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O Ministério Público do 
Estado do Pará (MPPA), 
em cumprimento ao 

disposto no art. 179, § 3º, da 
Constituição do Estado do 
Pará , apresenta à Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará 
o seu Relatório de Atividades, 
relativo ao exercício de 2018, o 
planejamento para 2019, bem 
como as ações necessárias que 
não puderam ser inseridas no 
orçamento deste exercício.

O relatório foi estruturado de 
forma a apresentar ao Poder 
Legislativo um panorama 

geral sobre as atividades 
do Ministério Público, 
demonstrando as principais 
realizações das suas 
diversas áreas de 
atuação, dando ênfase 
para as ações finalísticas, 
que representam a sua 
missão institucional.

Sendo assim, o 
relatório foi dividido 
em sete itens, 
discorrendo para o 
exercício de 2018 
a importância das 
ações da instituição 
de maneira geral 
e contextualizada; 
apresentando 
o planejamento 

MPPA COM 
TRANSPARÊNCIA

Mensagem

estratégico e o orçamento; 
demonstrando o zelo que tem no 
relacionamento com a sociedade; 
destacando as principais 
atividades desenvolvidas no 
âmbito de suas áreas de atuação 
e apresentando o desempenho 
da gestão administrativa. Ao final 
foram evidenciadas as ações e 
necessidades para o exercício 
2019, cuja realização depende de 
recursos orçamentários e/ou de 
aprovação de projetos de lei em 
tramitação nesse legislativo. 

Este relatório tem grande 
valor para o Ministério Público, 
porque além de consolidar e 
registrar as ações institucionais 
são também um meio de 
se aproximar ainda mais da 
sociedade, através de seus 
representantes legitimamente 
eleitos, demonstrando suas ações 
de forma transparente.

Senhoras e Senhores 
Parlamentares, o Ministério 
Público do Estado do Pará 
apresenta à Assembleia 
Legislativa do Estado o seu 
Relatório de Atividades certo 
de que envidou todos os 
esforços para se desincumbir 
com eficiência da sua missão 
institucional de defender os mais 
caros interesses da sociedade do 
nosso Estado.

Gilberto Valente Martins
Procurador-geral de Justiça do Estado do Pará

O Ministério Público 
do Estado do Pará

1
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A principal razão da 
existência do Ministério 
Público é a “Defesa 

da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses 
sociais, individuais indisponíveis, 
assegurando o exercício pleno da 
cidadania”. Esta é a sua missão 
e, pautada no artigo 127 da 
Constituição Federal, a instituição 
foi, assim, alçada à condição de 
verdadeira guardiã das liberdades 
públicas e do Estado Democrático 
de Direito, devendo atuar na 
busca da concretização dos 
direitos fundamentais.

A construção de uma ordem 
jurídica justa é dever do Ministério 
Público, já que é considerada 
uma das instituições garantidoras 
do acesso à Justiça, extrapolando 
o formalismo do processo e 
direcionando sua atuação para 
a efetiva produção de justiça à 
sociedade.

Para o Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), 
é prioritário um modelo de 
Ministério Público com atuação 
extrajurisdicional para a 
efetividade da função resolutiva 
Em vista disso, expediu a 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO PARÁ

O Ministério Público

Recomendação 
nº 54, de 28 de 
março de 2017, 
que dispõe sobre 
a Política Nacional 
de Fomento à 
Atuação Resolutiva 
do Ministério Público 
brasileiro, e também a 
Carta de Brasília, que é uma 
tratativa sobre a modernização 
do controle da atividade 
extrajurisdicional pelas Corregedorias 
do Ministério Público brasileiro.

A atuação resolutiva do 
Ministério Público prestigia a ação 
colaborativa e em rede, buscando 
um desempenho conjunto ou 
compartilhado de Promotorias de 
Justiça, na busca de uma instituição 
mais eficiente em seus resultados.

Na busca de uma maior 
aproximação com a sociedade, 
o MPPA está presente 
em todas as regiões do 
Pará, utilizando-se dos 
instrumentos processuais 
e extraprocessuais na 
defesa dos interesses 
sociais e indisponíveis, 
por meio dos procuradores 
e promotores de Justiça.

Regiões administrativas

Presente em todo o Pará
O MPPA possui sedes em 

Belém e em município do inte-
rior, se fazendo presente em 
todas as regiões do estado. A 
instituição atua em demandas 
de diversas naturezas. O órgão 
tem suas atividades estrutura-
das no atendimento à socieda-
de por área de atuação.

Áreas de atuação
•	 Ações constitucionais e fazen-

da pública
•	 Agrária
•	 Cível
•	 Criminal
•	 Comunitária, Cidadania, Di-

reitos Constitucionais Funda-
mentais e Direitos Humanos

•	 Eleitoral
•	 Infância e juventude
•	 Patrimônio público e da 

Moralidade administrativa
•	 Violência doméstica contra 

a mulher
•	 Terceiro setor
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Planejamento 
estratégico e 
orçamento

A administração pública vem 
cada vez mais direcionando 
suas ações utilizando o 

planejamento estratégico como 
instrumento capaz de corrigir os 
possíveis entraves e estabelecer 
estratégias que permitam o 
fortalecimento institucional de 
modo a atender com efetividade 
as demandas sociais cada vez 
mais crescente e que exigem 
resposta em tempo hábil.

Nesse sentido, em 2018, 
foi institucionalizado o Comitê 
de Governança Estratégica 
do MPPA com objetivo de 
coordenar as ações de gestão 
entre as áreas do MPPA, 
compatibilizar as visões políticas 
e técnicas relativas à gestão 
institucional, além de priorizar 
o investimento de recursos no 
que for considerado estratégico, 
buscando com isso, a eficiência e 

2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento estratégico

eficácia organizacional e também, 
a disseminação de melhores 
práticas de gestão. Este órgão 
de governança é composto pelo 
Procurador-Geral de Justiça 
(Presidente), Corregedor-
Geral, Membro representante 
do Colégio de Procuradores de 
Justiça, Membro representante 
do Conselho Superior, Ouvidor-
Geral, Subprocurador-Geral para 
a área técnico-administrativa, 
Subprocurador-Geral para 
a área Jurídico-Institucional, 
representante dos Centros de 
Apoio Operacional e Coordenador 
da Comissão de Gestão do 
Planejamento Estratégico 
(COGEPE). 

Dentre as deliberações do 
Comitê, destaca-se a definição 
de diretrizes para a revisão 
do processo de planejamento 
institucional, que resultará na 

Objetivos estratégicos
  9  Aprimorar Política de Gestão e de Captação de Recursos Financeiros
12  Mapear, Racionalizar e Estruturar Sistemas e Processos
16  Alinhar os Planos de Ação/Atuação (objetivos, iniciativas e projetos) a Estratégia Institucional

construção do Plano Estratégico 
Institucional (PEI/MPPA), para 
o período de 2020 a 2029, em 
consonância com as estratégias 
de planejamento do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP) e do Governo do Estado 
do Pará, aí considerando o 
necessário nivelamento entre o 
Plano Plurianual e os respectivos 
Orçamentos anuais.

O PEI possibilitará ao 
Ministério Público do Estado 
do Pará, o fortalecimento 
da cultura de gestão por 
projetos, vez que, construído 
com base em diagnóstico que 
contará com a participação 
de membros, servidores e 
estagiários, apresentará em 
seu bojo a definição de projetos 
estruturantes, de metas e 
indicadores, voltados ao alcance 
da missão institucional.

Comitê de Governança Estratégica reunido em Belém2
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Planejamento estratégico

Mapa estratégico

MISSÃO
Defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais 
indisponíveis, assegurando o 
exercício pleno da cidadania.

Contribuir para viabilizar 
a participação social nos 
processos de decisão, 
formulação, execução e 
controle das políticas públicas 

Ampliar a proatividade das 
ações do MPPA

Aperfeiçoar a criação/
extinção de Procuradorias, 
Promotorias de Justiça e 
Unidades Administrativas

Aprimorar a 
comunicação 
interna 

Aprimorar 
relações 
com poderes 
constituídos e 
sociedade

Alinhar os planos de ação/atuação 
(objetivos, iniciativas e projetos) à 
estratégia institucional  

Assegurar 
recursos para o 
funcionamento e 
a modernização  

Garantir 
infraestrutura 
necessária à 
operação e à 
modernização  

Estimular a formulação, o acompanhamento e 
a fiscalização de políticas públicas, inclusive da 
gestão e controle de recursos públicos e sociais

Mapear, racionalizar e 
estruturar sistemas e processos

Aperfeiçoar a formação continuada 
dos integrantes do MPPA

Fortalecer o 
combate à 
corrupção e à 
improbidade 
administrativa 

Ampliar e 
aprimorar o 
desempenho 
do MPPA

Fortalecer e ampliar a atuação 
extrajudicial do MPPA

Aprimorar as normas 
que regulam o 
funcionamento da 
instituição

Propiciar Ambiente 
de Trabalho 
Saudável e 
Motivador

Assegurar 
Transparência 
da gestão e 
das ações do 
MPPA

Fortalecer a Instituição por meio 
da interação entre procuradores, 
promotores e servidores 

Ampliar a regionalização e a 
interiorização da ação institucional 

Aprimorar política 
de gestão e 
de captação 
de recursos 
financeiros

Assegurar 
adequado 
suporte 
logístico, 
inclusive de 
segurança 
institucional  

Otimizar a 
intervenção 
processual

Mapear 
competências

Estruturar e aperfeiçoar 
Sistemas de Gestão do 
conhecimento institucional  

Estabelecer políticas e canais 
efetivos de comunicação com a 
sociedade

Uniformizar 
rotinas

Garantir a 
implementação 
da Agenda 
Ambiental

Preservar a Integridade dos 
Sistemas e das Informações  

Implantar Política Eficiente 
para Gestão da Informação 

Aperfeiçoar Política, Métodos e 
Técnicas de Gestão com Pessoas

Expandir o 
conhecimento 
e a valorização 
da atuação do 
MPPA 

Garantir a 
defesa e a 
proteção do 
meio ambiente

VISÃO
Ser reconhecido como Instituição 
em permanente atuação em todo 
o Estado do Pará, na articulação 

das políticas públicas e na 
mediação dos conflitos sociais.

VALORES
Ética,  Probidade, Credibilidade, 
Independência,  Justiça Social, 
Transparência,  Imparcialidade; 

Responsabilidade sócioambiental, 
Acessibilidade, Celeridade, 

Efetividade, Eficiência

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

R
EC

U
R

SO
S

PR
O

C
ES

SO
S

R
ES

U
LT

A
D

O
S

PESSOAS, INOVAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

INTEGRAÇÃO E ALINHAMENTO

ORÇAMENTO, 
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

O orçamento do Ministério 
Público do Estado do Pará 
(MPPA) para o exercício 

2018, foi estruturado por ações 
e metas priorizadas na Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LDO) 
e é originário do planejamento 
de médio prazo, que é o Plano 
Plurianual (PPA), elaborado à 
luz do planejamento estratégico 
da instituição, sendo que 
foram destinados recursos 
orçamentários na ordem de R$ 
568.957.261,99 (quinhentos 
e sessenta e oito milhões, 
novecentos e cinquenta e sete 
mil, duzentos e sessenta e um 
reais e noventa e nove centavos) 
para o exercício, conforme 
discriminado na tabela abaixo.

Conforme se pode observar 
no quadro abaixo, 75,60% dos 
recursos orçados são relativos 
a despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais, em função 
do MPPA ser uma instituição 
prestadora de serviços, o que 
se reflete na programação 
orçamentária como forma de 
atender as expectativas da 

2.2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

sociedade por um MPPA mais 
próximo e permanente.

Atualmente, constam no 
quadro de pessoal ativo do 
MPPA 347 membros (entre 
procuradores e promotores de 
Justiça) com o apoio institucional 
de 1.567 servidores. Analisando 
a população estimada do 
Estado do Pará para 2018 
que, segundo o IBGE, foi de 
aproximadamente 8.513.497 
(Oito milhões, quinhentos e treze 
mil e quatrocentos e noventa 
e sete) pessoas, para 100 mil 
pessoas, existem apenas 4,63 
membros do MPPA atendendo 
as demandas sociais, segundo 
a revista do CNMP “Ministério 
Público - Um retrato 2018”, o que 
demonstra uma necessidade 
de fortalecimento da política 
orçamentária no sentido de 
permitir que esse quadro de 
pessoal seja ampliado.

Entretanto, o MPPA tem que 
ser eficiente e, considerando os 
tempos de crise econômica, a 
instituição procurou fazer mais 
com menos, intensificando o 

investimento em qualificação 
de pessoal, manutenção e 
adaptação das estruturas 
existentes, executando 92,63% 
do total da despesa orçamentária 
programada para o exercício de 
2018.

No que se refere a parcela 
dos recursos do tesouro estadual, 
segundo a Lei nº 8.757, de 14 de 
agosto de 2018 - LDO/2018, a 
proposta orçamentária do MPPA, 
deve ser elaborada a partir da 
incidência do percentual de 
5,15% sobre a Receita Líquida 
Resultante de Impostos (RLRI), 
cuja cálculo deve se basear nas 
receitas resultantes de impostos 
de competência estadual 
e os impostos transferidos 
constitucionalmente pela União ao 
Estado, deduzidas as despesas 
de caráter extraordinário, as 
transferências constitucionais 
aos municípios, a parcela 
dos recursos vinculados a 
manutenção do ensino, e as 
ações e serviços públicos de 
saúde, nos termos do art. 212, § 
1º da Constituição Federal.
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Planejamento estratégico

Sendo assim, com recursos do tesouro estadual, foram orçados para o exercício de 2018 o montante 
de R$ 497.888.833,73 (Quatrocentos e noventa e sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e 
trinta e três reais e setenta e três centavos), cuja distribuição por grupo de despesa se configura conforme 
abaixo exposto:

Nesta perspectiva, o maior volume de execução da despesa se repete, demonstrando que a despesa 
com Pessoal e Encargos Sociais foi o maior gasto do MPPA no exercício, financiado com recursos do te-
souro estadual, tendo sido executado quase que a totalidade dos recursos repassados e apropriados a essa 
finalidade (99,79%), impactando fortemente no resultado total da execução orçamentária que foi de 99% 
dos recursos do tesouro orçados para o MPPA em 2018. Ressalta-se que os recursos do tesouro estadual 
financiaram 93,51% das despesas ministeriais em 2018, conforme demonstrado no quadro abaixo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 20, inciso II, alínea d, fixa o limite de gastos do Ministério 
Público dos Estados com Pessoal e Encargos Sociais em 2% da Receita Corrente Líquida, em cada período 
de apuração.

A RCL consiste no somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agrope-
cuárias, de serviços, de transferências correntes e de outras receitas correntes, deduzidos nos Estados os 
valores das transferências constitucionais.

Segundo o Relatório de Gestão Fiscal do período de janeiro/2018 a dezembro/2018, o Demonstrativo de 
Despesa com Pessoal aponta que o MPPA obteve o percentual gasto com essa despesa de 1,86% sobre a 
RCL, portanto, abaixo do limite prudencial que é de 1,90%.

Para 2019 foram programados recursos orçamentários na ordem de R$ 531.707.240,00 (Quinhentos e 
trinta e um milhões, setecentos e sete mil e duzentos e quarenta reais), considerando todas as fontes que 
financiam o orçamento desta instituição ministerial. Desse montante, 71,39% serão destinados às despesas 
com pessoal e encargos sociais, conforme abaixo demonstrado.

A previsão do repasse de recursos do tesouro estadual representa 99,10% dos recursos que irão finan-
ciar as despesas ministeriais de 2019.  Da mesma forma, conforme pode-se observar no quadro abaixo, a 
maior parte dos recursos serão aplicados com despesas de pessoal e encargos sociais, demonstrando que 
esse grupo de despesa absorve 72,04% do orçamento financiado com a referida fonte:
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Áreas de atuação

É função do Ministério Público 
do Estado do Pará atuar 
nos processos judiciais 

e procedimentos extrajudiciais 
relacionados às questões 
agrárias, agrícolas e fundiárias, e 
demandas que envolvam conflitos 
coletivos relacionados à terra 
em área rural. Nesse contexto, 
o Núcleo de Questões Agrárias 
e Fundiárias – NAF e o Grupo 
de Trabalho Conflito Agrário e 
Fundiário do Estado Pará - GT 
Agrário, vinculados ao Centro de 
Apoio Operacional Cível (CAO 
Cível), desempenham importante 
papel no aperfeiçoamento 
e atuação institucional. O 
NAF funciona como espaço 
institucional permanente de 
debate, enfrentamento e auxílio 
aos promotores agrários e demais 
membros no tratamento dos 
conflitos pela posse e uso de 
terras no Estado. O GT Agrário 
foi criado para analisar, discutir 
e instrumentalizar questões que 
abrangem conflitos agrários e 

3.1. AGRÁRIO

fundiários.
Considerando a extensão 

territorial do Estado do Pará, 
a atuação agrária do MPPA é 
dividida em cinco regiões: 1ª 
Região-Castanhal; 2ª Região-
Santarém; 3ª Região-Marabá; 
4ª Região-Altamira; 5ª Região-
Redenção. Em 2018, houve a 
primeira sessão pública para 
chamamento de Organização 
da Sociedade Civil (OSC) 
interessada em ser parceira 
na execução de um projeto 
inovador de gestão de conflitos 
territoriais rurais no Pará visando 
à modernização da gestão 
fundiária, agrária e ambiental nas 
1ª e 2ª regiões agrárias do Pará 
por meio da expansão do Sistema 
de Informações Geográficas e 
Fundiárias (SIG-F) e da criação 
e implantação de duas Câmaras 
de Tratamento de Conflitos 
Agrários e Fundiários (CTCAF) 
nas Promotorias de Justiça com 
atribuição nas referidas regiões 
agrárias. 

Por meio do Termo de 
Colaboração 01/2018, foi 
selecionada a Fundação de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
– FAPEAD que prestará apoio ao 
MPPA na execução do Projeto: 
Gestão de Conflitos Territoriais 
Rurais. Projeto inovador, 
através dele há incentivo 
para uso dos mecanismos de 
autocomposição, de acordo 
com as diretrizes do Conselho 
Nacional do Ministério Público, 
com vista à boa qualidade dos 
serviços, à disseminação da 
cultura de pacificação, à redução 
da litigiosidade, à satisfação 
social, ao empoderamento 
social e ao estímulo de soluções 
consensuais.

Na esteira do contínuo 
aperfeiçoamento de sua 
atuação agrária, o Colégio de 
Procuradores aprovou o Plano 
Estratégico de Atuação do 
Ministério Público nas Questões 
Agrárias e Fundiárias (PEAF) para 
o biênio 2018/2019 constituindo-

Principais ações de 2018
Projeto do Ministério Público promove cidadania rural nos assentamentos
A Promotoria de Justiça da região agrária de Marabá executou o projeto “Promovendo Cidadania 
Rural nos assentamentos da Região Agrária de Marabá”. O público-alvo foram trabalhadores rurais em 
projetos de assentamentos, localizados em municípios que integram a região agrária. O objetivo foi 
conhecer a realidade dos projetos de assentamentos estaduais e federais nos municípios da região; 
contribuir para atender demandas específicas dos assentados; fomentar a concessão de créditos e 
investimentos na infraestrutura e viabilizar a atuação articulada entre a Promotoria de Justiça Agrária 
da Região de Marabá e as demais Promotorias de Justiça que atuam na região. 

Áreas de atuação3
Objetivos estratégicos
18 Ampliar a Regionalização e a Interiorização da Ação Institucional
22 Ampliar a Proatividade das Ações do MP/PA
23 Fortalecer e Ampliar a Atuação Extrajudicial do MP/PA
26 Estabelecer Políticas e Canais Efetivos de Comunicação com a Sociedade
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas
29 Garantir a defesa e a proteção do Meio Ambiente



Principais ações de 2018
Ministério Público promove ação social com emissão de documentos
Promotoria de Justiça de Registros Públicos promoveu a Ação Social “O Registro de Nascimento e os 
Direitos de Cidadania” com objetivo de emitir, gratuitamente, documentos à população. O referido even-
to iniciou com palestra proferida por promotores de justiça que esclareceram dúvidas e conscientizaram 
as pessoas sobre a emissão, correção dos registros públicos e sua adequada conservação. Foram 
oferecidos serviços totalmente gratuitos de emissão da 1ª certidão, 2ª via de certidões de nascimento, 
casamento e óbito, bem como a retificação de registros com o objetivo de corrigir pequenos erros na 
certidão. 
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se no instrumento de planejamento norteador 
da Instituição para o enfrentamento de 
conflitos agrários e fundiários do Estado no 
período. Vale destacar que sua elaboração 
contou com a participação dos Promotores de 
Justiça integrantes do GT Agrário que durante 
o ano de 2017 realizou inúmeras reuniões 
para debater ações para implementação do 
plano. 

Não obstante a participação de entidades 
públicas na formulação de políticas agrárias, 
é preocupação constante do MPPA inserir 
a sociedade nos debates que envolvem sua 
atuação. Por meio de audiência pública a 
região agrária do oeste do Pará realizou 
a instalação do Fórum permanente com 
a sociedade civil objetivando estabelecer 
um ambiente de discussão das demandas 
sobre os temas agrários e fundiários dos 
municípios daquela região. O Fórum se reúne 
periodicamente para atuar na articulação, 
mediação e prevenção dos conflitos, além 
de possibilitar a troca de informações entre 
os participantes. A adesão dos movimentos 
sociais garante que o Fórum seja um espaço 
democrático e possibilite o diálogo numa região 
onde a questão fundiária é complexa, com 
populações que necessitam ser ouvidas e ter 
espaço para apresentar suas demandas que 
fomentarão políticas públicas na área rural.

Visando ampliar e unificar as tecnologias 
e dados disponíveis para o monitoramento 
de terras, o CAO Cível estreitou laços com 
o Laboratório de Integração de Informações 
Agrárias, Econômicas e Ambientais 
para Análise Dinâmica da Amazônia 
(IntegraData Amazônia), vinculado à reitoria 
da Universidade Federal do Pará, com a 
finalidade de participar de apresentação 
do Sistema Geográfico de Informações 
Fundiárias (SIG Fundiário). O objetivo é a 
apropriação do desenvolvimento do referido 
sistema, o qual é utilizado como plataforma 
de um banco de dados, que contém 
dados fundiários e tem como premissa o 
compartilhamento das informações entre 
várias instituições.

Outra parceria relevante na questão 
agrária foi obtida com o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 
pela qual, durante o ano de 2018 ocorreram 
diversas reuniões de trabalho, inclusive 
com o Ouvidor Agrário, com objetivo de 
fomentar e estender políticas sociais na área 
do campo, envolvendo habitação, saúde, 
acesso a créditos, mobilidade, dentre outros 
instrumentos aplicáveis para a melhoria na 
qualidade de vida na área rural. 

Audiência Pública delibera expansão da rede 
elétrica às zonas rurais
Em decorrência das inúmeras reclamações 
recebidas das populações rurais que vivem no 
município de Garrafão do Norte, sobre ausên-
cia de energia elétrica, a Promotoria de Justiça 
organizou audiência pública com a comunidade 
para colher informações sobre a questão. Dentre 
elas foi definido que as Centrais Elétricas do Pará 
(Celpa) deverá realizar ação social para promover 
o cadastro das famílias residentes nas zonas ru-
rais dos municípios de Garrafão do Norte e Nova 
Esperança do Piriá, no nordeste paraense. A falta 
de energia elétrica nas zonas rurais dos municí-
pios decorre do descumprimento do Programa do 
Governo Federal denominado “Luz para Todos”, 
regulado através do Decreto 7.520/11, que ense-
jou a instauração das Notícias de Fato pertinentes 
às reclamações formuladas por consumidores 
que não foram contemplados com o programa.

MPPA pede segurança a regiões agrárias de 
Trairão
Com objetivo de conter as constantes ameaças 
sofridas por agricultores e lideranças comunitárias 
que vivem em assentamentos rurais no município 
de Trairão, no oeste do estado, a Promotoria de 
Justiça Agrária solicitou à Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP) 
que reforçasse a segurança em locais daquela 
região onde existem conflitos pela posse de ter-
ras, assim como a polícia investisse em ações de 
inteligência para apurar crimes e verificar fraudes 
em relação ao cadastro ambiental rural e aos 
registro públicos.

Instituições debatem proposta de política 
estadual de manejo florestal comunitário
O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da 
Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-
BIO) apresentou ao Ministério Público do Estado 
do Pará e representantes de entidades científicas 
e movimentos sociais, os resultados obtidos nas 
rodadas de reunião e consulta pública realiza-
das acerca da proposta de Decreto destinado a 
instituir no Estado a Polícia de Manejo Florestal 
Comunitário e Familiar. O tema é acompanhado 
pela Promotoria de Justiça Agrária da 1ª Região, 
em procedimento administrativo que cobra do 
Estado do Pará o estabelecimento de uma políti-
ca pública que atenda às demandas de povos e 
comunidades tradicionais, assim como de agricul-
tores familiares que tem no manejo florestal uma 
importante atividade econômica.

A área de atuação cível 
do Ministério Público é 
ampla e abrange temas 

como: família; registros públicos, 
resíduos e casamentos; tutela das 
fundações, entidades de interesse 
social, falência e recuperação 
judicial e extrajudicial; órfãos, 
interditos e incapazes. 

Os membros do Ministério 
Público possuem atribuições 
judiciais e extrajudiciais nos 
processos e procedimentos em 
cada uma dessas áreas. Em 
Belém, há promotorias de justiça 
específicas para cada uma 
delas, nos outros municípios, 
tendo em vista conjunturas 
socioeconômicas, nem sempre 
é possível criar promotorias 
especializadas. Nestes casos as 
atribuições competem a qualquer 
outro membro, sem necessidade 
de cargo específico para atuação.

Nessa seara, o Centro 
de Apoio Operacional Cível 
(CAO Cível) exerce importante 
contribuição, pois contempla cada 
um dos temas cíveis no sentido 
de estimular a integração e o 

3.2. CÍVEL

intercâmbio entre órgãos internos 
e externos, assim como remeter 
informações técnico-jurídicas aos 
órgãos de execução, sem caráter 
vinculativo.

Considerando sua 
abrangência e a necessidade 
de descentralizar sua atuação, o 
CAO Cível possui 3 (três) grupos 
de trabalho, são eles: o Grupo 
de Trabalho Conflitos Agrários 
e Fundiários no Pará - GT 
Agrário, já apresentado no item 
anterior; o Grupo de Trabalho da 
Bacia do Tapajós - GT Tapajós 
composto pelos Promotores 
de Justiça com atuação nos 
municípios que integram a 
Bacia Hidrográfica do Tapajós 
(Juruti, Santarém, Belterra, Mojuí 
dos Campos, Aveiro, Placas, 
Itaituba, Rurópolis, Trairão, 
Jacareacanga e Novo Progresso) 
para atuação na prevenção, 
remediação, compensação e 
responsabilização de danos 
agroambientais de cunho 
regional; Grupo de Trabalho 
da Bacia do Xingu - GT Xingu 
instituído visando à tutela coletiva 

das demandas desencadeadas 
pelos impactos socioambientais 
decorrentes de implantações de 
atividades e empreendimentos na 
região de abrangência da Bacia 
do Rio Xingu (Anapu, Altamira, 
Brasil Novo, Medicilândia, 
Gurupá, Porto de Moz, São Félix 
do Xingu, Senador José Porfírio, 
Vitória do Xingu) e do Plano 
de Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Xingu (Pacajá, 
Placas e Uruará).

Ademais, ainda existem dois 
núcleos: Núcleo de Questões 
Agrárias e Fundiárias – NAF, com 
atuação na área agrária, conforme 
mencionado no tópico relacionado 
àquela área de atuação; e o 
Núcleo do Terceiro Setor, com 
a finalidade de oferecer suporte 
técnico/administrativo aos 
integrantes do Ministério Público, 
em especial às Promotorias de 1ª 
e 2ª entrância, no combate a atos 
de corrupção e de improbidade 
administrativa praticados por 
agentes públicos e entidades de 
interesse social do terceiro setor 
que utilizam recursos públicos.

Objetivos estratégicos
18 Ampliar a Regionalização e a Interiorização da Ação Institucional
22 Ampliar a Proatividade das Ações do MP/PA
23 Fortalecer e Ampliar a Atuação Extrajudicial do MP/PA
26 Estabelecer Políticas e Canais Efetivos de Comunicação com a Sociedade
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas
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Grupo Y. Yamada e Fundação Yamada
Promotoria de Justiça de Falências e Recuperação 
Judicial participou da Assembleia Geral de Credores 
(AGC) do Grupo Y. Yamada (foto) onde as Classes 
de Credores aprovaram o Plano de Recuperação 
Judicial da empresa devedora, na tentativa de 
reestruturá-la para evitar a falência. Por outro lado, 
o Ministério Público, por meio de Ação Civil Pública 
(ACP), requereu a extinção da Fundação Yama-
da, em decorrência de não estar mais exercendo 
nenhuma das finalidades de prestação de serviço 
público social ligados ao meio ambiente, cultura e 
desportos, bem como a inexistência de prestações 
de contas nos moldes do Código Civil Brasileiro e 
Decreto Lei 41/66. A ACP visa também a apuração 
de responsabilidade dos gestores pelo desfazimento 
do patrimônio da entidade que em verdade pertence 
à coletividade e não do seu instituidor.

Promotoria oferece curso sobre cuidados ao 
exercer a curatela
A Promotoria de Justiça de Órfãos, Interditos e 
Incapazes promoveu o Curso de Curadores, dire-
cionado à membros da área cível e pessoas que 
receberam judicialmente a incumbência de curado-
res. O objetivo foi adequar a atuação dos curadores 
às normativas que regem o exercício do encargo, 
especialmente considerando as inovações trazidas 
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) e pelo Novo Código de Processo Civil 
(NCPC). O evento é programado anualmente e faz 
parte do Plano de Atuação da Promotoria de Justiça.

Ministério Público realizou inspeção à Fundação 
Dionísio Hage
Promotoria de Justiça das Fundações Privadas, As-
sociações de Interesse Social, Falência e Recupera-
ção Judicial e Extrajudicial realiza visitas periódicas 
às fundações, associações, entre outras entidades 

que recebem recursos públicos. A Fundação Dio-
nísio Hage está inserida na esfera privada e conta 
com o apoio público para as suas atividades na área 
da educação. A visita teve o objetivo de averiguar 
como anda o funcionamento e pontuar o que está 
sendo executado com eficácia, o que necessita ser 
ajustado, bem como a aplicação dos recursos públi-
cos nos serviços prestados pela Fundação.

Ministério Público visita e aprova a gestão da 
Fundação Lar Fabiano de Cristo
Promotoria de Justiça das Fundações Privadas, 
Associações de Interesse Social, Falência e Recu-
peração Judicial e Extrajudicial realizou visita de 
inspeção na Fundação Lar Fabiano de Cristo com 
o objetivo de verificar se as atividades filantrópicas 
exercidas pela entidade e a finalidade para a qual 
foi criada estão realmente sendo atendidas. A visita 
fazia parte do calendário de visitas da promotoria e 
constatou que a gestão está organizada e com as 
atividades de acordo com sua finalidade social.

Ministério Público promoveu palestra com tema 
“Conversa sobre Direito de Família”
Promotoria da Justiça da Família promoveu palestra 
com o tema “Conversa sobre Direito de Família” em 
escola municipal para abordar assuntos referente à 
alimentos, guarda e direito de convivência e investi-
gação de paternidade. A atividade está relacionada 
ao Plano de Atuação da Promotoria para o biênio 
2018/2019.

Ministério Público promoveu evento “Goleada da 
Filiação”
A Promotoria de Justiça de Família realizou o evento 
‘Goleada da Filiação”. A iniciativa é mais uma etapa 
do projeto “Defesa da Filiação nas Escolas Públi-
cas de Belém” que visa assegurar às crianças e 
adolescentes o direito à paternidade e o direito de 
conhecer suas raízes, ao conscientizar mães e pais 
sobre a importância e o direito que toda criança e 
adolescente têm, de verem declarada a paternidade 
em seu registro civil de nascimento. Além disso, é 
um momento de sensibilização de pais e supostos 
pais de crianças e adolescentes sobre a importância 
emocional e social da paternidade responsável.

Ministério Público e Defensoria Pública promo-
veram edição do Projeto #Eureconheço
Parceria entre Promotoria de Justiça, Defensoria 
Pública e outras entidades realizaram em esco-
las municipais do município de Marabá mais uma 
edição do Projeto #Eureconheço com objetivo de 
realizar reconhecimentos voluntários de paternidade, 
Termos de Alegação de Paternidade com realização 
de exame de DNA, encaminhamentos para realiza-
ção de conciliações no Ministério Público, além de 
atendimentos jurídicos e orientações diversas.

Promotor Sávio Brabo durante assembleia

Principais ações de 2018
Promotores acompanham inquéritos que apuram sequência de crimes na capital
A Procuradoria-Geral de Justiça designou um grupo de promotores de Justiça criminais com atuação 
no controle externo da atividade policial, política pública de segurança e tribunal do júri para acompa-
nhar os inquéritos policiais instaurados para apurar a sequência de casos de violência registrados em 
Belém no 1º semestre de 2018. A escalada da violência sempre foi uma preocupação do Ministério 
Público e os esforços foram direcionados para a adequada elucidação dos fatos e aprimoramento da 
política de segurança pública. Inclusive o Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado (GA-
ECO), Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e Centro de Apoio 
Operacional Criminal do Ministério Público do Pará deram apoio às investigações.

Na área criminal o Ministério 
Público sempre teve sua 
principal área de atuação. 

Através dela a instituição externa 
suas competências no que se 
refere a matérias relacionadas ao 
direito penal e processual penal 
que de um modo geral estão 
relacionadas ao cometimento de 
crimes. No âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará 
as medidas destinadas ao 
combate, prevenção e controle da 
criminalidade são divididas nas 
seguintes áreas: Controle Externo 
da Atividade Policial; Crimes 
Contra a Ordem Tributária; 
Criminal Comum; Entorpecentes; 
Execuções Penais, Penas e 
Medidas Alternativas; Militar; 
Tribunal do Júri.

A subdivisão em áreas de 
atuação visa otimizar os trabalhos 
ministeriais, principalmente 
em localidades com elevada 
densidade demográfica 
que naturalmente tendem a 
possuir maior complexidade 
em demandas judiciais e 
extrajudiciais. Em que pese, 
a existência de promotorias 
criminais especializadas em 
vários municípios, aqueles que 

3.3. CRIMINAL

porventura não possuam tal 
ramificação, a competência para 
atuar pode recair em qualquer 
promotor de justiça, de forma 
que a sociedade não fique 
desguarnecida da proteção 
conferida pela instituição.

A questão da criminalidade, 
em especial no plano da 
segurança pública é tema que 
ocupa diariamente a pauta da 
imprensa no Brasil. O Estado do 
Pará, infelizmente, ocupa uma 
incômoda posição dentre os 
estados mais violentos do país.

Nesse contexto, em 2018 
o MPPA atuou principalmente 
no estreitamento das relações 
com outros órgãos e a própria 
sociedade civil com o intuito 
de construir soluções para o 
problema, em temáticas que 
envolvem o sistema carcerário, 
crime organizado, crimes de 
trânsito, violência urbana etc. 

Com o objetivo de congregar 
os diferentes assuntos envolvidos 
na sua atuação criminal, o 
Ministério Público, através do 
Centro de Apoio Operacional 
Criminal, agiu na articulação de 
diversas iniciativas, fossem elas 
oriundas dos próprios órgãos de 

execução ou mesmo de atores 
externos à instituição. Reuniões 
de trabalho com representantes 
de órgãos públicos com atuação 
na área criminal, segurança 
pública e direitos humanos foram 
constantes em 2018.

O diálogo permanente foi 
fundamental para a construção 
de soluções para o grave 
problema da criminalidade no 
Estado do Pará. Instituições 
como o Ministério Público Federal 
(MPF), Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e Defesa 
Social (SEGUP), Polícia Civil 
(PC), Polícia Militar (PM), Guarda 
Municipal, Centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves (CPC 
Renato Chaves) e Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará (TJPA) 
foram parceiras em debates 
relacionadas ao enfrentamento 
de crimes dolosos contra a vida, 
maior agilidade na tramitação 
de inquéritos policiais e perícias 
técnicas, bloqueio de celulares 
em presídios, levantamento 
de dados estatísticos sobre 
violência no Pará, implantação 
dos Conselhos Municipais de 
Segurança Pública, apenas para 
citar alguns exemplos.

Objetivos estratégicos
22 Ampliar a Proatividade das Ações do MP/PA
23 Fortalecer e Ampliar a Atuação Extrajudicial do MP/PA
26 Estabelecer Políticas e Canais Efetivos de Comunicação com a Sociedade
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas
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Ministério Público e a Defensoria debatem 
melhorias no sistema carcerário em Redenção
Promotores de Justiça e Defensores Públicos de 
Redenção discutiram soluções para redução da po-
pulação carcerária do município. O êxito da iniciativa 
permitiu que se abrisse um canal de interlocução 
com outras instituições, como a Superintendência da 
Polícia Civil, Diretoria do presídio local e o próprio 
poder judiciário. Entre os avanços que foram identifi-
cados, tanto judicial como extrajudicialmente, estão 
a juntada periódica do atestado de pena atualizado 
dos presos sentenciados, informações periódicas 
sobre as remissões por estudo ou trabalho de pre-
sos, realização de assistência à saúde dos presos e 
juntada dos documentos de identificação aos pron-
tuários. A iniciativa também visa reunir esforços com 
outros órgãos que compõem o sistema criminal.

Acusados na operação “Navalha na Carne” vão a 
julgamento 
Acusados de diversos homicídios ocorridos na re-
gião metropolitana de Belém entre os anos de 2005 
e 2007 foram a julgamento em 2018. O trabalho 
de investigação conjunta entre Ministério Público, 
Polícia Civil e Polícia Militar resultou na operação 
“Navalha na Carne” em que identificou a existên-
cia de uma organização criminosa formada, dentre 
outros, por policiais civis e militares envolvidos em 
corrupção. O grupo agia sob o pretexto de oferecer 
proteção à traficantes, homicidas e assaltantes que 
por não “pagarem pelos serviços” acabavam sendo 
mortos pelo grupo.

Investigação de autoridades pelo Ministério 
Público não precisa mais de autorização prévia
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de-
cide que Membros do Ministério Público do Estado 
do Pará não necessitam de autorização prévia do 
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para investigar 
criminalmente autoridades com foro privilegiado. 
Tal decisão foi decorrente de procedimento de 
controle administrativo elaborado pelo Procurador-
Geral de Justiça do Estado do Pará que questionou 
um dispositivo do regimento interno do tribunal. O 
resultado direto da medida será maior agilidade nos 
procedimentos instaurados pelo MPPA que investi-
gam suspeitas de crimes cometidos por autoridades 
como prefeitos, deputados, magistrados e outros.

Promotoria Criminal propõe criação de banco de 
dados de estatísticas criminal na capital
Promotores de Justiça Criminais com atuação em 
Belém propuseram a criação de um banco de dados 
de estatísticas criminais, contendo o perfil socioe-
conômico dos acusados, assim como outras infor-
mações que facilitem a identificação e contribuam 
para análise e planejamento da atuação institucio-
nal, como informações pessoas dos acusados, dos 

inquéritos e dos processos daqueles que cometeram 
delitos, inclusive a localização geográfica e demais 
circunstâncias do crime. A proposta foi composta por 
sugestões que levaram em consideração experi-
ências exitosas em outros Ministério Públicos e de 
diagnósticos sobre a segurança pública no Brasil. A 
iniciativa é fruto dos debates que nortearam o Plano 
de Atuação das Promotorias Criminas da capital 
para o biênio 2018/2019.

Procurador-geral Gilberto Martins coordena reunião

Ministério Público do Estado do Pará recebe 
integrantes do Conselho Nacional de Direitos 
Humanos
A Procuradoria-Geral de Justiça coordenou reu-
nião (foto) com integrantes do Conselho Nacional 
de Direitos Humanos, motivada pelo recebimento 
de várias denúncias relativas à violação de direitos 
humanos no interior e na capital, para tratar sobre as 
medidas e ações que o Ministério Público do Estado 
do Pará tomou em relação aos crimes que envolvem 
conflitos agrários no Estado, as chacinas urbanas 
com envolvimento de policiais e a poluição dos rios 
de Barcarena causada pela empresa Hydro.

Ministério Público do Estado do Pará recebe 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
da Câmara Federal integrantes do Conselho 
Nacional de Direitos Humanos
A Procuradoria-Geral de Justiça recebeu cinco 
deputados da Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias da Câmara Federal para tratar de temas es-
pecíficos como: a violência na Região Metropolitana 
de Belém, as mortes ocorridas na rebelião no Centro 
de Recuperação Penitenciário do Pará III, em Santa 
Izabel do Pará, a prisão do Padre José Amaro Lopes 
de Souza, conflitos de terra no Estado, poluição 
causada pelo lixão de Marituba e os vazamentos de 
rejeitos da Hydro Alunorte que atingiram o município 
de Barcarena.

Numa democracia, 
como ocorre no Brasil, 
o processo eleitoral 

é um ato de cidadania de 
fundamental importância. Por 
meio dele escolhemos nossos 
representantes e governantes que 
elaboram e executam leis que 
interferem diretamente em nossas 
vidas. 

Como defensor do regime 
democrático, o Ministério Público 
tem legitimidade para intervir no 
processo eleitoral, atuando em 
todas as fases: inscrição dos 
eleitores, registro de candidaturas, 
campanhas, propaganda eleitoral, 
votação, diplomação dos eleitos. 
Ciente do momento histórico 
vivenciado pelo país, a instituição 
envidou esforços no sentido 
de se aproximar da sociedade, 
explicando a importância da 
atuação ministerial para o 
sucesso das eleições de 2018.

Nesse contexto, o MP exerce 
papel importante, fiscalizando 
a regularidade, lisura do 
processo eleitoral e zelando 
pela correta aplicação das 
leis eleitorais. A instituição é a 
própria voz da sociedade perante 
a Justiça Eleitoral, buscando 

3.4. ELEITORAL
Objetivos estratégicos
24 Aprimorar Relações com Poderes Constituídos e Sociedade
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas
31 Expandir o conhecimento e a valorização da atuação do MP/PA

o fiel cumprimento da lei e a 
imparcialidade na condução 
dos atos judiciais eleitorais. Sua 
intervenção ocorre em todas 
as instâncias do Judiciário, em 
qualquer época, havendo ou 
não eleição, podendo ser parte 
(propondo ações) ou fiscal da lei 
(oferecendo parecer).

Através do Centro de Apoio 
Operacional de Defesa dos 
Direitos Constitucionais e 
Interesses Difusos e Coletivos, 
que dentre as várias matérias de 
atuação conta com atribuições 
específicas na área eleitoral, os 
promotores eleitorais contaram 
com uma estrutura de apoio que 
organizou, durante o ano de 
2018, eventos de capacitação em 
matéria eleitoral, disponibilizou 
orientações, pesquisas 
doutrinárias e jurisprudenciais 
através de e-mail, ligações 
telefônicas, aplicativos de 
mensagens e outras formas 
que permitissem a troca de 
ideias de maneira simultânea, 
principalmente para promotores 
de justiça com atuação em 
municípios distantes da capital.

Temas como propaganda 
extemporânea, captação ilícita de 

sufrágio, condutas vedadas aos 
agentes públicos, movimentação 
ilegal de recursos de campanha, 
representação eleitoral, recurso 
contra a expedição de diploma, 
ação de impugnação de mandato 
eletivo, inelegibilidades, entre 
outros temas, foram abordados 
em capacitações com a 
finalidade de subsidiar membros 
e servidores que atuaram no 
processo eleitoral 2018.

Como resultado, o MP teve 
êxito no combate a várias 
irregularidades eleitorais, 
notadamente a “boca de urna” 
realizada por correligionários e 
pelo próprio candidato, o derrame 
de santinho nos chamados “voos 
de madrugada” (carros jogam 
nas ruas a propaganda durante a 
madrugada), transporte irregular 
de eleitor, entre outros. Por fim, 
a atuação eleitoral do MP no ano 
de 2018 foi fundamental para 
expedição de recomendações 
visando coibir campanha eleitoral 
em órgãos públicos, assim como 
a realização de diversos ciclos 
de palestras para o combate 
aos crimes eleitorais, como a 
“Semana de mobilização por 
eleições limpas”.

Ciclo de palestras entre a Promotoria de Justiça de Turucuruí e Exército: atuação conjunta no combate a crimes eleitorais



Atriz Dira Paes foi personagem 
de campanha de conscientização 
sobre a exploração sexual infantil
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Principais ações de 2018
Impactos de grandes projetos na região Oeste do Pará
O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude promoveu reunião com representantes da Fun-
dação PROPAZ, delegadas de polícia da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (SEGUP), 
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER) e com a Secretaria 
Extraordinária de Integração de Políticas Sociais (SEEIPS) para alinhamento de políticas públicas voltadas 
para combater os impactos negativos gerados pelas empresas que realizam projetos econômicos na região 
Oeste do Pará e que impactam a população infanto-juvenil, nos municípios de Itaituba, Novo Progresso e 
Rurópolis.

Programa Família Acolhedora
O Programa Família Acolhedora buscou o acolhimento de crianças 
e adolescentes que foram afastados de suas famílias por medida de 
proteção. O programa, lançado em Marabá, visa reintegrar crianças 
e adolescentes ao convívio familiar. O próprio Ministério Público, em 
conjunto com a 4ª Vara Cível de Marabá, juntamente com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Centro de Refe-
rência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, Conselhos Tutelares, equipes técnicas do Espaço 
de Acolhimento Provisório Institucional, do Espaço de Acolhimento 
Provisório e Institucional Alyrio Cavlieri e da Família Acolhedora, pro-
moveram curso de capacitação em acolhimento familiar.

A atuação ministerial 
na área da Infância e 
Juventude é imperativo 

legal definido nos artigos 200 a 
205 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, agindo como parte 
ou como defensor em processos 
e procedimentos judiciais e 
extrajudiciais no que concerne à 
garantia dos diretos da criança e 
do adolescente.

O Ministério Público do Pará 
(MPPA) possui promotorias 
especializadas sobre o tema na 
Capital, Abaetetuba, Altamira, 
Ananindeua, Benevides, 
Castanhal, Marabá, Marituba, 
Parauapebas, Redenção, Santa 
Izabel do Pará e Santarém. O 
restante dos municípios que não 
possuem tal área especializada o 
atendimento pode ser realizado 
por qualquer Promotor de Justiça. 
Belém, por concentrar o maior 
número de demandas, possui dez 
cargos de Promotor de Justiça 
que atuam nas áreas: Protetiva, 
Ato infracional, Execução de 
Medidas Socioeducativas e 
Criminal contra Crianças e 
Adolescentes.

3.5. INFÂNCIA E JUVENTUDE

Com o objetivo de ampliar 
e aperfeiçoar a sua atividade 
institucional de promoção e 
defesa dos direitos fundamentais 
de crianças e adolescentes, de 
forma planejada, sistemática e 
integrada com seus órgãos de 
execução, o MPPA aprovou o 
Plano de Ações Integradas na 
Área da Infância e da Juventude 
para o período de 2018-2021.

Através do Grupo de Trabalho 
“A Infância e Juventude e a 
Atuação do Ministério Público 
do Estado do Pará”, coordenado 
pelo Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude (CAOIJ) 
e formado por membros com 
atuação e vasta experiência no 
campo do Direito da Criança e do 
Adolescente, foram analisadas 
e sistematizadas as principais 
demandas a serem enfrentadas 
pelo MPPA, em caráter 
prioritário, mediante oito eixos 
referenciais: saúde, atendimento 
socioeducativo, enfrentamento à 
violência sexual, educação, rede 
de proteção, criação/estruturação 
de promotorias de justiça 
especializadas, erradicação 

Áreas de atuação

do trabalho infantil e fomento 
à implantação dos cadastros 
de adoção. O referido Plano é 
instrumento de fortalecimento, 
aperfeiçoamento e integração 
da instituição, destinado à 
fiscalização e implementação de 
políticas públicas direcionadas à 
tutela dos direitos fundamentais 
da população infantojuvenil 
e contribuindo para efetiva 
transformação da realidade social 
de crianças e adolescentes do 
Estado do Pará, tanto nas esferas 
judicial quanto na extrajudicial. 
Sua construção envolveu setores 
da sociedade civil organizada, 
permitindo, inclusive, a 
estruturação e fortalecimento dos 
Conselhos Municipais de Direitos 
da Criança e do Adolescente, dos 
Conselhos Tutelares, assim como 
a capacitação de agentes do 
sistema de garantia de direitos

Para estimular o envolvimento 
da sociedade sobre o tema 
infância e juventude, foi celebrado 
Termo de Cooperação Técnica 
com a Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e Movimento 
República de Emaús que tem 

por objeto a realização de 
esforços institucionais integrados 
destinados ao levantamento de 
dados estatísticos dos índices 
de letalidade infantojuvenil. O 
referido instrumento servirá de 
base para o desenvolvimento de 
um conjunto de ações articuladas 
com a sociedade civil para 
sensibilização, prevenção e 
orientação sobre políticas públicas 
voltadas para o enfrentamento da 
temática.

Não obstante, campanhas de 
conscientização da sociedade, 
feitas principalmente em 
escolas, orientaram sobre a 
vulnerabilidade do público 
infantojuvenil. No contexto 
educacional ressaltam-se ainda 
ações voltadas a melhorias 
nas condições das estruturas 
das escolas, da qualidade da 
merenda escolar, do transporte, 
principalmente em zonas rurais. 
Campanhas de sensibilização 
buscaram combater que crianças 
e adolescentes dirijam veículos, 
audiências públicas debateram 
sobre o consumo de drogas pelos 
jovens, o acesso de jovens em 
casas de diversões eletrônicas, 
entre outras iniciativas exitosas 
que foram trabalhadas durante o 
ano.

No que se refere ao 
ajuizamento de ações, o 
MPPA teve atuação decisiva 
em demandas que visavam 

garantir merenda e transporte 
escolar aos estudantes da rede 
pública de ensino; interdição e 
reforma em escolas; contratação 
de professores para escolas 
públicas; melhoria das condições 
estruturais e de atendimento 
em Conselhos Tutelares, dentre 
outras. O MPPA busca cada vez 
mais ampliar sua participação 
perante outras instituições e 
sociedade civil no sentido de 
sensibilizar sobre a importância 
do trabalho preventivo nas 
questões envolvendo 
a sociedade infanto-
juvenil, seja através de 
audiências públicas, 
seminários, reuniões 
de trabalho e a 
formalização de 
parcerias.

Objetivos estratégicos
22 Ampliar a Proatividade das Ações do MP/PA
23 Fortalecer e Ampliar a Atuação Extrajudicial do MP/PA
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas
31 Expandir o conhecimento e a valorização da atuação do MP/PA
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Áreas de atuação

Combate à violência sexual infantojuvenil
Dentre os eixos temáticos abordados no plano 

de ação 2018-2021 cabe ressaltar que o combate à 
violência sexual infantil foi a que teve maior des-
taque em 2018, principalmente em decorrência do 
contexto histórico de abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes na região do Marajó e em 
outros municípios onde são implantados grandes 
projetos econômicos no Estado do Pará. 

O tema, inclusive, foi ponto central de eventos 
realizados durante o ano, como a audiência pública 
“Enfrentamento à violência sexual infantojuvenil”, re-
alizada na capital; “O caminho para o enfrentamento 
das diversas formas de violações de direitos contra 
crianças e adolescentes”, realizado em Benevides 
e Parauapebas, o Seminário Estadual “Desafios no 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes: Subsídios para construção dos 
Planos Municipais”, entre outros que permitiram 
levantar e consolidar vários pontos discutidos pela 
sociedade civil e órgão públicos que serviram de 
base para elaboração dos planos de atuação. 

Cabe destacar também a participação do MPPA 
em evento organizado pela UNICEF onde foram 
debatidos os Direitos Sexuais e Reprodutivos de 
Adolescentes de Belém com diversas entidades 
públicas como a Secretaria de Justiça de Direitos 
Humanos, Secretaria de Estado de Saúde, Comitê 
de Combate à Moralidade Materno-infantil e a fun-
dação PROPAZ. Além disso, o MPPA, foi convidado 
a apresentar as boas práticas do Estado do Pará 
no workshop sobre responsabilização dos autores 
de crimes contra a dignidade sexual e o fluxo de 
atendimento protetivo, no 2º Congresso Brasileiro 
de Enfrentamento às Violências Sexuais contra 
Crianças e Adolescentes, evento organizado pelo 

UNICEF em parceria com o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) e o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

As iniciativas também focaram na capacitação 
de agentes públicos e profissionais da área sobre a 
organização de planos de combate à exploração se-
xual nas esferas municipais, de maneira a permitir o 
desenvolvimento de inciativas efetivas e duradouras.

Em resposta à sociedade, o MPPA, juntamente 
com a Polícia Civil e o Poder Judiciário efetivaram 
uma força-tarefa, denominada “Faça Bonito”, que 
resultou no cumprimento de 130 mandados de pri-
são de pessoas condenadas pelos crimes de abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes. O 
objetivo foi demonstrar para sociedade que não há 
impunidade para criminosos, bem como estimular 
que as vítimas façam denúncias.

Debate:  inserção de jovens que cumprem medi-
das no mercado de trabalho

Ministério Público de Marabá e Ministério Públi-
co do Trabalho promoveram reunião para debater 
a inserção dos alunos do Projeto de Qualificação 
Profissional de Adolescentes #Qualifica ao mercado 
de trabalho. A reunião buscou a sensibilização dos 
empresários para oportunizar vagas de emprego 
àqueles adolescentes que cumprem medidas socio-
educativas em meio aberto.

A questão dos indígenas Warao
Parceria firmada entre MPPA e instituições como 
Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal 
do Pará (UFPA) , Universidade Estadual do Pará 
(UEPA), Secretaria do Estado de Justiça e Direitos 
Humanos (SEJUDH), Secretaria de Estado de Edu-
cação (SEDUC), Secretaria de Estado de Assistên-
cia Social Trabalho Emprego e Renda (SEASTER), 
Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará 
(SESPA), Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CEDCA), Conselhos Tutelares   Secre-
taria Municipal de Educação (SEMEC) e Secretaria 
Municipal de Saúde (SESMA) debateu a questão 
dos indígenas Warao, imigrantes da Venezuela. O 
objetivo foi a criação de um protocolo de atuação 
interinstitucional para os índios, em especial as 
crianças e adolescentes. A iniciativa contou com a 
participação de lideranças da tribo.

Ação Civil requer atendimento a 118 crianças 
com deficiência física e autismo
Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de 
Belém ingressou na Justiça com Ação Civil Públi-
ca em favor de 118 crianças e adolescentes com 
deficiências e com Transtorno de Espectro Autista 
(TEA) que estavam em lista de espera aguardando 
atendimento de estímulo e habilitação e reabilitação 
pelo Sistema único de Saúde (SUS).

Membros do MPPA debatem violência sexual em Soure

As ações constitucionais, 
ou também chamadas de 
remédios constitucionais, 

fazem parte do grupo das 
garantias constitucionais. As 
declarações enunciam os 
principais direitos do homem, 
enquanto as garantias 
constitucionais são justamente 
os instrumentos práticos 
que asseguram tais direitos 
enunciados.

O termo Fazenda Pública 
representa a personificação do 
Estado, abrangendo as pessoas 
jurídicas de direito público. 
Trata-se da expressão que 

A atuação do Ministério 
Público no combate e 
prevenção à violência 

contra mulher é tema 
relativamente novo no mundo 
jurídico, dado principalmente pelo 
advento da Lei Maria da Penha 
e, mais recentemente, a Lei do 
Feminicídio, que visam prever, 
punir e erradicar qualquer tipo 
de violência contra a mulher 
no contexto familiar, sejam 
elas física, psicológica, sexual, 
patrimonial ou moral.  Mesmo com 

3.6. AÇÕES CONSTITUCIONAIS 
E FAZENDA PÚBLICA

3.7. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER

Objetivos estratégicos
18 Ampliar a Regionalização e a Interiorização da Ação Institucional
22 Ampliar a Proatividade das Ações do MP/PA
23 Fortalecer e Ampliar a Atuação Extrajudicial do MP/PA
26 Estabelecer Políticas e Canais Efetivos de Comunicação com a Sociedade
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas

Objetivos estratégicos
18 Ampliar a Regionalização e a Interiorização da Ação Institucional
22 Ampliar a Proatividade das Ações do MP/PA
26 Estabelecer Políticas e Canais Efetivos de Comunicação com a Sociedade
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas

se relaciona com as finanças 
estatais, representando o aspecto 
financeiro do ente público. 
Nesse sentido, no processo 
em que haja a presença de 
uma pessoa jurídica de direito 
público, esta pode ser designada, 
genericamente, de Fazenda 
Pública.

A expressão é utilizada para 
designar as pessoas jurídicas de 
direito público que figurem em 
ações judiciais, mesmo que a 
demanda não verse sobre matéria 
estritamente fiscal ou financeira. 
Por fim, quando a legislação 
processual utiliza-se do termo 

Fazenda Pública está a referir-
se à União, aos Estados, aos 
Municípios, ao Distrito Federal e 
às suas respectivas autarquias 
e fundações. Em Belém, a 
Promotoria de Justiça de Ações 
Constitucionais e Fazenda Pública 
é composta por cinco cargos 
de Promotor de Justiça e atuam 
nos processos em tramitação 
na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Vara de 
Fazenda da Capital. Também 
há Promotorias de Justiça 
específicas em Altamira, Marabá 
e Santarém, porém os demais 
municípios estão igualmente 
habilitados para tratar do assunto.

o advento de referidas leis, ainda 
se registram elevados números 
de casos de violência contra 
mulheres: 1 mulher é assassinada 
a cada 2 horas no Brasil. A 
maior causa de morte ainda é a 
violência doméstica (feminicídio). 
O Ministério Público do Estado 
do Pará, através do Centro de 
Apoio Operacional Criminal e 
do Núcleo de Enfrentamento 
da Violência Contra Mulher 
(NEVM) concentram esforços no 
sentido de coordenar atividades 

de divulgação, debate público, 
participação em grupos de 
trabalho objetivando combater 
a violência contra mulheres e 
o feminicídio. As atribuições 
ministeriais compreendem 
atuação nos processos e 
procedimentos cíveis e criminais, 
inclusive causas relacionadas 
a crimes de Tribunal do Júri 
que envolvam a condição de 
hipossuficiente da vítima feminina. 
Os municípios de Belém, 
Castanhal e Santarém possuem 
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Principais ações de 2018
Procurador-Geral é eleito Presidente do Grupo Nacional de Defesa do Patrimônio público
O procurador-geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, foi eleito presidente do Grupo Nacional de 
Defesa do Patrimônio Público do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público do 
Estados e da União por unanimidade. O Procurador-Geral de Justiça lidera os trabalhos referentes à 
atuação do Conselho em questões envolvendo a defesa do patrimônio público, reforçando o comba-
te à corrupção por meio de troca e difusão de conhecimento entre todo o ministério público nacional. 
A formulação de estratégias, atuação articulada, disseminação de práticas e experiências exitosas 
no combate a improbidade administrativa e qualquer forma de lesão ao patrimônio público e à moral 
administrativa é imperativo do grupo, de maneira a retomar a credibilidade das instituições públicas e 
atender os anseios por uma sociedade mais justa e democrática.

promotorias de justiça especializadas na 
questão. Nas localidades que não possuem, a 
competência para atuar é do promotor de justiça 
criminal, de forma que as mulheres não fiquem 
desguarnecidas da proteção.

Em 2018, o combate à violência contra 
mulher, no âmbito do MPPA concentrou 
esforços na conscientização social sobre 
o tema. Audiências públicas, palestras em 
faculdades, entrevista de rádio, visaram 
conscientizar a sociedade sobre as formas 
de violência contra mulher, seu combate e 
os instrumentos judiciais previstos em lei 
para efetivação dos direitos femininos. Foram 
realizados audiências em Ananindeua, Altamira, 
Castanhal, Óbidos e Santarém. Nelas, buscou-
se atrair para o debate as esferas municipais, 
estadual e federal, Associações, Organizações 
não governamentais, Polícia Civil, Ordem dos 
Advogados do Brasil, sociedade civil e demais 
interessados na temática.

De forma geral as audiências abordavam: 
apresentação da Lei Maria da Penha, 
criminalização do descumprimento de medidas 
protetivas, aplicação da Lei Maria da Penha 
aos transgêneros, pedidos de indenização por 
dano moral e a exposição do projeto Lenço e 
Movimento, que envolve tópicos como a educação 
do homem agressor e a iniciativa do Núcleo 
de Enfrentamento da Violência Contra Mulher 
(NEVM) na conscientização acerca da gravidade 
da prática da violência doméstica e familiar contra 
a mulher, objetivando evitar a reincidência do 
ato criminoso e a desconstrução da cultura de 
violência em desfavor do gênero feminino. 

O projeto “Lenço e Movimento: Violência 
contra a Mulher TEM que meter a colher” aborda 
as questões referentes à violência contra a 
mulher e propõe uma ampla rede de debates 
com intuito de definir ações integradas pelo 
MPPA através da coleta de informações e dados 
para seu combate. O viés educacional do projeto 
permite à sociedade apresentar propostas para 
o combate a violência doméstica, inclusive que 
irão nortear a elaboração dos planos de atuação 
das promotorias de justiça.

Além disso, inciativas voltadas para 
o fomento da prática empreendedora de 
mulheres vítimas de violência doméstica 
foram debatidas com objetivo de inseri-
las no mercado de trabalho, de forma a se 
libertarem da dependência econômica de 
seus agressores. O projeto, chamado de 
“Empoderamento Empreendedor” iniciará na 
capital e progressivamente estendido aos outros 
municípios. O Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) é um 
dos parceiros do MPPA no projeto.

Áreas de atuação

Promotoria da Mulher expede recomendação 
para facilitar trâmite de medidas protetivas
Promotorias da Justiça de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher na capital expe-
dem recomendação aos delegados de Polícia 
Civil para que adotem procedimentos a fim de 
facilitar o trâmite das medidas protetivas de 
urgência, garantindo assim o devido processo 
legal para as vítimas. O objetivo é que o Par-
quet tenha todos os elementos necessários 
para oferecimento da ação penal, como quali-
ficação completa dos envolvidos para facilitar 
a diligência dos Oficias de Justiça. Além disso, 
a recomendação versou sobre a necessidade 
de capacitação dos servidores públicos que 
prestam atendimento às vítimas, sem que cau-
sem qualquer constrangimento ou processo de 
revitimização.

Ministério Público oferece denúncia contra 
ex-marido acusado de feminicídio
Em Ourilândia do Norte, a Promotoria de Justi-
ça ofereceu denúncia contra ex-marido por ato 
de feminicídio contra sua ex-esposa em razão 
de tê-la agredido com golpes de canivete diante 
do filho de 9 anos de idade. O Ministério Público 
requer a condenação por tentativa de homicídio 
qualificado por motivo torpe.

Tribunal do Júri condena réus por feminicí-
dio nos municípios de Garrafão do Norte e 
Xinguara
Primeiro caso de feminicído julgado no municí-
pio de Garrafão do Norte, pelo Tribunal do Júri, 
após a edição da Lei nº 13.104/2015, resulta na 
condenação do réu em 24 anos de reclusão. A 
Promotoria de Justiça sustentou a condenação 
do acusado pelo crime de homicídio qualificado 
por motivo torpe, praticado mediante utilização 
de recurso que dificultou ou tornou impossível a 
defesa da vítima, subjugada física, psicológica 
e socialmente pelo réu. O Júri foi um momento 
histórico na região e demonstra a efetividade da 
atuação do Ministério Público.
Outro momento histórico relativo ao crime de 
feminicídio ocorreu no município de Xinguara. 
O Tribunal do Júri da localidade, pela primeira 
vez, condenou a 16 anos de prisão o acusado 
da prática de violência contra ex-companheira, 
caracterizado por motivo fútil, mediante utiliza-
ção de recursos que dificultaram ou tornaram 
impossível a defesa da vítima, bem como em 
razão de ser do sexo feminino.

Principais ações 
de 2018

Competência que ganhou 
destaque nos últimos anos 
principalmente por conta 

das operações efetivadas pelo 
Ministério Público em conjunto 
com as polícias militar, civil 
e federal que foram capazes 
de desmantelar verdadeiras 
organizações criminosas 
instaladas nas mais variadas 
esferas do poder público. O 
combate à corrupção visa 
defender a moralidade e o 
patrimônio público resguardando, 
assim, os princípios da 
Administração Pública, definidos 
no artigo 37, da Constituição 
Federal. 

Podendo atuar nos 
processos e procedimentos 
judiciais e extrajudiciais na 
defesa do patrimônio público e 
da moralidade administrativa, 
inclusive no âmbito penal, o 
Parquet possui cargos específicos 
em Belém, Abaetetuba, Altamira, 
Ananindeua, Marabá, Marituba 
e Santarém. No restante dos 
municípios, a competência para 
atuar pode recair em qualquer 
promotor de justiça, de forma 
que a sociedade não fique 

3.8. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
Objetivo estratégico
30 Fortalecer o Combate à Corrupção e a Improbidade Administrativa

desguarnecida da proteção 
conferida pelo Ministério Público.

Nesse contexto, importante 
destacar o papel do Centro de 
Apoio Operacional de Defesa do 
Patrimônio Público, órgão auxiliar 
da atividade funcional do MPPA 
que possui atuação específica nas 
matérias de patrimônio público, 
improbidade administrativa e 
crimes contra a administração 
pública, inclusive os previstos 
em legislação especial, como, 
por exemplo: crimes contra os 
procedimentos licitatórios, crimes 
de responsabilidade de prefeitos 
e vereadores, crimes de lavagem 
ou ocultação de bens. 

Integrante da rede de 
instrumentos ministeriais para o 
combate a corrupção há o Núcleo 
de Combate à Improbidade 
Administrativa e Corrupção – 
NCIC que possui atribuições 
para opinar e oferecer sugestões 
sobre questões envolvendo 
improbidade administrativa e 
corrupção; analisar, discutir e 
aprofundar temas referentes à 
atuação do Ministério Público 
na defesa da probidade e da 
lisura na Administração Pública; 

instrumentalizar os integrantes 
do Ministério Público por meio de 
debates, troca de experiências, 
coleta de dados e informações 
sobre o tema em exame e outras 
atividades afins; criar modelos 
e padrões para sistematizar 
as conclusões dos assuntos 
objeto do estudo; e subsidiar a 
formulação de política institucional 
no que tange ao combate à 
improbidade e à corrupção.

Somando forças, o GAECO 
(Grupo de Atuação Especial no 
Combate ao Crime Organizado) 
é o órgão interno do Ministério 
Público do Estado do Pará 
(MPPA), responsável por 
identificar, reprimir, combater, 
neutralizar e prevenir todas 
e quaisquer ameaças que as 
organizações criminosas possam 
representar à democracia 
brasileira. Funciona como 
um canal permanente de 
comunicação e atuação entre o 
MPPA, as instituições públicas 
estaduais, federais e a sociedade. 
Em que pese, suas atribuições 
não estarem restritas ao combate 
à corrupção, o grupo exerce 
papel fundamental na realização 
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de exitosas operações em 
prefeituras, secretarias, câmara 
municipal e demais entidades 
públicas onde há a violação dos 
princípios administrativos.

Com atribuições amplas 
e destinadas a atender as 
demandas de qualquer membro 
do Parquet, atua o GSI (Grupo de 
Atuação Especial de Inteligência e 
Segurança Institucional), órgão de 
assessoria direta da Procuradoria-
Geral de Justiça e tem entre suas 
competências: planejar e executar 
ações, inclusive sigilosas, 
relativas à obtenção e análise 
de dados e informações para 
a produção de conhecimentos, 
compreendendo os níveis 
estratégico, tático e operacional; 
planejar e executar a salvaguarda 
de dados, informações e 
conhecimentos sensíveis de seu 
interesse, zelando pela segurança 
das áreas e dos meios utilizados 
para produzi-los, armazená-los e 
disseminá-los; fornecer subsídios 
para gestões estratégicas e de 
conhecimento da Instituição. Os 
dois grupos tiveram destacada 
atuação em operações 
relacionadas ao combate à 
corrupção em 2018.

Percebe-se que a instituição 
aperfeiçoa cada vez mais 
seus mecanismos para defesa 
do patrimônio público e da 
moralidade administrativa 
disponibilizando instrumentos 
que forneçam cada vez mais 
subsídios para efetiva atuação de 
seus membros, como preceitua 
o objetivo estratégico 30 de 
seu planejamento estratégico 
(Fortalecer o Combate à 
Corrupção e a Improbidade 
Administrativa). Os resultados 
positivos dessas ações serão 
vistos a seguir, porém já 
demonstram que ainda há um 
longo caminho a ser percorrido 
no combate ao endêmico mar 
de corrupção e desrespeito a 
coisa pública que vivenciamos 
atualmente.

Ações civis públicas
Inúmeras ações civis contra gestores foram ajuizadas visando 
a reparação dos danos causados ao poder público, através da 
indisponibilidade dos bens dos acusados e o ressarcimento pelos 
prejuízos causados. Atos de improbidade administrativa foram im-
putados ao ex-prefeito de São Sebastião da Boa Vista em razão 
de irregularidades durante sua gestão; no município de Parauape-
bas foi determinado a indisponibilidade dos bens do prefeito e de 
seu chefe de gabinete em decorrência da contratação irregular 
de serviços advocatícios; em Nova Timboteua, a prefeita e os 
secretários municipais foram acusados da prática de nepotismo; 
em Cachoeira do Arari, o prefeito foi acusado de improbidade 
administrativa por contratação irregular, atraso e inadimplência 
no pagamento das remunerações dos servidores públicos, entre 
outros casos.

Operações
a) “Perfuga”
A operação “Perfuga” completou um ano. Deflagrada pelo MPPA, 
com apoio da Polícia Civil, apurou crimes de peculato, falsificação 
de documento público, inserção de dados falsos em sistema de 
informação, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, asso-
ciação criminosa e falso testemunho no município de Santarém. 
Como outros crimes foram descobertos ao longo do tempo, seu 
desmembramento foi inevitável e deu origem às operações “O 
Legado”, “Farra dos Combustíveis I e II”, “Antepassado”, “Placi-
tum”, “Irmandade”, “Ave de Rapina”, “Operação Primeira Arte”, 
“Propagare” e “Carros Fantasmas”. Fraude a processos licitatórios 
para o direcionamento de empresas fantasmas ou de fachada 
eram comuns. Inúmeros mandados de busca e apreensão foram 
cumpridos e vários envolvidos foram presos, incluindo um ex-ve-
reador da Câmara Municipal de Santarém.

b) “New Lessons”
A Promotoria de Justiça de Altamira e o GSI deflagraram a ope-
ração para apurar fraudes em processos licitatórios no município 
de Vitória do Xingu. Foram cumpridos quatro mandados judiciais 
de prisão em Belém, dois em Vitória do Xingu e um em Altamira e 
levantamentos preliminares apontaram para um prejuízo de mais 
de R$ 5,6 milhões aos cofres da prefeitura de Vitória do Xingu.

c) “Epístola”
Operação realizada no município de Jacundá resultou em man-
dado de busca e apreensão cumprido na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Turismo. A ação resultou em busca e apreensão 
de documentos e no imediato afastamento da secretária municipal 
e de uma vereadora para investigar a nomeação indevida de fun-
cionários públicos na secretaria através da prática de nepotismo.

d) “Alcobaça”
A Promotoria de Justiça de Tucuruí, GAECO e GSI deflagraram a 
operação que investiga fraudes em licitações no município, pecu-
lato, corrupção ativa e passiva. Dentro os alvos o ex-prefeito teve 
a prisão preventiva decretada e o desvio de recursos públicos 
pode ter superado R$ 100 milhões.

Principais ações de 2018

Áreas de atuação

Principais ações de 2018
Ministério Público promove oficina sobre direitos da população LGBTI
Centro de Apoio Operacional Constitucional e Promotoria de Justiça de Marabá reuniram com a Su-
perintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) para debater sobre o programa 
“Saúde para Todos”. O encontro tratou sobre a oficina “População LGBTI: acolher, conhecer e respei-
tar”, com a finalidade de sensibilizar o corpo técnico e agentes penitenciários do Centro de Triagem 
Masculina (CTMM), Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA) e Centro de Reedu-
cação Feminino de Marabá (CRFM) sobre os direitos da população LGBTI.

Ministério Público participa de reunião do Conselho Estadual de Diversidade Sexual
Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais participou de reunião do Conselho Estadual de Diver-
sidade Sexual da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) para debater sobre 
questões relativas à procedimentos juntos aos cartórios para alteração do prenome, sexo, ou ambos, 
no registro de nascimento ou casamento para transgêneros.

Ações civil exigem nomeação de concursados
A Promotoria de Justiça de Abaetetuba ingressou com Ação Civil Pública para a nomeação, convoca-
ção a habilitação e posse dos candidatos aprovados em concurso público realizado no município. O 
Ministério Púbico apurou que estavam ocorrendo contratações de servidores municipais temporários 
para o exercício das funções dos cargos oferecidos no concurso público. 

Área de atuação com 
atribuições diversificadas, 
compreendendo: 

consumidor; Defesa das Pessoas 
com Deficiência e dos Idosos, e 
de Acidentes de Trabalho; Defesa 
do Cidadão e da Comunidade; 
Direitos Constitucionais 
Fundamentais e dos Direitos 
Humanos; Meio Ambiente, 
Patrimônio Cultural e Habitação e 
Urbanismo.

3.9.DEFESA COMUNITÁRIA, 
DA CIDADANIA, DOS DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS E 
DOS DIREITOS HUMANOS
Objetivos estratégicos
18 Ampliar a Regionalização e a Interiorização da Ação Institucional
22 Ampliar a Proatividade das Ações do MP/PA
23 Fortalecer e Ampliar a Atuação Extrajudicial do MP/PA
26 Estabelecer Políticas e Canais Efetivos de Comunicação com a Sociedade
27 Contribuir para viabilizar a participação social nos processos de decisão, formulação, execução e controle das políticas públicas

Com atribuições gerais 
de estimular a integração e o 
intercâmbio entre órgãos internos 
e externos, assim como remeter 
informações técnico-jurídicas aos 
órgãos de execução, sem caráter 
vinculativo, atuam os Centro de 
Apoio Operacional de Defesa 
dos Direitos Constitucionais e 
Interesses Difusos e Coletivos; 
Centro de Apoio Operacional 
da Cidadania; Centro de Apoio 

Operacional Cível e Centro de 
Apoio Operacional do Meio 
Ambiente.

Nesse contexto, a Capital 
contempla várias promotorias 
de justiça especializadas e no 
restante dos municípios que 
porventura não possuam tais 
promotorias, o atendimento de 
demandas relacionadas recai 
sobre qualquer promotor de 
justiça.



Promotoria do Consumidor promove palestra 
sobre consumo sustentável
Promotoria de Justiça do Consumidor promoveu 
palestra sobre consumo sustentável, com o intuito 
de disseminar práticas de consumo mais conscien-
tes, oferecendo ensinamentos de hábitos, atitudes e 
conhecimentos que permitam a educação dos con-
sumidores, incentivando-os a consumir de maneira 
mais adequada e orientando-os a um estilo de vida 
sustentável. O evento contou com a presença de 
estudantes que aprenderam conceitos importantes 
sobre consumo e de como levar um estilo de vida 
em que se evita ou elimina desperdícios.

Promotoria expede Recomendação para garantir 
a proibição da venda de produtos vencidos
Promotoria de Justiça de Afuá promoveu reunião 
com comerciantes do município com objetivo de 
apresentar os termos da recomendação expedida 
pelo Ministério Público onde proíbe a venda de pro-
dutos alimentícios com prazo de validade expirado 
e indica outras medidas de defesa do consumidor. 
Considerando que o consumo e alimentos vencidos 
pode causar danos à saúde humana, a prática é 
considerado crime contra as relações de consumo. 
Portanto, os comerciantes foram orientados a não 
comercializar produtos impróprios ao consumo, seja 
faltando a indicação de data de validade, prazo de 
validade vencidos ou que estejam deteriorados, alte-
rados, adulterados, avariados, falsificados, corrom-
pidos, fraudados, bem como os nocivos à vida ou à 
saúde, perigosos, e os que se revelem inadequados 
ao fim a que se destinam.

Ministério Público fiscaliza preço de 
combustíveis durante greve dos caminhoneiros 
Procurador-Geral de Justiça, como medida preventi-
va, expediu recomendação para que os membros do 
Parquet adotassem providências em razão da pos-
sibilidade de aumento dos preços dos combustíveis 
decorrente da greve deflagrada pelos caminhoneiros 
em todo o Brasil e que comprometeu o abasteci-
mento de postos de combustíveis. A recomenda-
ção indicou a necessidade de adoção de todas as 
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive 
com apoio do Centro de Apoio Operacional Consti-
tucional, Centro de Apoio Operacional Criminal e do 
Grupo Técnico de Apoio Institucional do MPPA. Na 
esteira de preocupações com os direitos do consu-
midor, houve reuniões

Ministério Público atua contra cobranças 
abusivas da Rede CELPA
Atento às constantes reclamações sobre irregula-
ridades praticadas pela concessionária de energia 
elétrica, Rede Celpa, promoveu reuniões com 
órgãos públicos e entidades da sociedade civil para 
discutir sugestões de providências a serem toma-

das. Em Belém, além de Termo de Ajustamento de 
Conduta, foi expedida recomendação, em conjunto 
com o Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria 
Pública do Estado do Pará (DPPA), com objetivo 
de fazer com que a empresa possa se adequar à 
legislação brasileira vigente, relativas às normas 
de proteção e defesa do consumidor, uma vez que 
o número de reclamações é de aproximadamente 
17.000 (dezessete mil). As Promotorias de Justiça 
de Altamira, Capanema, Capitão Poço, Limoeiro 
do Ajuru, Marituba e Tucumã também tiveram êxito 
em ações civis que compeliram a empresa a cessar 
cobranças de tarifas abusivas, instalação de novos 
medidores sem consulta prévia dos consumidores, 
fim das oscilações constantes de energia, forneci-
mento de energia para famílias da zona rural entre 
outros.

Promotoria do Consumidor verifica se agências 
bancárias cumprem a legislação
A Promotoria de Justiça do Consumidor reuniu com 
representantes de diversos bancos do Estado do 
Pará, além do representante da Federação Brasi-
leira de Bancos (FEBRABAN), para discutir sobre a 
lei que obriga a instalação de biombos nas agências 
bancárias para aumentar a segurança dos clientes, 
principalmente nos interiores do Estado.

Ministério Público debate qualidade dos serviços 
de telefonia
Ministério Público do Estado do Pará em parceria 
com Agência Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel) organizou seminário para debater qualidade dos 
serviços de telefonia. Problemas como cobranças 
indevidas, sinal de baixa qualidade (principalmente 
para internet móvel), falta de cobertura, propaganda 
enganosa e baixa qualidade no atendimento dos call 
centers. O objetivo foi promover a discussão sobre a 
temática da telefonia e direitos do consumidor, vis-
lumbrando a articulação entre os órgãos que atuam 
na questão, bem como a conscientização da popula-
ção sobre o assunto.

Ministério Público sedia “Encontro do Fórum 
Nacional dos Impactos causados pelos 
Agrotóxicos e Transgênicos”
A fim de intensificar as ações e estratégias de 
combate aos impactos dos agrotóxicos nas suas 
diversas áreas, tanto na questão da produção, 
da proteção do trabalhador e do consumidor, da 
população em geral e do meio ambiente o Ministério 
Público sediou o “Encontro do Fórum Nacional dos 
Impactos causados pelos Agrotóxicos e Transgêni-
cos”. O evento proporcionou, em âmbito nacional, o 
debate das questões relacionadas aos agrotóxicos 
e produtos afins, de forma a resultar em ações de 
tutela à saúde do trabalhador, do consumidor e ao 
meio ambiente ante aos impactos causados por tais 
produtos, numa perspectiva de desenvolvimento 
sustentável.

Ministério Público promove audiência pública 
“Eu te respeito, te dou a minha vez”
A Promotoria de Justiça Defesa das Pessoas com 
Deficiência, dos Idosos e de Acidentes de Trabalho 
organizou audiência pública com objetivo de coletar 
elementos acerca da garantia de direitos das pesso-
as com deficiência e idosos no município de Belém, 
para o atendimento prioritário, preferencial, imediato 
e individualizado, que possam embasar as ações 
que possam subsidiar procedimento em trâmite na 
referida promotoria. Muitas queixas, reclamações e 
denúncias foram registradas na promotoria sobre a 
dificuldade deste público em efetivamente receber 
um atendimento prioritário, garantido em lei.

Ministério Público é parceiro da III Semana 
Estadual da Pessoa com Deficiência
A Promotora de Justiça Defesa das Pessoas com 
Deficiência, dos Idosos e de Acidentes de Trabalho 
participou da III Semana Estadual da Pessoa com 
Deficiência prestando assessoria jurídica juntamente 
com a Presidente da Comissão das Pessoas com 
Deficiência OAB/PA, em alusão ao dia Internacional 
da Pessoa com deficiência.

Ministério Público participa de ação para garantir 
recadastramento de deficientes
A Promotoria e Justiça de Capanema, ARCON e 
PRODEPA realizaram no município de Capanema o 
recadastramento de pessoas com deficiência para 
efeitos de gratuidade no transporte intermunicipal do 
Pará. 

Empresa de Transporte coletivo terá que se 
adequar à legislação
Ministério Público da Capital e de Marabá expedem 
recomendações para que empresas de transporte 
público adotem as medidas necessárias para garan-
tir a acessibilidade, nos ônibus, das pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida na cidade e que 
dependem dos coletivos para se locomoverem. A re-
comendação foi expedida com base nas normas que 
garantem o direito à acessibilidade dessas pessoas, 
bem como de viver de forma independente e exercer 
seus direitos de cidadania e de participação social.

Ministério Público recomenda garantia de 
acessibilidade em agências bancárias
Em Ourilândia do Norte, a Promotoria de Justiça ex-
pediu recomendação com objetivo de garantir aces-
sibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de 
autoatendimento nas agências bancárias.

Promotoria de Justiça de São Sebastião da Boa 
Vista ajuíza ação para garantir direito à educação 
às crianças deficientes
Em São Sebastião da Boa Vista, a Promotoria de 
Justiça ajuizou ação civil pública, a fim de que a 
Prefeitura cumprisse com sua obrigação constitucio-
nal de oferecer atendimento educacional especiali-
zado aos portadores de deficiência na rede regular 
de ensino, bem como garantir a acessibilidade nas 
escolas. O Ministério Público alega ser imprescindí-
vel o auxílio de profissional de apoio a estudantes 
diagnosticados com deficiência, assim como que o 
município apresente um plano de gestão que as-
segure a oferta dos aludidos profissionais de forma 
contínua.

MPPA promove semana alusiva ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente
Em alusão ao dia do Meio Ambiente, o Ministério 
Público do Estado Pará (MPPA), através do Centro 

Ministério Público realiza visita técnica às 
indústrias de caranguejo em Bragança
O coordenador do Centro de Apoio Operacional 
Constitucional e Promotoria de Justiça de Bragança, 
em conjunto com Grupo de Apoio Técnico Interdis-
ciplinar (GATI), participaram de visita as indústrias 
artesanais de produção de carne de caranguejo para 
averiguar o funcionamento. O objetivo é garantir que 
os produtos sejam produzidos com qualidade, com 
controle higiênico, sanitário e que seja oferecido um 
produto ao consumidor do Estado que não tenha 
risco à saúde. A visita permitiu que fosse firmado 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para 
sanar as deficiências técnicas apontadas, como 
estrutura das empresas, área externa, recepção, 
área de cozimento, área de processamento, unida-
des frigoríficas e transporte, além de questões sobre 
higiene pessoal, limpeza, instalações sanitárias e 
vestiários, bem como depósito de embalagem, con-
trole de pragas, destinação adequada dos resíduos 
e água de abastecimento.
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Áreas de atuação

Visita técnica a produtor de caranguejo em Bragança



Áreas de atuação

de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOMA), 
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
(CEAF) e Comissão do Programa MP Saudável, 
promoveu a Semana do Meio Ambiente. O evento, 
ocorrido na capital, teve como objetivo conscientizar 
membros, servidores e sociedade sobre a importân-
cia de cuidar do meio ambiente, principalmente para 
as gerações futuras, incentivando também formas 
de consumo sustentável. Além disso, a semana tam-
bém promoveu a feira de flores e produtos orgânicos 
e uma oficina sobre como aprender a ter uma horta 
em casa.

Caso Hydro
No início de janeiro de 2018, os Ministérios Públicos 
Federal e Estadual receberam as primeiras denún-
cias de comunidades do município de Barcarena 
sobre lançamentos irregulares de água da chuva 
não tratada pela empresa Hydro no rio Pará. 
Considerando o impacto causado pelo vazamento 
dos rejeitos da refinaria, foi criada uma força-tarefa 
pelos Ministérios Públicos para atuar em todas as 
fases da solução, seja no âmbito judicial ou extraju-
dicial. A formalização de um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) previu medidas para o atendi-
mento emergencial às comunidades, garantias de 
segurança das barragens, do processo produtivo e 
da qualidade dos planos de ações emergenciais da 
empresa. As audiências públicas foram convocadas 
pela força-tarefa com objetivo de colher sugestões 
da população atingida, bem como para que pu-
dessem acompanhar as tratativas com a empresa 
Hydro.  As comunidades impactadas pelo desastre 
tiveram participação ativa nos diálogos sobre as al-
ternativas para atendimento de suas necessidades, 
que envolveu acesso à água, alimentação e saúde.

Audiência Pública sobre meio ambiente coleta 
informações para plano de atuação
A Promotoria de Justiça de Capitão Poço convocou 
a sociedade, especialmente trabalhadores e mo-
radores afetados por problemas ambientais, com 
objetivo de obter informações e elementos técnicos 
e científicos que subsidiem a atuação extrajudicial e 
eventualmente judicial da instituição, visando garan-
tir o direito das pessoas ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à qualidade de vida. O evento também 
apresentou os trabalhos do Parquet no que se refere 
à meio ambiente, as ações que visam reduzir os 
impactos dos danos e esforços para responsabiliza-
ção, sempre com o viés de estimular a coletividade a 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.

Secretaria de Meio Ambiente de Castanhal 
atende TAC formalizado com Ministério Público

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre 
Ministério Público de Castanhal e Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente (SEMMA) resultou em 
exitosa ação de educação ambiental na localidade. 
Os engenheiros e comunicólogos da SEMMA minis-
traram palestra sobre a importância da preservação 
ambiental e os problemas ocasionados pelo des-
carte irregular de resíduos sólidos, como doenças 
e o transbordamento de canais. Foram distribuídos 
informativos orientando sobre a destinação adequa-
da do lixo. Após o evento, foram às ruas mobilizar os 
moradores sobre a importância do descarte correto 
dos resíduos sólidos.

Promotora participa de Seminário Internacional 
sobre resíduos sólidos
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do 
Pará (MPPA) foi uma das palestrantes e debate-
doras da mesa temática “Responsabilidade dos 
geradores de resíduos sólidos e do poder público” 
que ocorreu durante o “Seminário Internacional de 
Resíduos Sólidos na Amazônia: Oportunidades e 
Negócios”. Os participantes debateram sobre as 
experiências e os desafios de implementação de 
políticas de resíduos sólidos como a urgente ne-
cessidade da redução do descarte excessivo, que 
envolve os geradores de resíduos sólidos.

Ministério Público no combate à poluição sonora
Com o objetivo de diminuir a incidência de poluição 
sonora no município de Marabá, a Promotoria de 
Justiça participou de reunião, junto com proprietá-
rios de bares e casas de show, para a entrega da 
Cartilha “Festa Legal”, que traz um passo a passo 
de como realizar o licenciamento destes ambientes. 
A cartilha foi elaborada pela Secretária de Meio 
Ambiente e a ideia surgiu após operações realizadas 
por uma força tarefa, composta por órgãos fiscali-
zadores junto com as Secretarias Municipais para o 
combate à poluição sonora e promoção do licencia-
mento ambiental. Em Jacundá, o Ministério Público 
expediu Recomendação ao comando da Polícia 
Militar, com o objetivo de combater a poluição sono-
ra no município, determinando a imediata apreensão 
de instrumentos sonoros que forem utilizados para a 
prática da contravenção. No município de Santarém, 
a promotoria de justiça organizou o “I Seminário de 
Combate à Poluição Sonora”, onde reuniu órgãos 
de fiscalização e o público interessado no combate 
à poluição sonora com intuito de promover discus-
sões, buscar metas e soluções sobre o os proble-
mas socioambientais causados pelo problema. A 
Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras organizou 
audiência público com o tema “Poluição Sonora” que 
contou com a participação de mais de 100 (cem) 
pessoas, além de autoridades dos órgãos de segu-

rança pública da região. Já no município de Abae-
tetuba, o Ministério Público expediu recomendação 
visando acabar com as constantes demandas por 
atuação no combate à poluição sonora, motivadas 
pelos eventos festivos realizados ao ar livre, sem 
isolamento acústico e controle de som. 
Por fim, em Capitão Poço foi necessário o ajuiza-
mento de ação civil pública contra o Município e 
empresas que realizam publicidade ilegal, por danos 
causados ao meio ambiente, a saúde e sossego da 
população. 

Ambiente da prefeitura. A visita ocorreu devido a 
necessidade de adequação do aterro sanitário muni-
cipal à Lei e Resíduos Sólidos (nº 12.305/2010), que 
assim como na maioria dos municípios do País não 
vem sendo respeitada pela prefeitura. A Promotoria 
de Justiça de Jacundá instaurou inquérito civil para 
apurar denúncia de degradação ambiental contra a 
prefeitura do município que estaria depositando em 
terreno a céu aberto e de forma irregular os resíduos 
sólidos coletados na cidade. O inquérito visa ainda 
verificar se o município possui Plano Municipal de 
Gestão de Resíduos Sólidos.

Grupo de Trabalho da Bacia Tapajós discute 
avaliação estratégica de impactos ambientais
O Grupo de Trabalho da Bacia do Tapajós (GT 
Tapajós) do Ministério Público do Estado do Pará 
(MPPA) realizou várias reuniões para discutir, entre 
outros temas, a avaliação ambiental estratégica e in-
tegrada da Bacia do Tapajós, metodologia que pro-
põe uma visão abrangente dos impactos provocados 
no meio ambiente por grandes empreendimentos 
instalados ao longo do rio Tapajós. Foram discutidas 
as formas de intervenção das instituições que atuam 
na região em relação aos eventos relacionados ao 
desmatamento e queimadas nos municípios que 
integram a bacia hidrográfica do Tapajós

Ação Civil requer fiscalização de madeireiras e 
serrarias
A Promotoria de Justiça de Tailândia ingressou com 
ação civil pública contra o município de Tailândia, 
pela falta de fiscalização de madeireiras e serrarias 
que há anos vem causando uma grande poluição 
ambiental do município, colocando em risco o meio 
ambiente e a saúde da população, devido à enorme 
quantidade de serragem e de pó de madeira produ-
zido nestes locais.

Promotoria expede recomendação à Prefeitura 
prevendo cuidados com animais abandonados
Atendendo a recomendação da Promotoria de Justi-
ça de Ananindeua, a Prefeitura Municipal irá dispo-
nibilizar, aos munícipes de baixa renda, a castração 
de cães e gatos com o fim de controlar o crescimen-
to da população destes animais, que hoje vivem 
pelas vias urbanas do município, sendo maltratados 
e transmitindo doenças. 

MPPA e município assinam TAC para melhorias 
em matadouro público
A Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras e a 
Prefeitura do município firmaram Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), visando melhorar defici-
ências encontradas no matadouro público da região, 
materializadas no laudo de vistoria técnica, realizado 
por técnicos do MPPA.

Ministério Público fiscaliza aterros sanitários
O aumento diário da produção de lixo tem trazido 
inúmeros transtornos em grandes centros urbanos 
que não conseguem mais dar a destinação adequa-
da. Nessa perspectiva, em 2018 o Ministério Público 
fiscalizou aterros sanitários para verificar o cumpri-
mento da legislação sobre a temática e garantir a 
proteção do meio ambiente e da saúde da popula-
ção. Em Marituba, as quatro empresas responsáveis 
pelo aterro sanitário instalado assinaram Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) para realizar medi-
das emergenciais no empreendimento, especialmen-
te para fazer o tratamento adequado do chorume e 
dos gases produzidos pelos resíduos dispostos no 
local. O TAC prevê a realização de dez ações emer-
genciais, com destaque para a aquisição de quatro 
máquinas para realizar o tratamento do chorume 
(líquido tóxico que resulta da decomposição do lixo). 
As empresas respondem na justiça a uma ação civil 
pública e a quatro ações criminais movidas pelo 
MPPA para reparação de danos materiais e morais 
e por prática de crimes ambientais. 
Em Paragominas, a Promotoria de Justiça visitou 
o aterro sanitário do município, juntamente com a 
equipe técnica da instituição e o Secretário de Meio 

Fiscalização a aterro sanitário em Xinguara
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As informações contidas nos gráficos mostram a movimentação processual de 2018 e foram extraídas 
do Sistema de Atividades dos Membros do Ministério Público (SIAMP) e do Sistema Intrgrado do 
Ministério Público (SIMP), que é preenchido pelos próprios procuradores e promotores de Justiça 

para aferição de suas atividades funcionais. A classificação é feita de acordo com as tabelas unificadas 
adotadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

3.10. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE 
EXECUÇÃO EM NÚMEROS

Áreas de atuação

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PROCURADORIAS DE JUSTIÇA CÍVEL

PROCURADORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAL
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PROCESSO CRIMINAL – EXECUÇÃO CRIMINAL

PROCESSO CRIMINAL / PROCESSO ELEITORAL

Classe 281: Procedimento Comum (criminal)
Classe 284: Processo Especial (criminal)
Classe 412: Recursos (criminal)
Classe 11528: Ação Penal Eleitoral (eleitoral)

Classe 385 – Execução Criminal

PROCESSO CRIMINAL – PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS

Classe 278 – Termos Circunstanciados

Classe 279 – Inquéritos Policiais

Áreas de atuação
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Áreas de atuação

JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Classe 1460: Procedimentos Investigatórios
Classe 1464: Processo de Apuração de Ato Infracional
Classe 1465: Execução de Medidas sócioeducativas
Classe 1385: Seção Cível

PROCESSO ELEITORAL

Classe 11427: Processo Eleitoral 
Classe 11525: Processos Cíveis/Eleitorais 
Classe 11531: Prestação de Contas 
Classe 11532: Registro de Candidatura 
Classe 11533: Recurso contra Expedição de Diploma
Classe 11541: Representação 
Classe 11536: Propaganda Partidária

PROCESSO MILITAR
PROCESSO CÍVEL

Classe: 2 - Processo Civil e do Trabalho, excetuados 
Classe 1070 - Incidentes trabalhistas; 
Classe 1067: Procedimentos trabalhistas 
Classe 1068: Processo de execução trabalhista 
Classe 1071: Recursos trabalhistas 
Classe 197: Recursos
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AUDIÊNCIAS

ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DENÚNCIAS E NOTÍCIAS DE FATO

Áreas de atuação

Relacionamento 
com a sociedade

4
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Relacionamento com a sociedade

A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Pará foi criada através da Lei nº 6.849/2006 com 
atribuições para receber, examinar e encaminhar representações, denúncias, reclamações, críticas, 
apreciações, comentários, elogios, pedidos de informações e sugestões sobre as atividades 

desenvolvidas pelo Ministério Público, dentre outras. Suas atividades contribuíram para elevar os padrões 
de transparência, presteza, qualidade e segurança das atividades de membros, órgãos e serviços auxiliares 
da instituição, sendo um canal permanente de comunicação entre Ministério Público e a sociedade. Diante 
da necessidade de estender os serviços para o maior número de pessoas, através do site do MPPA é 
possível realizar solicitações relativas a inúmeros assuntos, como improbidade administrativa, Lei de 
Acesso à Informação, Crimes, serviços públicos e outros. As solicitações podem ser feitas pelo Serviço de 
Informação ao Cidadão (SIC). A seguir, a evolução dos atendimentos realizados entre 2016 e 2018.

Os atendimentos podem ser feitos através da internet (site), telefone ou presencial. Conforme gráfico 
seguinte, o maior volume é feito de forma on-line, forma que corresponde a mais de 90% (noventa por 
cento) dos pedidos realizados.

Em cada atendimento é necessário que o cidadão informe qual o objetivo e o assunto a ser tratado 
no pedido, pois é uma maneira da instituição direcionar a demanda para o local competente, assim como 
direcionar esforços para o planejamento adequado de ações futuras para sua não ocorrência. Abaixo, 
seguem os dois gráficos das maiores ocorrências.

4.1. OUVIDORIA
Objetivos estratégicos
  3 Aprimorar Comunicação Interna
26 Estabelecer Políticas e Canais Efetivos de Comunicação com a Sociedade

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS 2016-2018

OBJETIVO DA MANIFESTAÇÃO

MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS POR ASSUNTO

MEIOS DE ACESSO 2016-2018

LEGENDA
I.A: Improbidade Administrativa
CRI: Crimes
C.P: Concurso público
S.P: Serviços públicos
EDU: Educação
SAÚ: Saúde
CNS: Consumidor
CON: Consultas e dúvidas jurídicas
IDO.: Idoso
M.A.: Meio Ambiente
ATU: Atuação de membros e servidores
A.D.: Administração e funcionamento 
do Ministério Público
D.A: Demandas alheias a competência 
do Ministério Público
I.J.: Infância e Juventude

ACE: Acessibilidade
L.A.I: Lei de Acesso à Informação
ELE: Eleitoral
DIS: Discriminação de gênero, etnia, 
condição física, social ou mental
C.E.A: Controle externo da atividade 
policial
E.P.: Execução Penal
V.D: Violência Doméstica
M.A.U: Meio Ambiente/Urbanismo
RES: Residência na comarca e lotação 
de membros
E.S.P: Educação/Saúde/Idoso/Pessoas 
com deficiência
REM: LAI/Remuneração de membros e 
servidores
SIN.: Sindical e questões análogas
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Relacionamento com a sociedade

A transparência é um dos 
valores institucionais 
do Ministério Público 

do Estado do Pará. Todas as 
medidas visando tornar os atos 
institucionais públicos e de fácil 
acesso a qualquer do povo são 
uma prioridade. Melhorias no 
Portal da Transparência são 
constantemente aplicadas. 
O novo portal do do órgão, 
lançado em outubro de 2018, 
foi desenvolvido com foco 
nos melhores padrões de 
acessibilidade e transparência. 
Através dele é possível acessar a 
agenda de audiências públicas e 
eventos programados, processos 
licitatórios em andamento, 
contratos administrativos em 
vigência, empenhos emitidos, 
pagamentos efetuados, 
transmissões ao vivo das sessões 
de órgãos colegiados e uma 
infinidade de informações que 
permitem maior fiscalização e 
controle social por meio de dados  
padronizados e de qualidade.

As redes sociais foram aliadas do MPPA para se aproximar da sociedade em 2018. Responsável pela 
divulgação institucional, a Assessoria de Comunicação Social produziu conteúdos para cada rede e 
interagiu com os usuários. Ao longo do ano, aumentou a quantidade de seguidores da instituição no 

Instagram, Facebook e Twitter.

O MPPA manteve em 2018 a interlocução permanente com os profissionais de imprensa para compartilhar 
informações sobre a atuação ministerial. Os atendimentos à imprensa e o volume de notícias relacionadas 
ao MPPA publicadas pelos meios de comunicação tiveram um salto expressivo entre 2017 e 2018.

4.2. TRANSPARÊNCIA

4.3. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Há anos o MPPA obtém 
conceito excelente (acima 
de 95% de transparência 
das informações) no 
“Transparentômetro”, ranking, 
elaborado pelo CNMP que mede 

o nível de acesso à informação 
prestada por todos os ramos do 
Ministério Público. No relatório do 
2º quadrimestre de 2018, o MP 
Paraense alcançou 99,69% de 
transparência.

Portal da Transparência passa por melhorias constantes

SEGUIDORES DOS PERFIS DO MPPA (DEZEMBRO DE 2018)

POSTAGENS NO FACEBOOK E INSTAGRAM AO LONGO DE 2018

SEGUIDORES ALCANÇADOS PELAS POSTAGENS AO LONGO DE 2018

ATENDIMENTOS À IMPRENSA

MATÉRIAS PUBLICADAS PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO



Na palma da mão
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Relacionamento com a sociedade

Ao longo de 2018, a 
Assessoria de Comunicação 
Social promoveu treinamentos 
de media training para 
os Promotores de Justiça 
ingressantes na carreira, com o 
intuito de orienta-los a lidar com a 
imprensa e sobre comportamento 
nas redes sociais. Outro desafio 
na área da Comunicação Social 
foi o lançamento do novo portal 
institucional (www.mppa.mp.br), 
que ocorreu em outubro de 2018, 
reforçando o compromisso da 
instituição com a transparência 
de seus atos. A criação do 
novo portal foi uma parceria 
entre as áreas de Comunicação 
e Informática, sendo que a 
Comunicação foi a responsável 
pela elaboração de conteúdo.

O MPPA participou, por meio 
da Assessoria de Comunicação 
Social, das quatro reuniões 
ordinárias realizadas em 2018 
pelo Comitê de Políticas de 
Comunicação (CPCom), instituído 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público. O órgão 
contribuiu para a elaboração 
de iniciativas e produtos de 
comunicação que subsidiam as 
atividades de comunicação do 
Ministério Públicos dos Estados 
e do Distrito Federal e Territórios. 
Entre os produtos entregues 
pelo CPCom estão os guias de 
relacionamento com a mídia e o 
guia para uso de redes sociais.

Evento de lançamento do novo portal

O novo portal do MPPA é responsivo, ou seja, se 
adequa à navegação em smartphones, tablets e 
outros dispositivos conectados à internet. Basta 
acessar www.mppa.mp.br para navegar.

O MPPA realizou exposição 
do projeto Memória, com 
conteúdos sobre a história 

da instituição, nos Encontros 
Regionais realizados em 
Santarém e Paragominas. Outra 
iniciativa foram os eventos da 
Quinta Cultural, que debataream 
a história do Círio de Nazaré a a 
divuersidade cultural indígena, 
com o objetivo de aprimorar o 
intercâmbio de informações entre 
os participantes, fortalecer a 

4.4. MEMORIAL
atuação integrada do Ministério 
Público para a divulgação 
cultural junto à sociedade. A 
instituição também participou 
de eventos, como o 9º Encontro 
Nacional de Memórias promovido 
pelo Ministério Público de 
Pernambuco, em Recife, que 
debateu a documentação 
e memória das instituições. 
Preservar a memória do Ministério 
Público, acessibilidade e 
planejamento foram pauta. Exposição em Santarém

Gestão 
administrativa

5



Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração – PCCR
O MPPA objetiva atualizar e aprimorar o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração dos servidores, visto que o atual 
plano data do ano de 1994, havendo assim, necessidade 
de um melhor ordenamento estrutural visando atender com 
efetividade as demandas dos membros e, consequentemente, 
tornar o MPPA uma instituição mais eficiente e eficaz na sua 
atuação para o atendimento da população paraense.
Este projeto foi concluído em 2018, sob a coordenação de 
uma comissão instituída pelo Colégio de Procuradores de 
Justiça, criada com esta finalidade, com a participação de 
todas as unidades administrativas. O projeto visa, dentre 
outras finalidades, agregar algumas unidades, que hoje 
funcionam de forma isolada da estrutura, transformando-as 
em departamentos, como: planejamento estratégico, licitação, 
planejamento orçamentário, gestão de contratos, etc., além 
de um redesenho do organograma institucional. A proposta 
correrá por conta da dotação orçamentária do Ministério 
Público do Estado do Pará e as implementações ocorrerão 
de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da 
instituição, em tudo obedecidos aos preceitos legais.

Por se tratar de matéria reservada à iniciativa da 
Procuradoria-Geral de Justiça, a comissão designada pelo 
Colégio de Procuradores de Justiça encerrou o ciclo de 
discussão e está apresentando a minuta do anteprojeto 
de lei ao Procurador-Geral de Justiça para deliberação e 
encaminhamentos que se fizerem necessários para sua 
aprovação e implantação.
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O Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP) instituiu a 

Política Nacional de Gestão 
de Pessoas no âmbito dos 
Ministérios Públicos brasileiros 
que estabelece diretrizes para 
integrar a gestão de pessoas 
aos objetivos estratégicos de 
todos os Ministérios Públicos e 
estimula a implementação de 
estratégias, ações e mecanismos 
de governança, a fim de 
assegurar a melhoria da gestão 
de pessoas e o acompanhamento 
de seus resultados. O CNMP 
ainda recomendou que cada 
unidade do MP implemente a 
Política Nacional de Gestão de 
Pessoas mediante a edição do 
correspondente ato administrativo.

Em atendimento a essa 
recomendação, o Ministério 
Público do Estado do Pará 
(MPPA) pauta diversas ações 
voltadas ao aperfeiçoamento 
do quadro de pessoal, em 
alinhamento à Política Nacional 
de Gestão de Pessoas, embora 
o ato que irá institucionalizar a 
implementação de tal política 
ainda esteja em tramitação.

No quadro de pessoal do 
MPPA, em dezembro de 2018, 
constavam 346 membros, sendo 
31 procuradores de Justiça e 
315 promotores de Justiça, 993 
servidores efetivos concursados 
do MPPA, 93 servidores efetivos 
do Estado e cedidos para esta 
instituição ministerial, 205 
militares cedidos da Polícia 

5.1. GESTÃO DE PESSOAS
Objetivos estratégicos
  1 Aperfeiçoar Políticas, Métodos e Técnicas de Gestão com Pessoas
  4 Propiciar Ambiente de Trabalho Saudável e Motivador 

Procurador-geral Gilberto Martins debate o PCCR com representantes de entidades de classe 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Militar do Estado e Corpo de 
Bombeiros Militar, 302 servidores 
comissionados sem vínculo com 
o Estado e 933 estagiários, sendo 
257 de nível médio e 676 de 
nível superior, totalizando 2.872 
pessoas no quadro de pessoal 
deste Ministério Público.

Ao longo de 2018, ocorreram 
8 admissões de promotores 

de Justiça, ficando registrado, 
porém, o término de vínculo por 
exoneração de 4. No que diz 
respeito aos militares, ocorreu 
um ingresso de 27 e foram 
desligados 22. No que tange aos 
servidores, ocorreram 82 novas 
admissões, constando, porém, 45 
desligamentos.



Investimentos
Uma política eficiente de informatização envolve a aquisição e 
desenvolvimento de softwares e a garantida de infraestrutura de 
hardware adequada à operação e modernização do órgão. O quadro a 
seguir demonstra os equipamentos adquiridos em 2018.
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O Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento 
Funcional (CEAF) do 

Ministério Público do Estado do 
Pará (MPPA) é uma unidade 
organizacional auxiliar, vinculada 
à Procuradoria-Geral de Justiça 
e destina-se a realizar todos os 
cursos, seminários, congressos, 
simpósios, pesquisas, atividades, 
estudos e publicações da 
instituição, objetivando o 
aperfeiçoamento cultural, 
funcional e profissional dos 
membros e servidores, auxiliando 
no aprimoramento da execução 
ou prestação dos serviços do MP, 
tendo em vista a eficiência e a 
melhoria dos resultados sociais 
das atividades institucionais.

No ano de 2018, o CEAF 
destacou-se na realização de dois 
Encontros Regionais do Ministério 
Público, que possibilitaram a 
congregação de integrantes do 
órgão em torno do eixo temático 
“Promovendo Ações Articuladas”. 
Os Encontros foram realizados 
nas cidades em Santarém (23 
a 25 de maio) e Paragominas 
(29 a 31 de agosto) e contou 
com a participação de membros 
e servidores dos municípios 
que integram as Regiões 
Administrativas Sudoeste I e II 
e Baixo Amazonas (Santarém); 
e regiões Nordeste I, II e III 
(Paragominas). Esses Encontros 
fortaleceram as ações dos 
membros e servidores do MPPA, 
por meio do aprofundamento 
e aperfeiçoamento dos 
conhecimentos teóricos e práticos 
acerca de temas institucionais 
relevantes. Neles também foi 
possível harmonizar diretrizes, 
estreitar laços e abrir um canal 
de comunicação permanente, 
oportunizando a livre e 
colaborativa manifestação de 
ideias, promovendo a integração 

No que se refere à tecnologia 
da informação, o ano de 
2018 foi caracterizado pelo 

alcance das metas orçamentárias 
programadas, configurando 
uma execução orçamentária 
de 140,20% além da dotação 
atualizada. Algumas aquisições 
previstas para 2017 somente 
foram realizadas em 2018. Além 
disso, alguns processos foram 
adiantados do ano de 2019, 
face disponibilidade financeira 
oriunda de outras classificações 
orçamentárias.

Dentre os fatores que 
contribuíram para efetividade 
na execução orçamentária 
estão a consolidação da 
implementação das exigências 
da resolução nº 102 do CNMP, 
em decorrência da experiência 
acumulada pelas unidades do 
departamento, maior celeridade 
na confecção de projetos de 
aquisição, deixando-os aptos 
a execução antes dos prazos 
previstos e maior padronização 
do fluxo de contratações dentro 
do órgão com definição de 
atribuições e responsabilidades 
nos processos de aquisição, 
fatores que demonstram evolução 
institucional no que concerne as 
práticas modernas de gestão, 
amplamente testadas e com 
resultados comprovados.

As ações mais significativas 
na área de Tecnologia da 
Informação do Ministério 
Público visam o aprimoramento 
da política de gestão da 
informação, implementação da 
governança em tecnologia da 
informação e preservação da 
integridade dos sistemas e das 
informações, principalmente, os 

5.2. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 5.3. GESTÃO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃOObjetivo estratégico

  2 Aperfeiçoar a formação continuada dos integrantes do MPPA

e fortalecimento das relações 
institucionais e possibilitando o 
intercâmbio de experiência e a 
socialização de conhecimentos 
a partir da interação entre os 
participantes.

Foram ofertados de forma 
relevante os Cursos de Detecção 
de Fraudes em Licitação e 
Combate à Corrupção tendo 
como objetivo aperfeiçoar os 
instrumentos de investigação com 
relação aos atos de corrupção 
e recuperação de ativos, assim 
como a melhoria da atuação 
institucional. 

Ressalta-se ainda, edições dos 
cursos de Técnicas de Mediação 
de Conflitos Aplicada ao Ministério 
Público e Justiça Restaurativa, 
que objetivaram atualizar os 
profissionais para atuação em 
processos autocompositivos no 
sistema de Justiça, seja de modo 
extrajudicial ou judicial. 

Registra-se quatro edições do 
Encontro de Diálogos do MPPA 

com Rede Garantia de Direitos 
da Criança e Adolescentes no 
Combate à Violência Sexual nos 
municípios de São Sebastião 
da Boa Vista, Breves, Soure e 
Chaves, regiões do arquipélago 
do Marajó, considerando o fato 
de ser frequente a ocorrência de 
abuso e violência sexual contra 
crianças e adolescentes naquele 
arquipélago. 

Com o objetivo de promover 
um diálogo entre a Ciência da 
Informação e o Direito por meio 
de temas relevantes e atuais com 
vistas ao efetivo acesso à justiça 
e à informação jurídica, de modo 
a permitir uma reflexão sobre a 
necessidade de organização da 
informação para melhor “dizer o 
direito”, bem como uma tentativa 
responder o que os profissionais 
do Direito esperam da Unidade de 
Informação Jurídica, registra-se a 
oferta relevante do 3º Seminário 
paraense de documentação e 
informação jurídica

CURSOS E EVENTOS REALIZADOS

mais sensíveis. Essas ações direcionam os esforços da equipe para 
o desenvolvimento e aprimoramento de sistemas informatizados que 
atendem às atividades finalísticas e meio da Instituição. Na área fim do 
Parquet, concentraram-se os esforços na integração dos sistemas e 
disponibilização de acesso à internet nos municípios mais distantes.

Ao longo do ano, quatorze sistemas foram implementados, que 
representaram melhorias significativas na forma de obter resultados, 
diminuindo consideravelmente o tempo de resposta, a qualidade e a 
transparência das informações. Os novos sistemas são:

•	 Painel Orçamentômetro – (projeto para a ASPLAN)
•	 Painel do CORREGEDOR no SISCARF – (projeto Corregedoria 

Geral)
•	 Sistema de Controle de Diárias
•	 Novo Portal do Ministério Público do Pará
•	 Controle de Bancos de Dados Institucionais
•	 Ampliação do SIMP-ACERVO (imprensa e órgãos colegiados);
•	 Quatro novos fluxos no GEDOC
•	 Sistema de Controle de Acesso - Módulo Administração - Novo 

Sistema
•	 Sistema de Controle de Acesso - Módulo Portal - Novo Sistema;
•	 Sistema Eletrônico de Votação – VOTUS
•	 Serviço Confidencial de Pesquisa de Dados - SCPD – Versão 2.0.0
•	 Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP – Versão 13.0.0;
•	 Sistema de Atividade dos Membros do Ministério Público – SIAMP 

Versão 2
•	 Painel MPPA Social – (projeto do CAOCRIMINAL) - Novo Painel

Objetivos estratégicos
  7 Garantir Infraestrutura Necessária à Operação e à Modernização
  8 Preservar a Integridade dos Sistemas e das Informações
10 Assegurar Recursos para o Funcionamento e à Modernização
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A otimização das estruturas 
físicas existentes no 
Ministério Público 

do Estado do Pará é fator 
preponderante para a melhoria 
na qualidade da atuação de 
seus membros, porque, além de 
disponibilizar um ambiente de 
trabalho aprazível para todos, 
proporciona um maior conforto a 
população, que busca a resolução 
dos seus problemas e o amparo 
nas suas dificuldades. 

Mesmo num cenário de crise 
econômica, o MPPA incrementou 
suas políticas institucionais 
no sentido de promover o 

5.4. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA
Objetivo estratégico
  7 Garantir Infraestrutura Necessária à Operação e à Modernização

investimento permanente na 
manutenção de seus imóveis 
e na construção, sempre que 
os recursos orçamentários 
permitiram, obedecendo uma 
ordem de prioridade, de forma 
que, em 2018, alcançou o 
valor de R$ 7.602.484,42 (sete 
milhões, seiscentos e dois 
mil, quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e quarenta e dois 
centavos) com essa despesa. 
Este valor está segregado em R$ 
881.251,98 (oitocentos e oitenta 
e um mil, duzentos e cinquenta 
e um reais e noventa e oito 
centavos) para as despesas com 

manutenção e conservação de 
bens imóveis e R$ 6.721.232,44 
(seis milhões, setecentos e vinte 
e um mil, duzentos e trinta e 
dois reais e quarenta e quatro 
centavos) em gastos com obras 
novas e instalações.

Fisicamente, o detalhamento 
desse gasto em 2018 está 
refletido na reforma de 5 prédios 
em 5 municípios, além de 
pequenas reformas em locais 
diversos, e foram realizadas 6 
obras de ampliação e construção 
de prédios de Promotorias de 
Justiça e unidades do MPPA, 
conforme demonstrado a seguir:

OBRAS REALIZADAS EM 2018

REFORMAS REALIZADAS EM 2018

Apesar do cenário de instabilidade econômica ocorrido ao longo desses últimos anos, foi necessário 
que o planejamento disponibilizasse recursos no sentido da expansão da sua atuação, em função da 
permanente expectativa da sociedade paraense por um Ministério Público mais próximo à sua realidade. 
Atualmente, a situação das instalações físicas onde o MPPA atua, dos 144 municípios paraenses, apenas 
23 municípios não possuem Promotorias de Justiça instaladas. Contamos com 60 Promotorias de Justiça 
que funcionam em salas do fórum, 32 em prédios alugados e em prédio cedido. Somente funcionam em 
sede própria, 33 Promotorias de Justiça, conforme demonstrado no quadro abaixo:

SITUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Nova Promotoria de Justiça de Monte Alegre Maracanã: reforma resultou em nova sede do MPPA



Mais serviços
Ao adotar a estratégia de terceirização de algumas atividades 
de apoio, o MPPA conseguiu ampliar a oferta de serviços como 
transporte, limpeza e atendimento ao público para várias Promotorias 
de Justiça, sobretudo aquelas instaladas no interior do estado. 
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As atividades finalísticas do 
Ministério Público, para 
alcançarem seus objetivos 

constitucionais de atendimento 
às demandas da sociedade no 
que se refere a direitos difusos 
e coletivos, necessitam de 
uma estrutura de apoio que 
permita uma atuação efetiva. 
Mobiliário adequado, veículos, 
equipamentos são alguns dos 
itens essenciais na composição 
de uma Promotoria e Procuradoria 
de Justiça. A instituição investiu 
aproximadamente R$ 2 milhões 
em mobiliário e pode atender 65 
Promotorias de Justiça na 1ª e 2ª 
entrâncias, bem como na capital.

Não obstante, a grandiosidade 
de uma instituição que nasceu 
para servir à população também 
necessita se aperfeiçoar no que 
há de mais moderno em gestão 
administrativa. Nesse cenário, 
o Parquet Paraense investiu 
na contratação de serviços 
terceirizados os quais visam 
profissionalizar sua atuação, 
melhorando a qualidade do 
trabalho realizado, além de 
reduzir as despesas com 
impostos e outros encargos. 
A solução permite, em última 
escala, que a instituição foque 
nas atividades verdadeiramente 
essenciais que são as finalísticas.

Por isso, a administração 
reforçou os investimentos na 
terceirização de serviços como 
transporte, limpeza e atendimento 
ao público, serviços que são 
executados por profissionais 
treinados para função. Na área 
de limpeza um total de 71 postos 
de serviço foram disponibilizados 
em 14 municípios. Também 
foram terceirizados os serviços 
de recepcionista, telefonista e 
copeiro, somando um total de 41 
profissionais prestando serviço 
em 17 municípios.

5.5. EFICIÊNCIA OPERACIONAL 5.6. CONTROLE DA GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

Postos de serviço 
em 14 municípios

Postos de serviço 
em nove municípios

Sedes administrativas 
atendidas com veículos

Picapes sem motorista

Postos em três 
municípios

Veículos locados com e 
sem motorista

Picapes com motorista

Recepcionistas em 
15 municípios

Objetivos estratégicos
  7 Garantir Infraestrutura Necessária à Operação e à Modernização
11 Assegurar Adequado Suporte Logístico, inclusive de segurança institucional Objetivo estratégico

14 Uniformizar rotinas

Limpeza

Telefonista

Transporte

Veículos

Copeiro

Veículos

Veículos

Recepcionista

71

12

65

16

5

140

10

24

A unidade de Controle do Ministério Público atua na verificação de conformidade do gasto público 
e suas ações visam evitar a ocorrência de erros durante a execução orçamentária, por meio de 
orientações às unidades administrativas. Durante o ano de 2018, houve o monitoramento da 

execução orçamentária e financeira por programa e respectivas ações, conforme quadro a seguir:

Esses valores segregados por grupo de natureza da despesa e categoria econômica apresentam:

Como é de praxe nas suas atribuições, a unida-
de exerceu controle prévio, evitando a realização 
de despesa sem prévio empenho, fracionamentos 
de despesas e dispensas e/ou inexigibilidades de 
licitações em desacordo com a legislação vigente, 
mediante emissão de 924 manifestações efetivadas 
em 678 processos de realização da despesa públi-
ca, que alcançou o montante de R$ 75.010.688,23 
(setenta e cinco milhões, dez mil, seiscentos e oiten-
ta e oito reais e vinte e três centavos).

Examinou a conformidade de 548 processos de 
concessão e prestação de contas de suprimento 
de fundos englobando avaliação preliminar para 
liberação do recurso, emissão de orientações sobre 
a adequada aplicação da verba e suas respectivas 
prestações de contas, que alcançou o montante de 
R$ 1.065.694,50 (um milhão, sessenta e cinco mil, 
seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta 
centavos).

Além disso e considerando o momento vivencia-
do pela economia brasileira, o Ministério Público do 
Estado do Pará não poderia se isentar de adotar o 
conjunto de medidas de contenção que as institui-
ções públicas estão adotando, principalmente nos 
gastos relativos à pessoal. Em 2018, os relatórios 
quadrimestrais elaborados pela unidade demons-
tram que a despesa com pessoal e encargos sociais 
alcançou o percentual de 1,86%, cujo limite máximo 
é de 2%, demonstrando a preocupação que a Ad-
ministração Superior possui com a saúde da gestão 
fiscal deste Ministério.

Por fim, as ações do Controle Interno resultaram 
em análises que atingem, em valores absolutos, 
R$ 80.250.692,45 (oitenta e milhões, duzentos e 
cinquenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e 
quarenta e cinco centavos), correspondendo a apro-
ximadamente 67% do total da despesa liquidada de 
custeio acrescida dos investimentos.
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6
Ações 2019

6. AÇÕES PARA 2019

As ações para o ano de 
2019 já foram objeto de 
detalhamento por ocasião 

da elaboração Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2019, nela 
todas as considerações sobre o 
planejamento das ações de 2019 
foram realizadas. Tendo em vista 
o escopo do presente relatório, 
apresenta-se de forma sucinta a 
priorização das despesas.

A despesa institucional orçada 
para o ano de 2019 foi fixada em 
R$ 594.112.665,00 (quinhentos e 
noventa e quatro milhões, cento e 

QUADRO DEMONSTRATIVO POR GRUPO DE DESPESA

doze mil e seiscentos e sessenta 
e cinco reais), consideradas 
todas as fontes de financiamento. 
Pode-se dar destaque à fonte 
de recursos ordinários, que 
constituem 88,69% e têm 
montante de R$ 526.912.290,00 
(quinhentos e vinte e seis 
milhões, novecentos e doze mil 
e duzentos e noventa reais). 
A prioridade das despesas foi 
estabelecida em várias reuniões 
de trabalho entre a Administração 
Superior, a Comissão Permanente 
do Orçamento, Assessoria 

de Planejamento, Comissão 
de Gestão do Planejamento 
Estratégico e as unidades 
administrativas do MPPA.

Foi estabelecida uma 
prioridade em que as despesas 
são alocadas no orçamento 
ministerial primeiro Pessoal e 
Encargos Sociais, depois Outras 
Despesas Correntes e, de 
forma residual, as necessidades 
de Capital. O quadro a seguir 
expressa o volume de recursos 
alocados para esses grupos de 
despesa: 

Parte da comissão responsável pela elaboração do orçamento do MPPA debate prioridades e ajustes necessários
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Despesas prioritárias
O Ministério Público, por ser uma instituição eminentemente prestadora de serviço, tem em Pessoal e 

Encargos Sociais o seu principal grupo de despesa, representando quase 75% do total. Em cada um dos 
grupos de despesa alguns temas foram demandados e inseridos na proposta, representando uma expansão 
das atividades do MPPA, a saber:

Ações 2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Construção do Plano Estratégico Institucional 
(PEI) para o período de 2020 a 2027
O Plano será o produto resultante do processo de 
planejamento implementado a partir de janeiro/2019. 
Será um documento institucional que guardará em 
seu bojo as estratégias de atuação do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará definidas por Procuradores 
de Justiça, Promotores de Justiça e servidores do 
Ministério Público do Estado do Pará. A concepção 
do PEI e, ainda, as diretrizes nacionais advindas 
do CNMP, possibilitarão a construção de planos de 
médio prazo (setoriais e regionais) e de curto prazo. 
Demonstrará a atuação ministerial para o período 
2020 a 2029, por meio da definição de objetivos, 
metas, indicadores e iniciativas, além de registrar as 
linhas norteadoras do processo de acompanhamen-
to e avaliação do Plano visando a identificação dos 
possíveis entraves e proposição de melhorias para a 
retroalimentação do processo.

Implantação do Projeto “Escuta Social Digital” - 
Participação Social no Aprimoramento dos Servi-
ços Prestados pelo Ministério Público do Estado 
do Pará (MPPA) à Sociedade
O projeto consiste na aplicação de pesquisa na pla-
taforma gratuita e de fácil acesso “monitorando as 
cidades”, ou outra similar, que permitirá que as in-
formações sobre denúncias dos cidadãos cheguem 
mais rapidamente ao MPPA e tem como objetivos:
•	 Facilitar ao membro do Ministério Público conhe-

cer onde e quais serviços precisam ser fiscaliza-
dos;

•	 Contribuir para a melhoria da qualidade dos ser-
viços públicos, através da utilização de mecanis-
mos extrajudiciais e judiciais por parte do MPPA;

•	 Difundir instrumentos e estratégias para a pro-
moção e aprimoramento da participação cidadã 
e controle social no Estado do Pará;

•	 Enfrentamento e resolutividade de problemas do 
cidadão, na busca de atendimento acolhedor, 
responsivo e protetivo;

•	 Promover o fortalecimento do controle social 
com a sociedade civil, por meio de sistema 
digital.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

•	 Para 2019, está planejada a realização de 
concurso público para servidores do cargo de 
Auxiliar de Administração, no total de 15 vagas 
com a perspectiva de vinculação de mais 20 ser-
vidores, passando o número de vagas para 35, 
em virtude da necessidade de serviço. Ressalta-
se que, para o ano de 2019, faz-se necessário o 
avanço na admissão de servidores com con-
curso público, para que possam ser nomeados 
além dos 35 cargos programados no concurso a 
ser realizado, outros 15 servidores, completando 
o número de 50 admitidos, ficando bem próximo 
ao quantitativo máximo de cargos disponíveis, 
conforme informação do portal da transparência 
de janeiro de 2019. 

•	 Ingresso de 10 novos Promotores de Justiça a 
partir de agosto, de 25 auxiliares de administra-
ção a partir de janeiro/19 e de 20 assessores de 
3ª entrância a partir de agosto de 2019. 

•	 Aporte orçamentário para a atualização do sub-
sídio dos membros em 16% e dos vencimentos 
dos servidores em 3%, a partir de janeiro e abril 
de 2019, respectivamente. 

•	 Previsão do impacto da elevação da 2ª para a 3ª 
entrância das Promotorias de Justiça de Ananin-
deua, Santarém e Marabá.

•	 Abertura para o PCCR institucional. 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ODC)

•	 Alocação do custo com as ações institucionais 
do programa de reconhecimento de paternidade 
na ação orçamentária do programa “O Ministério 
Público e a Comunidade”.

•	 Programação dos encontros regionais (Belém e 
Marajó) na ação do Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional (CEAF).

•	 Processo seletivo de estagiários.

•	 Dois cursos de pós-graduação administrados 
pelo CEAF, além de cursos externos.

•	 Software, licenças (novas e atuais), locação de 
imóveis e impressoras, concurso público (paga-
mento da empresa).

INVESTIMENTOS

•	 Planejamento de obras e reformas

•	 Maior aporte financeiro para as seguintes 
unidades administrativas da área-meio: Depar-
tamento de Administração (R$ 28,78 milhões), 
Departamento de Informática (R$ 17,14 milhões) 
e Departamento de Obras e Manutenção (R$ 
13,82 milhões).

•	 O Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) tem como diretriz o alinhamento do 
orçamento ao planejamento estratégico. Dentro 
do MPPA, um fator limitante para essa junção 
sempre foi a ausência de um sistema integrado 
de gestão que permita agregação entre a codi-
ficação orçamentária e as terminologias do pla-
nejamento estratégico. Essa dificuldade também 
se estende à precisão dos centros de custos da 
despesa ministerial e à alocação da despesa 

pelas regiões administrativas do Ministério Pú-
blico.  A aquisição de sistema integrado está em 
curso, e a sua efetivação tornará possíveis todas 
essas “pontes” de relacionamento. No entanto, o 
processo de implementação desse sistema será 
lento e deverá estender-se ao longo do PPA 
2020-2023. Até lá, precisamos iniciar essa ex-
perimentação de alinhamento entre o orçamento 
e a estratégia institucional. Dessa forma, para 
2019, utilizando-se as ferramentas atuais (Sis-
tema de Programação e Acompanhamento de 
Orçamento - SISORC - e Orçamentômetro), será 
realizado um esforço inicial de se demonstrar o 
alinhamento das atuais rubricas orçamentárias 
aos principais temas da atuação institucional, 
de tal forma que se possa valorar, por meio da 
execução orçamentária, o alcance dos objetivos 
estratégicos do MPPA.
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7
Necessidades 2019

7. NECESSIDADES PARA 2019

Compatibilizar toda as 
ações que precisam ser 
efetivadas no âmbito do 

Ministério Público do Estado do 
Pará é um desafio, principalmente 
pelo fato de que os recursos 
orçamentários são finitos e 

Demandas não atendidas
Necessidades do MPPA não atendidas na proposta da LOA 2019, por grupo de despesa

a economia ainda está em 
recuperação após um período de 
recessão. A LOA 2019 também 
considerou aquelas demandas/
solicitações que não puderam ser 
atendidas, mas que representam 
possibilidade de expansão das 

atividades ministeriais. Quando 
o teto de recursos ordinários foi 
disponibilizado e foram estimadas 
as previsões das demais 
fontes de receita, verificou-se a 
impossibilidade de atendimento 
de todas as solicitações.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ODC)

•	 O Grupo de Segurança Institucional solicitou a 
inclusão na LOA de uma ação orçamentária que 
expresse suas necessidades de investimento. 
No entanto, essa inclusão só será possível no 
próximo PPA 2020-2023. Por enquanto, a ação 
orçamentária do Grupo de Atuação no Combate 
ao Crime Organizado conterá também as neces-
sidades de investimento do GSI. 

•	 O pleito do CNMP, de se consagrar na LOA 
2019 rubrica orçamentaria específica para as 
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, 
também não foi incluída na proposta da LOA 
2019 pela exiguidade do teto orçamentário. 

•	 Consultorias: não foi possível alocar essa 
despesa dentro do teto orçamentário. Duas 
consultorias foram programadas para execução 
em 2019 utilizando-se o superávit financeiro: 1. 
Planos Institucionais e 2. Gestão por Competên-
cias, no valor total de R$ 1.1 milhão.

•	 Informática: licenças da Microsoft, Red Hat, 
Containner, Qlik Sense, gerenciador de ativos, 
manutenções de switch e storage, entre outros, 
não puderam ser contemplados na proposta 
orçamentária.

INVESTIMENTOS 
•	 Informática: container, servidores, sistemas 

de backup, novas redes de wi-fi e firewall são 
exemplos de volumosas despesas de investi-
mentos em Tecnologia da Informação (TI) que 
não puderam ser incluídas na proposta orça-
mentaria.

•	 Obras: as obras demandadas, listadas a seguir, 
não puderam ser incluídas:
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PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS

Plano de cargos, carreira e 
remuneração
Apenas uma abertura orçamen-
tária foi consignada para essa 
despesa, em razão da exiguidade 
do teto disponibilizado e da não 
finalização dos estudos a ele 
concernentes.

Promotores de Justiça
Existem mais de 73 cargos de 
promotor de Justiça vagos, sendo 
que o 12º concurso público para o 
provimento de cargos de Promo-
tor de Justiça, que terá sua vali-
dade expirada em maio de 2019, 
possui apenas 9 candidatos aptos 
a serem nomeados, não havendo 
garantia, porém da efetivação 
da vinculação desses membros. 
Nesse caso, é evidente a neces-
sidade de realização de concurso 
público para o provimento de 
membros, indispensáveis para 
assegurar a expansão das atribui-
ções institucionais do Ministério 
Público do Estado do Pará. O 
mapa ao lado indica espacialmen-
te a necessidade de 41 vagas de 
titulares do cargo de Promotores 
de Justiça no território paraense. 
As 32 vagas restantes são para 
Promotores de Justiça Substitu-
tos, os quais serão chamados à 
medida que forem se tornando 
demandados, motivo pelo qual 
não é possível determinar a sua 
localização antecipadamente, 
para figurarem no mapa.

Estagiários
Existe demanda de vinculação de 
113 estagiários de nível superior 
e mais de 5 pedidos de criação de 
nível médio, o que por si só suge-
re a necessidade de crescimento 
de 118 vagas de estagiários de 
nível médio e superior, ampliando 
as 819 vagas de nível superior e 
as 344 vagas de nível médio hoje 
existentes.

Necessidades 2019

DÉFICIT DE PROMOTORES DE JUSTIÇA
O mapa indica espacialmente a necessidade de 
41 vagas de titulares do cargo de Promotores de 
Justiça no território paraense
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