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MINISTÉRIO PÚBLICO                                                   
do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN          

ANO: 2014 
 

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Marechal Cândido Rondon 
 

  

RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010 
(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 2014   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais X Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 15%  X Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 7,00   Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 

7,00   
Pesquisas Acadêmicas 

X 
(Outros) Análise de Inquéritos Policiais e de ações 
penais, além de atendimentos realizados na 
Promotoria. 

Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 7,00  X Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) ___________________________________ 
  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

a) Ajuizar ações penais como regra; Ao longo do ano 
de 2014 

Marcelo Augusto 
Ribeiro 

b) Limitar o retorno dos autos à Delegacia de 
Polícia para a realização de novas diligências às 

hipóteses de absoluta imprescindibilidade e 
requerer diligências complementares importantes 

na própria cota da denúncia; 

  

c) promover o arquivamento sempre que a 
propositura de ação penal se mostre inviável. 

  

d) criar rotinas dentro da Promotoria de Justiça de 
modo a valorar inquéritos policiais com a mesma 

importância das ações penais e procedimentos 
judiciais em geral, especialmente, no que toca à 

observância de prazos. 

  

Ações na área criminal - Reduzir ao máximo 
possível o número de 

inquéritos policiais 
que há vários anos 

tramitam na Comarca, 
o que acarretou 

acúmulo histórico, 
sem perder de vista a 

qualidade e 
tempestividade da 
atuação judicial e 

extrajudicial. 

Dados junto à 
Delegacia de Polícia, ao 
Cartório Criminal e ao 

sistema PROMP. 

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação extrajudicial e judicial/Aprimorar estrutura organizacional, registros e gestão de processos de 
trabalho/Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da atividade policial. 

  
Elaborado por: Marcelo Augusto Ribeiro 
 

Data: 28 de abril de 2014.  
 


