
 

Edital nº 02/2020 
Convite à Participação no Grupo de Pesquisa em Atuação Criminal 

 

O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso das atribuições            
legais, publica o presente edital com instruções destinadas à participação de           
membros e servidores no Grupo de Pesquisa em Atuação Criminal, 2° Ciclo -             
2020, destinado à produção de conhecimento jurídico-científico para subsídio da          
prática ministerial, que iniciará suas atividades em 27 de março de 2020. 

 

Do Objetivo do Grupo de Pesquisa 

Os problemas estruturais que recaem nas agências estatais de segurança          
pública geram consequências que são comuns a várias localidades do Estado,           
impactando, invariavelmente, no exercício da atividade persecutória em seus         
distintos momentos. Tomando como ponto de partida uma maior precisão da           
dimensão destes problemas, o Grupo de Pesquisa buscará uma discussão          
aprofundada, que mantenha uma abordagem prática, com o propósito de identificar           
estratégias aptas a imprimir uma maior efetividade na atuação criminal do Ministério            
Público, sem deixar de considerar, porém, a real potencialidade de seus           
instrumentos. Particularmente neste 2º Ciclo, o contexto normativo fará que as           
temáticas voltem-se ao aperfeiçoamento ministerial relacionado aos aspectos        
trazidos pela Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), bem como por uma realidade de             
execução penal que, cada vez de forma mais intensa, vem fazendo uso da             
monitoração eletrônica como alternativa penal.  

Uma decorrência da linha condutora traçada para os trabalhos deste Grupo           
de Pesquisa é a previsão de que, ao término de cada um dos seus 05 (cinco)                
Encontros sejam elaborados enunciados relacionados aos problemas abordados. 

 

Do Coordenador do Grupo de Pesquisa 

Os estudos serão conduzidos e coordenados pelos Promotores de Justiça          
integrantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri           
e de Execuções Penais. 

 

Da Metodologia 

Ao longo do ano serão realizados 5 (cinco) encontros, sendo o primeiro no             
dia 25 de março de 2020 (quarta-feira) e o último no dia 06 de novembro de 2020                 
(sexta-feira).  



 

Buscando atender a demanda estadual de seu público, está previsto que           
esses encontros sejam realizados em Curitiba e em localidades do interior do            
Estado,  conforme datas previamente agendadas. 

Como regra, cada encontro ocorrerá das 9 horas às 12 horas, precedido de             
uma etapa preparatória, na plataforma virtual da Escola Superior, na qual será            
disponibilizado um breve material relacionado ao tema do respectivo encontro, com           
a finalidade de viabilizar uma maior objetividade dos debates e permitir, igualmente,            
uma sintetização durante as exposições, em prol das perspectivas práticas que           
possam ser extraídas de cada tema. 

Conforme a temática enfrentada, está prevista a existência de um(a)          
relator(a) para cada encontro, que será selecionado(a) dentre os inscritos, para           
atuar como principal condutor dos trabalhos. O(a) relator(a) deverá participar          
presencialmente do encontro, podendo sugerir textos complementares e, além de          
contextualizar previamente o tema, mediará as ponderações feitas pelo grupo. 

Em conjunto com a Coordenação, o(a) relator(a) do encontro ficará          
responsável por elaborar um relatório sintético que envolva o “problema” tratado, os            
"encaminhamentos" surgidos e uma "proposta de minuta de enunciados", que          
deverá ser disponibilizada ao grupo (via plataforma virtual) até a data do encontro             
seguinte. 

A escolha dos temas dos encontros adotará como critérios a atualidade,           
prioridade e complexidade envolvida, observando ainda as iniciativas traçadas no          
Planejamento Estratégico do MPPR para a área criminal, no intuito de potencializar            
o alcance dos objetivos e metas ali previstos. 

O formato do encontro será presencial e com transmissão via Web,           
oportunizando-se a intervenção de todos (participantes presenciais e remotos) para          
a realização de ponderações e perguntas. 

No último encontro do ano, o Grupo deliberará sobre a redação final dos             
Enunciados e acerca dos temas que serão trabalhados no ano seguinte. 

A versão final dos enunciados será encaminhada aos órgãos responsáveis          
por orientar a atuação criminal no Ministério Público, bem como à           
Procuradoria-Geral, e Subprocuradorias-Gerais de Justiça, a fim de direcionar as          
políticas institucionais sobre os assuntos abordados. 

 

Conteúdo Programático: 

Sem embargo de deliberações posteriores dos inscritos no Grupo, em princípio, os            
temas previstos para os encontros de 2020 serão: 

1º Encontro (27/03, sexta-feira, Curitiba):  

“Pacote Anticrime: iniciais reflexos das alterações na rotina das Promotorias”  



 

2º Encontro (29/05, sexta-feira, Curitiba)*:  

“Monitoração eletrônica: aspectos práticos e potencialidade fiscalizatória pelo        
Ministério Público” 

Previsão de convidado externo: Equipe da Central de Monitoração Eletrônica 

3º Encontro (19/06, sexta-feira, Guarapuava):  

“Acordo de não persecução penal: aspectos práticos, experiências, estruturação e          
dificuldades” 

4º Encontro (28/08, sexta-feira, Curitiba)*:  

“Cadeia de custódia: refinamento na atuação persecutória do Ministério Público” 

Previsão de convidado externo: Equipes da Polícia Científica do PR 

5º Encontro (23/10, sexta-feira, Londrina): 

“Investigação e Juiz das Garantias: refinamento na atuação persecutória do          
Ministério Público” 

*Os temas e as datas indicadas poderão sofrer alterações no decorrer do ciclo do              
grupo de pesquisa. 

 

Do Público: Procuradores, Promotores e Servidores do MPPR. 

Integrantes do MPPR com disponibilidade para encontros mensais, nas datas          
informadas. 

É esperado dos interessados comprometimento pela frequência nos        
encontros, leitura dos materiais preparatórios, apresentação de temas selecionados,         
participação nos debates, contribuição na elaboração dos enunciados, possibilitando         
o compartilhamento de conhecimentos e experiências em prol de um espaço de            
produção de conhecimento jurídico-científico, fundamentalmente calcado na prática        
ministerial. 

 

Da Certificação 

O Grupo de Pesquisa possui como carga horária a certificação total de 30             
horas - sendo 18 horas destinadas aos encontros somadas a 12 horas relativas à              
realização das produções escritas. 

Para o cômputo da carga horária relativa aos encontros é necessário o            
registro de presença em cada encontro, seja presencial ou à distância. Para os             
participantes presenciais isso ocorrerá via lista de presença, e para os participantes            



 

à distância via login no link de acesso à transmissão bem como participação nas              
atividades propostas. 

Em caso de ausência nos encontros, o pesquisador deverá encaminhar          
justificativa a ser anexada em seu registro de presença em até 30 (trinta) dias após               
a realização do encontro e assistir o vídeo do encontro em que não esteve presente.               
Para as situações não justificadas será registrada a ausência. 

A carga horária presente na certificação expressará o total de encontros           
efetivamente frequentados, e/ou justificados, pelo pesquisador. 

 

Das Vagas 

Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas de frequência presencial, a serem          
preenchidas de forma a abarcar, preferencialmente, membros do Ministério Público          
de diversas entrâncias e unidades com atribuições especializadas. Deixam de          
computar os inscritos cujo interesse na participação ocorra, exclusivamente, pelo          
Ambiente Virtual. 

Os integrantes do grupo de 2019, que participaram presencialmente ou          
remotamente de pelo menos 70% das reuniões terão preferência sobre os demais            
para fins de obtenção de vagas em 2020. 

Alcançado o número de (30) trinta inscritos na modalidade presencial, os           
demais candidatos serão inseridos para o acompanhamento pelo Ambiente Virtual e           
formarão um cadastro de reserva, para eventuais vagas que venham a surgir. Será             
substituído em sua vaga o integrante que deixar de comparecer ao encontro sem             
motivo devidamente justificado, oportunidade na qual será chamado o próximo          
interessado constante da lista de reserva, observando-se preferencialmente suas         
atribuições atuais. 

 

Da Inscrição para Participação 

Serão realizadas no período de 03/02/2020 (segunda-feira) a 17/02/2020         
(segunda-feira) por meio do Link: 

 

Da Seleção dos Pesquisadores 

A seleção dos candidatos será realizada mediante preenchimento do formulário          
virtual de inscrição, no qual haverá exposição dos motivos para participar do grupo             
de pesquisa e compromisso de disponibilidade de participar no dia indicado. 

 

https://forms.gle/PcDpyoAC7FSA75wj9


 

Da Publicação do Resultado 

 

A publicação da lista de selecionados será divulgada na página da Escola            
Superior, a partir de 01 de março de 2020. 

 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020. 

 

Eduardo Augusto Salomão Cambi 

Promotor de Justiça 

Coordenador da Escola Superior do MPPR 
 


