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APRESENTAÇÃO 

O Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA), dando continuidade ao processo de planejamento 

estratégico da instituição, inicia a elaboração dos Planos de Atuação (PAs) das Procuradorias e 

Promotorias de Justiça (PPJªs), cujo objetivo é definir as ações e metas necessárias ao desempenho das 

atribuições dos órgãos de execução.  

 

Nesse sentido, visando oferecer suporte técnico-operacional aos membros do MP/PA para a construção 

dos PAs, foi elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT-PAs)1 formado por membros e pelo Grupo de Apoio 

Técnico (GAT)2 formado por servidores o presente Termo de Referência, que reúne um conjunto de 

informações e dados basilares ao processo de elaboração e implementação desse instrumento de 

planejamento.  

 

 O Termo de Referência ora apresentado foi concebido à luz das diretrizes oriundas do Plano Geral de 

Atuação (PGA), assim como do arcabouço legal vigente. Está estruturado em capítulos que abordam, em 

ordem de prioridade, a regulamentação normativa para a elaboração dos PAs e a efetiva produção destes, 

com orientações técnicas e operacionais sobre o preenchimento do formulário concebido para esse fim, 

assim como a forma em que se dará o processo de acompanhamento dos planos, haja vista a importância 

dessa etapa para o ciclo do planejamento.  

 

Os demais capítulos são constituídos de um vasto referencial teórico-estatístico, igualmente importantes 

para a construção desse processo, apresentando sistemas e dados que auxiliarão os membros a obterem 

um diagnóstico dos respectivos municípios de atuação, os desafios que a instituição deve superar, a 

contextualização do planejamento estratégico do Ministério Público brasileiro e a base legal que 

estabelece a concepção dos plano no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará.  

 

Ainda em complemento a esse conjunto de informações, o presente documento contém anexos que 

também contribuirão para o entendimento e melhoria do processo de elaboração dos planos. 

 

Convém ressaltar que o suporte técnico ora oferecido, representado pelo Termo de Referência, será 

complementado com reuniões de orientação, dirigidas aos membros e servidores envolvidos na 

elaboração dos planos, como forma de aperfeiçoar o processo. 

                                                 
1 Portaria nº 3272/2009-MP/PGJ, de 20/8/09, publicada no DOE em 24/8/09, em anexo. 
2 Portaria nº 2289/2009-MP/PGJ, de 09/6/09, publicada no DOE em 18/6/09, em anexo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
O Ministério Público do Estado do Pará elaborou em 2008 o seu PGA, um dos instrumentos de 
planejamento estratégico e operacional, que define diretrizes e objetivos institucionais aos órgãos de 
execução e administração do MP/PA, bem como elenca áreas de atuação prioritárias para nortear as ações 
a serem executadas nas Procuradorias e Promotorias de Justiça (PPJªs).  
 
O processo de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação dos Planos de Atuação das 
Procuradorias e Promotorias de Justiça fazem parte de uma das ações estratégicas do Plano Geral de 
Atuação: 
 

O PGA é uma experiência pioneira em termos de planejamento institucional, pois alcança a definição das 
ações a serem executadas nas Procuradorias e Promotorias de Justiça, identificando objetivos que devem 
reger a atuação do Ministério Público nos próximos anos, principalmente na eleição do mais importante em 
detrimento do urgente, na realização de sua missão constitucional. O PGA será o documento norteador para 
a elaboração dos Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, que trabalharão com as 
realidades locais, permitindo o detalhamento e identificação de demandas específicas. 
 
O processo de execução, acompanhamento, monitoramento, avaliação e revisão do PGA, (...) ocorrerá 
conforme etapa a seguir: 
 
� Planos de Atuação das Promotorias de Justiça - acompanhamento permanente. 
� (...)3 

 
A Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, em seu art. 71, § 2º, estabelece que os 
Planos/Programas de Atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Pará têm por objetivo especificar as providências judiciais e extrajudiciais necessárias ao 
desempenho das atribuições dos seus órgãos de execução, a forma da participação dos demais órgãos do 
Ministério Público neles envolvidos e os meios, recursos e controle para suas execuções. 
 
Objetivando auxiliar na uniformização e sistematização da elaboração dos planos, assim como 
instrumentalizar os membros do Ministério Público, por meio de coleta de dados e informações, buscando 
uma maior eficácia das atividades e metas judiciais e extrajudiciais a serem propostas, foi criado o GT-
PAs, composto de forma representativa por membros da Instituição, assessorado pelo GAT. 
 
 
 
 

                                                 
3 Referência: PGA-MP/PA – Apresentação e Ação Estratégica 06 - Promover a execução e realizar o acompanhamento, o monitoramento, 
a avaliação e a revisão do PGA. 
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2 REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 016/2009-CPJ, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009 
 

Dispõe sobre os Planos de Atuação das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará.  

 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 21, incisos I e VII, da 
Lei Complementar Estadual nº 057 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho 
de 2006, e 
 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público, por intermédio do Núcleo de 
Ação Estratégica (NAE), já iniciou a implementação da gestão estratégica no Ministério Público 
brasileiro;  
 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006, em seu art. 68, estabelece 
que toda atividade do Ministério Público obedecerá aos princípios do planejamento estratégico e 
operacional que possibilite a obtenção do melhor resultado social da execução de suas funções 
institucionais, o permanente aprimoramento da prestação dos seus serviços e a racionalidade da 
disposição e utilização dos seus recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros; 
 

CONSIDERANDO que o Plano Geral de Atuação (PGA), um dos instrumentos de planejamento 
estratégico e operacional do Ministério Público, estabelece diretrizes e objetivos institucionais aos órgãos 
de execução e administração da Instituição;  
 

CONSIDERANDO, ainda, que o PGA prevê a elaboração dos Planos de Atuação (PAs) das 
Procuradorias e Promotorias de Justiça, para a consecução das metas prioritárias do Ministério Público 
em suas diversas áreas de atuação, conforme preconiza o art. 70 da Lei Complementar Estadual nº 057, de 
2006;  
 

CONSIDERANDO, finalmente, a proposição do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 
3.272/2009-MP/PGJ, de 20 de agosto de 2009, com a incumbência de sistematizar o processo de 
elaboração, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos PAs das Procuradorias e Promotorias de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Estabelecer diretrizes para a elaboração, acompanhamento e avaliação dos PAs das 
Procuradorias e Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. 

 
Art. 2º Os PAs das Procuradorias e Promotorias de Justiça serão elaborados pelos membros que as 

integram, especificando as providências judiciais e extrajudiciais necessárias ao desempenho das 
atribuições dos seus órgãos de execução, a forma da participação dos demais órgãos do Ministério 
Público neles envolvidos e os meios, recursos e controle para as suas execuções. 
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Parágrafo único. Os PAs terão vigência anual, devendo ser encaminhados ao Procurador-Geral de 
Justiça até o dia 31 do mês de março, com acompanhamento permanente e rodadas trimestrais de 
avaliação. 
 

Art. 3º Os PAs das Procuradorias de Justiça e das Promotorias de Justiça serão elaborados 
observando os ditames do art. 44, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006, e o art. 6º, 
incisos I e II, alínea “d”, da Resolução nº 08/2007-MP/CPJ, de 22 de novembro de 2007, e da seguinte 
maneira: 
 

I - nas Procuradorias de Justiça deverá ser elaborado um Plano de Atuação para a Procuradoria de 
Justiça que atua na área cível e outro para a que atua na área criminal, contemplando de “per si” os cargos 
de Procurador de Justiça que as integram, em adequação à Resolução nº 07/2007-MP/CPJ, de 23 de 
agosto de 2007, que reestruturou as Procuradorias de Justiça, em cíveis e criminais, no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Pará;  
 

II - nas Promotorias de Justiça de 3ª entrância, deverá ser elaborado um Plano de Atuação por 
Promotoria Especializada, inclusive nas Distritais, contemplando todos os cargos de Promotor de Justiça 
que as integram, planos esses que, observado o agrupamento de Promotorias disposto na Resolução nº 
003/2000-MP/CPJ, de 26 de setembro de 2000, e alterações posteriores, deverão compor o Plano de 
Atuação de cada grupo de Promotorias de Justiça da capital; 

            
III - no interior do Estado, em Promotorias de 1ª e 2ª entrâncias, com cargos de Promotor de 

Justiça cujas atribuições gerais são divididas entre estes, na forma da Resolução nº 019/2003-MP/CPJ, de 
18 de novembro de 2003, deverá ser elaborado somente um Plano de Atuação;  

  
IV - nas demais Promotorias de Justiça do interior do Estado, em que foram instituídas 

Promotorias Especializadas, far-se-á um Plano de Atuação para cada área, nos moldes da capital, os quais 
comporão o Plano de Atuação da Promotoria de Justiça;  
 

V - compete ao Coordenador de Procuradoria ou Promotoria de Justiça a direção dos trabalhos de 
elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de Atuação, em conjunto com os demais membros do 
órgão de administração, na forma do art. 44, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006, e 
da Resolução 08/2007-MP/CPJ, de 2007, competindo-lhe, ainda, encaminhá-lo ao Procurador-Geral de 
Justiça. 

 
VI - a gestão do plano será realizada pelo Coordenador ou, na falta deste, pelo Procurador ou 

Promotor de Justiça indicado por seus pares ou por sorteio, podendo esta atribuição ser delegada pelo 
Coordenador a outro membro vinculado à Procuradoria ou Promotoria de Justiça; 

 
VII - ao Gestor compete o acompanhamento e avaliação do plano nas rodadas trimestrais; e 
 
VIII - o Gestor, quando indicado, apoiará o Coordenador em todas as fases.             

 
 
Art. 4º Os PAs deverão ser encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça que os disponibilizará, 

por meio de sistema informatizado, aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público. 
 

Art. 5º O membro do Ministério Público, em caso de vacância ou substituição da Procuradoria ou 
Promotoria de Justiça, deve expor, em relatório circunstanciado, a execução do respectivo Plano de 
Atuação. 
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Art. 6º O membro que entrar no exercício da Procuradoria ou Promotoria de Justiça deve 

recepcionar as metas definidas no Plano de Atuação e, na hipótese de sugestão de incremento ou 
discordância com as prioridades eleitas, justificar o posicionamento nas rodadas trimestrais de avaliação. 
 

Art. 7º Cópia do Plano de Atuação, dos relatórios de acompanhamento e avaliação e dos demais 
documentos pertinentes, deverão estar arquivados em pasta própria, conforme disciplina a Resolução nº 
001/2008-MP/PGJ-CGMP, de 24 de abril de 2008. 
 

Art. 8º A elaboração do Plano de Atuação se dará por meio de metodologia uniformizada, 
conforme formulário de preenchimento disposto no Anexo, disponibilizado por meio de sistema 
informatizado a ser desenvolvido, contemplando objetivos principais e prioritários, com suas respectivas 
atividades e metas, identificados por meio do diagnóstico obtido com a oitiva da sociedade e de outras 
informações, observando o referencial de objetivos específicos estabelecidos no PGA. 
 

Art. 9º Estará disponível no portal do Ministério Público, o Termo de Referência do Plano de 
Atuação, estruturado a partir das informações oriundas do PGA e dos instrumentos de informação 
internos e externos, contendo endereços eletrônicos de acesso para pesquisa de dados importantes, 
formando a base diagnóstica de cada Município. 
 

Art.10 A Coordenação do PGA divulgará cronograma de reuniões de orientação dos PAs aos 
membros, com o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF. 
 

Art.11 A Coordenação do PGA indicará um subcoordenador para acompanhar a implantação dos 
PAs, o qual poderá sugerir nomes de membros e servidores da Instituição, para auxiliá-lo. 
 

Art.12 Após a fase preparatória à elaboração dos PAs, que envolve o conhecimento do Termo de 
Referência, a orientação aos membros e outras etapas necessárias, as Procuradorias e Promotorias de 
Justiça se organizarão para realizar a oitiva da sociedade, da forma que os membros julgarem mais 
apropriada, para elaborar os respectivos PAs, que serão encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça. 
 

Art.13 A Administração Superior, na execução do processo de elaboração, acompanhamento e 
avaliação dos PAs das Procuradorias e Promotorias de Justiça, contará com o apoio dos órgãos auxiliares 
do Ministério Público, do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 3.272/2009-MP/PGJ, de 20 de 
agosto de 2009 e do Grupo de Apoio Técnico, instituído pela Portaria nº 2.289/2009-MP/PGJ, de 9 de 
junho de 2009. 
 

Art. 14 As omissões desta Resolução serão resolvidas mediante atos complementares, de acordo 
com a Lei Complementar Estadual nº 057, de 2006. 
 

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ , em 16 de novembro de 2009. 
 

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 
Subprocurador-Geral de Justiça para a área jurídico-institucional, 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça por delegação 
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3  ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO 
 
A elaboração dos Planos de Atuação se reveste de peculiar importância, uma vez que esses estabelecerão 
metas prioritárias que levarão os membros a alcançar os resultados que a sociedade almeja, representados 
pela concretização do ideal de justiça social e, por conseguinte, pelo cumprimento das funções 
institucionais. 
 
Após a conclusão da elaboração e o início da fase de execução dos planos, será viabilizada uma das 
etapas do cronograma de execução do PGA, a qual estabelece como uma das formas para o alcance de seu 
objetivo geral  a realização do acompanhamento permanente dos Planos de Atuação. 
 
A elaboração dos Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça passa por três fases 
distintas, mas complementares. 
 
A primeira fase, que teve início em maio de 2009, envolve o trabalho técnico, a preparação do material 
de apoio disponibilizado aos membros e a orientação aos envolvidos na elaboração dos Planos de 
Atuação. 
 
O trabalho foi realizado por dois grupos.  
 
O primeiro grupo, criado pela Portaria nº 3272/2009-MP/PGJ, de 20/8/2009, com seus efeitos retroagindo 
a 25/6/2009, sob a coordenação da Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Pimentel, foi formado por 
Procuradores e Promotores de Justiça representantes das três entrâncias e de cinco polos (Belém, 
Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém), bem como por representantes de unidades da Instituição e 
de entidade de classe, que acompanharam e orientaram o processo interagindo com a equipe técnica 
responsável, especialmente nas situações em que o olhar do membro se tornava fundamental. 
 
O segundo grupo foi formado por servidores pertencentes ao GAT criado pela Portaria nº 2289/2009- 
MP/PGJ, de 9/6/2009, com efeito retroativo a 7/5/2009, cuja função consiste em dar suporte técnico às 
atividades de planejamento, gestão e qualidade desenvolvidas no âmbito do MP/PA.  
 
A segunda fase será destinada ao trabalho das Procuradorias e Promotorias de Justiça objetivando a 
elaboração de seus Planos de Atuação. Consistirá na compreensão do processo por meio de:  
 

a) leitura do material e do acesso às informações disponíveis contidas no Capítulo 5 – Base 
Diagnóstica deste Termo de Referência;  

b)  reuniões internas nas PPJªs, voltadas à organização de suas ações;  
c)  oitiva da sociedade, cujas orientações estão contidas no próximo item e nos anexos deste 

documento;  
d)  reuniões internas de planejamento, avaliação e redação dos seus PAs;  
e) encaminhamento dos respectivos planos ao Procurador-Geral de Justiça. 

 
A terceira fase corresponderá à execução e operacionalização dos PAs. 
 
A quarta fase será a do acompanhamento e avaliação da execução dos Planos de Atuação, que será 
realizada trimestralmente pela Administração Superior, durante os doze meses seguintes ao 
encaminhamento dos PAs, de acordo com o disposto no Capítulo 4 deste Termo de Referência.  
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Vale ressaltar que a atividade de planejamento nas PPJªs terá caráter contínuo, com alteração periódica 
dos planos, de acordo com as necessidades, respeitando o caráter trimestral do acompanhamento.  
 
3.1 ORIENTAÇÕES SOBRE A OITIVA DA SOCIEDADE 
 
Considerando que os Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça se constituem em 
processo complementar ao PGA – plano construído a partir da oitiva da sociedade -, não se pode 
prescindir de nova oitiva, agora refletindo sobre realidades mais próximas da atuação ministerial na 
defesa dos interesses sociais, para que sua elaboração realmente estabeleça a melhor atuação do MP/PA.  
 
Tendo em vista que o instrumento das audiências públicas deve ser priorizado na oitiva da sociedade por 
serem espaços públicos de participação social e de exercício da democracia direta, com base no 
pluralismo político, esta orientação se refere, especificamente, às audiências públicas. Vale ressaltar que 
em situações excepcionais deverão as PPJªs definir outras alternativas para o contato com a sociedade – 
reuniões de trabalho, seminários, consultas orientadas, entre outros. 
 
Para as PPJªs realizarem suas audiências e apoiarem a participação dos interessados, são oferecidos os 
elementos básicos para esse processo, que se constituem nos objetivos, na metodologia e nos resultados 
esperados desses eventos,. 
 
3.1.1 Objetivos 
 
3.1.1.1 Objetivo Geral 
 
Contribuir para a definição e legitimação da estratégia de atuação das PPJªs no cumprimento de sua 
missão institucional, observando a atuação judicial e extrajudicial, a fim de alcançar maior proximidade 
com os interesses sociais. 
 
3.1.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Estabelecer canais de diálogo com a sociedade, propiciando maior transparência e cooperação nas 
atividades do MP/PA. 

• Colher informações que subsidiem o estabelecimento de áreas prioritárias de atuação do MP/PA, 
em complementação ao disposto no PGA. 

• Favorecer a aproximação e o debate sobre as principais políticas públicas entre os setores 
interessados da sociedade e o MP/PA. 

• Viabilizar o compartilhamento, entre os interessados internos e externos, do processo de 
elaboração, implementação e controle dos Planos de Atuação das PPJªs. 

• Contribuir para consolidação do processo e dos instrumentos de participação política da 
sociedade, por meio da discussão do papel do MP/PA e do seu processo de gestão estratégica. 

 
3.1.2 Metodologia 
 
As audiências públicas são sempre regidas pelos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF-88, 
quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e têm por pressuposto a 
constituição de espaços participativos de debates, e não de decisões finais.  
 
De fato, não serão os presentes que decidirão, mediante o voto e pela maioria, quais os rumos ou 
prioridades das PPJªs. Trata-se de processo em que serão travados debates e no qual devem ser 
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viabilizados resultados racionais. Os argumentos, com a eloquência própria, devem ser os fatores mais 
importantes nas escolhas feitas pelas PPJªs em face dos temas expostos. 
 
Os temas a serem expostos e considerados nos debates serão basicamente aqueles relativos às políticas 
públicas. Não estarão em pauta aqueles relativos aos aspectos internos da organização do MP/PA ou de 
qualquer outra organização pública, da sociedade ou privada. Incumbe referir que não será este o espaço 
para que a sociedade formule denúncias. 
 
A audiência será presidida por membro do Ministério Público, que contará com o apoio dos servidores da 
Instituição. 
 
Poderão ser convidados a participar do evento representantes de associações civis, autoridades públicas, 
entidades sindicais, universidades ou faculdades locais, sendo livre o acesso de qualquer pessoa que tenha 
interesse na questão objeto da audiência. A participação nos debates supõe prévia inscrição nos limites do 
regulamento da audiência. 
 
O acesso será, igualmente, livre para os meios de comunicação, que poderão consultar toda informação 
ou documentação relacionadas com o evento, ou dela pedir cópias, às expensas dos interessados.  
 
Ao final dos trabalhos, o presidente da audiência pública se responsabilizará pelo registro em ata das 
sugestões oferecidas, encaminhando-a à Administração Superior na forma de anexo dos PAs, os quais 
serão disponibilizados no portal do MP.  
 
3.1.3 Resultados Esperados 
 
Como resultado do processo de oitiva da sociedade, pretende-se aproximar o planejamento das PPJªs dos 
anseios e interesses sociais, estabelecendo coerência na atuação institucional. Por essa razão, espera-se, 
com o presente procedimento, a produção e o levantamento de elementos informativos e deliberativos 
necessários à composição e legitimação da estratégia do MP/PA em face das principais políticas públicas, 
bem como a mobilização dos interessados e do MP/PA na elaboração, implementação e controle da 
atuação da instituição. 
 

 
3.2 INSTRUMENTO DE ELABORAÇÃO  
 
As diretrizes normativas para a elaboração dos PAs estão dispostas na Resolução nº 016/2009-CPJ, de 16      
de novembro de 2009, do Colégio de Procuradores de Justiça, cujo teor compõe o Capítulo 2 deste Termo 
de Referência. 
 
O instrumento para a elaboração dos Planos de Atuação consiste em formulário cujo modelo consta anexo 
a este Termo de Referência. Foi construído a partir de várias reuniões do GT-PAs, com o suporte do 
GAT, e estruturado de modo a se obter uma metodologia uniforme de elaboração que favoreça a obtenção 
e o tratamento de dados, bem como o acompanhamento da execução do plano pelos órgãos competentes.  
 
O formulário para a elaboração dos PAs inicialmente está disponibilizado em meio eletrônico, no 
endereço do portal do MP/PA, <http://www.mp.pa.gov.br>, ou na intranet, por meio do endereço 
eletrônico <http://intranet.mp.pa.gov.br>, no formato Word, e as instruções para o preenchimento estão 
contidas no subitem 3.2.1.3 deste capítulo, com esclarecimentos complementares que ocorrerão durante 
as reuniões de orientação aos envolvidos no processo.  
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Está em desenvolvimento, pelo Departamento de Informática do Ministério Público, o sistema 
informatizado que se constitui na ferramenta para a elaboração, acompanhamento e avaliação dos PAs, 
cujas orientações de procedimento estão descritas a seguir, mas, que serão utilizadas no momento que o 
sistema for concluído e disponibilizado por meio dos endereços eletrônicos acima.  
 
3.2.1 Orientações de procedimento 
 
3.2.1.1 Acessando o sistema informatizado 
 

Ao membro que atua em PPJªs compete acessar o sistema utilizando a mesma senha do Sistema de 
Atividades dos Membros do Ministério Público (SIAMP), e identificar a função que está 
exercendo (coordenador ou PJ indicado por seus pares ou sorteado). 

 
3.2.1.2 Competências 

 
� A todos os membros será permitido o acesso ao sistema dos PAs para visualização e 

consulta ao PA, inserido pelo Coordenador ou PJ indicado por seus pares ou sorteado. 
� Será permitido, ainda, o acesso ao formulário Word em branco, que pode ser utilizado 

como exercício de preenchimento, cujas informações servirão como contribuição ao PA, 
sem, porém, caracterizar-se como produto final. Esses dados não constarão na base de 
dados do sistema. 

� Os relatórios ou atas referentes a oitiva da sociedade deverão ser anexados ao sistema, no 
campo respectivo, antes do preenchimento do formulário de elaboração, e estará disponível 
para visualização de todos os membros. 

� Ao Coordenador ou PJ indicado por seus pares ou sorteado compete informar sobre os 
membros que participaram da elaboração do PA, sua vinculação, bem como situações de 
afastamento dos membros vinculados à PPJ, devidamente amparadas por atos normativos. 

� Compete ainda a este preencher o formulário de elaboração dos PAs, inserindo os 
dados consensados e a ata da reunião, encaminhando o PA ao PGJ. 

� As Promotorias de Justiça que possuírem apenas um cargo deverão enviar o formulário 
preenchido diretamente ao PGJ. 

� Todas as informações geradas na elaboração dos PAs poderão ser anexadas ao relatório 
pelo Coordenador ou PJ indicado por seus pares ou sorteado, com o objetivo de gerar 
banco de dados. 

� A gestão do plano será realizada pelo Coordenador ou, na falta deste, pelo PJ indicado por 
seus pares ou por sorteio. Essa atribuição poderá ser delegada pelo Coordenador a outro 
membro vinculado a PPªJ. 

� Ao Gestor compete acompanhar e avaliar o plano nas rodadas trimestrais e, no caso de 
delegação da gestão, apoiar o Coordenador em todas as fases. 

� Nas coordenadorias onde existe mais de uma Promotoria Especializada poderá o 
coordenador definir um gestor por PJ. 

� Compete exclusivamente ao Coordenador ou PJ indicado por seus pares ou sorteado o 
envio do PA. 

 
3.2.1.3 Preenchendo o formulário 
 
Campo 1 – Identificação  
Campo a ser preenchido com informações sobre a PPJª e seus membros. 
Período do Plano de Atuação – padronizado (abril a março). 
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Campo 2 – Base Estratégica 
Campo previamente preenchido, que apresenta o objetivo geral do MP, o objetivo específico do PGA, e 
os desafios institucionais.  
 
 
Campo 3 – Principais Problemas do Município 
Campo a ser preenchido a partir da análise da realidade local, apoiada pelas informações contidas no 
capítulo da Base Diagnóstica, bem como pela oitiva da sociedade. 
As informações contidas neste campo devem ser itemizadas e classificadas de acordo com a área 
temática, favorecendo o tratamento dos dados. 
Para o próximo passo, Descrição do Plano de Atuação, sugere-se a escolha (priorização) de 
enfrentamento do (s) principal (is) problema (s) identificado (s). Para cada um deles será necessário o 
preenchimento dos campos 4 e 5. 
 
Campo 4 – Descrição do Plano de Atuação 
Consiste na essência do plano, juntamente com o Campo 5, e deve ser preenchido a partir dos seguintes 
dados: 
 

� Objetivo: descrever o objetivo definido pela PPJª. A cada novo objetivo será necessário 
preencher os campos 4 e 5. Considerando o caráter pioneiro da elaboração dos PAs, ciclo 
2010, sugere-se que sejam eleitos no máximo três objetivos: o primeiro, vinculado ao 
PGA; o segundo de acordo com a realidade local, caso não esteja contemplada pelas 
opções do PGA; e o terceiro, voltado à atividade procedimental interna da PPJª (como 
medidas necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços). 

� Área temática: identificar a que área o objetivo se refere, entre as opções especificadas pelo 
PGA [opções de 1 a 4] ou outra priorizada de acordo com a realidade local [opção 5], 
podendo também relacionar aspectos procedimentais internos [opção 6]. 

� Justificativa: referente à escolha do objetivo. 
 
Campo 5 – Operacionalização do Plano de Atuação 
 

� Atividade: uma ou mais providências a serem tomadas para o alcance do objetivo. 
� Área de atuação: judicial, extrajudicial ou procedimental interna. 
� Meta: benefícios a serem alcançados de forma quantitativa. 
� Prazo para cumprimento da meta: período para o alcance da meta.  
� Periodicidade de execução: intervalos de tempo da realização da atividade. 
� Município/localidade/complemento: espaço geográfico da realização da atividade. 
� Responsáveis: responsáveis pela execução da atividade. 
� Parceiros internos: órgãos do MP/PA envolvidos na execução da atividade. 
� Forma de participação da parceria: informar como se dará a parceria interna. 
� Parceiros externos: órgãos ou entidades envolvidas na execução da atividade. 
� Forma de participação da parceria: informar como se dará a parceria externa. 
� Alocação de recursos disponíveis: informar os recursos materiais, humanos e financeiros 

necessários à execução do plano.   
 
Campo 6 – Considerações Finais 
É um campo livre; são observações sobre fatores internos ou externos importantes que podem apoiar ou 
comprometer o alcance do objetivo do plano. 
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4 ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ATUAÇÃO 
 
Os PAs das Procuradorias e Promotorias de Justiça do MP/PA possuem caráter institucional e seu 
acompanhamento permanente compete aos órgãos da Administração Superior, com o apoio dos órgãos 
auxiliares, de acordo com o que dispõe o art. 3º, VII da Resolução Nº 016/2009-CPJ, de 16 de novembro 
de 2009. 
 
Do mesmo modo, a Lei Complementar nº 057, de 2006, em seu art. 37, IV, atribuiu à Corregedoria-Geral 
o acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas pelas Procuradorias de Justiça, 
Promotorias de Justiça e respectivas Coordenadorias, em seus Planos ou Programas de Atuação. 
 
Desta feita, cabe esclarecer que, no tocante aos PAs, compete aos Procuradores e Promotores elaborar os 
planos das respectivas PPJªs em consonância ao estabelecido no PGA, a partir de dados técnicos (estudos, 
pesquisas, indicadores) e da oitiva da sociedade. Vale também ressaltar que o conteúdo e a forma da 
intervenção do membro no âmbito resolutivo ou demandista, sob o ponto de vista técnico-jurídico, 
incluindo sua interpretação e entendimento, não sofrerá interferência ou imposição de postura. 
 
Uma das vertentes do acompanhamento ocorrerá considerando todos os elementos que o órgão de 
execução dispõe para fazer frente e cumprir com eficiência suas múltiplas e complexas atribuições, o que 
inclui, necessariamente, a verificação das estruturas administrativa e, sobretudo, humana disponibilizadas. 
Nesse caso, os Planos de Atuação serão disponibilizados para consulta dos órgãos da Administração 
Superior, que, com o apoio dos órgãos auxiliares e por meio das informações relevantes obtidas no 
decorrer do acompanhamento do plano mediante o uso de um sistema informatizado, atuarão como 
facilitadores do processo buscando apoiar a viabilização das condições para a implementação do plano 
por meio do conhecimento e da resolução de problemas a eles concernentes. 
 
Quanto à Corregedoria-Geral, deve verificar a forma mais eficiente de fazer o acompanhamento dos 
resultados obtidos (cumprimento de metas), instrumento decisivo não só para alimentar balanço crítico 
entre o desejado e o realizado, como, sobretudo, para mostrar e divulgar na sociedade os efeitos práticos e 
positivos das ações institucionais em prol do bem comum, como também da garantia dos direitos 
humanos fundamentais.  
 
Para o acompanhamento dos PAs, será definida metodologia apropriada, para a qual será desenvolvido 
novo módulo do sistema PAs. Vale ressaltar que em geral, nessa etapa, são observados os seguintes 
aspectos: 
 

� a localização de  problemas e o estabelecimento de metas; 
� a elaboração dos Planos de Atuação; 
� a condução da execução do plano; 
� a verificação do atingimento da meta; 
� a reprogramação das atividades, se necessário; 
� a padronização dos procedimentos bem sucedidos. 

 
Este processo ocorrerá em três momentos: 
 

1 avaliação trimestral interna entre os membros vinculados à PPJª; 
2 encaminhamento da avaliação trimestral do PA à Administração Superior; 
3 avaliação anual do PA, disponibilizada a toda instituição. 
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Os órgãos de execução integrantes das PPJªs informarão, em rodadas de avaliação trimestrais, as ações 
desenvolvidas e os resultados alcançados na efetiva realização das atividades elencadas. Caso não tenha 
sido possível a execução, deverão apontar as dificuldades ocorridas para a não realização dessas ações, 
bem como apresentar sugestões de possíveis soluções. 
 
O acompanhamento seguirá a mesma sistemática da elaboração dos PAs, com o preenchimento das 
informações sobre o cumprimento ou não das atividades selecionadas. 
 
Aos órgãos de execução integrantes das PPJªs e à Administração Superior será possível realizar a análise 
do cumprimento do PA, a partir das informações inseridas no sistema, nas rodadas de avaliação 
trimestrais.  
 
Ao término do prazo de vigência do plano, compete aos órgãos de execução integrantes das PPJªs a 
avaliação final do PA, com informações sobre o cumprimento ou não dos objetivos propostos, além da 
elaboração de novo PA para o período seguinte.  
 
O processo de elaboração, acompanhamento, avaliação e replanejamento dos PAs, representa um avanço 
qualitativo institucional, tendo em vista que possibilitará a continuidade das ações desenvolvidas pelas 
PPJªs em prol da sociedade, conforme dispõem os arts. 5º e 6º da Resolução Nº 016/2009-CPJ, de 16 de 
novembro de 2009: 

 
Art. 5º O membro do Ministério Público, em caso de vacância ou substituição da Procuradoria ou 
Promotoria de Justiça, deve expor, em relatório circunstanciado, a execução do respectivo Plano de 
Atuação. 
 
Art. 6º O membro que entrar no exercício da Procuradoria ou Promotoria de Justiça deve recepcionar as 
metas definidas no Plano de Atuação e, na hipótese de sugestão de incremento ou discordância com as 
prioridades eleitas, justificar o posicionamento nas rodadas trimestrais de avaliação. 
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5 BASE DIAGNÓSTICA 
 
 
5.1 INSTRUMENTOS INTERNOS 
 
5.1.1 Sistema de Atividades dos Membros do Ministério Público (SIAMP) 
 
A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público estabelece, no art. 17, inciso VII, que compete à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público a coleta e sistematização de dados das atividades dos membros 
do Ministério Público e, para o cumprimento desse objetivo, aprovar o modelo de relatório das atividades 
funcionais. 
 
Para a elaboração do relatório, a Corregedoria-Geral instituiu grupo de trabalho composto por 
Procuradores e Promotores de Justiça4, o qual contou com o apoio da equipe técnica interna e ainda com a 
parceria da Subprocuradoria-Geral de Justiça para a área técnico-administrativa, por intermédio de seu 
Departamento de Informática, para o desenvolvimento do sistema. Essa atividade ocorreu no decorrer do 
ano de 2007. 
 
O grupo de trabalho foi instituído para auxiliar a Corregedoria-Geral na avaliação e consolidação das 
sugestões encaminhadas pelos PPJs em suas diversas áreas de atuação, aquando da elaboração da nova 
formatação do relatório de atividades dos membros. 
 
Por meio do Provimento n° 05/2007-MP/CGMP, de 12 de dezembro de 2007, o SIAMP foi instituído e 
entrou em funcionamento a partir de janeiro de 2008, com a inclusão de melhorias em relação ao sistema 
anterior – SIATIVA - ,  por meio de sugestões recebidas dos usuários e avaliações ocorridas no decorrer 
dos treinamentos realizados.  
 
Para acompanhar a implementação do SIAMP, o grupo de trabalho foi novamente designado com 
algumas alterações5 em sua composição. 
 
As informações do SIAMP, que podem ser preenchidas diária, semanal ou quinzenalmente, são 
obrigatoriamente enviadas à Corregedoria-Geral mensalmente e estão divididas em: 
 

� extrajudicial  (procedimento, inquérito civil e atividades); 
� judicial:  

- 1º grau (cível, ação civil pública, criminal, medidas protetivas, ações agrárias e, infância e   
   juventude); 

      - 2º grau (cível e criminal); 
� conselho nacional (criminal, crime militar, cível, infância e juventude e, interceptação telefônica). 

 
 

                                                 
4 Portarias 007/2007-MP/CGMP, de 29/5/07, publicada no DOE em 11/6/07, e 016/2008-MP/CGMP, de 19/8/2008, publicada no DOE em 21/8/2008. 
Procuradores e Promotores de Justiça designados: Marcos Antonio Ferreira das Neves – Procurador de Justiça, Conselheiro-Secretário do Conselho Superior 
do Ministério Público; Natanael Cardoso Leitão - Promotor de Justiça, Coordenador do CAO da Cidadania / Supervisor Administrativo dos CAO’s; Vera 
Lucia Andersen Pinheiro – Promotora de Justiça, representante da Coordenadoria das PJ’s Cíveis da Capital; Waldir Macieira da Costa Filho – Promotor de 
Justiça – Coordenador das PJ’s da Cidadania da Capital; Rosilene de Fátima Lourinho dos Santos - Promotora de Justiça, Coordenadora das PJ’s da Infância e 
Juventude da Capital; Maria Luíza Loureiro de Borborema - Promotora de Justiça, representante da Coordenadoria das PJ’s Criminais da Capital; Socorro de 
Maria Pereira Gomes dos Santos - Promotora de Justiça, Coordenadora das PJ’s de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público da Capital e Sumaya 
Saady Morhy Pereira - Promotora de Justiça, Titular da PJ de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 
 
5 Portaria 02/09/CGMP, de 23/1/2009, publicada no DOE em 23/1/2009. Promotores de Justiça designados: Natanael Leitão, Vera Pinheiro, Rosilene dos 
Santos, Maria Luiza Borborema, Socorro de Maria dos Santos e Nilton Chagas. 
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Nas áreas extrajudicial e judicial, as informações estão classificadas em dois grandes itens: movimentação 
e atividades. 
 
Na movimentação extrajudicial, o membro informa o número de procedimentos, inquéritos civis e ações 
civis públicas em andamento, instaurados, concluídos e arquivados. Quanto à judicial, são inseridas 
informações sobre os processos remanescentes do mês anterior, recebidos, devolvidos e com vista na 
PPJª. 
 
No que tange às atividades, a atuação do membro é descrita informando como se deu o desenvolvimento 
das demandas àquela Procuradoria ou Promotoria de Justiça. 
 
Para efeito de elaboração dos PAs, está disponibilizada a consulta dos dados quantitativos do SIAMP, por 
órgão de administração, possibilitando o conhecimento da movimentação extrajudicial e judicial das 
PPJªs desde janeiro de 2008.  
 
Dessa forma, a todos os membros será possível o acesso às informações dos dados quantitativos, no que 
se refere à produtividade daqueles, concernentes às Procuradorias e Promotorias de Justiça, facilitando, 
inclusive, o conhecimento do perfil da comarca na ocasião da movimentação na carreira.   
 
A pesquisa dos dados é dinâmica e possibilita a obtenção de dados atualizados em tempo real, a cada 
nova consulta, podendo ser feita por meio do portal do MP/PA, <http://www.mp.pa.gov.br>, ou na 
intranet, por meio do endereço eletrônico < http://intranet.mp.pa.gov.br>. 
 
 
5.1.2 Sistema de Informações de Indicadores Sociais (SIIS)  
 
O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, 
elaborou o Sistema de Informação de Indicadores Sociais – SIIS, que contém os principais indicadores 
sociais e econômicos do Estado do Pará e dos 143 municípios, o qual está disponibilizado no endereço 
eletrônico <http://www.mp.pa.gov.br/caocidadania/caosiis/apresentação.html>.  
 
O objetivo do SIIS é disponibilizar aos integrantes do Ministério Público uma ferramenta capaz de 
facilitar o acesso ao perfil sócioeconômico do Estado do Pará e dos Municípios, a fim de subsidiá-los com 
informações necessárias para que as ações da Instituição possam ser planejadas de acordo com as 
realidades locais e assim possibilitar o aprimoramento da atuação do Parquet junto à sociedade, na defesa 
e fiscalização dos direitos garantidos constitucionalmente. 
 
Os dados estatísticos apresentados no SIIS foram retirados de órgãos oficiais de pesquisa reconhecidos 
pela seriedade de seus diagnósticos, sendo eles: 
 

� Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 
� Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD;  
� Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; 
� Ministério da Educação – MEC/INEP; 
� Ministério da Saúde – MS/DATASUS; 
� Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF;  
� Secretaria de Estado de Segurança Pública – SEGUP;  
� Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará – IDESP;  
� Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT/PRODES; 
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5.1.2.1 Estrutura do SIIS 

 
O sistema apresenta os indicadores agrupados em 10 (dez) eixos temáticos: demografia, pobreza, 
educação, saúde, índice de desenvolvimento humano, habitação, saneamento, economia, segurança e 
meio ambiente.  
 
Por meio do acesso a esses indicadores, os integrantes do Ministério Público do Estado do Pará terão 
informações sobre a realidade de cada município, com avaliação da situação das políticas públicas nos 
eixos temáticos especificados, o que lhes permitirá criar critérios de prioridades para intervenção. 
 
A importância do SIIS está na possibilidade de avaliação, quase que imediata, dos níveis de eficácia dos 
serviços públicos prestados à sociedade, por conter intervalos de análise dos indicadores, denominados 
nível de eficiência, os quais permitem avaliar o resultado das políticas públicas implementadas e elaborar 
estratégias para solucionar os casos mais críticos. 
 
No link Informações Consolidadas por Município constam os dados estatísticos de cada município do 
Estado, referentes às áreas temáticas, com respectivos indicadores. Assim, ao clicar sobre o nome do 
município, o usuário do SIIS acessará as principais informações sobre a realidade sócioeconômica 
municipal. 
 
Dessa forma, considerando o conteúdo do sistema e a objetividade das informações é que se está 
propondo o SIIS como instrumento para subsidiar a avaliação da realidade do município e assim apoiar a 
elaboração dos Planos de Atuação.  
 
O SIIS vem acompanhado de um glossário para facilitar o entendimento dos termos técnicos do conteúdo 
apresentado. 
 
5.1.2.2 Eixos temáticos com os respectivos indicadores 

 
5.1.2.2.1 Demografia: 

a) população residente por sexo; 
b) situação de domicílio e faixa-etária; 
c) taxa geométrica de incremento anual; 
d) taxa de urbanização; 
e) razão população urbana e rural e razão sexo; 
f) rendimento médio da população total e por situação de domicílio. 

 
5.1.2.2.2 Pobreza: 

a) população total abaixo da linha de pobreza e por situação de domicilio. 
 
5.1.2.2.3 Educação: 

a) estabelecimentos com bibliotecas, laboratório de informática, sala para TV e vídeo; 
b) matricula escolar inicial e taxa de atendimento por modalidade de ensino; 
c) taxa de alfabetização por faixa-etária; 
d) média de anos de estudos; 
e) nível de estudos; 
f) rendimento escolar: taxas de aprovação, reprovação e evasão. 
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5.1.2.2.4 Saúde: 
a) taxas de natalidade, de mortalidade infantil e mortalidade geral; 
b) taxas de mortalidades específicas: sexo e faixa-etária; 
c) unidades de saúde por 10.000 habitantes e leitos por 1.000 habitantes; 
d) internações por classificação de doenças. 

 
5.1.2.2.5 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH: 

a) IDH municipal total e nas dimensões educação, longevidade e renda. 
 
5.1.2.2.6 Habitação e Saneamento: 

a) déficit habitacional; 
b) domicílios com acesso a rede geral de abastecimento de água e a outras formas  de 

abastecimento; 
c) domicílios com acesso a rede geral de esgoto sanitário e a outras formas de esgotamento 

sanitário; 
d) domicílios com acesso a coleta de lixo e linha telefônica; 
e) domicílios com acesso a energia elétrica. 

 
5.1.2.2.7 Economia: 

a) produto interno bruto total; 
b) produto interno bruto per capita. 

 
5.1.2.2.8 Segurança: 

a) ocorrências registradas relativas a roubo; 
b) ocorrências registradas relativas a furto; 
c) ocorrências registradas relativas a estupro; 
d) ocorrências registradas relativas a homicídio doloso; 
e) ocorrências registradas relativas à tentativa de homicídio; 
f) total das ocorrências registradas. 

 
5.1.2.2.9 Meio Ambiente: 

a) taxa de desflorestamento 
 
 
5.1.3 Oitiva da Sociedade 
 
Visando estabelecer um processo de participação da sociedade, com o objetivo geral de contribuir para a 
definição e legitimação da estratégia de atuação do MP/PA no acompanhamento da elaboração, 
implementação e controle das políticas públicas no Estado do Pará por ocasião da elaboração do PGA do 
Ministério Público, foi realizada oitiva direta da sociedade, a fim de alcançar maior proximidade com os 
interesses sociais.  
 
O Conselho Deliberativo, responsável pela coordenação desse processo, decidiu pela realização de 
consulta e audiências públicas como instrumentos discricionários de apoio à tomada de decisão, 
estabelecendo canais de comunicação com a sociedade para recolher contribuições/sugestões e propiciar o 
debate sobre a atuação do Ministério Púbico do Estado do Pará frente às demandas sociais. 
 
Na Portaria nº 1153/2008-MP/PGJ, de 29/4/2008, e anexos – DOE de 30/4/2008, constam os regimentos 
dos respectivos instrumentos, nos quais são estabelecidos seus objetivos, metodologia e a forma de 
participação dos interessados. 
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Os participantes que se manifestaram preencheram o formulário da Consulta Pública n° 001/2008-MP/PA 
[MPPA-CP: 2008/001], disponível nas versões: a) eletrônica, disponibilizado no portal do Ministério 
Público do Estado do Pará, ou b) física, obtido nas dependências do Ministério Público local ou por 
qualquer outro meio de reprodução/recebimento e posteriormente encaminhado, por e-mail, fax ou 
correspondência, para o edifício-sede do Ministério Público na capital. 
 
A consulta pública foi realizada em maio de 2008, tendo duração de 30 (trinta) dias. Findo o prazo 
estipulado, as manifestações foram compiladas e encaminhadas à análise do Grupo Deliberativo do PGA 
e ao Promotor de Justiça coordenador dos polos onde foram realizadas as audiências públicas. 
 
No dia 10 de junho de 2008, foram realizadas, simultaneamente, nos municípios de Belém, Castanhal, 
Marabá e Santarém, as audiências públicas, que receberam contribuição de mais de 600 cidadãos 
representando vários segmentos da sociedade. Essas contribuições foram apreciadas por membros e 
servidores do MP/PA presentes às audiências, em reunião de trabalho realizada no dia seguinte, quando 
foram cotejadas com o resultado da consulta pública. Posteriormente, os resultados gerais da oitiva foram 
divulgados no portal do MP/PA, objetivando prestar contas à sociedade das decisões tomadas 
internamente. 
 
Para subsidiar os membros na elaboração dos PAs, estão disponíveis no portal do MP-PA, em seu 
endereço eletrônico, <www.mp.pa.gov.br> , canais de acesso à base de dados com todas as informações 
da consulta e audiências pública. 

 
 

5.2 INSTRUMENTO EXTERNO 
 
5.2.1 Planejamento Territorial Participativo (PTP)  
 
O Planejamento Territorial Participativo (PTP) do Governo do Estado é mais um instrumento que está 
sendo oferecido aos membros do Ministério Público como suporte técnico para a definição das ações dos 
Planos de Atuação das PPJªs. 
 
O PTP foi introduzido no primeiro semestre de 2007, pelo Governo do Pará, como estratégia para a 
realização de gestão descentralizada, democrática e popular. É um novo modelo de planejamento que, 
ultrapassando o planejamento técnico-normativo, utiliza a abertura de canais de vocalização junto à 
sociedade civil, de forma a fazer com que o Plano Plurianual para o período 2008/2011 expressasse os 
reais anseios da população de um Estado marcado pelas diferenças regionais e municipais. 
 
A primeira estratégia para a concretização do PTP foi a realização de uma redistribuição regional do 
Estado que pudesse superar as limitações apresentadas pelas regionalizações definidas pelo IBGE 
(mesorregião e microrregião), por não mais refletirem a realidade geográfica do Estado. Dessa feita, 
foram identificadas doze regiões de integração, mediante a adoção de critérios que se basearam nas 
características de concentração populacional, acessibilidade, complementaridade e interdependência 
econômica, dentre outros.  
 
O Planejamento Territorial Participativo, norteado pela priorização de três macro-objetivos da ação 
governamental - qualidade de vida para todas e todos, inovação para o desenvolvimento, gestão 
participativa, descentralizada e de respeito e valorização dos servidores públicos –, identificou 
objetivos setoriais para nortear as ações do plano plurianual, os quais estão organizados de acordo com as 
demandas apresentadas e priorizadas durante o processo, tanto pelas doze regiões, quanto por município. 
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Deve-se ressaltar que a especificação das demandas por município dependeu do nível de participação da 
sociedade local. Nesse caso, em algumas situações o município não apresentou representatividade no 
sentido de ter demandas priorizadas, o que pode ser apontado como uma das limitações do PTP, já que 
um processo efetivo de participação popular pressupõe um envolvimento efetivo da sociedade. 
 
O relatório do PTP apresenta os macro-objetivos, os objetivos setoriais, assim como as demandas por 
região e por município, dentro de sete temáticas gerais de abordagem, a saber: 
 

� defesas social e direitos humanos; 
� desenvolvimento sócioeconômico; 
� gestão; 
� infraestrutura e transporte; 
� integração regional; 
� políticas sociais; 
� políticas sócioculturais (educação, cultura, esporte e lazer). 

 
O Relatório completo do PTP encontra-se disponível no endereço eletrônico 
<http://www.sepof.pa.gov.br/destaques/pdf/demonstrativo>. 
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6 DESAFIOS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
6.1 O PROCESSO DE MUDANÇA 6 
 
O papel institucional do Ministério Público tem sido muito discutido após o advento da Constituição 
Federal de 1988, com variadas posições diante do Parquet, via de regra, dentro das seguintes óticas: 
originária (arrimada na Lei Maior), derivada (sob égide da interpretação da Lei Complementar no 75/93 e 
da Lei no 8.625/93) e ordinária (Leis no 7.347/85, 8.078/90, 9.099/95, dentre outras). 
 
Ocorre que, em detrimento do grande esforço do Ministério Público – considerado por muitos como o 
"quarto poder" –, a instituição precisa consolidar definitivamente o seu papel dentro da ordem social, 
perante a sociedade. A população brasileira, na sua grande maioria, mal conhece o chamado Ministério 
Público; não conhece sua estrutura, seu funcionamento e muito menos sua função dentro do novo quadro 
de organização política e divisão de competências institucionais traçada pela CF/88. 
 
O Ministério Público está à frente de um grande desafio, que é a de preparar o Parquet para as gerações 
próximas e amoldá-lo adequadamente à defesa e tutela de novos e revolucionários interesses sociais. 
Reclama-se por uma performance capaz de imprimir modificações de ordem substancial – a despeito do 
atual (e elevado) nível de evolução formal – aptas a acompanhar o processo dinâmico e constante de 
mudanças no mundo, compatíveis com os interesses jurídicos da Instituição. 
 
Uma direção a ser tomada é a urgente alteração do atual perfil do Parquet, de forma a promover, junto à 
sociedade, uma participação mais efetiva nas questões políticas e sociais. Outro rumo é promover uma 
reengenharia de suas estruturas e concepções filosóficas, como traçar uma "política estratégica" interna 
voltada para o aproveitamento e migração de dados e informações que, bem utilizados, permitem 
desenvolver uma tutela ampla, moderna e preventiva de interesses juridicamente reconhecidos.  
 
Outro caminho é desenvolver mecanismos de acompanhamento – preferencialmente presencial – nas 
áreas criminal, execução penal, meio ambiente, cidadania e direitos individuais. Com isto, deseja-se que a 
Instituição passe a exercer uma atuação dinâmica em sua plenitude, tutelando repressiva e 
preventivamente os interesses transindividuais. 
 
Nunca foi conferido tanto valor à tutela de resultado como nos dias atuais. Essa tutela não tem apenas 
uma ou duas faces (tutela efetiva e tutela inibitória); é preciso buscar, investigar, insistir nas várias 
modalidades de tutela. O planejamento na instituição prevê ações coordenadas, indispensáveis para 
alcançar o fortalecimento, a eficácia, a visibilidade, o compartilhamento de objetivos e a definição de 
estratégias necessárias à modernização do Parquet. Trata-se de uma questão de sobrevivência e de 
garantia jurídica – dentro de uma visão prognóstica de que, no futuro, somente sobreviverão as entidades 
jurídicas mais aptas ao exercício de uma tutela essencialmente efetiva. 
 
As instituições não se tornam eternas ao acaso. Por mais significativas que sejam dentro de qualquer 
sistema político que as venham a sustentar, a evolução e a modernidade estão a desafiar as estruturas e a 
previsibilidade imaginativa do homem. 
 
O processo de mudança, principalmente o interno, deve ser constante, sem imprimir traumas nas 
estruturas basilares da Instituição, devendo propor estudos, estabelecer novos parâmetros e processos de 

                                                 
6 Texto produzido com referência no artigo: “Neoergia institucional do Ministério Público na era da imprevisão”, de Ângelo Fernando 
Facciolli 
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trabalho e investir nos valores humanos, principal patrimônio a serviço dos ideais magnos da Entidade 
Ministerial. 
 
 
6.2 PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL7  
 
Dos princípios estabelecidos na Constituição, o da independência funcional é o que mais instiga os 
doutrinadores, tanto pela sua importância, ao garantir uma atuação ministerial absolutamente 
desvinculada de qualquer interesse que não seja de cumprir com fidelidade o ofício destinado à 
instituição, como pela polêmica relativa à extensão dessa independência.    
 
Sem dúvida, os Procuradores e Promotores de Justiça, no exercício de suas tarefas, somente devem 
obediência ao ordenamento jurídico e às suas consciências. Nesse sentido, “goza o órgão do Ministério 
Publico da prerrogativa de independência funcional” (art. 127, § 1º, CF/88), caracterizada pelo direito de 
atuar de acordo com a sua consciência e a lei, não havendo subordinação hierárquica no desempenho de 
suas funções. 
 
Entretanto, essa liberdade de atuação não pode ser ilimitada, sob pena de se descaracterizar a própria 
razão de ser do principio, que é o de permitir o exercício da atividade finalística dos agentes ministeriais 
com foco, apenas, na satisfação do interesse da sociedade. 
 
Em artigo publicado na Revista dos Tribunais (RT 715/571), Hugo Nigro Mazzili é categórico ao 
reconhecer a necessidade de, em certas situações concretas, temperar-se na dimensão do principio de 
independência funcional: 

 
Admitir limites à independência funcional não significa negá-la, e sim assegurar seu efetivo exercício 
dentro de padrões legais, fundados em supostos éticos e lógicos, sob pena de não o fazendo, subvertemos as 
premissas da destinação constitucional do MP. Por isso que o inciso V do art. 41 da Lei nº. 8625/93, 
referindo-se às prerrogativas dos membros da instituição, sublinha sua inviolabilidade pelas opiniões que 
externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais, nos limites de sua 
independência funcional. Se fosse absolutamente ilimitada a independência funcional, também seria 
ilimitada a possibilidade de abuso. Em si mesma, a liberdade, um dos postulados básicos da democracia, 
sujeita-se também a limites previstos na lei. Não fosse assim, sob o manto da liberdade e da independência 
funcional, o Promotor ou o Juiz poderiam arbitrariamente negar cumprimento à própria Constituição 
Federal, que é o fundamento não só da ordem jurídica como ate mesmo de suas investiduras; ou então 
poderiam sustentar, sem a menor razoabilidade, apenas fundados em abstrações ou especulações genéricas, 
qualquer quebra da ordem jurídica. 

 
Útil, ainda, fazer uma correlação entre o principio da unidade e o da independência funcional. Partindo do 
conceito mais moderno de unidade institucional, que, como já consignado, entende que esta se verifica 
quando o Ministério Público elege prioridades e estabelece metas que permitem o desempenho do papel 
que lhe foi conferido na Constituição. Os órgãos de execução não poderão levantar o principio da 
independência funcional para deixar de atender ao que foi democraticamente deliberado. Não há como os 
agentes ministeriais se desvincularem das orientações que permitirão o cumprimento do objetivo 
constitucional. A independência funcional está inserida nesse contexto, uma vez que, no cumprimento 
dessa orientação, o exercício livre e independente das atribuições estará sempre garantido. 
 
Assim, na conciliação dessas duas valências (unidade institucional e independência funcional), importante 
destacar que não se está, sob hipótese alguma, querendo fazer controle de conteúdo ou de mérito do que 

                                                 
7 Texto produzido com referência no Manual de Atuação Funcional do MP/MG 
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será feito ou deverá ser dito na atuação do membro na esfera  judicial e, sobretudo, extrajudicial, mas 
apenas se está querendo significar que,  uma vez definida a área de atuação,  estabelecidos os problemas e 
as atividades finalísticas a serem buscadas, terá cada membro a responsabilidade e, inclusive, o dever 
funcional de apresentar atuação e tomada de providências nesse sentido, sem prejuízo de que este possa, à 
sua maneira, além disso, dar andamento ao planejamento local das prioridades e atividades que entender 
necessárias. 
 
 
6.3 COMPROMISSO COM AS PRIORIDADES INSTITUCIONAIS8 
 
O Ministério Público precisa exercer suas funções com coordenação e organização, de forma articulada e 
sistêmica, estabelecida a premissa de que a construção de planejamentos estratégicos institucionais 
integra medida necessária para emprestar eficiência (artigo 37, “caput”, da Constituição da República) e 
controle de resultados na atuação de transformação social necessária ao Parquet enquanto instituição do 
Estado Democrático de Direito. 
 
Os tempos definitivamente mudaram e exigem atuação planificada. O “velho” Ministério Público que 
atuava apenas e a partir das demandas que surgiam do Judiciário como mero fiscal da lei ou mesmo 
concentrado em regime de emergência, hoje vivencia crise de funcionalidade e, obrigatoriamente, precisa 
ceder espaço à “nova” concepção de instituição trazida pelo vento democrático da Constituição.  
 
O Ministério Público do Pará já editou seu Plano Geral de Atuação, elaborado de forma participativa com 
representantes de todas as classes de membros e os demais órgãos da Administração Superior, com o 
concurso de servidores de diversas áreas. O desafio atual é que o planejamento estratégico transcenda o 
plano ideal, deixando de ser mero instrumento retórico e simbólico de desejável eficiência administrativa 
para ocupar espaço operacional concreto, constituindo-se em marco relevante e poderoso para sinalizar 
caminhos, metas, objetivos e prioridades que permitam a verificação e controle quantitativo e qualitativo 
dos resultados obtidos em favor da sociedade.  
 
Deve-se reconhecer a importância da atuação organizada e planificada do Ministério Público tanto no 
plano da gestão administrativa pelos órgãos de execução (administração da Promotoria sob o ponto de 
vista organizacional, documental, estrutural, recursos humanos, dentre outros), quanto no que diz respeito 
às atribuições ministeriais propriamente ditas, seja no plano judicial, seja, fundamentalmente, no âmbito 
extrajudicial. Para tanto, os membros devem elaborar os Planos de Atuação das Procuradorias e 
Promotorias de Justiça. 
 
Uma das idéias do planejamento estratégico é justamente permitir que as Procuradorias e Promotorias 
integrem um corpo sistêmico com socialização de informação, harmonia e horizontalidade de ações, 
impedindo-se, assim, que os membros mantenham distantes do cumprimento e da observância dos 
programas, metas e objetivos gerais estabelecidos como necessários e desejáveis na gestão regional ou 
local de suas unidades, bem como a idéia de que se obter maior êxito no desempenho do Ministério 
Público como instituição passa pela conciliação ponderada entre o princípio constitucional da unidade 
institucional e a garantia de independência funcional, sem que nenhum dos valores possa ser alvo de 
interpretação inflexível e absoluta.  
 
Desde que o Ministério Público esteja integrado com a sociedade que representa, bem como internamente 
coeso, organizado e aberto para produzir discussão democrática e participativa sobre as suas prioridades  

                                                 
8 Texto produzido com referência no artigo: “A Corregedoria-Geral do Ministério Público e a necessidade de (re) definição do seu papel de 
orientação e fiscalização dos membros no compromisso de cumprimento e concretização do planejamento estratégico institucional”, do 
Promotor de Justiça/PR Márcio Soares Berclaz. 
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no cumprimento do papel constitucional, é de se imaginar que o planejamento estratégico pode assumir 
verdadeira consciência institucional coletiva construída de forma compartilhada com a classe e com a 
própria sociedade em prol do cumprimento dos plurais objetivos que o Estado Democrático de Direito 
assegura e exige do Parquet.   
 
 

*                     *                   * 
 
O debate acima delineado vem sendo incorporado nos Ministérios Públicos no Brasil. No Pará, ao longo 
do tempo formou-se a consciência da necessidade da mudança institucional qualitativa e que para tal se 
torna indispensável pelo menos:  
 

� migrar do modelo de Ministério Público burocrático para o modelo gerencial proativo, capaz de 
atuar nos conflitos sociais;  

� incrementar a capacidade de planejamento e gestão, inclusive dos órgãos de execução, com 
equilíbrio de atuação entre as atividades judicial e extrajudicial e a adequação entre capacidades e 
demandas; 

� aprimorar a comunicação do Ministério Público com a sociedade; 
� fomentar parcerias para o fortalecimento institucional;  
� desenvolver e aprimorar mecanismos de apoio sistemático ao acompanhamento e à avaliação de 

políticas públicas, com a capacidade de identificar áreas e temas ainda não alcançados pelo 
Ministério Público. 
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7  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MP BRASILEIRO 
 
 
7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
 
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e 
amparado pelas atribuições conferidas no artigo 130-A da CF, estabeleceu em seu Regimento Interno – 
Resolução nº 31-CNMP, de 1º de setembro de 2008, artigo 129 –, a promoção permanente do 
planejamento estratégico do Ministério Público, o qual se constituirá nas etapas a seguir: 
 

� definir e fixar, com a participação dos órgãos do Ministério Público, podendo ser ouvidas as 
associações nacionais de classe, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do 
Ministério Público, visando ao aumento da eficiência, à racionalização e à produtividade; 

� produzir diagnósticos, estudos e avaliação de gestão dos diversos ramos do Ministério Público, 
tendo por objetivo a modernização, a desburocratização e a eficiência de suas ações; 

� determinar e estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão 
administrativa e financeira dos órgãos do Ministério Público, estabelecendo metas; 

� coordenar a implementação de políticas institucionais. 
 
Em agosto de 2008, por meio do Acórdão nº 1603/2008, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
recomendou aos órgãos da administração pública federal, entre os quais o CNMP, que promovam ações 
com o objetivo de disseminar a importância do planejamento estratégico e induzi-los, mediante orientação 
normativa, a realizarem ações para implantação e/ou aperfeiçoamento do planejamento estratégico 
institucional, dentre outros. 
 
Dessa forma, dentre os primeiros passos para a implementação de uma gestão estratégica, o CNMP criou 
o Núcleo de Ação Estratégica (NAE) – Resolução nº 25/CNMP, de 3 de dezembro de 2007–, com o 
objetivo de dar suporte e acompanhar a realização, pelos Ministérios Públicos, de ações coordenadas e 
planejadas, consideradas indispensáveis para alcançar o fortalecimento, a eficácia, a visibilidade, o 
compartilhamento de objetivos e a definição de estratégias necessárias à modernização do Ministério 
Público brasileiro. 
 
Dentro da percepção do CNMP, que considera que o objetivo de reunir dados que subsidiem o 
planejamento estratégico do Ministério Público brasileiro, almejado pela resolução que criou o NAE, 
ainda não foi plenamente alcançado, encontra-se em andamento a implantação de um grande programa de 
modernização, denominado Programa Nacional de Modernização do Ministério Público (PRÓ-MP), 
que se encontra em processo de negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para 
a obtenção de recursos financeiros necessários à execução de suas ações, as quais beneficiarão 
diretamente o CNMP e os Ministérios Públicos da União e dos Estados. 
 
O PRÓ-MP tem como objetivo geral alcançar a unidade, a indivisibilidade, o fortalecimento, a eficácia e 
a visibilidade necessários à modernização do Ministério Público brasileiro, por intermédio de ações 
planejadas e coordenadas, assim como de reestruturar e de estabelecer mecanismos de interação com a 
sociedade e de efetivação de políticas públicas. Dentre as várias ações a serem executadas no programa, 
destaca-se a implantação do planejamento estratégico, tático e operacional. 
 
Como forma de viabilizar o processo de implementação das várias ações que estão sendo concebidas e 
propostas, voltadas ao planejamento estratégico, foi criado, em agosto/2009, o COMITÊ GESTOR  
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NACIONAL, com o objetivo de restabelecer a Rede Nacional de Planejamento e Projetos do Ministério 
Público brasileiro, criada em novembro/2004. 
 
Assim, em consonância com esse movimento nacional recomendado pelo CNMP, o Ministério Público do 
Estado do Pará aprimorou a prática do planejamento estratégico quando, em 2008, elaborou o PGA. 
Logo, toda a estratégia para a elaboração dos Planos de Atuação das PPJªs do Ministério Público do 
Estado do Pará está fundamentada no PGA da Instituição, que é o documento norteador para a elaboração 
desses planos. Os PAs surgem a partir de um planejamento maior de longo prazo, seguindo a diretriz do 
Ministério Público brasileiro.  
 
 
7.2 BREVE HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO NO MP/PA  
 
Até 1996, o Ministério Público atuou na área de planejamento, apenas com ações tradicionais de 
programação e acompanhamento orçamentário.  
 
A partir de 1996, com a adesão da Instituição ao Programa de Proteção das Florestas Tropicais (PPG-7), 
financiado com recursos internacionais provenientes do Grupo dos Sete Países líderes da economia 
mundial, foram introduzidas no MP/PA atividades de planejamento demandadas pelo programa.  
 
Tais atividades trabalharam com metodologia adotada por organismos internacionais, principalmente a 
Agência de Cooperação Técnica Alemã (GTZ) e o Banco Mundial, notadamente o método Planejamento 
de Projetos Orientado por Objetivos (ZOPP), que propõe construções coletivas de forma participativa. 

 
Ao pequeno grupo que iniciou as atividades de planejamento, voltadas à área ambiental, agregou-se um 
número crescente de técnicos e membros, inclusive e principalmente ocupantes de cargos da 
Administração Superior, que entenderam que as mudanças pelas quais o MP precisaria passar com o 
objetivo de se preparar para o cumprimento de sua função constitucional, ampliada e enobrecida pela 
CF/88, demandavam crescente qualificação técnica em planejamento. 

 
Assim, atividades destinadas a cumprir as exigências do PPG-7 foram se ampliando e se aprofundando, 
passando a permear várias áreas do Ministério Público, tanto em termos de áreas-fim (Procuradorias e 
Promotorias de Justiça), quanto áreas-meio (Departamentos e Assessorias), com destaque para as 
seguintes ações: 

 
� Projeto de Gestão Ambiental Integrado (PGAI)  
 
Vigorou por onze anos, de 1996 a 2007, com várias ações de capacitação, de fortalecimento e 
aparelhamento institucional, de aquisição de livros, de intercâmbio com outros Ministérios Públicos da 
Região Amazônica, tendo sido mesmo criado o Fórum do Ministério Público da Amazônia Legal; 
 
� Planos Plurianuais (PPA) 
 
Elaborados de acordo com dispositivo constitucional, nos exercícios de 1999, 2003 e 2007, com vigência, 
respectivamente, para 2000/2003, 2004/2007 e 2008/2011. A experiência com os planos plurianuais 
contribuiu sobremaneira para a maturidade do MP/PA em planejamento, sobretudo no que tange às 
atividades de gestão; 
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� Plano Plurianual Interno (PPI) 
 
Como consequência do segundo PPA e com o objetivo de aprofundar e detalhar suas ações, tornando o 
plano mais próximo da realidade institucional, foi construído, no final de 2003, um conjunto de ações e 
atividades para serem desenvolvidas internamente e que compuseram mais uma etapa do planejamento do 
MP/PA, o qual foi denominado de Plano Plurianual Interno, para diferenciá-lo do PPA;  
 
� Ações de Mudança 
 
Derivadas do PPI, foram identificadas 5 (cinco) áreas, que, desenvolvidas e implementadas, seriam 
capazes de criar condições de mudança institucional qualitativa no Ministério Público. Foram elas: 
planejamento, dinâmica organizacional, formação e capacitação, informações e qualidade. Com o 
objetivo de elaborar projetos de mudança nessas áreas, foram criados, em 2004, grupos de trabalho, 
integrados por membros e servidores, que trabalharam por um ano cada um, com apoio de consultoria, 
oferecendo propostas e soluções para os problemas levantados e analisados; 
 
� Plano de Desenvolvimento Organizacional (PDO) 
 
As ações de mudança foram apresentadas, discutidas, avaliadas e sintetizadas em ampla discussão interna, 
em evento que reuniu todos os segmentos do Ministério Público, realizado em maio de 2005, dando 
origem ao PDO, que identificava objetivos, ações, prazo de implantação e responsáveis; 
 
� Plano Geral de Atuação (PGA) 
 
Decorrente do disposto na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará – inciso I do art. 69 –, o 
PGA tem como objetivo apoiar o planejamento da área-fim. Constitui-se em avanço significativo na área 
do planejamento estratégico institucional em função de se ter agregado ao planejamento da gestão o 
planejamento da atuação dos membros, completando assim o ciclo do planejamento. A elaboração do 
PGA foi uma rica experiência que envolveu membros, técnicos, diretores de departamento, assessores e 
servidores em todo o Estado, com a participação da sociedade, que se manifestou por intermédio de 
quatro audiências públicas realizadas nos municípios de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém, bem 
como em uma consulta pública com alcance estadual, realizada tanto por meio eletrônico quanto por meio 
impresso; 
 
� Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça (PAs) 
 
Primeira etapa do PGA, os Planos de Atuação se encontram igualmente previstos na Lei Orgânica do 
Ministério Público do Pará. Objetivam inserir nas ações dos órgãos de execução os objetivos e diretrizes 
do PGA, enriquecendo a atuação do MP em todo o Estado. 
 
 
7.2.1 Lições Aprendidas 
 
Entre as lições apreendidas pelo Ministério Público em sua trajetória rumo à construção de uma 
organização pró-ativa, que prima por princípios democráticos e participativos, buscando atingir, mediante  
saltos qualitativos, melhores níveis de eficiência e eficácia, em que pesem os obstáculos e dificuldades 
encontradas, pode-se evidenciar: 

 
� Os processos de planejamento devem ser institucionalizados e normatizados pelos órgãos da 

Administração Superior, como é o caso de resoluções do Colégio de Procuradores de Justiça 
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que regulamentaram as várias fases e etapas do planejamento institucional, e da Lei Orgânica 
do MP/PA a qual, ao dedicar um capítulo ao tema, introduziu definitivamente o planejamento 
na instituição; 

 
� o planejamento é uma atividade coletiva e deve ser construído por todos os integrantes – 

membros e servidores –, ensejando reflexão sobre a realidade institucional, melhores relações 
interpessoais, mais satisfação pessoal no trabalho, além de criar cultura interna de 
planejamento, que tem como consequência o aproveitamento mais racional de tempos e 
capacidades; 

 
� identificação clara de áreas a serem trabalhadas, que pela sua condição e evolução apresentem 

capacidade de sofrer intervenções, sem prejuízo das atividades inerentes ao Parquet, 
possibilitando a obtenção de resultados qualitativos para a instituição, em prol da sociedade;  

 
� aprendizado de construções coletivas, por meio de metodologias de trabalho participativas; 

 
� construção de metodologia própria de planejamento, fundamentada em teorias universais sobre 

o tema, a partir do desenvolvimento de estratégias internas, privilegiando a realidade 
institucional; 

 
� ampliação e melhoria da comunicação da Instituição com a sociedade, entendendo que nela se 

encontra a maior parceira do MP para o desenvolvimento organizacional. 
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8 DIRETRIZ LEGAL 

 
A Lei Complementar nº 057, de 6 de julho de 2006 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará, em seu capítulo do planejamento estratégico e operacional do Ministério Público, dispõe como 
deverá ser a especificação dos Programas ou Planos de Atuação das Procuradorias e Promotorias de 
Justiça: 
 
            Art. 71 (...) 

§ 2º Os Programas ou Planos de Atuação (PA) das Procuradorias de Justiça e das Promotorias de Justiça 
especificarão as providências judiciais e extrajudiciais necessárias ao desempenho das atribuições dos 
seus órgãos de execução, a forma da participação dos demais órgãos do Ministério Público neles 
envolvidos e os meios, recursos e controle para as suas execuções. 

 
A Lei Orgânica estabelece que nos Planos de Atuação devem ser levados em conta as diretrizes e os 
objetivos institucionais: 
 

Art. 70. Os órgãos de administração e de execução do Ministério Público levarão obrigatoriamente             
em conta as diretrizes e os objetivos institucionais estabelecidos nos seus instrumentos de             
planejamento estratégico e operacional, destinados a viabilizar a interação das atividades e a             
consecução das metas prioritárias da instituição nas suas diversas áreas de atuação. 

 
Art. 68. Toda atividade do Ministério Público obedecerá aos princípios do planejamento estratégico e 
operacional que possibilite a obtenção do melhor resultado social da execução de suas funções 
institucionais, o permanente aprimoramento da prestação dos seus serviços e a racionalidade da disposição 
e utilização dos seus recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros. 

 
O Plano Geral de Atuação de 2008 tem em sua base estratégica, como objetivo específico: 
 

“Combater a corrupção e a improbidade administrativa e realizar o controle da administração pública a 
partir das áreas de atuação do MP, com ênfase temática na defesa da saúde, da educação, da segurança 
pública e do meio ambiente, observando-se a infância e juventude e os direitos sociais fundamentais”. 

 
Cabe à Corregedoria-Geral acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas nos Planos de Atuação: 
 

Art. 37. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras: 
(...) 
IV - acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas Procuradorias de Justiça, Promotorias de 
Justiça e respectivas Coordenadorias, em seus planos ou programas de atuação; 

 
Vale lembrar como a Lei Orgânica do MP/PA dispõe sobre os órgãos auxiliares do Parquet: 
 

Art. 8º São órgãos auxiliares do Ministério Público: 
I - os Subprocuradores-Gerais de Justiça; 
II - os Centros de Apoio Operacional; 
III - a Comissão de Concurso; 
IV - o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
V - os órgãos e serviços de apoio administrativo; 
VI - as Coordenadorias de Procuradorias de Justiças e de Promotorias de Justiça; 
VII - os estagiários. 
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Quanto às atribuições das Coordenadorias de Procuradorias: 
 

Art. 44. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça realizarão, sob a presidência de seu Coordenador, 
reuniões trimestrais, ou sempre que necessário, para tratar de assunto de seu peculiar interesse, 
especialmente para: 
(....) 
IV – aprovar os programas ou planos de atuação da respectiva Procuradoria de Justiça e outras propostas 
para inclusão nos instrumentos do planejamento estratégico e operacional do Ministério Público previstos 
nesta lei complementar, encaminhando-os ao Procurador-Geral de Justiça;  
(....) 
Parágrafo único. Das reuniões previstas neste artigo, serão lavradas atas cujas cópias serão remetidas ao 
Procurador-Geral do Ministério Público e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. 

 
Art. 66. As coordenadorias de Procuradorias de Justiça e de Promotorias de Justiça serão instituídas por ato 
normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, que disporá sobre sua organização e funcionamento, bem 
como sobre as atribuições do coordenador, observados os preceitos desta lei complementar e os atos 
normativos internos do Ministério Público. 

 
Quanto às atribuições das Coordenadorias de Promotorias, a Lei Complementar Estadual nº 057/2006 
dispõe que, “O Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, poderá 
instituir Coordenadorias de Promotorias de Justiça, de acordo com as respectivas áreas de atuação” 
(art. 50, “caput”).  
 
A RReessoolluuççããoo  000088//22000077––CCPPJJ,,  ddee  2222  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22000077,,  aassssiimm  ddiissppõõee::  
 

Art. 5º Incumbe aos Coordenadores de Promotorias de Justiça, no âmbito da respectiva Coordenadoria:  
I – coordenar e integrar os trabalhos das Promotorias de Justiça que compõem a respectiva Coordenadoria; 
II – reunir trimestralmente , ou sempre que necessário, os Promotores de Justiça lotados ou em exercício 
nas Promotorias de Justiça, para, por decisão tomada consensualmente ou por maioria de votos, e 
devidamente registrada em ata que deverá ser encaminhada aos órgãos da Administração Superior do 
Ministério Público: 
(...) 
d) aprovar os programas ou planos de atuação das respectivas Promotorias de Justiça e outras propostas 
para inclusão nos instrumentos do planejamento estratégico e operacional do Ministério Público previstos 
na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, encaminhando-os ao Procurador-Geral de 
Justiça. 

 
Objetivando uniformizar conceitos no âmbito do MP/PA, a Corregedoria-Geral, por intermédio de ofícios 
circulares9, assim dispôs: 
 

(...) Procuradoria / Promotoria de Justiça é órgão de administração e corresponde à repartição (art. 6º, I E II, 
da LONMP), enquanto que Procurador / Promotor de Justiça é órgão de execução e corresponde ao cargo 
ou à pessoa que o ocupa (art. 7º, III e IV). 
 
Os Procuradores e Promotores de Justiça não são titulares de Procuradoria ou Promotoria de Justiça, mas, 
sim, titulares de cargo de Procurador ou Promotor de Justiça, que integra a Procuradoria ou a Promotoria de 
Justiça (arts. 19 e 23, respectivamente). 
 
Constatou a Corregedoria-Geral que tais conceitos legais vêm sendo utilizados de forma inadequada, não 
só pelos membros do Ministério Público, como pelos próprios órgãos da Administração Superior. Estes 
últimos, no entanto, a partir de outubro/2003, já passaram a utilizar essas expressões com o devido rigor 
conceitual. 

                                                 
9 Ofícios Circulares nº 036/2004-MP/CGMP – de 02.02.2004 e nº 518/2004-MP/CGMP – de 13.09.2004, 
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Na estrutura organizacional do Ministério Público do Pará, todas as comarcas do interior (com exceção de 
Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém) possuem uma só Promotoria de Justiça, dentro da qual viria o 
número de cargos de Promotor de Justiça que a integram (=1,2 ou 3 cargos – v. Resolução 019/2003-
MP/CPJ, de 18.11.2003 – DOE de 21.11.2003). 
 
Nas comarcas de Ananindeua Castanhal, Marabá e Santarém, existem apenas duas Promotorias de Justiça 
em cada (uma Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania e outra Criminal), dentro das quais varia o 
número dos cargos de Promotor de Justiça que as integram (Resoluções nºs 015, 016, 017 e 018/2003-
MP/CPJ, de 18.11.2003, respectivamente – DOE de 21.11.2003). Na comarca de Belém, cada Promotoria 
especializada é uma só, variando o número de cargos de Promotor que as integram (v. Resolução nº 
003/2000-MP/CPJ, de 26.09.2000 – DOE de 20.10.2000). Igualmente ocorre no segundo grau de 
jurisdição. (...) 

 
(...) As atribuições dos Coordenadores das Promotorias de Justiça, no âmbito do Ministério Público do 
Estado do Pará, estão claramente definidas na Resolução nº 003/89-MP/PGJ, de 11/01/89 de 11/01/1989 
(DOE de 18/01/89)10, na qual não se vislumbra qualquer atribuição que não seja a de coordenar, articular, 
subsidiar e auxiliar – nada, porém, relativo às funções próprias dos órgãos de execução. 
 
Por outro lado, para assegurar irrestrito respeito ao princípio do promotor natural (CF, art. 5º, LIII), o 
exercício das funções próprias do Ministério Público, pelos órgãos de execução, não se concretiza 
aleatoriamente, desordenadamente, mas, sim, em rigorosa obediência às atribuições de cada cargo de 
Procurador ou de Promotor de Justiça – previamente definidas na lei ou em atos normativos da 
Administração Superior. (...) 
 
(....) Obviamente, o Promotor de Justiça investido na função de Coordenador pode ser contemplado com 
qualquer feito, de acordo com as regras da prévia distribuição – mas nele oficiará como órgão de execução 
(=Promotor de Justiça), nunca como Coordenador. A instauração de procedimento administrativo 
investigatório pelo Coordenador constitui inegável usurpação de função exclusiva do órgão de execução, 
pois falece àquele atribuição para tal. (...) 

 

                                                 
10 Atualmente as atribuições estão definidas na RReessoolluuççããoo  000088//22000077––CCPPJJ,,  ddee  2222  ddee  oouuttuubbrroo  ddee  22000077.. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O planejamento estratégico institucional constitui paradigma capaz de sintetizar compromissos de grupo 
que, uma vez implementados e acompanhados pelos órgãos da Administração Superior, com o foco da 
Corregedoria-Geral quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, poderá constituir, à luz do princípio 
da eficiência, do mérito e da valorização, decisivo instrumento para que o Ministério Público desempenhe 
com eficácia sua missão constitucional, por meio de maior interação corporativa e interlocução com a 
sociedade.   
 
A sociedade, na atualidade, exige compromisso do gestor público com resultados práticos. Já não é 
suficiente saber como o membro do MP trabalha e quantas peças processuais produz, pois tais aspectos 
têm sido vistos como meramente formais; o que se questiona é até que ponto o seu trabalho efetivamente 
concretiza o ideal de justiça social. 
 
Assim, os PAs das Procuradorias e Promotorias de Justiça além de promover a continuidade das 
atividades desenvolvidas nas PPJªs, vêm estabelecer metas prioritárias que guiarão os membros para 
alcançarem os resultados concretos que a sociedade espera, cumprindo, com excelência, as funções 
institucionais. 
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ANEXO A – FORMULÁRIO PARA O PREENCHIMENTO DOS PAs 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  
Município:  
Órgão de Administração:  
Coordenador(a) ou PJ indicado 
por seus pares/sorteado: 

 

Procuradoria/Promotoria de 
Justiça especializada: 

 

 

Cargo de PJ Nome do Membro Vinculação Situação do 
participante 

  [   ] [   ] 
  [   ] [   ] 
Vinculação: 1-titular 2-em acumulação 3-respondendo 4-convocado 5-atuando em conjunto 
Situação do participante: 1-participou 2-afastamento legal 3-não participou-sem justificativa 
 
Período do PA: Abril/2010 a Março/2011 
Gestor do plano:  
 

2. BASE ESTRATÉGICA 
Objetivo Geral do Ministério Público: 
Contribuir para a consolidação do Estado Democrático de Direito e para a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária em todo o território do estado do Pará. 
Objetivo do Plano Geral de Atuação (PGA): 
Combater a corrupção e a improbidade administrativa e realizar o controle da administração 
pública a partir das áreas de atuação do Ministério Público, com ênfase temática na defesa da saúde, 
da educação, da segurança pública e do meio ambiente, observando-se a infância e juventude e os 
direitos sociais fundamentais. 
Desafios Institucionais: PGA 
� Migrar do modelo de Ministério Público burocrático para o modelo gerencial proativo capaz de atuar 

nos conflitos sociais;  
� Incrementar a capacidade de planejamento e gestão, inclusive dos órgãos de execução, com 

equilíbrio de atuação entre as atividades judicial e extrajudicial e a adequação entre capacidades e 
demandas; 

� Aprimorar a comunicação do Ministério Público com a sociedade; 
� Fomentar parcerias para o fortalecimento institucional; 
� Desenvolver e aprimorar mecanismos de apoio sistemático ao acompanhamento e à avaliação de 

políticas públicas, com a capacidade de identificar áreas e temas ainda não alcançados pelo 
Ministério Público. 

 
3. PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUNICÍPIO (é um campo livre, mas deve-se dar prioridade as 
áreas temáticas do PGA, considerando a área de atuação da PPJª) 
Descrição dos problemas: Área temática que o problema se refere: 
1. [   ] 
2. [   ] 
3. [   ] 
Classificação área temática: 1-improbidade 2-saúde 3-educação 4-segurança pública 5-meio ambiente 9-outros 
(especificar) 
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4. DESCRIÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO  
Objetivo: (é o que se pretende alcançar com a execução do plano) 
Descrição do objetivo: Área Temática que o objetivo se refere: [   ] 
  
Classificação área temática: 1-saúde 2-educação 3-segurança pública 4-meio ambiente 5-local (especificar) 

6-procedimental interna (especificar) 
 
Justificativa:  (Por que foi eleito este objetivo? Ou seja, são as razões que levaram à proposição do 
plano, construídas a partir do diagnóstico da área de atuação) 
 
 
 
5. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO  
Atividade (correspondem às providências a serem tomadas para o alcance do objetivo) 
 
Área de atuação  (    ) judicial  (    ) extrajudicial  (    ) procedimental interna 
Meta: (corresponde ao que se deseja alcançar de forma quantitativa) 
 
 
Prazo para cumprimento da meta: (período de tempo para o alcance da meta) 
 
Periodicidade de execução: (intervalos de tempo da realização da atividade) 
 
Município / Localidade / Complemento: (identificação geográfica da execução da atividade) 
 
Responsáveis: (responsáveis pela execução da atividade) 
 
Parceiros internos: (órgãos do MP envolvidos na execução da atividade) 
 
Forma de participação da parceria: (descrição de como se dará a participação) 
 
Parceiros externos: (órgãos ou entidades envolvidos na execução da atividade) 
 
Forma de participação da parceria: (descrição de como se dará a participação) 
 
Alocação de recursos disponíveis: (recursos materiais, financeiros e talentos humanos, necessários à 
execução da atividade) 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: (é um campo livre; são observações sobre fatores internos ou 
externos importantes que podem apoiar ou comprometer o alcance do objetivo do plano) 
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ANEXO B – DÚVIDAS MAIS FREQUENTES: PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
1) ONDE ESTÁ PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO  PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARÁ A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS OU PLANOS DE ATUA ÇÃO DAS 
PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA?  

Art. 71, § 2º Os Programas ou Planos de Atuação (PA) das Procuradorias de Justiça e das Promotorias 
de Justiça especificarão as providências judiciais e extrajudiciais necessárias ao desempenho das 
atribuições dos seus órgãos de execução, a forma da participação dos demais órgãos do Ministério 
Público neles envolvidos e os meios, recursos e controle para as suas execuções. (LOMPPA) 

 
2) SOMENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ ESTÁ ELABOR ANDO PLANOS DE 
ATUAÇÃO? 

A Corregedoria-Geral do MP/PA encaminhou ofício aos 26 MPEs, indagando sobre a existência de 
acompanhamento dos PAs, sendo relatado até o término das atividades: 

• 14 não responderam 
• 12 responderam: 

o 04 informam que não há acompanhamento: AC, SP, BA, MA 
o 01 informa que não existe PA: AP 
o 02 informam que o acompanhamento é de responsabilidade de outro Órgão, que 

não a Corregedoria-Geral, a saber, respectivamente, Coordenação Geral e Colégio 
de Procuradores: SE, PE 

o 01 informa que há PA, porém, ainda não está sendo acompanhado: CE 
o 02 informam que há PA e que o acompanhamento é feito durante visitas de 

inspeção e correção: RN, MS 
o 01 encaminhou o Plano Estratégico sem informar se existe PA: MT 
o 01 encaminhou o Plano Estratégico informando que o mesmo é desdobrado em 

plano de ação e metas. O monitoramento dos resultados e das ações é realizado 
através do Gabinete de Articulação e Gestão Integrada (GAGI): RS 

Vale ressaltar que, em âmbito nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público encaminhou em 
junho/09, a todos os MP`s, para apreciação e sugestões, minuta de Resolução que “estabelece 
diretrizes de gestão para o Ministério Público brasileiro”. Abaixo está transcrito alguns considerandos 
importantes do citado ato, que está prestes a ser publicado:  

 
“CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público promover, 
permanentemente, o planejamento estratégico do Ministério Público, conforme 
determinação expressa no artigo 129 do seu Regimento Interno; (...) 

    
CONSIDERANDO que a cultura organizacional do Ministério Público brasileiro revela-
se, ainda, pouco afeita ao uso de mecanismos de mensuração de desempenho institucional, 
especialmente à adoção respectivos indicadores de efetividade; 

 
CONSIDERANDO que os instrumentos disponíveis não permitem aferir os reais reflexos 
da atuação do Ministério Público nas diversas áreas de suas atribuições, assim como não 
possibilitam detectar a efetividade das suas ações; (...) 

 
CONSIDERANDO que os primeiros passos para a implementação da gestão estratégica 
do Ministério Público brasileiro foram a criação, pelo CNMP, do Núcleo de Ação 
Estratégica (NAE) e o estabelecimento de mecanismos de mensuração de eficácia e 
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eficiência da atuação dos Ministérios Públicos, visando à efetividade de suas ações e à 
aproximação com a sociedade; (...) 

 
CONSIDERANDO que o TCU, por meio do Acórdão 1603/2008, recomenda aos órgãos 
da administração pública federal, entre os quais o CNMP, que promovam ações com 
objetivo de disseminar a importância do planejamento estratégico e induzi-los, mediante 
orientação normativa, a realizarem ações para implantação e/ou aperfeiçoamento de 
planejamento estratégico institucional, planejamento estratégico e comitê diretivo de TI – 
tecnologia da informação, dentre outros; (...) 

 
CONSIDERANDO a necessidade de modernização do Ministério Público brasileiro nos 
aspectos estruturais, sejam eles de gestão, recursos humanos e tecnológicos, de 
mecanismos de interação com a sociedade e de efetivação de políticas públicas, 
justificaram a concepção do Programa Nacional de Modernização do Ministério Público 
(PRÓ-MP), aprovado nos diversos Colegiados da Instituição (CNMP, CNPG, CNCG, 
CONAMP, CEDEMP, ANPT, ANPM); 

 
CONSIDERANDO que o PRÓ-MP foi institucionalizado pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público e nasceu da convergência de ações do CNPG (Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais) e CNCG (Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais), bem como 
do Núcleo de Ação Estratégica do CNMP; 

 
CONSIDERANDO que o relatório do CNMP referente ao ano de 2008 dispôs que ações 
coordenadas e planejadas são indispensáveis para alcançar o fortalecimento, a eficácia, a 
visibilidade, o compartilhamento de objetivos e a definição de estratégias necessárias à 
modernização do Ministério Público brasileiro e que diretrizes de gestão devem ser 
estabelecidas à promoção do planejamento e à unidade da Instituição.”  

 
3) POR QUE É PRECISO ELABORAR PLANO DE ATUAÇÃO? 

O MP precisa cumprir os princípios do planejamento estratégico, conforme dispõe a LOMPPA: 
Art. 68.  Toda atividade do Ministério Público obedecerá aos princípios do planejamento estratégico e 
operacional que possibilite a obtenção do melhor resultado social da execução de suas funções 
institucionais, o permanente aprimoramento da prestação dos seus serviços e a racionalidade da 
disposição e utilização dos seus recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros. 

 
4) O QUE SE DEVE LEVAR EM CONTA NOS PLANOS DE ATUAÇÃO? 

Art. 70. Os órgãos de administração e de execução do Ministério Público levarão obrigatoriamente 
em conta as diretrizes e os objetivos institucionais estabelecidos nos seus instrumentos de 
planejamento estratégico e operacional, destinados a viabilizar a interação das atividades e a 
consecução das metas prioritárias da instituição nas suas diversas áreas de atuação. (LOMPPA) 

 
5) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ JÁ ESTABELECEU DIRE TRIZES E OBJETIVOS 
INSTITUCIONAIS? 

Sim. Através do Plano Geral de Atuação, elaborado em 2008.  
 

6) QUAL O OBJETIVO ESPEFÍCIFO ESTABELECIDO PELO PLA NO GERAL DE 
ATUAÇÃO/2008 DO MP/PA, PARA SERVIR DE REFERÊNCIA NA  ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE ATUAÇÃO? 

“Combater a corrupção e a improbidade administrativa e realizar o controle da administração pública 
a partir das áreas de atuação do MP, com ênfase temática na defesa da saúde, da educação, da 
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segurança pública e do meio ambiente, observando-se a infância e juventude e os direitos sociais 
fundamentais” 

 
7) NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO DEVE-SE CONSID ERAR SOMENTE O 
OBJETIVO ESPEFÍCIFO ESTABELECIDO PELO PLANO GERAL D E ATUAÇÃO/2008 DO 
MP/PA,? 

Não. O PGA é um referencial que não exclui outras ações importantes advindas da realidade  local, 
tampouco pretende estabelecer limites ao princípio constitucional da independência funcional.  

 
8) QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE FAZER UM PLANO DE ATUAÇ ÃO? 

Estabelecer metas prioritárias que guiarão o membro nas possibilidades de atuação, ajudando-o a 
chegar aos resultados concretos que a sociedade espera e a cumprir as funções institucionais. A 
sociedade, na atualidade, exige compromisso do gestor público com resultados práticos. Pretende-se 
também promover a continuidade das atividades desenvolvidas nas PPJs. 
Válido lembrar que o Conselho Superior do Ministério Público, através da Resolução 01/2009-
MP/CSMP, de 19.02.2009, estabeleceu como critério a ser aferido nas promoções/remoções por 
merecimento, a apresentação do ‘Plano de Atuação funcional e a comprovação do cumprimento de 
metas anteriormente assumidas’. Assim, será necessário que o membro concorrente à movimentação 
na carreira tenha acesso ao Plano de Atuação da PJ para onde concorre, para apresentar sugestões de 
incremento, como também, deverá comprovar que operacionalizou o Plano de Atuação da PJ que se 
encontra.  

 
9) QUAL O BENEFÍCIO DE SE ELABORAR O PLANO DE ATUAÇ ÃO? 

Utilizar uma metodologia que possibilita a administração e atuação por resultados, a otimização no 
uso dos recursos existentes, a mobilização dos membros e servidores em torno de objetivos comuns, 
comprometidos com a concretização dos resultados e com a mudança social e a transparência quanto 
ao grau de efetividade, atendendo às aspirações mais contundentes da sociedade e do próprio 
Ministério Público.              

 
10) TENHO OBRIGATORIAMENTE DE FAZER UMA AUDIÊNCIA P ÚBLICA NO MEU 
MUNICÍPIO PARA ELABORAR O PLANO DE ATUAÇÃO? 

O ideal, para se fazer um diagnóstico fiel e conhecer os principais problemas da localidade, é que 
ocorra oitiva da sociedade. A forma dessa oitiva, o membro decidirá: audiência pública, consulta 
pública, reuniões com setores importantes, etc.  

 
11) COMO VOU ME COMPROMETER COM UM PLANO DE ATUAÇÃO  SE TENHO POUCA 
ESTRUTURA PARA CUMPRÍ-LO? 

A orientação é de que seja elaborado um Plano de Atuação contemplando poucos objetivos, com 
atividades e metas, advindos dos principais problemas do município. Por ser o primeiro Plano de 
Atuação institucionalizado, sugere-se que sejam eleitos em média três objetivos prioritários, um que 
atenda o PGA, outro que atenda a realidade local,caso a mesma não esteja contemplada pelas opções 
do PGA; e, o terceiro voltado à atividade procedimental interna da PPJª (como medidas necessárias ao 
aperfeiçoamento dos serviços), com previsão de atividades utilizando-se de recursos disponíveis, bem 
como buscando parcerias para somar forças. Caso haja algum pressuposto imprescindível não 
realizado, que impacte no alcance de alguma meta será reavaliado no momento das rodadas de 
avaliação trimestrais do Plano, com o olhar de toda a Administração do órgão. Lembre-se que: 
“pequenos atos que se executam são melhores que os grandes que apenas se planejam”.  
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12) A QUEM COMPETE ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS MET AS 
ESTABELECIDAS NOS PLANOS DE ATUAÇÃO? 

O acompanhamento dos Planos de Atuação, como um todo, possui um caráter institucional, 
competindo aos Órgãos da Administração Superior. Entretanto, cabe à CGMP acompanhar o 
cumprimento das metas: 
Art. 37. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras: (...) 
IV - acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas Procuradorias de Justiça, Promotorias 
de Justiça e respectivas Coordenadorias, em seus planos ou programas de atuação; (LOMPPA) 

 
13) CADA PROCURADORIA E PROMOTORIA DEVERÁ TER UM PL ANO DE ATUAÇÃO?  

Para as Procuradorias de Justiça: 
A Resolução 07/2007 – MP/CPJ, de 23/08/07 reestruturou as Procuradorias de Justiça, no âmbito do 
MP/PA, em cíveis e criminais. Assim deverá haver dois Planos de Atuação, um para a área cível, 
outro para a área criminal. 
Especialmente sobre o Plano de Atuação das Procuradorias, como o campo de atuação é em sua 
maioria judicial, pois nessa área o fluxo é prioritariamente processual, tem-se como objetivo básico a 
não acumulação de processos. Entretanto, enquanto área extrajudicial, sugere-se como exemplo a 
participação dos Procuradores em Grupos de Estudo (Ação Estratégica PGA n. 01), o que possibilitará 
o apoio à Instituição devido a grande experiência do Procurador de Justiça, além de mantê-lo 
atualizado em diversas áreas. 

 
As Promotorias de Justiça de 3ª entrância estão assim organizadas (por área de atuação): 
RESOLUÇÃO 03/2000 – MP/CPJ, DE 26/09/00 e alterações posteriores 
• PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS 

PJ de Crimes Contra a Ordem Tributária 
PJ de Entorpecentes e Crimes de Imprensa 
PJ de Execuções Penais 
PJ do Juízo Singular 
PJ Militar 
PJ do Tribunal do Júri 

• PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E FAZENDA 
PÚBLICA 

• PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
PJ de Família, Resíduos e Sucessão 
PJ de Fundações e Massas Falidas 
PJ de Incapazes e Interditos 
PJ de Registros Públicos  

• PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA COMUNITÁRIA E CIDADANIA 
PJ de Acidentes do Trabalho 
PJ do Consumidor 
PJ de Deficientes e Idosos 
PJ do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural 

• PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO 

• PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
• PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS 
• PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER 
• PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DISTRITAIS DE ICOARACI E MOSQUEIRO  
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Deverá ser elaborado um Plano de Atuação por Promotoria Especializada, inclusive nas Distritais, 
contemplando todos os cargos de Promotor de Justiça que as integram, planos esses que, observado o 
agrupamento de Promotorias disposto na Resolução 003/2000-MP/CPJ, de 26 de setembro de 2000, e 
alterações posteriores, deverão compor o Plano de Atuação de cada grupo de Promotorias de Justiça 
da capital. Por exemplo:  

 
As PJ de Acidentes do Trabalho, PJ do Consumidor, PJ de Deficientes e Idosos, PJ do Meio Ambiente 
e do Patrimônio Cultural terão cada qual seu Plano, que farão parte do Plano de Atuação das 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA COMUNITÁRIA E CIDADANIA.  
 
No interior do Estado, em Promotorias de 1ª e 2ª entrâncias, com cargos de Promotor de Justiça cujas 
atribuições gerais são divididas entre estes – ver Resolução 019/2003-MP/CPJ, de 18 de novembro de 
2003 -, deverá ser elaborado somente um Plano de Atuação.   
 
Nas demais Promotorias de Justiça do interior do Estado, em que foram instituídas Promotorias 
Especializadas, far-se-á um Plano de Atuação para cada área, nos moldes da capital, os quais 
comporão o Plano de Atuação da Promotoria de Justiça. Por exemplo:  
 
As PJs de Santarém e Marabá, onde os cargos estão divididos em área de atuação Cível e Defesa 
Comunitária e Cidadania ou Criminal ou ainda Agrário e Ambiental, faz-se o Plano para cada área, 
nos moldes da capital, após, comporão o Plano de Atuação da Promotoria. 

 
14) QUAL É O PAPEL DO COORDENADOR DE PROCURADORIA E PROMOTORIA NOS 
PLANOS DE ATUAÇÃO? 

Nas Procuradorias 
Art. 44. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça realizarão, sob a presidência de seu 
Coordenador, reuniões trimestrais, ou sempre que necessário, para tratar de assunto de seu peculiar 
interesse, especialmente para: (...) 
IV – aprovar os programas ou planos de atuação da respectiva Procuradoria de Justiça e outras 
propostas para inclusão nos instrumentos do planejamento estratégico e operacional do 
Ministério Público previstos nesta lei complementar, encaminhando-os ao Procurador-Geral de 
Justiça; (LOMPPA) 
  
NNaass  PPrroommoottoorriiaass::  
RREESSOOLL UUÇÇÃÃOO  000088//22000077––CCPPJJ,,  DDEE  2222  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  DDEE  22000077  
Art. 6º.  Incumbe aos Coordenadores de Promotorias de Justiça, no âmbito da respectiva 
Coordenadoria:  
I – coordenar e integrar os trabalhos das Promotorias de Justiça que compõem a respectiva 
Coordenadoria; 
II – reunir trimestralmente, ou sempre que necessário, os Promotores de Justiça lotados ou em 
exercício nas Promotorias de Justiça, para, por decisão tomada consensualmente ou por maioria de 
votos, e devidamente registrada em ata que deverá ser encaminhada aos órgãos da Administração 
Superior do Ministério Público: 
(...) 
d) aprovar os programas ou planos de atuação das respectivas Promotorias de Justiça e outras 
propostas para inclusão nos instrumentos do planejamento estratégico e operacional do 
Ministério Público previstos na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, 
encaminhando-os ao Procurador-Geral de Justiça;” 
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15) QUAL O PRAZO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATUA ÇÃO DA 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA?  

O Plano de Atuação terá vigência anual e deverá ser encaminhado até o dia 31 do mês de março. 
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ANEXO C – MODELOS DE CONVITE PARA AUDIÊNCIAS PÚBLIC AS 
 

PARA: AUTORIDADES 
 
Data................ 
Ofício Circular nº    /        /MP/Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça/ Município 
Excelentíssimo Senhor........: 
 
O Ministério Público, no desempenho de suas atribuições funcionais, dispostas no art. 129 da 
Constituição Federal e na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, vem, por intermédio do 
presente, CONVIDAR Vossa Excelência para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA que ocorrerá no 
dia xxxxxxx, às xxxh, no  xxxxxxx, sito à xxxxxxx. 
 
Esta audiência pública destina-se a subsidiar a elaboração do Plano de Atuação – PA da Procuradoria / 
Promotoria de Justiça xxxxxxxxxxxxxx que, como órgão do Ministério Público do Estado do Pará, tem a 
missão da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, não podendo, portanto, prescindir da oitiva da sociedade ao elaborar suas prioridades de 
atuação. 
 
Na oportunidade, contando com sua valiosa participação, renovo votos de estima e consideração. 

 
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA ou 

PROMOTORA DE JUSTIÇA DE xª ENTRÂNCIA 
 
 
 

PARA: ASSOCIAÇÕES 
 
Data.............. 
Ofício Circular nº     /        /MP/Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça/ Município 
Senhor(a)...........................: 
 
O Ministério Público, no desempenho de suas atribuições funcionais dispostas no art. 129 da Constituição 
Federal e na Lei Orgânica do Ministério do Estado do Pará, vem, por intermédio do presente, 
CONVIDAR Vossa Senhoria a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA que ocorrerá no dia xxxxxxx, às 
xxxx horas no  xxxxxxx, sito à xxxxxxxxxxxx  
 
Esta audiência pública destina-se a subsidiar a elaboração do Plano de Atuação – PA da Procuradoria / 
Promotoria de Justiça xxxxxxxxxxxxxx que, como órgão do Ministério Público do Estado do Pará, tem a 
missão da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, não podendo, portanto, prescindir da oitiva da sociedade ao elaborar suas prioridades de 
atuação. 
 
Atenciosamente,  

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA ou 
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE xª ENTRÂNCIA 
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ANEXO D – POSSÍVEIS PROVIDÊNCIAS PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 
 No intuito de facilitar e apoiar a realização das audiências públicas, em nível municipal (local), 
estão listadas, abaixo, as providências indispensáveis à sua realização, ressaltando-se que não se trata de 
relação conclusiva, podendo ser modificada de acordo com a realidade do local onde o evento ocorrerá: 
 

1. Locais adequados possíveis 
2. Divulgação – cartazes, folders, faixas, radio, tv, jornais 
3. Café / água 
4. Segurança 
5. Estacionamento 
6. Decoração da mesa 
7. Iluminação 
8. Som e projetor 
9. Lista de presença 
10. Pessoal de apoio 
11. Apoio médico 
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ANEXO E – MODELO DE REGIMENTO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLI CAS 
 
PROPOSTA DE REGIMENTO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

 
O presente Regimento estabelece os objetivos, bem como disciplina a metodologia e a forma de 
participação dos interessados nas Audiências Públicas. 
 
DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º. O Ministério Público do Pará estabeleceu, como parte de seu processo de planejamento, 
especialmente na elaboração do Plano de Geral de Atuação e dos Planos de Atuação, a oitiva direta 
da sociedade como forma de legitimação da decisão, por meio de procedimentos deliberativos e 
abertos a quaisquer interessados, tendo por objetivos: 
 

Objetivo Geral: contribuir para a definição e legitimação da estratégia de atuação das PPJ no 
cumprimento de sua missão institucional, seja observando a atuação judicial quanto a extra-judicial, 
a fim de alcançar a maior proximidade possível com os interesses sociais. 
 

Objetivos Específicos: 
- estabelecer canais de diálogo com a sociedade propiciando maior transparência e cooperação nas 
atividades do MPE-PA; 
- colher informações que subsidiem o estabelecimento de áreas prioritárias de atuação do MPE-PA, 
em complementação ao disposto no PGA; 
- favorecer a aproximação e o debate sobre as principais políticas públicas entre os setores 
interessados da sociedade e o MPE-PA; 
- viabilizar o compartilhamento entre os interessados internos e externos do processo de elaboração, 
implementação e controle dos planos de atuação das PPJ; 
- contribuir para consolidação do processo e dos instrumentos de participação política da sociedade, 
por meio da discussão do papel do MPE-PA e do seu processo de gestão estratégica. 
 
DO PROMOVENTE E PARTICIPANTES  
 
Art. 2º. As audiências são promovidas e realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, 
através suas Procuradorias e Promotorias de Justiça. 
Parágrafo Único. Serão convidadas a participar das audiências públicas as organizações públicas e da 
sociedade civil, interessadas e com atuação na região, bem como o público em geral. 
 
DA PUBLICIDADE 
 
Art. 3º. As audiências públicas serão divulgadas previamente nos meios de comunicação, devendo 
ser realizadas em local acessível à população. 
 
DA COMPOSIÇÃO DA MESA E DO PROCEDIMENTO 
 
Art. 4º. As audiências públicas serão presididas pelo membro do Ministério Público designado, que 
iniciará os trabalhos com a composição da mesa, a ser integrada por membros e funcionários 
auxiliares. 
 
Parágrafo Único. Poderão ainda integrar a mesa representantes de entidades públicas e da sociedade 
civil convidadas, bem como outras entidades presentes, a critério do presidente dos trabalhos. 
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Art. 5º. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento com a abertura formal da 
audiência pela presidente e exposição da finalidade da audiência, das normas em que se regerá e das 
demais informações necessárias ou úteis para a condução dos trabalhos. 
 
Art. 6º. Até 60 minutos após a abertura dos trabalhos, qualquer cidadão ou organização pública, 
privada ou da sociedade civil presente poderá se inscrever para manifestação oral, podendo ser 
prorrogado este prazo pelo presidente da mesa. 
§1º. O secretário dos trabalhos será o responsável pela inscrição, tomando a cautela de advertir o 
inscrito de sua posição na lista. Serão inscritos, em listas separadas, órgãos públicos, organizações 
sociais e cidadãos, e lhes será dada a palavra, no decorrer da audiência, em blocos alternados de 30 
(trinta) minutos cada. 
§2º. Outros interessados serão inscritos em uma quarta lista e terão direito à palavra em um bloco 
único ao final dos trabalhos pelo tempo total de 15 minutos. 
§3º. O presidente dará a palavra a cada interessado ou seu representante (no caso de pessoa jurídica) 
pelo tempo de 5 min. 
 
Art. 7º. O presidente fará a conclusão dos trabalhos, com a informação dos atos que se seguirão, 
conforme as Disposições Finais deste regimento. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 8º. No final de sessão, será lavrada ata circunstanciada e resumida dos trabalhos pelo secretário, 
com a assinatura dos presentes. 
§1º. Poderão ser apresentados documentos, fotografias, fitas de vídeos ou quaisquer outros registros 
ou objetos relativos ao assunto à secretaria durante a audiência ou até 24 h após seu encerramento, os 
quais deverão ser encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará, situado: 
§2º. No prazo de 2(dois) dias após contar do prazo referido no parágrafo anterior, será concluído o 
relatório geral dos trabalhos, sob a responsabilidade do Ministério Público, o qual subsidiará, no que 
couber, a elaboração do plano de atuação das PPJ. 
§3º. Os registros videofonográficos das audiências públicas não poderão ser patrocinados com verbas 
do Ministério Público, não sendo porém impedida sua realização. 
§ 4º. Havendo necessidade e com a anuência prévia do coordenador da PPJ, a metodologia aplicada à 
Audiência Pública poderá ser flexibilizada.   
 
Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência dos trabalhos. 
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ANEXO F – PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GRUPO DE TRABAL HO 
 

PORTARIA Nº 3272/2009-MP/PGJ 

(Publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2009) 

 

Institui Grupo de Trabalho para sistematizar o processo de elaboração, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos de Atuação (PA’s) 
das Procuradorias e Promotorias de Justiça, previstos no Art. 71, § 2º, da Lei 
Complementar nº 057, de 06 de julho de 2006, e dá outras providências. 

 

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ , no uso de suas 
atribuições e com fundamento na Lei nº. 8.625/93, artigo 3º, inciso I, X e XII e na Lei Complementar Estadual 
nº. 057/06, artigo 2º, inciso VII. 

Considerando que o Plano Geral de Atuação (PGA), um dos instrumentos de planejamento 
estratégico e operacional do Ministério Público, conforme definido pelo art. 69 da Lei Complementar nº 
057/06, de 2006, elaborado em 2008, estabelece diretrizes e objetivos institucionais aos órgãos de execução e 
administração da Instituição;  

Considerando que o Plano Geral de Atuação (PGA) prevê a elaboração dos Planos de 
Atuação (PA’s) das Procuradorias e Promotorias de Justiça, para a consecução das metas prioritárias do 
Ministério Público, em suas diversas áreas de atuação, conforme preconiza o art. 70 da Lei Complementar 
057/06;  

Considerando que no biênio 2009/2010 deverá ocorrer o processo de elaboração, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos de Atuação (PA`s) das Procuradorias e Promotorias 
de Justiça; 

Considerando ainda que, a exemplo do PGA, o planejamento para a elaboração dos PA’s das 
Procuradorias e Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (PA`s) deve contar com a 
participação efetiva de representantes dos órgãos de administração e execução do Ministério Público; 

Considerando, por fim, a necessidade de uniformizar e sistematizar a elaboração dos Planos 
de Atuação das Procuradorias e Promotorias de Justiça, bem como dotar os membros da Instituição, mediante 
coletas de dados e informações, de instrumentos que possibilitem maior eficácia das atividades e metas 
judiciais e extrajudiciais a serem propostas,  

                           RESOLVE: 

             Art. 1º. Instituir o Grupo de Trabalho GT – PA’s, com a incumbência de sistematizar o 
processo de elaboração, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos de Atuação (PA’s) das 
Procuradorias e Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. 

             Art. 2º. Designar os Membros do Ministério Público abaixo nominados para, na qualidade de 
representantes dos órgãos a que estão vinculados, comporem o Grupo de Trabalho de que trata o art. 1º, sob a 
coordenação da Corregedora-Geral do MP/PA, corresponsável pela elaboração, acompanhamento, 
monitoramento, avaliação e revisão dos PA’s: 

REPRESENTAÇÃO DESIGNADO 
Corregedoria-Geral do Ministério Público Dra. Ubiragilda Silva Pimentel 
Ouvidoria  Dra Silvia Regina Messias Klautau Miléo 
AMPEP Dr. César Bechara Nader Mattar Junior 
Centro de Apoio Operacional - Coordenadores:  
CAO da Infância e Juventude  Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo 
CAO Criminal   Dr. Aldir Jorge Viana da Silva 
BELÉM – Coordenadores de PJ:  
Procuradoria Cível Dr. José Vicente Miranda Filho 
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REPRESENTAÇÃO DESIGNADO 
Procuradoria Criminal Dra. Mariza Machado da Silva Lima 
PJ de Ações Constitucionais e Fazenda Pública Dra. Agar da Costa Jurema 
PJ Cíveis Dra. Ivelise Pinheiro Pinto 
PJ Criminais Dra. Lucia Rosa da Silva Bueno 
PJ de Defesa Comunitária e da Cidadania Dr. Gilson Frutuoso Abbade 
PJ de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público Dr. Alexandre Batista dos Santos Couto Neto 
PJ da Infância e da Juventude Dr. Nicolau Antonio Donadio Crispino 
Representação de PÓLOS:  
Belém II- Ananindeua Dra. Viviane Veras de Paula 
Nordeste I – Castanhal Dra. Lizete Lima Nascimento 
Sudeste I – Marabá Dra. Daniela Souza Filho Moura 
Baixo Amazonas – Santarém Dr. Raimundo Nonato Coimbra Brasil 
Representante das PJ´s de 1ª Entrância Dr. Frederico Augusto de Morais Freire 

 

                          Art. 3º. Os integrantes do GT-PA’s, quando impedidos de participar dos trabalhos agendados 
pela coordenação, poderão indicar representantes substitutos, os quais se responsabilizarão pelo repasse do 
conteúdo decisório ao titular. 

 

                         Art. 4º. No desempenho de suas atividades, o GT-PA`s contará com o suporte técnico do 
Grupo de Apoio Técnico (GAT), instituído pela Portaria nº 2289/2009-MP/PGJ, de 09 de junho de 2009. 

 

                         Art. 5 º. As decisões do GT-PA’s serão tomadas por maioria de seus membros presentes às 
reuniões e sua atuação se estenderá até o dia 30 de setembro de 2010, podendo esse prazo ser prorrogado, a 
critério da Administração Superior. 

 

                         Art. 6º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 25 de junho de 2009. 

 

                    PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

                   GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Belém, 20 de agosto de 2009. 

 

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA 
Procurador-Geral de Justiça  
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ANEXO G – PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO 
 

PORTARIA Nº 2289/2009-MP/PGJ, DE 09.06.,09 
(Publicada no Diário Oficial do Estado de 18/06/2009) 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 72 da Lei Complementar nº 057, de 6 de julho de 2006; 
 
CONSIDERANDO que no biênio 2009-2010 deverão ocorrer os processos de elaboração, execução, 
acompanhamento, monitoramento, avaliação e revisão do Plano Geral de Atuação (PGA), dos Planos 
de Atuação das Procuradorias e das Promotorias de Justiça e de ações referentes ao Programa de 
Qualidade na Gestão Pública do Estado do Pará e de Desenvolvimento Organizacional, 
 
RESOLVE: 

Art. 1º INSTITUIR Grupo de Apoio Técnico, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, 
para dar suporte aos Membros na elaboração e no controle da execução dos instrumentos de 
planejamento estratégico e operacional. 
 
Art. 2º DESIGNAR os servidores do Ministério Público do Estado do Pará abaixo relacionados para 
compor o Grupo de Apoio Técnico de que trata o artigo anterior: 
ARLENA SARMENTO DE FREITAS  
* BRUNO PIMENTEL MIRANDA 11  
* HELOISA HELENA FEIO RAMOS  
MARIA DA GLORIA VICENTE NASCIMENTO ARAUJO  
* MARIA STELA DA PAZ VERAS  
* MARILÉA FERREIRA SANCHES  
* MARILZE DE FREITAS RIBEIRO  
* RAQUELITA ATHIAS 
ROSE ANNE CAMPELO DO NASCIMENTO  
 
Art. 3º O Grupo de Apoio Técnico de que trata este ato será coordenado pela servidora Raquelita 
Athias, Assessora de Planejamento, Orçamento e Gestão da Procuradoria-Geral de Justiça. 
 
Art. 4º Havendo necessidade, poderão os membros do Grupo instituído por esta Portaria solicitar 
informações e colaboração aos Órgãos de Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério 
Público para o desempenho de suas tarefas. 
 
Art. 5º O Grupo desenvolverá suas atividades até 30 de setembro de 2010, podendo esse prazo ser 
prorrogado, a critério da Administração Superior. 
 
Art. 6º Esta Portaria retroage seus efeitos a 7 de maio de 2009. 
 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE  

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 9 de junho de 2009. 

 
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 

Procurador-Geral de Justiça, em exercício 

                                                 
11 Nomes em destaque refere-se aos componentes que participaram efetivamente  no processo dos PAs 
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ANEXO H – ATOS MENCIONADOS NA REGULAMENTAÇÃO DO PLA NO DE   
                      ATUAÇÃO 

 
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA  

               RESOLUÇÃO 003/2000-MP/CPJ, DE 26 de SETEMBRO DE 2000.12 
(Publicada no Diário Oficial, Edição Nº. 029320, de 20/10/2000) 

 
Modifica e consolida, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará, a composição das 
Promotorias de Justiça de Terceira Entrância e as 
atribuições dos cargos de Promotor de Justiça que as 
integram.  
 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA do Ministério Público do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições previstas no art. 23, e seus parágrafos, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 
1993;  
 
CONSIDERANDO a proposta apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça,  
 
R E S O L V E:  

Capítulo I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º - As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público, contando, 
cada uma, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, com número certo de cargos de 
Promotor de Justiça, conforme o disposto nesta Resolução (Lei 8.625/93, art. 23, caput).  
Art. 2º - No âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, as Promotorias de Justiça, mesmo 
quando especializadas, exercem atribuições gerais, dentro de seu campo de atuação, e serão 
cumulativas quando atuarem tanto judicial como extra-judicialmente, ou quando atuarem tanto na 
esfera cível como na criminal (Lei nº 8.625/93, art. 23, § 1º).  
Parágrafo único. Observadas as atribuições estabelecidas nesta resolução, incumbe aos Promotores 
de Justiça exercer, no âmbito da respectiva Promotoria de Justiça, todas as funções institucionais 
de órgão de execução previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público, na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, 
nas leis processuais ou em qualquer outro diploma legal.  

 
Capítulo II  

DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TERCEIRA ENTRÂNCIA  
 

Art. 3º - Na comarca da Capital, são as seguintes as Promotorias de Justiça: 

                                                 
12 Foram editadas Resoluções posteriores, com alterações 
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I - Promotorias de Justiça Criminais:  
a) Promotoria de Justiça de Crimes contra a Ordem Tributária  
b) Promotoria de Justiça de Entorpecentes e Crimes de Imprensa  
c) Promotoria de Justiça de Execuções Penais  
d) Promotoria de Justiça do Juízo Singular e Promotoria de Justiça Militar  
f) Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri 
 
II - Promotorias de Justiça Cíveis:  
a) Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública  
b) Promotoria de Justiça de Família, Resíduos e Sucessão  
c) Promotoria de Justiça de Fundações e Massas Falidas  
d) Promotoria de Justiça de Incapazes e Interditos  
e) Promotoria de Justiça de Registros Públicos 
 
III - Promotorias de Justiça de Defesa Comunitária e da Cidadania:  
a) Promotoria de Justiça de Acidentes do Trabalho  
b) Promotoria de Justiça do Consumidor  
c) Promotoria de Justiça de Deficientes e Idosos  
d) Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público  
e) Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude 
f) Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural
IV - Promotoria de Justiça de Direitos Humanos 
V - Promotorias de Justiça Distritais:  
a) Promotoria de Justiça Distrital de Icoaracy  
b) Promotoria de Justiça Distrital de Mosqueiro. 

 
 
Seção I  

Das Promotorias Criminais 
SUBSEÇÃO I  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMES CONTRA A ORDEM T RIBUTÁRIA 
Art. 4º - A Promotoria de Justiça de Crimes contra a Ordem Tributária compõe-se de 2 (dois) cargos 
de Promotor de Justiça, com atribuições nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais 
referentes aos crimes contra a ordem tributária, ressalvadas as atribuições das Promotorias de Justiça 
Distritais.  
 

SUBSEÇÃO II  
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTORPECENTES E CRIMES DE IMPRENSA 

Art. 5º - A Promotoria de Justiça de Entorpecentes e Crimes de Imprensa compõe-se de 4 (quatro) 
cargos de Promotor de Justiça, com atribuições, na esfera extrajudicial, para a promoção de 
procedimentos investigatórios objetivando o combate ao tráfico local de entorpecentes, e, na 
esfera judicial, conforme a seguinte vinculação:  
 
- 1º Promotor de Justiça – feitos da competência da 13ª, 14ª e 16ª Vara Penal  
- 2º Promotor de Justiça – feitos da competência da 14ª, 16ª e 17ª Vara Penal  
- 3º Promotor de Justiça – feitos da competência da 13ª ,16ª e 17ª Vara Penal  
- 4º Promotor de Justiça – feitos da competência da 13ª, 16ª e 17ª Vara Penal  

 
SUBSEÇÃO III  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EXECUÇÕES PENAIS  
Art. 6º - A Promotoria de Justiça de Execuções Penais compõe-se de 2 (dois) cargos de Promotor 
de Justiça, com atribuições nos feitos judiciais e administrativos relativos às execuções penais.  

 
SUBSEÇÃO IV  

                        



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 

PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PROCURADORIAS E PROMOTORIAS D E JUSTIÇA 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 52 

 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO JUÍZO SINGULAR 

Art. 7º - A Promotoria de Justiça do Juízo Singular compõe-se de 15 (quinze) cargos de 
Promotor de Justiça, com as seguintes atribuições:  
- 1º Promotor de Justiça – feitos da competência da 3ª Vara Penal  
- 2º Promotor de Justiça – feitos da competência da 4ª Vara Penal  
- 3º Promotor de Justiça – feitos da competência da 5ª Vara Penal  
- 4º Promotor de Justiça – feitos da competência da 6ª Vara Penal  
- 5º Promotor de Justiça – feitos da competência da 7ª Vara Penal  
- 6º Promotor de Justiça – feitos da competência da 9ª Vara Penal  
- 7º Promotor de Justiça – feitos da competência da 10ª Vara Penal  
- 8º Promotor de Justiça – feitos da competência da 11ª Vara Penal  
- 9º Promotor de Justiça – feitos da competência da 12ª Vara Penal  
- 10º Promotor de Justiça – feitos da competência da 1ª Pretoria Penal  
- 11º Promotor de Justiça – feitos da competência da 2ª Pretoria Penal  
- 12º Promotor de Justiça – feitos da competência da 3ª Pretoria Penal  
- 13º Promotor de Justiça – feitos da competência da 4ª Pretoria Penal  
- 14º Promotor de Justiça – feitos da competência da 6ª Pretoria Penal  
- 15º Promotor de Justiça – feitos da competência da 18ª Vara Penal  

 
SUBSEÇÃO V  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR  
Art. 8º - A Promotoria de Justiça Militar compõe-se de 2 (dois) cargos de Promotor de Justiça, com 
atribuições nos feitos de competência da Justiça Militar Estadual.  
 

SUBSEÇÃO VI  
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI  

Art. 9º - A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri compõe-se de 4 (quatro) cargos de 
Promotor de Justiça, com atribuições nos feitos da competência das Varas Penais privativas do 
Tribunal do Júri da comarca da Capital.  
 

Seção II  
Das Promotorias Cíveis  
 

SUBSEÇÃO I 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E  FAZENDA PÚBLICA 

Art. 10 - A Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública compõe-se de 3 (três) 
cargos de Promotor de Justiça, com atribuições em mandado de segurança, ação popular, mandado de 
injunção, habeas-data, e nas ações cíveis, inclusive cautelares, intentadas pela Fazenda Pública, ou 
contra esta intentadas, quando exigida a intervenção obrigatória do Ministério Público.  
 
 

SUBSEÇÃO II  
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAMÍLIA, RESÍDUOS E SUC ESSÃO  
 

Art. 11 - A Promotoria de Justiça de Família, Resíduos e Sucessão compõe-se de 8 (oito) cargos de 
Promotor de Justiça, com as seguintes atribuições: 
- 1º Promotor de Justiça – feitos da competência da 13ª, 5ª e 18ª Vara Cível  
- 2º Promotor de Justiça – feitos da competência da 17ª e 4ª Vara Cível  
- 3º Promotor de Justiça – feitos da competência da 22ª e 7ª Vara Cível  
- 4º Promotor de Justiça – feitos da competência da 13ª, 6ª e 8ª Vara Cível  
- 5º Promotor de Justiça – feitos da competência da 22ª, 19ª e 20ª Vara Cível  
- 6º Promotor de Justiça – feitos da competência da 17ª, 9ª e 11ª Vara Cível  
- 7º Promotor de Justiça – feitos da competência da 12ª Vara Cível  
- 8º Promotor de Justiça – feitos da competência da 23ª Vara Cível  
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SUBSEÇÃO III  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E MASSAS FALI DAS  
Art. 12 - A Promotoria de Justiça de Fundações e Massas Falidas compõe-se de 1 (um) cargo de 
Promotor de Justiça, com atribuições nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais 
relativos às fundações privadas e entidades e organizações de assistência social e massas falidas.  

 
SUBSEÇÃO IV  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INCAPAZES E INTERDITOS  
Art. 13 - A Promotoria de Justiça de Incapazes compõe-se de 1 (um) cargo de Promotor de Justiça, 
com atribuições nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos aos direitos 
individuais de incapazes e interditos. 

 
SUBSEÇÃO V  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTROS PÚBLICOS 
Art. 14 - A Promotoria de Justiça de Registros Públicos compõe-se de 2 (dois) cargos de 
Promotor de Justiça com atribuições nos processos ou procedimentos judiciais ou 
extrajudiciais relativos aos registros públicos e demais feitos da competência da 16ª Vara Cível.  
 

Seção III  
Das Promotorias de Justiça de Defesa Comunitária e da Cidadania 
 

SUBSEÇÃO I  
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ACIDENTES DO TRABALHO 

Art. 15 - A Promotoria de Justiça de Acidentes do Trabalho compõe-se de 2 (dois) cargos de 
Promotor de Justiça, com as seguintes atribuições:  
a) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos aos acidentes do 
trabalho;  
b) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos às infrações penais contra a 
segurança ou a saúde do trabalhador;  
c) nos demais feitos da competência da 10ª Vara Cível.  

 
SUBSEÇÃO II  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR  
 

Art. 16 - A Promotoria de Justiça do Consumidor compõe-se de 3 (três) cargos de Promotor de 
Justiça, com atribuições:  
a) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais referentes às relações de 
consumo;  
b) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos às infrações penais 
previstas no Código do Consumidor, na Lei de Economia Popular e na legislação correlata.  

 
SUBSEÇÃO III  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFICIENTES E IDOSOS  
Art. 17 - A Promotoria de Justiça de Deficientes e Idosos compõe-se de 1 (um) cargo de 
Promotor de Justiça, com atribuições nos processos ou procedimentos judiciais ou 
extrajudiciais relativos aos direitos e interesse difusos, coletivos e individuais homogêneos dos 
deficientes e idosos.  

 
SUBSEÇÃO IV  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAI S E DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO  

 
Art. 18 - A Promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público 
compõe-se de 4 (quatro) cargos de Promotor de Justiça, com atribuições:  
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a) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais destinados a garantir o efetivo respeito, 
pelos representantes dos Poderes Públicos do Estado ou do Município, pelos concessionários ou 
permissionários de serviço público e pelas entidades que exerçam função delegada do Estado ou do 
Município ou que executem serviço de relevância pública, aos direitos assegurados nas Constituições 
Federal e Estadual;  
b) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais referentes ao enriquecimento ilícito e 
atos de improbidade administrativa.  
 
 

SUBSEÇÃO V  
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE   
 

Art. 19 - A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude compõe-se de 7 (sete) cargos de Promotor 
de Justiça, com atribuições:  
a) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos à criança e ao 
adolescente;  
b) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos às infrações penais 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 
SUBSEÇÃO VI  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E DO PATR IMÔNIO 
CULTURAL  
 

Art. 20 - A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural compõe-se de 2 (dois) 
cargos de Promotor de Justiça, com atribuições:  
a) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos ao meio ambiente e ao 
patrimônio cultural;  
b) nos processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais relativos aos crimes contra o meio 
ambiente e o patrimônio cultural.  

 
Seção IV 

                                      Da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos  
 

Art. 21 - A Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos compõe-se de 3 (três) cargos de 
Promotor de Justiça, com atribuições nos processos ou procedimentos judiciais ou 
extrajudiciais, cíveis ou criminais, relativos a:  
a) controle externo da atividade policial;  
b) abuso de autoridade;  
c) violação dos direitos humanos;  
d) crimes de tortura e de racismo;  
e) trabalho escravo;  
f) ação civil de reparação de dano "ex delicto";  
g) plantão criminal.  

 
Seção V  

Das Promotorias Distritais  
 

SUBSEÇÃO I  
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DISTRITAL DE ICOARACY  
 

Art. 22 - A Promotoria de Justiça Distrital de Icoaracy compõe-se de 2 (dois) cargos de 
Promotor de Justiça, com as seguintes atribuições:  
I - 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA:  
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a) feitos criminais da competência das Varas Distritais de Icoaracy (exceto os crimes  
eleitorais e militares);  
b) na jurisdição distrital, processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais, cíveis ou 
criminais, relativos ao controle externo da atividade policial, abuso de autoridade, violação dos 
direitos humanos, trabalho escravo, e reparação de dano "ex delicto";  
c) na jurisdição distrital, feitos relativos a Acidentes do Trabalho; Deficientes, Interditos e 
Idosos; Família, Resíduos e Sucessão; Fundações e Massas Falidas; Incapazes; Infância e Juventude; 
Meio Ambiente e Registros Públicos; mandados de segurança e outras ações constitucionais.  
II - 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA: 
a) feitos criminais da competência das Varas Distritais de Icoaracy (exceto os crimes 
eleitorais e militares);  
b) na jurisdição distrital, processos ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais, cíveis ou 
criminais, relativos ao controle externo da atividade policial, ao abuso de autoridade, violação dos 
direitos humanos, trabalho escravo e reparação de dano "ex delicto";  
c) na jurisdição distrital, feitos relativos a Acidentes do Trabalho; Consumidor; Direitos 
Constitucionais e Patrimônio Público; Deficientes, Interditos e Idosos; Família, Resíduos e Sucessão; 
Fundações e Massas Falidas; Incapazes; Infância e Juventude e Registros Públicos; mandados 
de segurança e outras ações constitucionais.  

 
SUBSEÇÃO II  

DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DISTRITAL DE MOSQUEIRO  
 

Art. 23 - A Promotoria de Justiça Distrital de Mosqueiro compõe-se de 1 (um) cargo de 
Promotor de Justiça, que, na jurisdição distrital, exercerá todas as atribuições afetas ao Ministério 
Público.  

 
Capítulo III  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Art. 24 - Em virtude das transposições de cargos de Promotor de Justiça, fica o Procurador-Geral de 
Justiça autorizado, em decorrência desta resolução e na data de sua publicação, a editar os atos de 
relotação:  
a) do atual 1º Promotor de Justiça de Registros Públicos no cargo de 1º Promotor de Justiça de Ações 
Constitucionais e Fazenda Pública;  
b) do atual 3º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público no cargo de 1º 
Promotor de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária.  
§ 1º - Os cargos de Promotor de Justiça remanescentes na Promotoria de Justiça de Registros 
Públicos e na Promotoria de Justiça de Incapazes, assim como os cargos de 4º e 5º Promotor de 
Justiça de Direitos Constitucionais e Patrimônio Público serão renumerados, atualizando-se os atos de 
lotação de seus titulares mediante simples apostila.  
§ 2º - Os demais cargos de Promotor de Justiça, que se encontrarem vagos na data da publicação 
desta Resolução, serão providos mediante remoção ou promoção, observados os critérios e normas 
previstos na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e na Lei Orgânica do Ministério Público do 
Estado do Pará.  
Art. 25 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, EM BELÉM-PA , 
em 26 de setembro de 2000. 
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VERA DE MELLO DOS SANTOS COUTO  

CARLOS AÍLSON PEIXOTO  
ANTÔNIO CEZAR BORGES  
LUIZ ISMAELINO VALENTE  
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ELISABETH BASTOS GABY  

GERALDO MAGELA PINTO DE SOUZA  
                                    RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES  

ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO  
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO  
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL  

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA  
                                       LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO  

ALAYDE TEIXEIRA CORRÊA  
DULCELINDA LOBATO PANTOJA  
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IOLANDA BRASILEIRO PARENTE  

                                    ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA  
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA 
 
 
 

ANEXO I - QUADRO ANTERIOR DAS PROMOTORIAS DE 3ª ENT RÂNCIA 
 

I. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS QUANTIDADE 

a) Entorpecentes e Crimes de Imprensa   04 
b) Execução Penal   02 
c) Justiça Militar   02 
d) Juízo Singular   15 
e) Tribunal do Júri   04 

Sub-Total: 27  
  

II. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS  
a) Família, Resíduos e Sucessão   05 
b) Fundações e Massas Falidas   01 
c) Incapazes, Interditos e Ausentes   02 
d) Registros Públicos    03 

Sub-Total: 11  
  

III. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA COMUNITÁRIA     
a) Acidente do Trabalho   02 
b) Consumidor   03 
c) Infância e Juventude   07 
d) Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Indígenas   02 
e) Deficientes e Idosos   01 
f) Direitos Constitucionais e Patrimônio Público   05 

Sub-Total: 20     
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IV. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DISTRITAIS    

 
 

a) Icoaracy   02 
b) Mosqueiro   01 

Sub-Total: 03     
  

V. PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS     
Sub-Total: 08     

  
TOTAL   69 

 
 

ANEXO II - NOVO QUADRO DAS PROMOTORIAS DE 3ª ENTRÂN CIA 
 
I. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS   QUANTIDADE 
a) Crimes contra a Ordem Tributária   02 
b) Entorpecentes e Crimes de Imprensa   04 
c) Execuções Penais   02 
d) Juízo Singular   15 
e) Justiça Militar   02 
f) Tribunal do Júri   04 

Sub-Total 29   
 

II. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS     
a) Ações Constitucionais e Fazenda Pública   03 
b) Família, Resíduos e Sucessão   08 
c) Fundações e Massas Falidas   01 
d) Incapazes   01 
e) Registros Públicos   02 

Sub-Total 15   
 

III. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA COMUNITÁRIA      
a) Acidente do Trabalho    02 
b) Consumidor   03 
c) Deficientes, Interditos e Idosos   01 
d) Direitos Constitucionais e Patrimônio Público   04 
e) Infância e Juventude   07 
f) Meio Ambiente e Patrimônio Cultural   02 

Sub-Total 19   
 

IV. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS    03 
Sub-total 03  

 
V. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DISTRITAIS      
a) Icoaracy   02 
b) Mosqueiro   01 

Sub-Total 03   
TOTAL 69   
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ANEXO III - REMANEJAMENTO DOS CARGOS DE 3ª ENTRÂNCI A 

 
Nº   CARGOS REMANEJADOS   PARA  
01 Promotor de Justiça Substituto    PJ de Ações Constitucionais e Fazenda Pública 
02 Promotor de Justiça Substituto   PJ de Ações Constitucionais e Fazenda Pública 
03 Promotor de Justiça Substituto   PJ de Ações Constitucionais e Fazenda Pública 
04 Promotor de Justiça Substituto   PJ de Direitos Humanos  

 
05 Promotor de Justiça Substituto   PJ de Direitos Humanos 
06 Promotor de Justiça Substituto   PJ de Direitos Humanos 
07 Promotor de Justiça Substituto   PJ de Crimes Contra a Ordem Tributária 
08 Promotor de Justiça Substituto   PJ de Família, Resíduos e Sucessão 
09 1º PJ de Incapazes PJ de Família, Resíduos e Sucessão 
10 1º PJ de Justiça de Registro 

Público   
PJ de Família, Resíduos e Sucessão 

11 3º PJ de Direitos Constitucionais   PJ de Crimes Contra a Ordem Tributária   
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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA 

                   RESOLUÇÃO 019/2003-MP/CPJ, DE NOVEMBRO DE 2003. 
                   (Publicada no Diário Oficial, Edição Nº. 030076, de 21/11/2003)

 
Dispõe sobre a reestruturação das Promotorias de Justiça 
nas Comarcas com 2 (dois) e 3 (três) cargos de 
Promotor de Justiça, estabelece as atribuições dos 
respectivos cargos dá outras providências.  
 
 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, órgão da Administração Superior do 
Ministério Público, no uso de suas atribuições;  
 
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público, de acordo com o disposto no 
art. 129 da Constituição Federal e no art. 182 da Constituição Estadual;  
 
CONSIDERANDO a proposta apresentada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, em 
conformidade com o § 3º do art. 23 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de melhor distribuir os serviços das Promotorias de Justiça da 
Comarca de Castanhal, tendo em vista o disposto na Lei nº 5.735, de 10 de fevereiro de 1993, na 
Lei nº 6.526, de 20 de janeiro de 2003, e na Resolução nº 012/2003-MP/CPJ, de14 de outubro de 
2003 (DOE de 16/10/2003),  
 
R E S O L V E:  
 
Art. 1º Distribuir da seguinte forma os serviços do Ministério Público:  
I - NAS COMARCAS COM DOIS (02) CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA:  
a) 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA - feitos criminais em geral (exceto os referentes a crimes 
eleitorais e militares) e os processos e/ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, relativos a 
Execuções Penais, Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, bem como os 
feitos relativos à Família, Incapazes, Interditos e Ausentes, Registros Públicos, Fundações, Massas 
Falidas, Resíduos e Sucessão, Acidente do Trabalho, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, 
Infância e Juventude, Idosos, Pessoas Com Deficiência e pessoas sob o amparo da Lei nº 10.216, 
de 6 de abril de 2001;  
b) 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA - feitos criminais em geral (exceto os referentes a crimes 
eleitorais e militares) e os processos e/ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, relativos a 
Execuções Penais, Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, bem como os 
feitos relativos à Família, Incapazes, Interditos e Ausentes, Registros Públicos, Fundações, Massas 
Falidas, Resíduo e Sucessão, Acidente do Trabalho, Consumidor, Direitos 
Constitucionais e Patrimônio Público, Infância e Juventude, Idosos, Pessoas Com Deficiência e 
pessoas sob o amparo da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001;  
II - NAS COMARCAS COM TRÊS (03) CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA:  
 
a) 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA - feitos criminais em geral (exceto os referentes a crimes 
eleitorais e militares) e os processos e/ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, relativos a 
Execuções Penais, Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, bem como os 
feitos relativos à Família, Incapazes, Interditos e Ausentes, Registros Públicos, Fundações, Massas 
Falidas, Resíduo e Sucessão, Acidente do Trabalho, Infância e Juventude, Idosos, Pessoas Com 
Deficiência e pessoas sob o amparo da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001;  
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b) 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA - feitos criminais em geral (exceto os referentes a crimes 
eleitorais e militares) e os processos e/ou procedimentos relativos, judiciais ou extrajudiciais, 
relativos a Execuções Penais, Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, bem 
como os feitos relativos à Família, Incapazes, Interditos e Ausentes, Registros Públicos, 
Fundações, Massas Falidas, Resíduo e Sucessão, Acidente do Trabalho, Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural, Infância e Juventude, Idosos, Pessoas Com Deficiência e pessoas sob o 
amparo da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001;  
c) 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA - feitos criminais em geral (exceto os referentes a crimes 
eleitorais e militares) e os processos e/ou procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, relativos a 
Execuções Penais, Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, bem como os 
feitos relativos à Família, Incapazes, Interditos e Ausentes, Registros Públicos, Fundações, Massas 
Falidas, Resíduo e Sucessão, Acidente do Trabalho, Consumidor, Direitos 
Constitucionais e Patrimônio Público, Infância e Juventude, Idosos, Pessoas Com Deficiência e 
pessoas sob o amparo da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001; 
  
Art. 2º Todos os Promotores de Justiça a que se refere o artigo 1º:  
a) exercerão as funções do Ministério Público nos processos ou procedimentos relativos às 
execuções penais decorrentes dos feitos de suas respectivas atribuições, quando a pena for 
cumprida na comarca, bem como a fiscalização e o controle dos processos de presos 
provisórios a que estiverem vinculados, inclusive quando albergados em outras comarcas;  
b) participarão do plantão criminal, do plantão para atender, fora do horário normal de 
expediente, aos casos de urgência relativos à criança e ao adolescente e do controle externo da 
atividade policial, conforme escala semanal por eles organizada de comum acordo, em sistema 
de rodízio.  
 
Art. 3º O Procurador-Geral de Justiça designará, em caráter especial, Promotores de Justiça para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercerem, no âmbito das comarcas a que se refere esta 
Resolução, as funções do Ministério Público perante os Juizados Especiais, as Varas Agrárias, o 
Projeto Ministério Público e a Comunidade ou quaisquer outros de natureza especial ou 
eventual.  
 
Art. 4º As atribuições dos respectivos cargos de Promotor de Justiça firmam-se pela 
distribuição prévia e obrigatória de cada feito, observada a ordem cronológica de sua entrada no 
Ministério Público.  
 
§ 1º Serão, também, obrigatoriamente registrados, distribuídos e autuados, previamente, a 
notícia, pedido de providências, representação, requerimento, ou qualquer peça informativa, ainda 
que endereçado(a) diretamente a determinado Promotor de Justiça, observada, neste caso, a 
natureza das atribuições do órgão de execução e o disposto no parágrafo seguinte.  
 
§ 2º Quando se tratar de atribuição concorrente, a distribuição prévia obedecerá, 
rigorosamente, à ordem numérica dos respectivos cargos de Promotor de Justiça, além da ordem 
cronológica da entrada do feito no Ministério Público.  
§ 3º Os feitos eventualmente não compreendidos, consoante o disposto no art. 1º, nas 
atribuições específicas dos Promotores de Justiça, a estes serão distribuídos eqüitativamente, 
observados a natureza do feito e o preceituado no parágrafo anterior.  
§ 4º Todo feito de atribuição do Ministério Público conterá uma "Folha de Recebimento, 
Distribuição e Vista ou Remessa", da qual constará, obrigatoriamente, a data do recebimento do 
feito no Ministério Público, o número do processo, procedimento ou peça de informação, o número 
do cargo e o nome do Promotor de Justiça para o qual foi distribuído, bem como o respectivo  
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termo de vista ou remessa ao representante do Ministério Público, conforme modelo anexo a 
esta Resolução.  
§ 5º Na capa principal de processo, procedimento ou peça de informação de atribuição do 
Ministério Público, deverá ser aposto carimbo ou etiqueta com o número, suficientemente 
destacado, do cargo do Promotor de Justiça contemplado pela distribuição.  
§ 6º Os Promotores de Justiça de uma mesma comarca a que se refere esta Resolução, 
poderão estabelecer, de comum acordo, normas internas para melhor distribuição de outros 
serviços e do atendimento ao público, respeitados os atos normativos da Administração 
Superior do Ministério Público, quando houver.  
§ 7º O membro do Ministério Público que responder, por substituição automática ou 
designação, pelo exercício de cargo do qual não for titular, nas comarcas a que se refere esta 
Resolução, dispensará especial atenção ao sistema de distribuição interna dos feitos vigente na 
comarca.  
§ 8º Verificando não ter atribuições para oficiar no feito que lhe foi distribuído, ou no caso de 
declarar-se impedido por imposição legal ou por motivo de foro íntimo, o membro do Ministério 
Público restituirá, de pronto, mediante quota explicativa, o processo, procedimento ou peça 
informativa ao setor competente, onde houver, para efeito de redistribuição, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no § 3º, ou, se necessário, remeterá o feito ao Procurador-Geral de Justiça, 
para fins de designação especial, respeitado, quando for o caso, o parágrafo único do artigo 100 da 
LCE nº 01, de 10 de novembro de 1982 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará).  
 
Art. 5º O Promotor de Justiça será substituído, automaticamente, em caso de falta, férias, licença, 
impedimento ou afastamento, pelos demais Promotores de Justiça da mesma comarca, 
observada a ordem de numeração dos cargos, cabendo ao primeiro substituir o último, ou, se 
for inviável a substituição automática, por designação do Procurador-Geral de Justiça.  
 
Art. 6º Incumbe ao Promotor de Justiça interessado: 
 
a) comunicar ao Procurador-Geral de Justiça, para os fins e efeitos da Lei nº 6.440, de14 de 
janeiro de 2002, quando for o caso, a substituição automática de que trata este artigo;  
 
b) providenciar a sua substituição eventual por outro colega da mesma comarca, quando, por 
motivo de força maior, estiver impossibilitado de comparecer à audiência ou ato judicial para o qual 
tiver sido regularmente intimado.  
 
Art. 7º No caso de excessivo acúmulo de serviço em determinado cargo de Promotor de 
Justiça nas comarcas a que se refere esta Resolução, o Procurador-Geral de Justiça, a 
requerimento do interessado, poderá designar outros Promotores de Justiça da mesma ou de outra 
comarca para, em regime de mutirão e prazo certo, sob a supervisão do órgão correcional, 
normalizar o serviço.  
 
Parágrafo único. As normas gerais do regime de mutirão a que se refere este artigo, serão 
estabelecidas em Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do 
Procurador-Geral de Justiça.  
 
Art. 8º Os estagiários dos Promotores de Justiça substituídos, onde houver, permanecerão em 
atividade à disposição e supervisão dos substitutos, salvo em caso de férias, licença ou 
afastamento regulamentares dos próprios estagiários.  
 
Art. 9º A Secretaria-Geral do Ministério Público viabilizará, através dos Departamentos de  
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Atividades Judiciais e de Informática, a implantação e/ou readequação do sistema eletrônico de 
registro e distribuição dos feitos nas Promotorias de Justiça de que trata esta Resolução. 
 
Art. 10º Os feitos em curso nas Promotorias de Justiça a que se refere esta Resolução, serão 
redistribuídos, oportuna e proporcionalmente, para contemplar novos cargos de Promotor de 
Justiça eventualmente criados por lei e/ou disponibilizados para provimento por ato do Colégio de 
Procuradores de Justiça.  
 
Art. 11º. Em havendo necessidade, na hipótese de aumento do número de cargos de Promotor de 
Justiça, o Procurador-Geral de Justiça fica autorizado a baixar os respectivos atos de relotação 
dos titulares, ou de designação de substitutos, para a adequação da numeração dos mesmos.  
 
Art. 12º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 
SALA DAS SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA , em Belém, em 18  
de novembro de 2003.  

 
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA  

Procurador-Geral de Justiça - Presidente  
LUIZ ISMAELINO VALENTE  

Corregedor-Geral  
CARLOS AÍLSON PEIXOTO  

RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES 
GERALDO MAGELA PINTO DE SOUZA  

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO  
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA AZEVEDO DA SILVA  

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL  
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS  

DULCELINDA LOBATO PANTOJA  
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES  

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS  
ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA  

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER  
MÁRIO NONATO FALÂNGOLA  

EDNA GUILHERMINA SANTOS DOS SANTOS  
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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA  
                         RESOLUÇÃO 007/2007-MP/CPJ, DE 23 de AGOSTO DE 2007. 

                     (Publicada no Diário Oficial, Edição Nº. 30994, de 28/08/2007) 
 

Dispõe sobre a reestruturação 
das Procuradorias de Justiça no 
âmbito do Ministério Público do Estado 
do Pará e dá outras providências.  
 
 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ, 
 
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público dos Estados), instituiu, na estrutura organizacional do Ministério Público dos 
Estados, as Procuradorias de Justiça, como “órgãos de Administração” (art. 6º, I), “com cargos de 
Procurador de Justiça e serviços auxiliares” (art. 19, “caput”); 
 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (Lei 
Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), dispõe que – “As Procuradorias de Justiça 
são órgãos de Administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços 
auxiliares necessários ao desempenho das atribuições que lhe forem cometidas por lei ou por ato 
normativo do Ministério Público” (art. 38); 
 
CONSIDERANDO que a mesma lei estadual dispõe que – “As Procuradorias de Justiça serão 
instituídas por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do 
Procurador-Geral de Justiça, que deverá conter, pelo menos: I – a denominação das 
Procuradorias de Justiça, de acordo com as respectivas áreas de atuação; II – o número de 
cargos de Procurador de Justiça que as integrarão; III – as normas para a sua organização e 
funcionamento, observado o disposto nesta Lei Complementar” (art. 39); 
 
CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação das Procuradorias de Justiça hoje existentes, 
instituídas pela Resolução nº 003/1993-MP/CPJ, de 01 de abril de 1993, alterada pela 
Resolução nº 002/1995-MP/CPJ, de 17 de fevereiro de 1995, e pela Resolução nº 010/2003-
MP/CPJ, de 23 de setembro de 2003, tendo em vista a natureza de suas atribuições e as suas 
vinculações com os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 
 
CONSIDERANDO que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça definir critérios 
objetivos sobre a divisão interna dos serviços das Procuradorias, “que visem à distribuição eqüitativa 
dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, 
especialmente a alternância fixada em função da natureza, volume e espécie dos feitos” (Lei nº 
8.625/93, art. 21 e seu parágrafo único; LCE nº 057/2006, art. 21, XXII, primeira parte),
 
CONSIDERANDO que a deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça não impede que os 
Procuradores de Justiça integrantes de cada Procuradoria de Justiça disponham de outro modo, 
consensualmente, conforme critérios próprios, sobre a divisão interna dos serviços das respectivas 
Procuradorias de Justiça (Lei nº 8.625/93, art. 21 e seu parágrafo único; LCE nº 057/2006, art. 21, 
XXII, segunda parte), e, 
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CONSIDERANDO, finalmente, a proposta do Procurador-Geral de Justiça apresentada à deliberação 
do plenário, objetivando otimizar o desempenho das atividades funcionais do Ministério Público no 
segundo grau de jurisdição, 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º. No âmbito do Ministério Público do Estado do Pará as Procuradorias de Justiça são: 
 
I – PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL , com 15 (quinze) cargos de Procurador de Justiça, 
com atribuições para oficiar nos feitos de competência das Câmaras Cíveis Isoladas e das Câmaras 
Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado; 
II – PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL , com 16 (dezesseis) cargos de 
Procurador de Justiça, com atribuições para oficiar nos feitos de competência das Câmaras 
Criminais Isoladas e das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, ressalvadas as 
atribuições próprias do Procurador-Geral de Justiça. 
Art. 2º. Integram as Procuradorias de Justiça os atuais Procuradores de Justiça, respeitada a 
área de atuação dos ocupantes dos respectivos cargos, bem como dos que, doravante, em razão de 
remoção ou promoção, vierem a ter acesso ao cargo de Procurador de Justiça na forma 
estabelecida na LCE nº 057/2006. 
Art. 3º. Observar-se-á, quanto à numeração dos cargos de Procurador de Justiça, em cada 
Procuradoria de Justiça, a ordem de antigüdade dos seus ocupantes no Colégio de Procuradores de 
Justiça, aplicando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos no art. 10, § 2º, inciso 
XXIX, da LCE nº 057/2006. 
Art. 4º. Publicada esta Resolução, o Procurador-Geral de Justiça editará ato de relotação dos 
Procuradores de Justiça, observado o disposto nos artigos anteriores. 
Art. 5º. Ao acesso ao cargo de Procurador de Justiça (LCE nº 057/2006, art. 97) precederá 
a remoção, observados os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente (LCE nº 
057/2006, art. 98, § 5º, c/c o art.102). 
Art. 6º. Os Procuradores de Justiça, integrantes de cada Procuradoria de Justiça, observarão, 
rigorosamente, no que lhes for aplicável, o disposto na LCE nº 057/2006, especialmente o 
estabelecido nos seus artigos 38 a 46 e 58 a 59. 
Art. 7º. A distribuição dos feitos no âmbito de cada Procuradoria de Justiça será efetuada pelo 
Departamento de Atividades Judiciais, sob a supervisão direta do Coordenador de cada 
Procuradoria de Justiça. 
 
§ 1º. A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça visará à distribuição eqüitativa dos 
processos a seus integrantes, mediante sorteio, observadas as regras de proporcionalidade, 
especialmente a alternância em função da natureza, volume, espécie e complexidade dos feitos, 
podendo os Procuradores de Justiça, integrantes da mesma Procuradoria de Justiça, dispor de 
outro modo, consensualmente, conforme critérios próprios, sobre a divisão interna dos serviços, 
assegurada sempre a eqüitatividade (Lei nº 8.625/93, art. 21; LCE nº 057/2006, art. 21, inciso XXII). 
 
§ 2º. Além do disposto no parágrafo anterior, a distribuição dos feitos nas Procuradorias de Justiça 
obedecerá, dentre outros, aos seguintes critérios: 
 
a) distribuição será feita obrigatoriamente mediante sorteio, em dia, hora e local 
previamente designados pelo Coordenador, e respeitada, rigorosa e sucessivamente, a ordem 
numérica dos respectivos cargos na Procuradoria de Justiça; 
b) presença dos Procuradores de Justiça ou de seus respectivos Assessores no sorteio de 
distribuição, vedada qualquer reclamação que não for apresentada imediatamente após o sorteio; 
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c) o Procurador de Justiça será excluído dos sorteios realizados dentro dos 10 (dez) dias que 
antecederem o início do período de férias, licença ou afastamento, bem como dos sorteios efetuados 
no decurso destes; 
d) a folha de distribuição dos feitos na Procuradoria de Justiça indicará expressamente a numeração 
do cargo de Procurador de Justiça ao qual é feita a distribuição, bem como o nome do seu titular ou 
substituto, conforme o sorteio de que trata a alínea “a”; 
e) o substituto deverá manifestar-se obrigatoriamente nos feitos que receber em razão de substituição 
e acumulação de cargo, independentemente do retorno do substituído à atividade; 
f) o exercício de mandato no Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, se houver, ou no 
Conselho Superior do Ministério Público, bem como o exercício de função de Coordenador ou de 
qualquer outra função de confiança junto à Administração Superior do Ministério Público, não desobriga 
o Procurador de Justiça das atribuições do cargo do qual for titular ou pelo qual estiver respondendo 
(LCE nº 057/2006, art. 41, “caput); 
g) o disposto na alínea “f” só não se aplica ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor-
Geral do Ministério Público, aos Subprocuradores-Gerais de Justiça, e ao Chefe de Gabinete do 
Procurador-Geral de Justiça e Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional quando for o caso 
(LCE nº 057/2006, art. 41, parágrafo único). 
 
§ 3º. Os feitos referidos no § 2º deste artigo que retornarem ao Ministério Público para nova 
manifestação, exceto recursal, após a data da entrada em vigor desta Resolução, serão necessariamente 
redistribuídos. 
 
Art. 8º. As substituições e a conseqüente acumulação de cargos no âmbito de cada Procuradoria 
de Justiça serão automáticas e obedecerão à ordem de antigüidade dos Procuradores de Justiça 
que a integram, sendo o último substituído pelo primeiro, observado, quando for o caso, o 
disposto nos artigos 111 a 113 da LCE nº 057/2006. 

 
Art. 9º. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça escolherão, na primeira quinzena do mês de 
dezembro de cada ano, consensualmente, ou, não havendo consenso, mediante sorteio, dois 
Procuradores de Justiça para exercerem, durante o período de um ano, com início no primeiro dia 
útil e término em 31 de dezembro do ano seguinte, as funções de Coordenador e Vice-
Coordenador, com a incumbência de responder pelos serviços administrativos da Procuradoria de 
Justiça e exercer as atribuições previstas na LCE nº 057/2006, nesta Resolução ou em qualquer 
outro ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 
Art. 10. Os serviços auxiliares das Procuradorias de Justiça, destinados a dar suporte 
administrativo, técnico, jurídico, e, se for o caso, investigativo, necessário ao seu 
funcionamento e ao desempenho das atribuições dos Procuradores de Justiça, serão instituídos 
por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de 
Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da respectiva Procuradoria de Justiça, 
observadas as leis que dispuserem sobre os órgãos e serviços auxiliares do Ministério Público (LCE 
nº 057/2006, art. 46). 
 
§ 1º. Ressalvado o disposto no “caput” deste artigo, os serviços e servidores 
administrativos e auxiliares das atuais Procuradorias de Justiça passam a integrar 
automaticamente as novas Procuradorias de Justiça de acordo com a respectiva área de atuação. 

 
§ 2º. Os Assessores e servidores lotados no gabinete do Procurador de Justiça substituído, 
exceto os que estiverem no exercício das funções excepcionadas na alínea “g” do § 2º do art. 7º desta 
Resolução, permanecerão em seus respectivos gabinetes, à disposição dos substitutos, em caso de  
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férias, licenças regulamentares ou impedimentos em geral. 
 
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008, revogadas as disposições 
em contrário, especialmente a Resolução nº 003/1993-MP/CPJ, de 01 de abril de 1993, a Resolução nº 
002/2995-MP/CPJ, de 17 de fevereiro de 1995, e a Resolução nº 010/2003-MP/CPJ, de 23 de 
setembro de 2003. 
 
SALA DAS SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARÁ, em Belém, em 23 de agosto de 2007.  

 
 
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA 

Procurador-Geral de Justiça – Presidente 
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER 

Corregedora-Geral, em exercício  
PEDRO PEREIRA DA SILVA 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR 
ANABELA BOUÇÃO VIANA 

GERALDO MAGELA PINTO DE SOUZA 
ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO 

ALAYDE TEIXEIRA CORRÊA 
DULCELINDA LOBATO PANTOJA 

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES 
ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO 

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA 
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA 

MARIO NONATO FALANGOLA 
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA 
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA 

LEILA MARIA MARQUES DE MORAES 
TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA 
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
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COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA  
          RESOLUÇÃO 008/2007-MP/CPJ, DE 22 de OUTUBRO DE 2007. 

(Publicada no Diário Oficial, Edição Nº. 31066, de 12/12/2007 – Republicada na Edição N.º 31042 de 
07/11/2007) 
 

Institui as Coordenadorias de Promotorias de 
Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Pará e dá outras providências.   
 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARÁ;  
 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), dispõe que – “O Colégio de Procuradores de Justiça, por 
proposta do Procurador-Geral de Justiça, poderá instituir Coordenadorias de Promotorias de Justiça, de 
acordo com as respectivas áreas de atuação” (art. 50, “caput”);  
 
CONSIDERANDO que a mesma lei estadual dispõe que – “O ato normativo do Colégio de 
Procuradores de Justiça que instituir Coordenadoria de Promotoria de Justiça disporá sobre a escolha do 
Coordenador e definirá suas atribuições, vedada a instituição de Coordenadoria em Promotoria de Justiça com 
menos de três cargos de Promotor de Justiça” (art. 50, parágrafo único”), e,  
 
CONSIDERANDO, finalmente, a proposta do Procurador-Geral de Justiça apresentada à 
deliberação do plenário, objetivando otimizar o desempenho das atividades funcionais do Ministério 
Público no primeiro grau de jurisdição,  
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º. INSTITUIR, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, as seguintes 
Coordenadorias de Promotorias de Justiça, na Comarca de Belém:  
 
I – COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS – abrangendo todas as 
Promotorias de Justiça Criminais da Comarca de Belém;  
II – COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS – abrangendo todas as 
Promotorias de Justiça Cíveis da Comarca de Belém, exceto as Promotorias de Justiça de Ações 
Constitucionais e Fazenda Pública e de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público;  
III – COORDENADORIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E 
FAZENDA PÚBLICA – abrangendo a Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda 
Pública da Comarca de Belém;  
IV – COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS DE DEFESA COMUNITÁRIA E DA 
CIDADANIA – abrangendo a Promotoria de Justiça de Acidentes do Trabalho, a Promotoria de Justiça do 
Consumidor, a Promotoria de Justiça de Deficientes e Idosos, a Promotoria de Justiça do Meio 
Ambiente e do Patrimônio Cultural da Comarca de Belém; 

  V – COORDENADORIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS E 
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – abrangendo a Promotoria de Justiça de Direitos 
Constitucionais e do Patrimônio Público da Comarca de Belém;  
VI – COORDENADORIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – 
abrangendo a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Belém;  
VII – COORDENADORIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E DA 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 
abrangendo a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e a Promotoria de Justiça de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (Resolução nº 008/2006-MP-CPJ, de 
09 de novembro de 2006 – DOE de 14/11/2006);  
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VIII – COORDENADORIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DISTRITAL DE ICOARACI – 
abrangendo as Promotorias de Justiça do Distrito de Icoaraci.  
 
Art. 2º. Instituir, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, uma Coordenadoria de 
Promotorias de Justiça em cada uma das seguintes comarcas: Ananindeua, Castanhal, Marabá e 
Santarém.  
 
Art. 3º. Ressalvado o disposto no art. 4º desta Resolução, cada Coordenadoria de Promotorias de Justiça a 
que aludem os artigos 1º e 2º desta Resolução terá um Coordenador e um Vice-Coordenador designados 
por ato do Procurador-Geral de Justiça dentre os integrantes de lista tríplice formada consensualmente 
ou, não havendo consenso, mediante sorteio, pelos membros do Ministério Público lotados e/ou 
em exercício nas Promotorias de Justiça abrangidas pela respectiva Coordenadoria.  
 
Parágrafo Único. A formação da lista tríplice a que se refere o “caput” deste artigo será realizada, 
tanto na Comarca da Capital como nas Comarcas do Interior, em data única, designada pelo 
Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena do mês de dezembro, para mandato de um ano, com 
início no primeiro dia útil do ano seguinte e término em 31 de dezembro, vedada a recondução para o 
mandato subseqüente.  
 
Art. 4º. O Procurador-Geral de Justiça poderá designar 2 (dois) Promotores de Justiça lotados ou em 
exercício nas Comarcas com 3 (três) cargos de Promotor de Justiça relacionadas no Anexo I desta 
Resolução, para exercerem as funções de Coordenador e Vice-Coordenador.  
 
Parágrafo Único. Para o efeito do “caput” deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 3º e 
parágrafo único desta Resolução, salvo se não houver interessado em assumir essas funções. 
  
Art. 5º. Incumbe aos Coordenadores de Promotorias de Justiça, no âmbito da respectiva 
Coordenadoria:  
 
I – coordenar e integrar os trabalhos das Promotorias de Justiça que compõem a respectiva 
Coordenadoria;  
II – reunir trimestralmente, ou sempre que necessário, os Promotores de Justiça lotados ou em exercício nas 
Promotorias de Justiça, para, por decisão tomada consensualmente ou por maioria de votos, e 
devidamente registrada em ata que deverá ser encaminhada aos órgãos da Administração Superior do 
Ministério Público:  
 
a) fixar as orientações jurídicas para, sempre que possível, e ressalvado o princípio da independência 
funcional, uniformizar as manifestações processuais do Ministério Público no primeiro grau de 
jurisdição, dando ciência das diretrizes fixadas ao Procurador-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral 
do Ministério Público;  
b) organizar a escala de férias individuais dos Promotores de Justiça em cada Promotoria de Justiça a ser 
apresentada ao Procurador-Geral de Justiça para os fins previstos na Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça;  
c) propor ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de férias, licença ou afastamento de Promotor de 
Justiça de suas funções junto à Promotoria de Justiça por período superior a trinta dias, a convocação de 
Promotor de Justiça de entrância imediatamente inferior, para substituí-lo, inclusive ad referendum do 
Conselho Superior nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará;  
d) aprovar os programas ou planos de atuação das respectivas Promotorias de Justiça e outras 
propostas para inclusão nos instrumentos do planejamento estratégico e operacional do Ministério Público 
previstos na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, encaminhando-os ao Procurador-
Geral de Justiça;  
III – fornecer subsídios técnico-jurídicos às Promotorias de Justiça;  
IV – emitir pareceres em processos de interesse das Promotorias de Justiça abrangidas pela respectiva 
Coordenadoria, quando determinado por qualquer órgão da Administração Superior do Ministério Público;  
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V – sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a designação de Promotor de Justiça para o 
acompanhamento de inquéritos policiais e/ou procedimentos administrativos;  
VI – providenciar a substituição eventual de Promotores de Justiça para as audiências judiciais;  
VII – executar e supervisionar a execução das determinações e atos normativos emanados dos órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público;  
VIII – propor as medidas necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços das Promotorias de Justiça, 
inclusive mediante a utilização de processamento eletrônico de dados;  
IX – sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a constituição de equipes de Promotores de Justiça para 
o estudo de questões de maior complexidade;  
X – receber documentos e outros papéis que envolvam interesses das Promotorias de Justiça 
exclusivamente para o fim de:  
a) efetuar a distribuição prévia aos integrantes da respectiva Promotoria de Justiça, observadas 
as regras e formalidades da distribuição, estabelecidas em atos normativos editados pela 
Administração Superior do Ministério Público;  
b) encaminhar a quem deles deva conhecer em razão de atuação já vinculada em processos cíveis ou 
criminais;  
XI – intermediar, quando necessário, o relacionamento das Promotorias de Justiça com órgãos da 
Administração Pública;  
XII – estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em 
áreas afins às do Ministério Público, para a obtenção de dados técnicos especializados necessários 
ao desempenho das atividades das Promotorias de Justiça;  
XIII – prestar qualquer outro serviço de apoio externo às atividades das Promotorias de Justiça ou quando 
determinado pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público.  
 
Art. 6º. Cada Coordenadoria de Promotorias de Justiça terá os serviços auxiliares necessários ao 
desempenho de suas atribuições, cabendo ao Procurador-Geral de Justiça prover os referidos 
serviços de acordo com as disponibilidades materiais, financeiras e de pessoal do Ministério Público.  
 
Art. 7º. Havendo necessidade, por conveniência do serviço, de instituição de outras 
Coordenadorias de Promotorias de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça poderá submeter à deliberação do 
Colégio de Procuradores a proposta, de acordo com o preceituado no art. 50 e seu parágrafo único da LCE 
nº 057/2006.  
 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
ressalvados os mandatos dos atuais Coordenadores e Vice-Coordenadores, onde houver, que ficam 
prorrogados até 31 de dezembro de 2008.  
 
SALA DAS SESSÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARÁ, em Belém, em 22 de outubro de 2007.  
 

ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA  
Procurador-Geral de Justiça, em exercício.  

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL  
Corregedora-Geral do Ministério Público  

PEDRO PEREIRA DA SILVA 
CLAUDIO BEZERRA DE MELO 

ESTER DE MORAES NEVES DE OUTEIRO 
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 

ALAYDE TEIXEIRA CORREA 
DULCELINDA LOBATO PANTOJA 

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES 
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS  

ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO  
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER  



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 

PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PROCURADORIAS E PROMOTORIAS D E JUSTIÇA 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 70 

EDNA GUILHERMINA SANTOS DOS SANTOS  
MARIA DA GRAÇA AZEVEDO DA SILVA  

ANA LOBATO PEREIRA  
TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA  
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS 

 
ANEXO I 

QUADRO DAS COMARCAS COM 3 (TRÊS) CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 

Nº. 
ORD 

COMARCAS 

01 Abaetetuba 
02 Altamira 
03 Bragança 
04 Capanema 
05 Conceição do Araguaia 
06 Itaituba 

 (*) REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO D IÁRIO OFICIAL Nº 31042 de 
07/11/2007. 
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RESOLUÇÃO Nº 001/2008-MP/PGJ-CGMP, DE 24 DE ABRIL DE 2008 

 
Atualiza a Resolução n° 01/1997-MP/PGJ-CGMP, de 09 de 
maio de 1997, dispondo sobre as Pastas de documentos e 
Livros obrigatórios das Promotorias de Justiça. 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e a CORREGEDORA-GERAL  DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ , no uso de suas atribuições, nos termos, respectivamente, do art. 10, 
XII, e do art. 17, IV, da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 
dos Estados), e dos arts. 18, XII e 37, XIV “caput”, da Lei Complementar n° 057, de 06 de julho de 2006 (Lei 
Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) e, 
 
CONSIDERANDO a criação de novas Promotorias de Justiça com atuação nas áreas de: Defesa Comunitária 
e Cidadania; Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público; Direitos Humanos; Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher; 
 
CONSIDERANDO o aumento do número de procedimentos administrativos da área cível em geral, 
relacionados à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, havendo necessidade de registro próprio; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os serviços das Promotorias de Justiça, quanto à segurança 
dos documentos, continuidade e precisão nas informações; 
 
CONSIDERANDO, por fim, a natureza impessoal de documentos e papéis sob a guarda dos membros do 
Ministério Público, cuja transmissão aos imediatos ou eventuais sucessores deverá ser feita, observadas as 
cautelas necessárias, conforme dispõe o art. 154, XXVI da LCE 057/2006, 
 
RESOLVEM:  
 
Art. 1º - RECOMENDAR  aos Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, a abertura de 
Pastas e Livros, classificados conforme abaixo:  
I – PASTAS: 
MATÉRIA ADMINISTRATIVA:  

• Pasta nº 01 – Atos, Avisos, Portarias, Resoluções e demais normas emanadas dos Órgãos da 
Administração Superior do Ministério Público; 

• Pasta nº 02 – Plano de Atuação da Promotoria de Justiça, cópias de Relatórios de acompanhamento e 
demais Relatórios;   

• Pasta nº 03 – Legislações diversas; 
• Pasta nº 04 – Correspondências recebidas; 
• Pasta n° 05 – Correspondências expedidas; 
• Pasta nº 06 – Pautas de audiências;  
• Pasta nº 07 – Termos de declarações extrajudiciais; 

 
MATÉRIA CRIMINAL:  

• Pasta nº 08 – Cópias de requisições de inquéritos policiais, pedidos de arquivamento de peças 
informativas, pareceres; 

• Pasta nº 09 – Cópias de denúncias, alegações finais, razões, contra-razões recursais e libelos, além de 
outras manifestações processuais consideradas importantes; 

• Pasta nº 10 – Cópia dos Termos de visita a estabelecimento prisional, dos Quadros demonstrativos 
dos processos de presos provisórios e dos Quadros demonstrativos dos processos de execução dos 
presos condenados, onde houver; 

• Pasta nº 11 – Juizados Especiais Criminais, onde houver; 
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MATÉRIA CÍVEL:  

• Pasta nº 12 – Cópias referentes à ações ajuizadas, pareceres, pronunciamentos, além de outras 
intervenções processuais; 

• Pasta nº 13 – Acordos extrajudiciais referendados; 
• Pasta nº 14 – Juizados Especiais Cíveis, onde houver; 

 
MATÉRIA DE DEFESA COMUNITÁRIA E DA CIDADANIA:  

• Pasta nº 15 – Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural; 
• Pasta nº 16 – Consumidor; 
• Pasta nº 17 – Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência e Idosos; 
• Pasta nº 18 – Acidente do Trabalho; 
• Pasta nº 19 – Cópias de Relatórios de visitas a fundações, estabelecimentos educacionais e de saúde 

pública, que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência (art. 52, VIII 
da LOMP/Pa); 

 
MATÉRIA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS:  

• Pasta nº 20 – Portaria de inquéritos civis e de procedimentos preparatórios de inquéritos civis; 
promoções de arquivamento; termos de ajustamento de conduta, com cópias dos documentos 
comprobatórios da qualificação e representatividade legal do compromitente;  

• Pasta nº 21 – Proteção dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público; 
• Pasta nº 22 – Direitos Humanos; 

 
OUTRAS MATÉRIAS 

• Pasta nº 23 – Infância e Juventude; 
• Pasta nº 24 – Violência doméstica e familiar contra a mulher; 
• Pasta nº 25 – Matéria Eleitoral, onde houver; 
• Pasta nº 26 – Matéria Agrária, onde houver;   

 
II – LIVROS:   

• NATUREZA GERAL:  
a) protocolo geral de registro de documentos recebidos na Promotoria de Justiça (devendo conter 

número do registro de entrada, data, tipo de documento, interessado, assunto e encaminhamento); 
b) de registro único de cargas de notificações expedidas (devendo conter o número do documento, a 

data da entrega, campo para assinatura do servidor do MP); 
c) de registro único de cargas ao Promotor de Justiça dos processos e procedimentos das diversas 

áreas de atuação (devendo conter data da remessa ao PJ, número do procedimento, nome do PJ, 
campo para assinatura do PJ, data da baixa dos autos em devolução e campo para a assinatura do 
servidor da Promotoria de Justiça);  

d) de registro de atendimento ao público (devendo conter o nome, qualificação e endereço do 
interessado, breve relato do assunto e campo para assinatura do interessado) 

 
• NATUREZA CRIMINAL:   
a) de registro único de procedimentos administrativos instaurados, de natureza criminal (devendo 
conter número de registro, data, tipo de documento, qualificação do interessado, breve relato do objeto e 
desfecho); 
 
• TUTELA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS:   
a) de registro único de procedimentos administrativos instaurados de interesse individual 

indisponível (devendo conter número do registro, data, tipo de documento, área de atuação, nome do 
interessado, identificação do reclamado, Promotor de Justiça a quem foi distribuído e campo para 
observações); 
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• ÁREA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS:  
a) de registro único de representações e peças de informação (devendo conter número do registro, 

data, tipo de documento, área de atuação, qualificação do interessado, identificação do reclamado, 
Promotor de Justiça a quem foi distribuído e campo para observações); 

 
§ 1º – As Pastas e Livros obrigatórios indicados neste ato deverão ficar sob a responsabilidade do Promotor 
de Justiça investido no cargo da respectiva Promotoria de Justiça, sendo auxiliado na manutenção e 
conservação dos mesmos pelo servidor de apoio, devendo atentar, nos casos de afastamento do exercício, o 
estabelecido no Art. 154, XXV, da LCE 057/06, de 06/07/06. 
§ 2º – Os termos de abertura e encerramento dos Livros obrigatórios devem ser subscritos pelo Promotor 
de Justiça. 
§ 3° - Os Livros obrigatórios poderão ser substituídos por sistema de controle informatizado, a ser 
desenvolvido de maneira uniforme a todas as PJ’s. 

 
Art. 2º – As Promotorias de Justiça manterão sistema de controle de recebimento e devolução de autos 
judiciais e atendimento ao público, por Promotor de Justiça, onde houver mais de um cargo. 
Art. 3º – A manutenção em arquivo dos documentos discriminados no Art. 1º é obrigatória e deverá estar em 
conformidade com o “Guia rápido de arquivo”, criado pelo Serviço de Arquivo e  Documentação da 
Instituição. 
Art. 4º – Aos Grupos de Atuação Especial do Ministério Público se aplica, no que couber, a abertura das 
pastas e livros obrigatórios indicados no presente ato. 
Art. 5º – Os livros atualmente existentes nas Promotorias de Justiça devem ser adaptados às regras 
estabelecidas neste ato, a partir de sua vigência, não havendo necessidade de instauração de novos livros para 
manutenção da memória dos registros até então realizados. 
Art. 6º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
BELÉM – em 24 de abril de 2008.  
 
 

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA 
Procurador-Geral de Justiça 

 
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL 

Corregedora-Geral do Ministério Público 

 


