foram cientificados da futura capacitação.  
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22/03/2017: Reunião de aproximação com os 7 (sete) Municípios do Litoral, realizada 

na sede do SENAC Paranaguá, para apresentação do projeto. Presença de 42 (quarenta 

e duas) pessoas, dentre elas os Prefeitos dos Municípios de Guaraqueçaba, Paranaguá 

e Pontal do Paraná, servidores públicos e representantes do SEBRAE e dos 

Observatórios Sociais de Matinhos e Paranaguá.  

26/06/2017: Reunião entre a Coordenação do GEPATRIA do Litoral e representante do 

SEBRAE para tratar da programação dos eventos.  

27/06/2017: Expedição de ofício aos 7 (sete) Prefeitos Municipais do Litoral, 

convocando os servidores públicos dos respectivos Municípios para participar do 

primeiro encontro da oficina de capacitação no dia 05 de julho de 2017 e divulgação 

dos demais eventos programados para o ano, inclusive do Grupo de Trabalho. Os 

Município de Pontal do Paraná e Paranaguá não foram abarcados pelas oficinas de 

capacitação, pois já haviam sido treinados em projeto-piloto do SEBRAE no ano 

passado.  

05/07/2017: Primeiro encontro da oficina de capacitação, realizado na sede do SENAC 

Paranaguá. Apresentação do Programa Compra Litoral pelo SEBRAE, com o apoio de 

FECOMERCIO e FACIAP, e palestra realizada pelo Coordenador do GEPATRIA do Litoral 

com o tema “O Ministério Público e o seu papel nas compras governamentais”. Adesão 

do recém criado Observatório Social de Morretes ao projeto. Presença de servidores 

públicos dos 7 (sete) Municípios da região litorânea e dos Prefeitos dos Municípios de 

Guaraqueçaba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá, além de representantes dos 

órgãos parceiros.  

13/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Guaraqueçaba.  

14/07/2017: Primeiro encontro do Grupo de Trabalho, formado por até 5 (cinco) 

representantes de cada Município, Ministério Público, SEBRAE e Observatórios Sociais 

de Matinhos, Morretes e Paranaguá, responsável por discutir temas afetos ao 

mapeamento da programação das compras públicas, análise e simplificação dos 

processos de licitação e compras e adequação de questões jurídicas. Realizado na sede 

do SEBRAE Paranaguá. Presença da Coordenação do GEPATRIA do Litoral para explanar 
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aos presentes sobre a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público 

na região e as expectativas quanto ao grupo de trabalho.  

14/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Guaraqueçaba.  

17/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Antonina e Morretes.  

18/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos e Morretes.  

19/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Guaratuba e Matinhos.  

08/08/2017: Segundo encontro do Grupo de Trabalho, em Paranaguá.  

22/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Morretes.  

22/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Antonina e Morretes.  

23/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Matinhos.  

25/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Guaraqueçaba.  

13/09/2017: Terceiro encontro do Grupo de Trabalho, em Paranaguá.  

26/10/2017: Nova pesquisa e coleta de dados do Sistema Pro-MP em relação ao 

número de procedimentos investigatórios instaurados pelas Promotorias de Justiça de 

proteção ao patrimônio público da região, envolvendo a temática de licitações.  

04/12/2017: Levantamento final dos dados. Arquivamento do Procedimento 

Administrativo de acompanhamento. Encerramento do projeto. 
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Resultados / impactos: 

(I) Capacitação promovida a mais de 70 (setenta) servidores públicos atuantes em 

procedimentos licitatórios e compras públicas do Poder Executivo dos 7 (sete) 

Municípios do Litoral do Estado do Paraná;  

(II) Qualificação de serviços públicos municipais que impactam uma população de 

aproximadamente 289.169 pessoas, conforme dados do IBGE, assim distribuídos: 

Antonina (19.418), Guaraqueçaba (7.944), Guaratuba (35.588), Matinhos (33.024), 

Morretes (16.488), Paranaguá (151.829) e Pontal do Paraná (24.878);  

(III) Fortalecimento e divulgação regional da atuação preventiva do Ministério Público 

na esfera extrajudicial para a defesa do patrimônio público;  

(IV) Aproximação do Ministério Público com atores importantes relacionados à sua 

atuação no combate à corrupção, seja em relação à Administração Pública (servidores 

públicos municipais e agentes políticos), seja no que toca à comunidade e ao controle 

social (Observatórios Sociais);  

(V) Redução de 14,28% no número de inquérito civis, envolvendo a temática licitações, 

instaurados pelas Promotorias de Justiça de proteção ao patrimônio público da região, 

de acordo com dados colhidos no Sistema Pro-MP (comparativo 2015/2016 e 

2016/2017). 

 

Recursos envolvidos: 

Os recursos humanos e físicos utilizados no projeto foram disponibilizados pelos entes 

envolvidos no projeto – Ministério Público, SEBRAE e Observatórios Sociais –, com a 

colaboração dos Municípios da região abrangidos pelas ações, quando necessário, 

mediante prévia convocação realizada pelo GEPATRIA do Litoral em relação aos 

agentes públicos das oficinas de capacitação e do Grupo de Trabalho formado. Os 

recursos financeiros foram disponibilizados pelo SEBRAE, com o apoio de FECOMERCIO 

e FACIAP, que forneceu o material didático e os agentes responsáveis pela capacitação 

nas oficinas, mediante tratativas avençadas nas primeiras reuniões do projeto e 

solicitação do GEPATRIA do Litoral à Gerência Regional Leste do SEBRAE, sediada em 

Curitiba.  
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Dificuldades encontradas:  

As dificuldades se relacionam à escolha do conteúdo que seria objeto da capacitação 

ministrada aos servidores públicos municipais e também à obtenção de engajamento 

de todos os Poderes Executivos envolvidos em incentivar a participação e qualificação 

de seus agentes nos eventos realizados durante o projeto. 

 

Estratégias de superação das dificuldades: 

A definição do conteúdo abordado nas oficinais de capacitação foi tratada em reuniões 

entre o Ministério Público, SEBRAE e Observatórios Sociais, quando então restou 

avençado que seria aproveitada a expertise do SEBRAE nesta seara, em razão das 

atividades de treinamento que já havia realizado no Programa Compra Paraná. Para 

tanto, foi de suma importância a troca de experiências entre os órgãos parceiros. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Unidade e Eficiência da Atuação 

Institucional e Operacional 

 

1º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participantes Responsáveis: Odoné Serrano Júnior; Emili Cristina de Freitas de Arruda; 

Renata Albuquerque da Silva; Fernando de Lima Minari; Eduardo Cramer Ono 

Cargos: Odoné Serrano Júnior (Promotor de Justiça); Emili Cristina de Freitas de Arruda 

(Assessora Jurídica); Renata Albuquerque da Silva (Assistente Jurídica); Fernando de 

Lima Minari (Estagiário de Pós-Graduação); Eduardo Cramer Ono (Estagiário de 

Gradução) 

Promotoria / Unidade Administrativa: Promotoria de Justiça junto à 1ª. Vara de 

Execução de Penas e Medidas Alternativas do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba/PR 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Execução Penal em Meio Aberto – Mudanças para garantir maior eficiência e 

efetividade  

Qual categoria deseja concorrer: 

III - Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional  
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Objetivos Estratégicos:  

8 - Eficiência e Eficácia - Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial.  

Data Inicial da prática: 08/08/16  

 

Descrição Resumida: 

1ª. etapa: Elaboração e implantação de um novo modelo de atuação, tendo em vista a 

experiência obtida na análise dos processos de Execução Penal de competência da 1ª 

Promotoria de Justiça de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba/PR, 

promovendo o mapeamento dos fluxos de trabalho, a elaboração de Guia de 

Análises/Protocolo de Atuação Processual e treinamento da equipe da Promotoria, 

buscando tornar a execução mais célere e eficiente. Implantada.  

2ª. etapa: Incorporação de base de dados para pesquisa de endereços e registros 

criminais e assunção da atividade de realização dessas pesquisas na rotina de trabalho 

da 1ª Promotoria de Justiça de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba 

para acelerar a tramitação dos incidentes da execução penal em meio aberto. 

Implantada.  

3ª. etapa: Plano de trabalho para fortalecimento da atuação do Patronato na execução 

das penas em meio aberto. Plano de trabalho para capacitação das entidades que 

recebem condenados para cumprirem penas alternativas. Plano de trabalho para 

fiscalização do Patronato e das entidades parceiras. Em elaboração.  

4ª. etapa: Aprimoramento dos recursos de tecnologia da informação para otimizar a 

fiscalização dos processos de execução penal em meio aberto. Em elaboração. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Equipe da Promotoria de Justiça (Promotor, Assessora, Assistente e Estagiários); 

Equipe da 1ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas do Foro de Curitiba 

(Magistrada, Assessores, Estagiários, Servidores do Cartório, Psicólogas); Equipe do 

Patronato Penitenciário de Curitiba (Diretora, Assistentes Sociais, Psicólogas, 
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Pedagogas, etc.); Entidades Parceiras da Rede de Execução Penal em Meio Aberto de 

Curitiba (instituições públicas e privadas que recebem pessoas condenadas a 

cumprirem penas restritivas de direito – prestação de serviços comunitários, limitação 

de final de semana, medidas educativas, etc.). 

 

Público Alvo: 

Condenados com direito a cumprir suas penas em regime inicial aberto ou mediante 

penas alternativas (penas restritivas de direito substitutivas da pena privativa de 

liberdade) e seus familiares; Pessoas atendidas por entidades que acolhem 

prestadores de serviços comunitários (idosos, carentes, órfãos, doentes, etc.); Vítimas 

dos Crimes; Sociedade em geral. 

 

Área de Atuação: 

Execução Penal em Meio Aberto. 

 

Justificativa: 

A Assembleia das Nações Unidas, preocupada com os efeitos nocivos do 

encarceramento prisional, em 14 de dezembro de 1990, adotou Regras Mínimas para a 

Elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade, a Resolução 45/110, que ficou 

conhecida como “Regras de Tóquio”.  

O Brasil, então, no âmbito interno, passou a fortalecer sua política pública de penas 

alternativas à prisão, a qual tem o status de uma política constitucional à luz do inciso 

XLVI do artigo 5º da Lei Magna. Neste esforço de consolidação desse novo paradigma, 

ganhou destaque a edição de novos marcos legislativos, tais como a exemplo da Lei 

9.099/1995 (que criou novos institutos como a transação penal e a suspensão 

condicional do processo), e da Lei 9.714/1998 (a denominada Lei das Penas 

Alternativas à Prisão). Seguindo esse espírito, o Ministério Público, em setembro de 

2000, lançou o Programa nacional de Apoio às Penas Alternativas, cuja execução foi 

designada à Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas 
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Alternativas (CENAPA), vinculada à Secretaria Nacional de Justiça. Em 2002, a CENAPA 

criou a Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas – CONAPA, assim 

como publicou o Manual de Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas, com o 

intuito de auxiliar o Juízo da Execução e o Ministério Público na fiscalização do 

cumprimento da pena. De acordo com o referido Manual, para que a pena alternativa 

cumpra seus objetivos, sob o ponto de vista técnico-operacional, uma série de 

procedimentos técnicos e administrativos devem ser adotados, tais como: captação, 

cadastramento e capacitação de entidades parceiras; avaliação do condenado por 

meio de entrevista psicossocial; encaminhamento do condenado ao cumprimento da 

medida alternativa e acompanhamento do cumprimento da pena.  

Percebe-se, pois, claramente, que para a concretização destes procedimentos mostra-

se necessária a participação vários atores – muito além de juízes, promotores, 

advogados, serventuários da Justiça e do Ministério Público e agentes do Patronato 

Penitenciário – envolvendo agentes de entidades públicas ou privadas que recebem 

apenados para o cumprimento das penas alternativas, notadamente a prestação de 

serviços comunitários. A atuação articulada desses atores forma a rede que dá vida à 

execução penal em meio aberto e permite a consecução de bons resultados nesta 

área.  

Além disso, o elevado número de pessoas cumprindo penas alternativas sob 

fiscalização da 1ª. VEPMA de Curitiba (aproximadamente 4.000 mil) traz a imperiosa 

necessidade de elaboração de um método de trabalho que assegurem a maior eficácia 

e efetividade possível, evitando-se desperdícios de recursos públicos, aumentando-se 

a produtividade e a qualidade da atuação. Dada a limitação de recursos humanos, a 

incorporação de recursos de tecnologia da informação mostra-se imprescindível para 

otimizar a fiscalização dos processos de execução penal em meio aberto e alcançar os 

objetivos das penas alternativas à prisão, notadamente os de: a) propiciar ao apenado 

a realização de reflexões acerca dos valores éticos e de cidadania; b) sensibilizar o 

apenado a refletir sobre suas experiências individuais e sobre os motivos e fatores que 

o levaram à escolha de ter praticado o crime a que foi condenado e/ou outras atitudes 

prejudiciais a ele, a seus familiares e à comunidade na qual vive, bem como sobre as 

consequências sofridas por ele e causadas por ele em razão dessas escolhas, bem 
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como estimulando-o a pensar acerca de outras oportunidades e perspectivas de vida, 

incentivando-a elaborar novos projetos para o seu futuro, inclusive a partir do 

aprendizado com as escolhas equivocadas do passado; c) avaliar e valorizar as 

aptidões, habilidades, conhecimentos e interesses do apenado, incentivando-o a 

empregá-los em atividades lícitas que lhe ensejem desenvolvimento como indivíduo e 

como cidadão, trazendo proveito a si próprio, à sua família e à comunidade na qual 

está inserido; d) resgatar e/ou fortalecer, quando necessário, os vínculos familiares; e) 

promover a inclusão do apenado nas políticas públicas sociais existentes, tais como a 

obtenção de benefícios de assistência social, quando for o caso; a inserção em grupos 

de apoio ou em programas de recuperação e prevenção do uso de álcool e outras 

substâncias entorpecente; obtenção de documentos de identificação pessoal; 

conclusão dos estudos; ingresso em cursos profissionalizantes ou que o capacite para o 

trabalho e geração de renda, etc.  

Portanto, considerando a premência de se aperfeiçoar a fiscalização e capacitação no 

que concerne o monitoramento das penas alternativas, buscando fortalecer a 

credibilidade da comunidade na validade e vigência das normas penais, assim como 

evitar que o apenado se torne reincidente, cometendo novos delitos dotados ainda de 

maior gravidade, é que se justifica a elaboração e implementação deste projeto.  

Por ter como campo de atribuições exclusivamente as execuções de penas em meio 

aberto (regime inicial aberto e penas restritivas de direito) pessoas residentes na 

cidade de Curitiba, a 1ª Promotoria de Execução de Penas e Medidas Alternativas de 

Curitiba mostra-se como um excelente laboratório para testar modelos de intervenção 

mais eficientes. Modelos estes que posteriormente poderão ser apresentados como 

material de referência aos demais integrantes do Ministério Público do Estado do 

Paraná que atuam na Execução da Pena em Meio Aberto de maneira exclusiva ou não 

exclusiva facilitando o trabalho deles, além de ser material de interesse para a 

Corregedoria do MP (orientação e fiscalização da atuação dos membros) e do CAOP de 

Execução Penal.  

Portanto, os esforços para a construção de modelo de atuação judicial nos processos 

de Execução em Meio Aberto, através do mapeamento dos fluxos de trabalho, seguida 

da elaboração e adoção de um guia de análises/protocolo de atuação processual, bem 
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como a elaboração e execução um plano de trabalho para fortalecimento da rede de 

execução penal em meio aberto, justificam-se.  

Ressalte-se, assim, que o esforço da construção do aprimoramento da execução penal 

em meio aberto possui caráter de continuidade. Alguns resultados já foram alcançados 

como a forma de trabalho da equipe da Promotoria para análise dos processos 

judiciais, sendo constatada evidente ganhos de produtividade e qualidade da atuação. 

Há ainda a necessidade de realizar atuação para promover uma qualificação das 

pessoas que nas entidades parceiras recebem Sentenciados para serviços 

comunitários. Por fim, o empoderamento da atuação dos agentes do Patronato e a 

efetiva utilização de recursos de tecnologia da informação é também imprescindível e 

está no norte desta Promotoria com o objetivo a ser alcançado. Portanto, uma ação 

articulada nestas três dimensões, (processos judiciais, capacitação da rede de atores e 

incorporação de ferramentas da tecnologia da informação) é que garantirá sucesso 

para a unidade e eficiência da atuação institucional e operacional do sistema de 

execução penal em meio aberto, garantindo o alcance de seus objetivos no meio 

social. 

 

Ações Desenvolvidas: 

- Mapeamento, com auxílio da SUBPLAN, dos fluxos de trabalho;  

- Elaboração de Guia de Análises/Protocolo de Atuação Processual, usado como 

referência e material de treinamento/aprendizado para estagiários e novos integrantes 

da equipe da Promotoria (que também foi fornecido e utilizado pela Defensoria 

Pública, Gabinete Judicial e Secretaria da VEPMA como material de referência e 

treinamento de integrantes das equipes);  

- Incorporação de base de dados para pesquisas de endereços e registros criminais 

pela Promotoria de Justiça;  

- Assunção das pesquisas de endereços (por meio dos sistemas SIEL-TRE; INFOSEG, 

DETRAN e COPEL) e registros criminais (por meio dos sistemas ORÁCULO-TJPR e 

PROJUDI-TJPR) na rotina de trabalho da Equipe da Promotoria;  

- Elaboração de Relatórios dos Processos Pautados para Audiências de Justificação 
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(com resumo dos motivos pelos quais foi designado aquele ato processual) e 

fornecimento desses relatórios ao Magistrado, Defensor Público ou Defensor Dativo;  

- Redução do intervalo entre as audiências de justificação de 30 minutos para 15 

minutos e duplicação do número de audiências designadas por dia;  

- Integração à Central de Mandados Judiciais (com cerca de 70 Oficiais de Justiça);  

- Parceria com a Guarda Municipal para cumprimento de mandados de prisão cautelar 

de foragidos;  

- Adoção de relatório circunstanciado em todas as manifestações processuais do 

Ministério, abandonando-se a prática anteriormente consolidada de “cotas simples”;  

- Reuniões com os atores da Rede de Execução Penal em Meio Aberto de Curitiba 

buscando entender quais medidas podem ser implementadas para o seu 

fortalecimento (capacitação de pessoas; identificação de fatores de ineficiência da 

atuação e de solução para esses problemas; adoção de novos métodos e rotinas de 

trabalho; incorporação de recursos de tecnologia da informação para otimizar a 

fiscalização dos processos de execução penal em meio aberto; melhora do fluxo de 

comunicação; realização de novas alianças/parcerias, etc.).  

- Ações a serem desenvolvidas: capacitação de pessoas que trabalham diretamente 

com os Sentenciados que devem prestar serviços comunitários; capacitação de 

agentes do Patronato para melhor utilização de recursos de tecnologia de informação 

para otimizar a fiscalização do cumprimento da pena e a fiscalização das entidades que 

recebem prestadores de serviço à comunidade e/ou recursos de verba oriunda 

prestação pecuniária pagas pelos Condenados.  

 

Resultados / impactos: 

- Ganhos de produtividade (aumento do número de manifestações processuais e de 

audiências realizadas);  

- Ganhos de qualidade/eficiência da intervenção (com melhor fiscalização dos 

processos judiciais; obtenção de decisões judiciais em menor espaço de tempo; 

redução de casos de prescrição da pretensão executória);  
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- Ganhos de efetividade (no sentido de atingir os fins da tutela penal sem a 

necessidade do encarceramento prisional sempre que isso for possível; potencializar 

os aspectos positivos das penas alternativas, principalmente da prestação de serviços 

comunitários, vez que oportuniza a expiação da culpa fazendo-se o bem ao próximo e 

à sociedade como um todo; aumentar os casos de reparação dos danos às vítimas; 

neutralizar fatores ensejadores de reiteração criminal/reincidência; reverter a 

sensação de impunidade ou ineficiência do sistema de Justiça Criminal; dar apoio para 

superação do uso abusivo e prejudicial de bebidas alcóolicas ou outras substâncias 

entorpecentes que muitas vezes é um dos fatores determinantes para o cometimento 

de crimes; oportunizar aos condenados a retomada aos estudos e/ou a cursos de 

capacitação para o trabalho e geração de rendas por meio de atividades lícitas. 

 

Recursos envolvidos: 

Computadores, acesso à internet, senhas para acesso a bancos de dados para 

pesquisas de endereços e registros criminais (PROJUDI-TJPR; ORÁCULO-TJPR; SIEL-TRE; 

INFOSEG; DETRAN-PR; COPEL), treinamento dos membros da equipe, tempo, pessoal 

(recursos humanos). 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Unidade e Eficiência da Atuação 

Institucional e Operacional 

 

2º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participantes Responsáveis: JOELSON LUIS PEREIRA; CLARICE METZNER 

Cargos: PROMOTOR DE JUSTIÇA; ASSISTENTE SOCIAL 

Promotoria / Unidade Administrativa: Centro de Apoio à Execução/Núcleo de Apoio 

Técnico Especializado 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Desenvolvimento de metodologia de trabalho da área técnica social junto aos projetos 

institucionais 

Qual categoria deseja concorrer: 

III - Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional  

Objetivos Estratégicos:  

9 - Eficiência e Eficácia - Ampliar a regionalização da ação institucional. 

Data Inicial da prática: 01/02/17  
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Descrição Resumida: 

A proposta para que as equipes das Unidades Regionais de Apoio Técnico 

Especializado (URATEs) do CAEx/NATE assessorassem as Promotorias de Justiça de 

todo estado do Paraná em inspeções a equipamentos e serviços destinados a atender 

populações das diversas políticas públicas ensejou na construção coletiva de uma 

metodologia iniciada no Plano de Atuação Intersetorial Cenários e Olhares do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária de Crianças Adolescentes em 2017. A mesma está 

sendo utilizada em projeto de ILPIs, comprovando-se que, com as devidas adequações 

realizadas em conjunto com as Unidades parceiras, poderá ser replicada em outros os 

projetos institucionais com objetivos similares. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

CAEx/NATE; SUBPLAN; CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CORREGEDORIA. 

 

Público Alvo: 

Promotorias de Justiça, CAOPs; população dos serviços e equipamentos sociais das 

políticas públicas. 

 

Área de Atuação: 

Criança e adolescente, pessoa idosa, assistência social, saúde, educação. 

 

Justificativa: 

Considerando que os Membros do Ministério Público realizam regularmente inspeções 

em serviços e equipamentos das diversas políticas públicas (criança e adolescente, 

saúde, pessoa idosa, pessoa com deficiência, sistema prisional, unidades de 

acolhimento para população em situação de rua, para mulheres);  

Considerando que o objetivo destas inspeções deve refletir na melhoria do 

atendimento ao público-alvo, tendo por pressupostos a garantia da dignidade humana, 
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o direito à convivência familiar e comunitária, o caráter de provisoriedade entre 

outros;  

Considerando a necessidade do Ministério Público dar tratamento equânime a todas 

as Comarcas do estado;  

Considerando a importância de identificar especificidades institucionais sem perder de 

vista que as instituições inspecionadas integram sistemas de políticas públicas cuja 

execução e fiscalização são responsabilidades de vários entes administrativos e da 

sociedade civil;  

Considerando que o assessoramento técnico profissional da área social do MPPR pode 

contribuir na apreensão da totalidade das situações encontradas, analisando todas as 

questões envolvidas na efetivação dos direitos aos quais as instituições se destinam, 

inclusive a vinculação do serviço com as políticas públicas;  

Considerando que a equipe da área social do NATE está distribuída em 18 unidades 

regionais que abarcam os 399 municípios paranaenses, justifica-se a definição de uma 

metodologia própria para atuação planejada em projetos estaduais junto aos CAOPs, 

SUBPLAN, CORREGEDORIA que tem por objetivos:  

- realizar visitas às instituições de forma equânime em todo o território do estado 

visando o maior alcance e efetividade do assessoramento da equipe técnica às 

Promotorias de Justiça em diferentes temas;  

- assessorar tecnicamente os Membros do MP avaliando e monitorando a qualidade 

do atendimento dos serviços ao público a que se destinam;  

- analisar a vinculação do serviço com as políticas públicas e a garantia dos direitos 

inscritos na Constituição Federal e na legislação infra-constitucional;  

- articular e fomentar o trabalho com as redes de atenção e proteção, propondo-se 

conjuntamente alternativas às problemáticas encontradas;  

- contribuir com a base da dados da SUBPLAN (Plataforma Atuação) na construção de 

diagnósticos locais, regionais e estaduais e indicadores favorecendo estabelecimento 

de prioridades de ação institucionais. Supera-se assim, a atuação temática pontual e 

concentrada em Promotorias Especializadas, dando-se capilaridade à atuação 
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ministerial em todas as áreas e em todo território estadual, com assessoria a todas as 

comarcas, inclusive naquelas de Entrância Inicial. 

 

Ações Desenvolvidas: 

A metodologia teve início com o Plano de Atuação “Cenários e Olhares do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente” (2017-2019) e 

posteriormente foi utilizada no Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas (em 

andamento). Preliminarmente a demanda é apresentada ao NATE pela Unidade do 

MPPR (Centro de Apoio Operacional, Promotoria de Justiça) que é assessorada pela 

SUBPLAN. Após o aceite pelo Coordenador do CAEx e Chefe do NATE, a Coordenação 

Técnica do Setor de Serviços Social e Pedagogia reúne a equipe e são formados Grupos 

de Trabalho internos, preferencialmente multidisciplinares. Estes passam a integrar os 

grandes Grupos de Trabalho formados pelos parceiros (solicitante e SUBPLAN) onde 

são discutidos conteúdo do projeto, objetivos, duração, prazos, divulgação, 

macroetapas, todos inseridos no Termo de Abertura de Projeto.  

Macroetapas para a operacionalização:  

1. Mapeamento e validação das instituições (URATEs e SUBPLAN);  

2. Elaboração de materiais de referência (CAOP);  

3. Estudo preliminar de legislações e documentos; elaboração de 

instrumentos/roteiros de visita; planejamento da logística para as visitas em todo o 

estado (NATE e URATEs);  

4 Realização das visitas institucionais e elaboração dos relatórios técnicos (URATEs);  

5. Sistematização e análise dos dados, com inclusão na Plataforma Atuação da 

SUBPLAN (NATE, CAOP, SUBPLAN);  

6. Devolutiva – Panorama Estadual (NATE, CAOP, SUBPLAN);  

7. Fóruns regionais/locais para discussão dos dados com PJs e atores da rede de 

proteção (URATEs e Promotores de Justiça);  

8. Acompanhamento da realidade identificada, monitoramento e avaliação (NATE, 
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URATEs, CAOP e SUBPLAN). 

 

Resultados / impactos: 

- Na área da criança e adolescente: Visitas técnicas com relatórios padronizados em 

211 Instituições de Acolhimento , 31 Serviços de Acolhimento Familiar, 19 Centros de 

Socioeducação e 8 Casas de Semiliberdade; devolutivas regionais e locais; aumento da 

articulação com as redes de proteção;  

- Na área da pessoa idosa: 253 visitas técnicas planejadas (em andamento);  

- Construção de diagnóstico local, regional e estadual e indicadores em cada eixo, 

disponíveis na Plataforma Atuação (SUBPLAN);  

- Mudança de paradigma, verificando-se que o trabalho por meio de planos e projetos 

amplia a perspectiva de atuação;  

-Criação compartilhada e horizontal de novos instrumentos de trabalho dos 

profissionais e aperfeiçoamento constante da metodologia;  

- Fortalecimento do profissional do Ministério Público como referência nas Regionais, 

integrado à rede;  

- Maior interação das Promotorias de Justiça com as equipes técnicas. 

 

Recursos envolvidos: 

Internos ao NATE: 22 assistentes sociais, 1 pedagoga, 6 psicólogos lotados em 18 

URATEs, 1 assistente social coordenadora técnico, 1 chefe do NATE, 1 Coordenador do 

CAEx  

Parceiros: Coordenadores e equipes de CAOPs, Diretora da SUBPLAN, 1 assessor da 

SUBPLAN, apoio administrativo.  

Logística: diárias para a realização das visitas, carros, motoristas e combustível. 
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Pontos fortes: 

Realização de visitas técnicas em instituições que nunca haviam sido contadas por 

profissionais do MP; possibilidade de assessoria técnica a Promotores de Justiça de 

Comarcas Iniciais e Intermediárias e não somente nas Promotorias Especializadas; 

aproximação dos Promotores de Justiça e profissionais das URATEs que passaram a 

estabelecer continuidade no acompanhamento e aumentando a atuação junto às 

redes de proteção das políticas públicas.  

 

Pontos fracos: 

Pouca experiência no MP de atuação por Projetos, gerando algumas incompreensões 

iniciais; participação dos profissionais do NATE nos projetos concomitante ao 

atendimento de serviços pontuais solicitados por Promotorias de Justiça interferindo 

no cumprimento de alguns prazos.  

 

Dificuldades encontradas:  

Falta de veículos e/ou motorista em algumas URATEs.  

 

Estratégias de superação das dificuldades:  

Alinhamento com a SUBADM que programou oferta de veículos da capital para o 

interior. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Unidade e Eficiência da Atuação 

Institucional e Operacional 

 

3º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participantes Responsáveis: Priscila da Mata Cavalcante; Maurielle Félix da Silva 

Cargos: Promotora de Justiça; Servidor, Núcleo de Inteligência 

Promotoria / Unidade Administrativa: GAEMA/Paranaguá e Núcleo de Inteligência – 

Geoprocessamento - CAEX 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

PROJETO REGIONAL TEMÁTICO PROLIN – LICENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO 

Qual categoria deseja concorrer: 

III - Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional  

Objetivos Estratégicos:  

19 - Infraestrutura e Tecnologia - Assegurar adequados recursos de tecnologia da 

informação.  

Data Inicial da prática: 30/07/14  
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Descrição Resumida: 

O projeto visa acompanhar a metodologia e os critérios utilizados pelo órgão 

ambiental para concessão do licenciamento ambiental-territorial, por intermédio de 

um sistema integrado de conhecimento e gestão, com dimensão geográfica, capaz de 

realizar a análise da legislação e dos procedimentos de maior complexidade e impacto 

ambiental, na Bacia Litorânea. Inicialmente, visa o projeto à construção de uma Base 

de Dados Geoespaciais1 e a confecção de Produtos Cartográficos, assim como o 

inventário dos dados geoespaciais armazenados na Base de Dados do Centro de Apoio 

Técnico à Execução – Núcleo de Inteligência e Mapas Temáticos produzidos para a 

região da Bacia Litorânea (2016 – 2018). Busca também a organização de um Banco de 

Dados Ambientais Georreferenciados, espacializado para a Bacia Litorânea, o qual 

poderá gerar mapas temáticos do litoral do Paraná, com instrumentos de 

gerenciamento costeiro (PNGC, PEGC, PMGC, PAF – ZC, SIGERCO, SMA, RQA-ZC, ZEEC, 

Macrodiagnóstico da Zona Costeira, Projeto Orla), ZEE (Zoneamento Ecológico 

Econômico – Litoral), Plano Diretor, Unidades de Conservação (Planos de Manejo), 

Reserva da Biosfera, Sítios Ramsar, Área Prioritária para Conservação do MMA e da 

SEMA/IAP, Mosaico Lagamar, PAN, Poligonal Portuária, PDZPO, PLDM, Políticas e 

Planos de Logística, Maricultura, Recursos Hídricos, Saneamento Básico, Mata 

Atlântica, Turismo, Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral, Plano da Bacia 

Litorânea, EIA/RIMA, EIV, água, áreas de captação, áreas de preservação permanente, 

áreas úmidas, bacias hidrográficas, biodiversidade, imóveis públicos (Município, Estado 

e União), mananciais, Mata Atlântica, mudanças climáticas, pesca, recursos minerários, 

reserva legal, rios, riscos, sedimentos, solo, subsolo, terreno de marinha, comunidades 

tradicionais, quilombolas e indígenas, sítios arqueológicos, históricos e culturais, dados 

sanitários, políticos e econômicos, etc. O projeto considera a necessidade de 

integração: (i) do licenciamento ambiental, sanitário, de segurança e urbanístico; (ii) 

das instituições, na análise do licenciamento e (iii) da comunidade, por intermédio da 

participação efetiva nos planos de desenvolvimento regional, avaliação ambiental 

estratégica e integrada e nos estudos de impacto ambiental (CF, art. 170, VI e 225, IV; 

Lei nº 6.938/1981, art. 9º, III e IV; Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 11, § 2°, 

09/1987 e 237/1997, art. 10, V), no seio do alinhamento estratégico institucional, que 
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visa assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis e ampliar a regionalização 

da ação interdisciplinar institucional. Desta forma, pode-se implementar um 

planejamento estratégico, desenvolvendo-se um sistema que agregue dados 

ambientais, científicos e jurídicos, que permitam melhores decisões, a partir de uma 

plataforma de inteligência de dados, que forneça suporte para atuação integrada na 

Bacia Hidrográfica. Por fim, os relevantes dados coletados e as intervenções 

extrajudicias/judiciais devem ser disponibilizados no sistema PROMP, internamente 

para os membros da instituição e para o público externo, pelo Portal da Transparência. 

As informações ambientais dos integrantes do SISNAMA e referentes ao licenciamento 

urbanístico devem ser disponibilizadas no Portal da Transparência, conforme previsão 

da Lei nº 12.527/2011 e Lei nº 10.650/2003. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Universidade Federal do Paraná (CEM/Geografia). 

 

Público Alvo: 

Ministério Público do Paraná, Instituições Ambientais, Governo e Universidade. 

 

Área de Atuação: 

Planejamento Institucional e Meio Ambiente. 

 

Justificativa: 

O licenciamento ambiental1 é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, previsto no artigo 10 da Lei nº 6.938/81, por intermédio do qual a 

Administração Pública, no exercício de seu poder-dever constitucionalmente previsto, 

ao estabelecer condições e limites para o seu exercício2, exige a adequação das 

atividades empresariais à defesa do meio ambiente3 e exerce o controle ambiental das 

atividades potencialmente degradadoras. Como um dos instrumentos da Política 
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Nacional do Meio Ambiente - PNMA, nos termos do artigo 9º, inciso IV, da Lei 

6.938/81, tem por objetivo primordial a preservação e a conservação do meio 

ambiente (art. 2º, caput). Nesse sentido, o licenciamento ambiental é um 

procedimento do qual fazem parte o Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA, o 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - RIMA, ou o Relatório de Ausência de 

Impacto Ambiental Significativo (RAIAS) e a licença ambiental propriamente dita. O 

procedimento administrativo desenvolve-se em três fases para a implantação de um 

empreendimento potencialmente poluidor e a cada uma dessas etapas corresponde 

uma licença específica expedida pelo Poder Público.4 Em síntese, o projeto visa 

acompanhar a metodologia e os critérios utilizados pelos órgãos licenciadores para 

concessão do licenciamento ambiental-territorial, por intermédio da análise da 

legislação e dos procedimentos de maior complexidade e impacto ambiental, na Bacia 

Hidrográfica Litorânea, especialmente considerando a complexidade dos 

procedimentos e a necessidade de integração: (i) do licenciamento ambiental, 

sanitário, de segurança e urbanístico; (ii) das instituições, na análise do licenciamento e 

(iii) da comunidade, por intermédio da participação efetiva, com o desenvolvimento de 

mecanismos de avaliação ambiental estratégica e integrada, além dos estudos de 

impacto ambiental (CF, art. 170, VI e 225, IV; Lei nº 6.938/1981, art. 9º, III e IV; 

Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 11, § 2°, 09/1987 e 237/1997, art. 10, V), no seio 

do alinhamento estratégico institucional, que visa assegurar políticas e práticas 

ambientais sustentáveis e ampliar a regionalização da ação interdisciplinar 

institucional. Desta forma, pode-se implementar um planejamento estratégico, 

desenvolvendo-se um sistema que agregue dados ambientais, científicos e jurídicos, 

que permitam melhores decisões e maior cálculo dos riscos dos empreendimentos, a 

partir de uma plataforma de inteligência, que forneça suporte para atuação integrada 

na Bacia Hidrográfica. 

 

Ações Desenvolvidas: 

1. A expedição de ofício para as seguintes instituições para que encaminhassem a 

planta/polígono (base cartográfica) e demais informações sobre as feições (desenhos), 

explicitando como foram geradas (qual Datum – SAD-69 ou SIRGAS 2000), se foram 
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feitas medidas em campo (levantamento topográfico com estação total ou GPS), com 

imagens de satélite do Google Earth, etc, do Litoral do Paraná, em arquivos digitais em 

quaisquer formatos/extensões, podendo ser: (i) arquivos vetoriais compatíveis com 

ArcGIS – shapefile / .shp; (ii) arquivos AutoCAD (.dwg / .dxf); (iii) arquivos gerados no 

Google Earth (.kml / .kmz), etc., que contenham informações geográficas como flora, 

fauna, solo, relevo, economia, recursos hídricos e minerários, de meio físico, biótico, 

socioeconômico, patrimônio histórico, arqueológico e cultural, comunidades 

tradicionais, indígenas e quilombolas, zoneamento e empreendimentos, etc: (i) 

Instituições; (ii) Empreendimentos;  

2. Paraná Mar e Costa (zoneamento costeiro): ITCG, SEMA/PR e Professor Ariel 

Schaeffer da Silva;  

3. Gestão Costeira (Complexo Estuarino de Paranaguá): CEM/UFPR e APPA (Convênio);  

4. COLIT, ITCG, IAP/DIBAP, Municípios, SPU, OC2.  

5. Realização de reuniões (Estrutura, Geoprocessamento e PROLIN): 2014: Reunião 

Coordenação Geral das Bacias Hidrográficas e Coordenadorias Regionais: 31.01.14; 

12.05.14; 27.05.14; 23.06.14; 01.08.14: 05 reuniões.  

2014: Reunião Coordenadoria Regional e Promotores Ambientais da Bacia Litorânea: 

01/2014 (11.06.14): 01 reunião.  

2015: Reunião Coordenação Geral das Bacias Hidrográficas e Coordenadorias 

Regionais: 06.04.15; 07.05.15; 03.08.15; 14.08.15; 24.08.15; 03.09.15; 18.09.15; 

29.10.15; 04.11.15; 06.11.15: 10 reuniões.  

2015: Reunião Subplan, Caex, ONU, Brasil ID, Município de São José; Reunião Caex, 

CAOPMA, SEUR e SEMMA/Paranaguá e Município de Pinhais – 06.11.15: 01 reunião.  

2016: Reunião Coordenação Geral das Bacias Hidrográficas e Coordenadorias 

Regionais: 12.02.16; no 07/2016 (29.02.16); 11.03.16; no 19/2016 (08.04.16); no 

20/2016 (08.04.16); no 35/2016 (10.06.16); no 63/2016 (11.08.16); 14.10.16; 18.11.16: 

09 reuniões.  

2016: Reunião no 03/2016 no 04/2016; no 06/2016; no 35/2016; no 43/2016: 05 

reuniões.  
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2017: Reunião no 06/2017; no 32/2017; no 69/2017; no 70/2017; no 86/2017; no 

115/2017; no 116/2017; no 122/2017: 08 reuniões.  

2018: Reunião no 27/2018; no 28/2018; no 30/2018; no 31/2018; no 35/2018; no 

44/2018; no 62/2018; 63/2018; no 73/2018; no 83/2018: 09 reuniões.  

 

Resultados / impactos: 

1. Fase 01  

Etapa 01/1: Definição da terminologia dos metadados.  

Etapa 01/2: Definição da taxonomia das informações na Base de Dados.  

Etapa 02: reunião, triagem e organização dos dados existentes.  

- Cerca de 635 arquivos geoespaciais em diversos formatos e extensões:  

• 434 arquivos vetoriais em extensão shapefile3 (.shp);  

• 195 arquivos matriciais;  

• 4 geodatabases (.gdb);  

• 1 pasta com arquivos em PDF.  

- Relatórios e Informações:  

1. Relatório de Geoprocessamento no 07/2018  

2. Informação nº 08 2018  

3. Informação nº 12 2018  

4. Informação nº 13 2018  

2. Fase 02  

Etapa 01: levantamento dos dados, conforme a demanda extra ou judicial, das 

Promotorias de Justiça, sem a compilação integral.  

Etapa 02: nesta etapa, foi realizada a busca na Base de Dados do Projeto PROLIN, com 

o objetivo de reunir o maior número de informações geográficas a respeito dos 

empreendimentos no litoral do Paraná. Após buscarmos nas bases de dados já 
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existentes, seguimos contatando órgãos públicos, academia, sociedade civil e 

empresas, a fim de obter mais informações especializadas.  

1. Total de Arquivos (shapefile): 16 arquivos;  

2. Total de Feições Identificadas: 782 feições (ponto, linha e/ou polígono);  

3. Dentre os 782 feições: 591 pontos / 17 linhas / 174 polígonos.  

Etapa 03: foram produzidos ou estão em andamento, entre o período de março de 

2016 a julho de 2018: - 45 mapas temáticos para a região da Bacia Litorânea  

3. Fase 12  

1. Termo de Cooperação Técnica MPPR/UFPR – 17.03.2017.  

2. Termo de Cooperação Técnica MPPR/Unespar – 12.05.2017.  

3. Plano de Trabalho Licenciamento Ambiental – 24.08.2016.  

4. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho sobre o diálogo e a atuação interinstitucional 

em relação aos direitos decorrentes da presença indígena no litoral do Paraná – 

03.10.2016.  

5. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho com objetivo de fornecimento de suporte 

técnico-científico para a gestão ambiental do território costeiro paranaense. 

12.09.2017.  

• I Workshop GERCO/PR: Conhecer, Envolver, Executar – CEM/UFPR - 19.10.2017  

• II Workshop GERCO: Lições Aprendidas e Interação entre Academia e Governança – 

Geografia/UFPR – 20.04.2018  

• III Workshop GERCO: A Inserção Paranaense no Gerenciamento Costeiro: Plano de 

Ação Federal e Paraná Mar e Costa – MPPR/PGJ - 08.11.2018  

6. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho sobre análise e complementação da 

legislação referente à Qualidade do Ar no Estado do Paraná. 04.10.2017.  

7. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho sobre análise e complementação da 

legislação referente à Qualidade do Ar no Estado do Paraná:  

- Recomendação no 20/2017 – Minuta enviada ao CAOPMAHUR. 
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Recursos envolvidos: 

Recursos Humanos da Coordenadoria Regional da Bacia Litorânea/GAEMA – 

Paranaguá e Núcleo de Inteligência – Geoprocessamento - CAEX  

 

Pontos fortes: 

1. Sistema inteligente de gerenciamento ambiental e planejamento territorial  

2. Organização do conhecimento institucional e interinstitucional sobre a legislação 

ambiental e territorial  

3. Verificação das inconsistências do licenciamento ambiental (documentais e 

materiais)  

4. Produção de mapas, para orientar investigações e processos judiciais  

5. Geração de maior segurança jurídica para empreendedores e licenciadores  

6. Coerência em relação à metodologia e aos critérios utilizados pelos órgãos 

ambientais para concessão do licenciamento ambiental-urbanístico  

7. Boa articulação com os demais promotores ambientais da Bacia Litorânea  

8. Trabalho da Subprocuradoria de Planejamento que atua como Escritório de Projetos 

(PMO), fornecendo suporte à implementação dos projetos da Coordenação da Bacia 

Litorânea  

9. Apoio do Observatório de Conservação Costeira e a das Universidades do litoral para 

o compartilhamento de informações  

10. Acordo de Cooperação Técnica com a UFPR e UNESPAR  

11. Produtos cartográficos, como, por exemplo, o mapa da PR 340, que contribuiu com 

o entendimento judicial e cujo cumprimento de sentença foi julgado procedente pelo 

juízo federal e TRF da 4a Região  
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Pontos fracos:  

1. Ausência de estrutura tecnológica  

2. Ausência de recursos humanos, especialmente equipe técnica e profissionais de TI, 

sobretudo de programação  

3. Necessidade de maior capacitação e treinamento em projetos, geoprocessamento e 

licenciamento ambiental e urbanístico, de membros e demais servidores  

4. Melhoria da articulação das instituições públicas e universidades, sobretudo para 

implementação de maior transparência e fluxo de dados  

5. Imensa demanda administrativa que requer uma estrutura permanente para o 

planejamento, gerenciamento, acompanhamento e controle do projeto  

6. Ausência de um servidor unificado para armazenamento dos produtos gerados pelos 

diversos setores do Ministério Público  

7. Ausência de taxonomia para nomenclatura dos produtos para todos os setores do 

Ministério Público  

 

Dificuldades encontradas: 

 1. Ausência de estrutura tecnológica  

2. Ausência de recursos humanos, especialmente equipe técnica e profissionais de TI, 

sobretudo de programação  

3. Necessidade de maior capacitação e treinamento em projetos, geoprocessamento e 

licenciamento ambiental e urbanístico, de membros e demais servidores  

4. Melhoria da articulação das instituições públicas e universidades, sobretudo para 

implementação de maior transparência e fluxo de dados  

5. Imensa demanda administrativa que requer uma estrutura permanente para o 

planejamento, gerenciamento, acompanhamento e controle do projeto  

6. Ausência de um servidor unificado para armazenamento dos produtos gerados pelos 

diversos setores do Ministério Público  
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7. Ausência de taxonomia para nomenclatura dos produtos para todos os setores do 

Ministério Público  

8. Ausência de procedimento inteiramente eletrônico e digital interno  

9. Dificuldade de obtenção de informações de setores do governo, empresas e 

academia 

 

Estratégias de superação das dificuldades: 

1. A existência de orçamento específico para área de tecnologia e geoprocessamento  

2. A contratação de consultoria externa para a programação do software  

3. A realização de concurso público para as áreas de geoprocessamento e programação 

4. Regulamentação interna sobre taxonomia dos produtos cartográficos, informações e 

metadados  

5. Disponibilização de um servidor unificado com as informações, projetos e mapas 


