PLANO SETORIAL DE AÇÃO
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Paraná

ANO: 2015

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 19ª. Promotoria de Justiça de Maringá - PR

RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR
Indicadores
Grau de Conhecimento (%)
Grau de Acesso (Escala 0 – 10)
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10)
Grau de Imagem (Escala 0 – 10)
1º. PROJETO
INICIATIVA
(projetos/ação proposta)
Acompanhar os processos
em que forem realizadas
sessões de julgamento dos
crimes contra a vida no
decorrer de 2015 em trâmite
perante a 1ª. Vara do
Tribunal do Júri.

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:

SUBPLAN

Metas 2015
10,20%
5,61
6,28
6,27

SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010
(Assinalar com “X”)
Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais
X Outras Informações Estatísticas
Resultados de Pesquisas de Opinião Pública
X Percepção da realidade local
Audiências Públicas / Consultas Públicas
X Dados PROMP
Pesquisas Acadêmicas
(Outros) ___________________________________
Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN
(Outros) ___________________________________

META
(resultado esperado)

INDICADOR
(meio de verificação)

Analisar 100% das
sessões do julgamento
para posterior análise
do índice de
convencimento/atuação
do Ministério Público
junto à sociedade.

Verificar os processos
e atas das sessões de
julgamento dos crimes
contra a vida junto à
1ª. Vara Criminal

ATIVIDADES
(como fazer?)

PRAZO
(quando fazer?)

RESPONSÁVEL
(quem faz?)

1. Solicitar ao Escrivão o encaminhamento
das atas das sessões de julgamento.

06/01/2015 a
31/12/2015

Assessora e Promotora
de Justiça

2. Solicitar o processo (físico) ou consultar o
processo virtual para análise dos dados
necessários para preenchimento de tabela
mensal.
3. Registrar mensalmente os resultados das
sessões de julgamento em planilha
específica, registrando no PROMP

06/01/2015 a
31/12/2015

Assessora e Promotor
de Justiça

06/01/2015 a
31/12/2105

Assessora e Promotor
de Justiça

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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2º. PROJETO
INICIATIVA
(projetos/ação proposta)
Analisar com prioridade os
inquéritos
policiais
instaurados até 31 de
dezembro de 2010 em
trâmite junto à 19ª. P.J.

META
(resultado esperado)
Buscar o encerramento
de no mínimo 50% dos
inquéritos policiais
encaminhados e
instaurados até
31.12.2010.

INDICADOR
(meio de verificação)
Dados constantes do
PROMP.

ATIVIDADES
(como fazer?)
1.
Identificar o número total e dos inquéritos
policiais em andamento instaurados até
31.12.2010 junto à 19ª. PJ.
2. Destacar os inquéritos policiais instaurados até
31.12.2010 com etiquetas de prioridade da 21ª. PJ.
3.Buscar o encerramento de I.P. instaurados até
31.12.10 por meio de oferecimento de denúncias
ou promoção de arquivamento.
4.Análise

mensal

dos

inquéritos

policiais

PRAZO
(quando fazer?)
Mês de janeiro

RESPONSÁVEL
(quem faz?)
Assessoria

Mensalmente,
de 06.01.2015 a
31.12.2015
Mensalmente de
06.01.2015
a
31.12.2015

Assessoria/Estagiários

06.01.2015 a

Promotora de Justiça

Promotora de Justiça
Assessoria/Estagiários

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:

encaminhados, registrando em tabela mensal os
dados do Inquérito Policial,
retorno e o
andamento direcionado.
5.Intensificar o diálogo com a autoridade policial,
para fins de orientação e melhora no andamento
das investigações, visando a finalização das
diligências dos IPs instaurados até 31.12.10
Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle externo da atividade policial.

31.12.2015

Assessoria/Estagiários

06.01.2015 a
31.12.2015

Promotores de Justiça

3º. PROJETO
INICIATIVA
(projetos/ação proposta)
Coletar informações dos
inquéritos
policiais
envolvendo o delito de
tráfico de drogas ocorrido no
Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de
Maringá, no ano de 2015,
para mapear os dados dos
locais que ocorrem com

META
(resultado esperado)
Levantar os dados dos
inquéritos policiais
instaurados visando a
mapear os crimes de
tráfico de drogas
ocorridos no Foro
Central da Comarca da
Região Metropolitana
de Maringá, no ano de

INDICADOR
(meio de verificação)
Tabelas a serem
alimentadas no
momento em que se
registra a denúncia ou
arquivamento do
inquérito policial no
PROMP.

ATIVIDADES
(como fazer?)
1.
Identificar
os
inquéritos
policiais
instaurados para apuração do crime de tráfico de
drogas no ano de 2015 no Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Maringá, em
atuação perante a 19ª. PJ.
2. Alimentar planilha criada para o lançamento dos
dados referentes ao número do inquérito policial,
data do crime, local de ocorrência, idade do
acusado e se é reincidente, tipo e quantidade da

PRAZO
(quando fazer?)
Mensalmente de
06.01.2015
a
31.12.2015.

RESPONSÁVEL
(quem faz?)
Assessoria

Mensalmente,
de 06.01.2015 a
31.12.2015

Assessoria/Estagiários/

maior frequência, tipo e
quantidade
de
droga
envolvida, reincidência ou
não, bem como a idade do
acusado,
para
traçar
políticas públicas e metas de
segurança pública com vistas
a melhor atuação no
combate ao tráfico de
drogas, buscando adotar
medidas preventivas com os
setores
públicos
responsáveis para melhorar
o combate e prevenção ao
referido
crime.
ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:

2015.

droga, dos inquéritos policiais instaurados no ano
de 2015, de atribuição da 21.ª PJ, e em casos de
substituição da 18ª e 9ª PJ, no momento do
registro da denúncia ou arquivamento no PROMP.
3. Coleta das planilhas das outras Promotorias de
Justiça para análise global dos dados colhidos.
4. Intensificar o diálogo com os setores públicos
para adoção de medidas repressivas, preventivas e
políticas públicas no combate ao crime de tráfico
de drogas no Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Maringá.

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

Dezembro de
2015

Promotora de Justiça
Assessoria/Estagiários

Dezembro de
2015.

Promotores de Justiça

4º. PROJETO
INICIATIVA
(projetos/ação proposta)

Identificar a eficácia da
atuação
policial
na
tramitação dos inquéritos
policiais, mediante a coleta
de dados referente a
conclusão das diligências
investigatórias e emissão
do relatório policial, no
momento do oferecimento
de
denúncia
ou
arquivamento, no ano de
2015, para após, traçar
metas de atuação com a
Polícia Civil para melhorar a
atuação
junto
aos
inquéritos policiais.

META
(resultado esperado)

Levantar os dados dos
inquéritos policiais no
momento do
oferecimento da
denúncia ou promoção
no ano de 2015, a fim
de verificar se as
diligências
investigatórias foram
devidamente
concluídas pela
Autoridade Policial,
verificando se os autos
de inquérito policial
estão devidamente
relatados ou não.

INDICADOR
(meio de verificação)

Tabelas a serem
alimentadas no
momento em que se
registra a denúncia ou
arquivamento do
inquérito policial no
PROMP.

ATIVIDADES
(como fazer?)

PRAZO
(quando fazer?)

1.Elaboração de tabela que contenham os dados
necessários para a identificação da efetividade da
atuação da Polícia Civil na condução dos
inquéritos policiais que forem remetidos à 19ª PJ.

06.01.2015

2. Alimentar planilha criada para o lançamento
dos dados referentes ao número do inquérito
policial, data do crime e data da instauração do
procedimento investigatório, crime apurado,
Distrito em que ocorreu a investigação, se houve
a emissão de relatório final pelo Delegado de
Polícia e a data da última diligência efetuada dos
inquéritos policiais encaminhados à 19ª. PJ, no
ano de 2015, no momento do registro da
denúncia ou arquivamento no PROMP.
3. Coleta das planilhas das outras Promotorias de
Justiça para análise global dos dados colhidos.

Mensalmente,
06.01.2015
31.12.2015

4. Intensificar o diálogo com a autoridade
policial, para fins de orientação e melhora no

RESPONSÁVEL
(quem faz?)

Assessoria

de
a

Assessoria/Estagiários

Novembro/Dezembro
2015

Promotora de Justiça
Assessoria/Estagiários

Dezembro de 2015

Promotores de Justiça

andamento e condução das investigações.
ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO:

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

Elaborado por: ALESSANDRA SANDRI KLOCK DO PASSO

Data: 16/12/2014

