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RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010 
 

Indicadores Metas 2014   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais  Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%)    Resultados de Pesquisas de Opinião Pública x Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0  10)    Audiências Públicas / Consultas Públicas  Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0  10)    Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0  10)    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?) 

Responsabilização por 
acidentes de trabalho (com o 

incremento da construção 
civil em ponta grossa, 

praticamente quase toda 
semana, se tem notícias na 

mídia de acidente de 
trabalho  

Conscientização, 
notadamente na 

construção civil, da 
necessidade de 

observar as normas de 
proteção de trabalho, 
sob pena de reflexos 

criminais 

Podem ser 
quantificados, para 
comparação, os i.p. 
existentes antes de 

2011 e os a partir desta 
data. 

Feito contato com os fiscais do trabalho que, assim 
que tomam conhecimento de um acidente e fazem 
o laudo, encaminham cópia para a p.j. que, por sua 
vez pede a instauração do i.p. respectivo, sendo o 

resultado morte. 

Contínuo. Desde 
2011 foram 
iniciados os 

contatos (of.21 e 
27/11) 

O titular da P.J., com o  
apoio da assessoria 

Quando há notícia na mídia  jornal ou internet  
faz-se cópia e encaminha-se ofício requisitório ao 

Del Chefe para instauração de IP 

  

Com a conclusão do I.P. muitas vezes busca-se o 
auxílio do CAOP das comunidades, na pessoa do Dr 

João Zaions, para elaboração da peça respectiva. 

  

   
   

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de um grupo de pessoas  trabalhadores em geral. 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 
Continuidade da 

investigação em crimes de 
drogas, com extração de 

cópia dos laudos de exame 
de celulares e 

Contribuir no efetivo 
combate dos delitos 

relacionados ao 
narcotráfico 

Através dos i.p. e 
operações de 

inteligência que 
resultarem em 

identificação dos 

Sempre que sem tem vistas de processo com o 
laudo de celulares apreendidos quando da prisão 
dos acusados, de regra, estes trazem mensagens 
vinculando terceiros que não estão no processo. 

Assim, como há prova do crime e indícios de 

De execução 
contínua. 

Adotado desde 
fev de 2013, 
quando se 

O titular da P.J., com o  
apoio da assessoria 



encaminhamento à DP 
especializada para 

identificação de terceiros 
envolvidos no mesmo delito 

grupos criminosos autoria, pede-se ao Juízo que requisite os dados 
cadastrais dos números identificados e, já com os 
dados dos usuários, encaminha-se, via ofício, à DP 
especializada para continuidade das investigações, 
sempre visando identificar a rede de envolvidos. 

assumiu a 2ª 
vara criminal e se 

percebeu a 
quantidade de 

laudos que ficam 

processos, até 
porque, muitas 
vezes, juntados 

depois de 
oferecida 

alegações finais. 
   
   
   
   

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da atividade policial  

     
  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Priorização de inquéritos 
policiais anteriores ao ano de 

2010, visando uma solução 
final, no sentido de eliminar, 
na medida do possível, feitos 

com mais de 04 anos de 
trâmite entre delegacias de 

polícia e MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  

Concluir os inquéritos 
policiais em tempo 

razoável, 
preferencialmente, 

nos casos mais 
complexos, em até 

quatro anos depois de 
iniciados. 

 

Podem ser 
quantificados, por 

comparação, os i.p. 
com mais de quatro 

anos existentes antes 
de 2011 e os a partir 

desta data. 

Expedição de ofício requisitório aos responsáveis 
pelas diligências pendentes (art. 47, CPP), como, p. 
ex, ao Instituto de Criminalística e IML, fixando 
prazo para remessa de peças que estão sendo 
solicitadas pela autoridade policial, por vezes, há 
mais de ano. 

Contínuo. Desde 
2011 foi iniciado 
o procedimento 
descrito, sendo 
que a maioria 
dos cadernos 
policiais 
anteriores a 2010 
estão relatados, 
próximos da 
conclusão.  

O titular da P.J., com o  
apoio da assessoria 

Análise minuciosa do inquérito policial, 
elaborando-se relatório que objetiva traçar o rumo 
do caderno, listando as diligências pendentes de 
conclusão para as delegacias de polícia. 

  



Contato direto e bom relacionamento com os 
delegados e funcionários da polícia civil, os quais, 

em regra, atendem prontamente os requisitos 
elaborados pela Promotoria de Justiça.  

  

Quando for o caso, intimação da vítima para que 
traga no Gabinete prova dos prejuízos suportados 

por conta do evento (em crimes do 168 do CP, p ex) 

  

   
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Garantir a aplicação da lei penal, bem como controlar a atividade da polícia civil.  

 Elaborado por: Suzane Maria Carvalho do Prado                                                                                                                       Data: 19/02/2014 
 
   


