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MENSAGEM DO  
PROCURADOR-GERAL  

DE JUSTIÇA 
 
 

Como sabido, este relatório é uma prestação de contas do Ministério 

Público do Rio Grande do Norte (MPRN) à sociedade potiguar através daqueles 

que foram eleitos pelo voto popular para representá-la. Nele, estão dados, 

estatísticas, números que mostram o como nossa Instituição atuou no último 

exercício. A entrega desse relatório, mais que uma obrigação legal, é um 

compromisso moral do MPRN. 

Dito isso, é preciso um parêntese para um breve comentário. A 

humanidade vem enfrentando um dos seus maiores desafios que já se teve 

registro. A pandemia que assola todo o planeta também atinge nosso Estado. O 

MPRN não só tem cumprido seu dever enquanto órgão fiscalizador, mas também 

tem exercido importante papel na solução de conflitos e na resolução de 

problemas. Exemplo disso é a disponibilização de servidores para compor a Força-

tarefa do Estado contra a pandemia, a cessão de caminhões para transporte de 

cestas básicas e distribuição no interior do Estado, entre outras contribuições. No 

campo da negociação, celebramos diversos termos de ajustamento de conduta, 

seja para aquisições de equipamentos, medicamentos e insumos, seja para a 

abertura de leitos de UTI, entre outros. 

 



 

 

Feito o registro, voltamos ao relatório que aborda a atuação do MPRN em 

2019. Nas páginas seguintes, detalharemos a execução de 14 projetos em diversas 

matérias de atuação e a realização de eventos de aproximação com a sociedade. 

Também tratamos de gestão e economicidade, como, a título de exemplos, a 

virtualização de processos em todas as Promotorias de Justiça através da 

implantação do sistema e-MP; a instituição da modalidade teletrabalho; a criação 

do Laboratório de Inovação, do Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas, e, 

enfim, do Laboratório de Ciência de Dados. Ademais, tivemos incremento de 

medidas de economia e sustentabilidade, como energia solar, instalação de filtros 

de água, repactuação de contratos e utilização de telefonia móvel. 

Todo esse trabalho, feito com zelo ao patrimônio público, já gera resultado. 

É o que mostra uma pesquisa de satisfação realizada pelo MPRN. Ela apresenta 

que 90% dos entrevistados disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a 

nossa instituição. 

O MPRN, através de seus membros e servidores, segue imbuído do 

propósito de buscar a garantia dos direitos do cidadão, bem como assegurar o 

cumprimento das leis, sempre tendo como objetivo atender aos reclamos da 

sociedade potiguar. 

Boa leitura! 

 

Eudo Rodrigues Leite 

Procurador-Geral de Justiça 
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DIRETRIZES  
INSTITUCIONAIS 

 
 
 

Missão 
 Promover a Justiça e a Cidadania, servindo à sociedade na defesa dos seus 

direitos fundamentais, fiscalizando o cumprimento da Constituição e das Leis e 

defendendo a manutenção da democracia. 

 

Visão 
 Ser reconhecida pela sociedade norte-rio-grandense como uma instituição 

resolutiva que promove a justiça e a cidadania de forma célere, transparente e 

inovadora. 

 

Valores 
 Resolutividade 

 Coesão 

 Transparência 

 Equidade 

 Inovação 
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2 GESTÃO INSTITUCIONAL 
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ATUAÇÃO DO MPRN 
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

Coordenadoria Jurídica Judicial 
 

 A Coordenadoria Jurídica Judicial (CJUD) tem a competência de coordenar 

as atividades de assessoramento jurídico à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) nas 

atividades finalísticas. 

 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio 

de sua Cjud apresenta os principais resultados no âmbito da atividade-fim da PGJ. 

Nos Gráficos 1 a 3 e nas Tabelas 1 a 9, encontram-se os dados inerentes às 

atividades nessa seara. 

 

Gráfico 1 – Dados referentes às atividades realizadas nos procedimentos extrajudiciais criminais 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Tabela 1 – Comparativo das atividades realizadas nos procedimentos extrajudiciais criminais 

Investigações 2018 2019 

Remessas à 1ª instância 35 42 

Despachos/Diligências/Decisão/Pareceres 803 593 

Decisão de prorrogação 75 78 

Arquivamento 30 103 

Oferecimento de denúncias/representação criminal para instauração 

de inquérito judicial (art. 33, parágrafo único, da LOMAN) 
12 19 

Audiências 277 234 

Ação cautelar/Pedido de quebra de sigilo 31 27 

Pedido de autorização para investigação 39 48 

Fonte: Coordenadoria Jurídica Judicial, 2020. 

 

 As estatísticas demonstram o forte incremento da atividade exercida no 

âmbito da Coordenadoria Jurídica Judicial (CJUD) no ano de 2019, tendo havido um 

significativo aumento do número de oferecimento de denúncias, bem como de 

arquivamentos/indeferimentos e de remessas à 1ª instância de procedimentos 

extrajudiciais criminais. 

 O árduo trabalho realizado por toda a equipe da Cjud possibilitou uma 

baixa de 96 (noventa e seis) procedimentos extrajudiciais criminais, o que justifica 

leve redução no número de despachos, audiências ministeriais e pedidos de 

medidas investigatórias de natureza cautelar. No entanto, essa diminuição não 

significou queda na atividade investigatória, uma vez que houve acréscimo nos 

pedidos de autorização para investigação e de prorrogação de procedimentos 

investigatórios criminais em andamento. 

 Vale ressaltar, ainda, no que diz respeito ao número de denúncias 

oferecidas, que, excetuando-se as hipóteses de arquivamento, desde 2018, a 

finalização dos procedimentos extrajudiciais criminais não mais se opera apenas 
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com o manejo da ação penal pública, tendo em vista a possibilidade de realização 

de acordos de não persecução penal com os investigados, criada pela Resolução 

nº 181/2017-CNMP. 

 Assim, somando-se as 19 (dezenove) denúncias oferecidas com os 05 

(cinco) acordos de não persecução penal celebrados pelo Procurador-Geral de 

Justiça, em decorrência da atuação da Cjud, chega-se ao total de 24 (vinte e quatro) 

procedimentos finalizados, fora das hipóteses de arquivamento, o que representa 

mais um incremento na resolutividade do Órgão, em se comparando com o ano 

de 2018, no qual foram finalizados 19 (dezenove) procedimentos. 

 

Gráfico 2 – Dados referentes aos processos judiciais criminais – 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

  



 

| 14 | 

Tabela 2 – Comparativo da atuação em procedimento e processos judiciais criminais 

Procedimentos e processos judiciais criminais 2018 2019 

Atuação em inquérito policial 6 5 

Atuação em ação penal originária 52 33 

Atuação nos demais processos criminais de competência originária do TJRN 39 81 

Atuação em procedimentos investigatórios do MPRN em trâmite no TJRN 65 49 

Participação em operações em parceria com o Gaeco / Promotorias 11 6 

Pedido/ Acordo de não persecução 07 5 

Fonte: Coordenadoria Jurídica Judicial, 2020. 

 

 As estatísticas pertinentes à atuação judicial da Cjud em matéria criminal, 

em 2019, mantiveram-se relativamente estáveis, ressalvado o campo “atuação 

nos demais processos criminais de competência originária do TJRN”, no qual se 

registrou um substancial aumento de 2018 a 2019. 

 Como já relatado no item anterior, a diminuição dos números, no que diz 

respeito à atuação em procedimentos investigatórios do MPRN em trâmite no 

TJRN, bem como aos acordos de não persecução penal celebrados, decorre, 

justamente, do trabalho realizado por essa coordenadoria, que culminou com o 

decréscimo do acervo de procedimentos extrajudiciais criminais. 

 Destaque-se, de outra parte, a participação da Cjud em 06 (seis) operações 

em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 

(GAECO), ao longo do ano – número que, embora inferior ao de 2018, ainda 

merece relevo. 

 Por fim, cumpre novamente ressaltar a celebração de 05 (cinco) acordos de 

não persecução penal no âmbito da PGJ, vários dos quais já homologados pelo 

TJRN, o que reflete a atuação resolutiva da Cjud, conforme as modernas diretrizes 

de solução consensual dos conflitos na seara penal. 

 



 

| 15 | 

Gráfico 3 – Procedimentos extrajudiciais cíveis 

 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 
Tabela 3 – Comparativo das atividades em procedimentos extrajudiciais cíveis 

Inquérito Civil Público – Procedimento Preparatório 2018 2019 

Despachos/Diligências/Decisões 64 37 

Arquivamentos 11 7 

Audiências 51 4 

Ação Civil Pública – Inicial (Improbidade Administrativa) 1 2 

Fonte: Coordenadoria Jurídica Judicial, 2020. 

 

 A exemplo do que se verificou em relação aos procedimentos extrajudiciais 

criminais, o trabalho realizado no âmbito da Cjud por toda a equipe possibilitou a 

diminuição do acervo também na seara cível, que, nos termos do art. 29, VIII, da 

Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, traduz-se em notícias de fato, 

procedimentos preparatórios e inquéritos civis contra chefes de poderes 

estaduais. 
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 Tal fato justifica a diminuição no número de despachos/ 

diligências/decisões, arquivamentos e audiências. Vale a pena destacar, no que 

toca à diminuição drástica do número de audiências, que o elevado número de 

audiências no ano de 2018 foi decorrente da finalização de um inquérito civil que 

culminou com o ajuizamento de ação civil pública de responsabilização por atos 

de improbidade administrativa em face do ex-governador Robinson Faria. 

 Mesmo assim, frise-se o aumento do número de ações civis públicas de 

responsabilização por atos de improbidade administrativa ajuizadas pelo 

Procurador-Geral de Justiça no ano de 2019. 

  

Tabela 4 – Comparativo dos processos judiciais cíveis 

 2018 2019 

Atuação nos demais processos cíveis de competência originária do TJRN 11 11 

Fonte: Coordenadoria Jurídica Judicial, 2020. 

  

Em relação aos processos judiciais de natureza cível de competência 

originária do TJRN, a atuação ficou no mesmo patamar do ano anterior. Destaque-

se que essa atuação não engloba as ações civis públicas e de improbidade 

administrativa manejadas e conduzidas pela PGJ, as quais tramitam em primeiro 

grau de jurisdição. 

 

 

Núcleo Recursal e de Controle de Constitucionalidade 
 

 No decorrer do ano de 2019, foi incrementada a comunicação com os 

órgãos de execução do MPRN, após a adoção da rotina de comunicá-los a respeito 

das decisões proferidas em ações civis públicas de seu interesse. 
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 No campo da atuação recursal, foram providos diversos recursos, em que 

foram abordadas teses de variadas matizes, tais como: 

 

a) a condenação de advogado por corrupção ativa (AgRg no AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.466.291 – RN); 

b) o reconhecimento de que, em se tratando de mandatos políticos distintos, 

exercidos sem solução de continuidade, não remanesce a unidade de 

legislatura dos cargos parlamentares para fins de prorrogação de 

competência (RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.231.870 – RN); 

c) reconhecimento da data do trânsito em julgado da última condenação 

do réu como data-base para a concessão de benefícios durante a 

execução penal (RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.219.070 – RN); 

d) revisão de decisões sobre ações de improbidade administrativa (AgInt no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.196 – RN; AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.411.221 – RN; AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.378.865 – RN; 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.362.641 – RN; AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.415.678 – RN; AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.551.302 – RN). 

 

 

Quantitativo de processos judiciais 
Tabela 5 – Distribuição de processos judiciais cíveis e criminais 

Descrição Cível Criminal Total 

Saldo anterior 63 11 74 

Recebidos 927 1.247 2.174 

Devolvidos/Redistribuídos 911 1.251 2.162 

Conclusos 79 7 86 

Fonte: Núcleo Recursal e de Controle de Constitucionalidade, 2020. 
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Quantitativo de procedimentos extrajudiciais 
 Tabela 6 – Representação por inconstitucionalidade 

Descrição 
Total de 

Extrajudiciais 

Saldo anterior 129 

Instaurados/Recebidos 51 

Encerrados/Enviados 31 

Despachados/Conclusos 149 

  Fonte: Núcleo Recursal e de Controle de Constitucionalidade, 2020. 

 

 

Processos judiciais 
Tabela 7 – Atividades 

Descrição Cível Criminal 

Âmbito 

do TJRN 

Recurso extraordinário 13 12 

Contrarrazões em RE 62 44 

Agravo em RE 7 2 

Contrarrazões em ARE 26 25 

Recurso especial 60 101 

Contrarrazões em REsp 96 218 

Agravo em REsp 33 77 

Contrarrazões em AREsp 34 96 

Recurso Ordinário – Razões 1 1 

Agravo interno – Razões 13 8 

Agravo interno – Contrarrazões 7 11 

Embargos de declaração – Razões 79 118 
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Descrição Cível Criminal 

Embargos infringentes – Contrarrazões - 1 

Habeas Corpus – Manifestações - 1 

ADI – Manifestação final 15 - 

ADI – Pareceres e Outras Manifestações 23 - 

Outros 46 31 

Cientes 353 468 

Âmbito do STJ 

Agravo interno – Razões 19 24 

Agravo interno – Contrarrazões 25 12 

Embargos de declaração – Razões 3 1 

Embargos de declaração – Impugnação 5 2 

Contrarrazões em RHC - 2 

CR ao ARE 3 2 

Petição 2 - 

Outros 4 4 

Cientes 33 86 

Âmbito do STF 

Agravo interno – Razões 2 3 

Agravo interno – Contrarrazões 2 - 

Outros 1 - 

Cientes 17 7 

Outros Órgãos Redistribuição 3 3 

TOTAL 987 1.360 

Fonte: Núcleo Recursal e de Controle de Constitucionalidade, 2020. 
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Procedimentos extrajudiciais 
Tabela 8 – Procedimentos extrajudiciais 

Descrição 2019 

Atuação em Ação 

Direta de 

Inconstitucionalidade 

Instauração de procedimento 33 

Despachos e Diligências 109 

Arquivamentos 6 

Ajuizamentos de ações 16 

Outros 3 

Outros 1 

TOTAL 168 

Fonte: Núcleo Recursal e de Controle de Constitucionalidade, 2020. 

 

 

Matéria Institucional 
Tabela 9 – Matéria institucional – comparativo 2018 e 2019 

Descrição 2018 2019 

Reuniões Institucionais Assessores jurídicos ministeriais 67 61 

Fonte: Núcleo Recursal e de Controle de Constitucionalidade, 2020. 
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PROJETOS 
 

Programa Transformando Destinos 
 

 O programa Transformando Destinos é desenvolvido desde 2015 pelo 

Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), contando, atualmente, com 

parceria com a Associação do Ministério Público do RN (AMPERN) e, como 

patrocinador, o Ministério Público do Trabalho, atuando nos eixos da prevenção 

ao uso, do cuidado ao usuário e sua família e da repressão ao tráfico ilícito de 

entorpecentes, buscando uma atuação integrada, articulada e solidária entre os 

diversos atores responsáveis pela temática. 

 Em 2019, foram realizadas capacitações para os servidores e gestores dos 

municípios participantes. 

 

 

Sistema Municipal de Políticas sobre Drogas 

 

 Os Municípios de Extremoz, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, João 

Câmara, Caicó, Areia Branca e Pau dos Ferros publicaram a lei que institui o 

Sistema Municipal de Políticas sobre Drogas (SISMUD). A lei tem a finalidade de 

articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com os eixos 

da prevenção e do cuidado no uso abusivo de drogas, em sintonia com a Lei 

Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que criou o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). 

 O Sistema Municipal de Política sobre Drogas está integrado pelo Comitê 

Gestor, composto pelos Secretários Municipais das principais políticas sociais 

básicas, garantindo a intersetorialidade necessária para o enfrentamento da 



 

| 22 | 

problemática, assim como o Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

(COMUD), responsável pelo controle social da política, e o Fundo Municipal de 

Políticas sobre Drogas (FUMUD) responsável por captar recursos a serem 

aplicados em ações de prevenção e cuidado. 

 Os municípios de Natal, Parnamirim, Mossoró, Parelhas, Macau, Currais 

Novos, São José de Mipibu, Canguaretama, Baraúna, Assú e Santa Cruz já haviam 

instituído o Sismud anteriormente. 

 

 

Oficinas de capacitação no eixo cuidado 

 

 Realização de oficinas no eixo cuidado, em 2 (dois) ciclos, contemplando as 

seguintes temáticas: ''Atendimento às Crianças e Adolescentes Usuários de 

Drogas” e ''A Redução de Danos e o Controle Social dos Conselhos de Políticas 

sobre Drogas”, em continuidade ao primeiro ciclo, realizado em 2018, que teve 

como temática  ''O acolhimento na rede intersetorial às pessoas em sofrimento”. 

 O evento ocorreu de forma expositiva pela manhã. À tarde o trabalho foi 

realizado com subgrupos, divididos para debate acerca dos temas ofertados, e 

apresentação do guia para a construção dos planos de intervenções 

(municipal/regional.). 

 As capacitações foram direcionadas para profissionais das secretarias 

municipais de Saúde, de Assistência Social, de Educação e da Segurança como 

parte do apoio do programa Transformando Destinos aos municípios que fizeram 

adesão, e foram realizadas por regiões, englobando todos os novos municípios 

integrantes do projeto. No total, foram capacitados 430 profissionais dos 

executivos (governo e municípios). A Figura 1 ilustra a capacitação no município 

de Parelhas. 

  



 

| 23 | 

 
Figura 1 – Registro de capacitação no município de Parelhas 

 

Fonte: Coordenação do Transformando Destinos, 2020. 

 

 

Oficinas de capacitação no eixo prevenção 

 

 Realização de oficinas intersetoriais sobre Prevenção ao Uso Prejudicial de 

Álcool e outras Drogas para os servidores e gestores dos municípios participantes, 

de forma regionalizada. No total, foram capacitados 315 (trezentos e quinze) 

profissionais dos executivos. Ao longo da capacitação, além da temática abordada 

nas oficinas, foi prestado suporte para a construção do Plano Municipal de 

Políticas sobre Drogas, com visita presencial de uma consultora a todos os 

municípios, além do envio de material e da abertura de canais para discussão e 

apoio na elaboração desse material. Todos os municípios já possuem um esboço 

do referido plano, e o município de Currais Novos já realizou a publicação do 

documento (Figura 2). 
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Figura 2 – Capacitação realizada no município de São Gonçalo do Amarante 

 

Fonte: Coordenação do Transformando Destinos, 2020. 

 

 

Capacitação sobre fluxos de políticas sobre drogas 

 

 Realização do evento de capacitação "Pensando Fluxos na política sobre 

drogas". A iniciativa foi realizada em parceria com o Programa Justiça Presente do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de capacitar os municípios que 

fazem parte do Transformando Destinos. 

 A palestra foi ministrada pela psicóloga e supervisora em proteção social 

do programa Justiça Presente para as audiências de custódia, Helena Fonseca 

Rodrigues. Foram debatidos os fluxos de prevenção e cuidado no âmbito da 

política sobre drogas e a importância da intersetorialidade no trabalho das redes 

dos municípios para que aqueles fluxos sejam possíveis. Na Figura 3, um registro 

da capacitação, na sede da PGJ. 
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Figura 3 – Capacitação sobre Fluxos de Políticas sobre Drogas realizada na Sede da PGJ 

 
Fonte: Coordenação do Transformando Destinos, 2020. 

 

 

 

Diálogos sobre Autocomposição 
 

O Projeto Diálogos sobre Autocomposição é realizado via Núcleo 

Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPA) e visa a desenvolver 

estratégias de difusão dos métodos de solução consensual de conflitos (mediação, 

conciliação, negociação, práticas restaurativas e convenções processuais) no 

Ministério Público Estadual. 

 Em 2019, os principais resultados alcançados foram: 
 

 

● 32 (trinta e dois) acordos celebrados por meio de negociações em tutela 

coletiva,  realizadas pelo Núcleo Estadual de Conciliação e Negociação 

(NECON); 
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● R$ 2.101.000,00 (dois milhões, cento e um mil reais) retornados aos 

cofres estaduais, por meio de mediações realizadas pelo Núcleo Estadual 

de Atuação e Mediação em Ilícitos Tributários (NAMIT); 

● 124 (cento e vinte e quatro) práticas autocompositivas realizadas nos 

Núcleos Locais de Autocomposição de Natal (Infância e Juventude e 

Família), Mossoró e Parnamirim; e 

● Formação de 125 (cento e vinte e cinco) facilitadores de círculos de 

justiça restaurativa, que estão atuando em demandas racionalizadas 

das Promotorias de Justiça das Comarcas de Natal (Infância e 

Juventude), Mossoró (Infância e Juventude e Idoso) e Parnamirim 

(Infância e Juventude). 
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APROXIMAÇÃO  
COM A SOCIEDADE 

 
 

 

 Com o objetivo de fortalecer o relacionamento entre o Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Norte e o cidadão potiguar, foram empregadas 

diversas iniciativas institucionais, a exemplo da aproximação com a sociedade por 

meio de veículos de comunicação, da realização da corrida do Ministério Público, 

como também do HackFest MPRN, conforme se observa a seguir. 

 

 

Espaço do MPRN na mídia 
 

 O ano de 2019 permaneceu como um período em que foi registrado 

crescimento na maioria dos indicadores que envolvem a comunicação no 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN). A missão de divulgar 

as ações promovidas pela Instituição para a sua aproximação com a sociedade foi 

incrementada a partir da consolidação no aumento da produção diária de notícias 

que ganharam espaço na imprensa e ampliaram o alcance sobre a atuação do 

MPRN, conforme se comprova nos dados apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Resultados da comunicação do MPRN, ano 2019 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE % (2018-2019) 

Notícias publicadas no portal do MPRN 750 -21% 

Notícias publicadas com citação do MPRN em jornais impressos, 

portais e blogs do Rio Grande do Norte 
12.011 +139,3% 

Atendimentos à imprensa 778 +9,2% 

Curtidas na página do Facebook 802 +68,4% 

Seguidores no perfil do Twitter 631 +42,4% 

Seguidores no perfil do Instagram 7.441 +80,1% 

Notícias e comunicados divulgados na intranet 635 +16,9% 

Transmissões ao vivo de sessões e eventos do Ceaf 89 +5,9% 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

INICIATIVAS 
 

Em TeMPo 

 

 Em 2019, houve incremento no Em TeMPo 

(Figura 4), informativo diário enviado a membros, 

servidores, imprensa e população pelo aplicativo 

WhatsApp. As notícias publicadas no portal do MPRN e 

na intranet ganharam ainda mais visibilidade. 
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Figura 4 – Resultados do Em TeMPo no ano de 2019 

 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

VII Prêmio de Jornalismo do MPRN 

 

 O Prêmio de Jornalismo foi criado em 

2011 para difundir a importância do MPRN 

e sua função social, visto que em pesquisa 

de imagem realizada pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), 

somente um terço da população brasileira conhece e compreende a função do 

Ministério Público na sociedade e no sistema de justiça do país. Nesse sentido, o 

Prêmio tem o objetivo de estimular, divulgar e prestigiar matérias jornalísticas 

veiculadas na imprensa local que apresentem o trabalho do MPRN na defesa dos 

interesses da sociedade e como agente de transformação social, como também 

sua contribuição em suas várias áreas de atuação. 

 Além das cinco categorias profissionais de Jornalismo Impresso, 

Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Fotojornalismo, houve ainda a 

categoria Destaque Acadêmico, dedicada aos estudantes de Comunicação, sem 
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premiação em dinheiro, mas com o reconhecimento dado pelos destaques entre 

os trabalhos inscritos. 

 Em 2019, foram entregues premiações no valor total de R$ 37.500,00 (trinta 

e sete mil e quinhentos reais). O projeto conta com parceria da Associação do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (AMPERN), que também 

ofereceu colaboração financeira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

destinados a despesas com coffee-break, brindes para jurados e troféus, 

conforme apresentado nas Figuras 5a e 5b. 

 

Figuras 5a e 5b – Cerimônia de entrega do VII Prêmio de Jornalismo do MPRN 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

2ª Corrida do Ministério Público 
 

 A 2ª Corrida do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte foi 

realizada no dia 8 (oito) de dezembro de 2019, na Base Aérea de Natal e marcou 

a abertura das comemorações da Semana do MP. O novo desafio foi a realização 

das provas de 6 (seis) e 12 (doze) quilômetros. 

 A Corrida do MPRN foi uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça e 

do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do RN (SINDSEMP). O evento, 

ainda, apoiou a campanha Atleta Legal, pensando na segurança e na preocupação 
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em garantir a qualidade necessária para que os participantes pudessem correr 

bem a prova. Foi reforçada a importância de competir apenas mediante inscrição, 

uma vez que os corredores “pipoca” (como se denomina a categoria de pessoas 

que não se inscrevem, mas ocupam o espaço no evento esportivo) podem trazer 

uma série de riscos para o evento. 

 Ao todo, foram 807 (oitocentos e sete) inscritos, divididos nas modalidades 

de Pessoas com Deficiência (PCD), público geral e integrantes do Ministério 

Público. 

 As Figuras 6a e 6b apresentam imagens da prova. 

 

Figuras 6a e 6b – 2ª Corrida do MPRN 

 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

HackFest MPRN 2019 
 

 O HackFest MPRN 2019 aconteceu no período de 18 a 20 de julho, no 

Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(IMD/URFRN), em Natal. 

O evento, em formato de maratona de programação, buscou promover o 

desenvolvimento de soluções, por profissionais e estudantes da área de 

Tecnologia da Informação, para que possam ser utilizadas como ferramentas de 
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promoção da cidadania, da efetivação das políticas públicas e do combate à 

corrupção.  

Paralelamente à maratona de desenvolvimento, ao longo dos 3 (três) dias, 

foram oferecidas palestras com profissionais que compartilharam experiências 

profissionais, notadamente no combate à corrupção e no desenvolvimento de 

políticas públicas, com o intuito de despertar a reflexão sobre o tema junto à 

sociedade, incentivando a participação popular. 

 Mais de 70 (setenta) maratonistas, distribuídos em 16 (dezesseis) equipes, 

participaram da primeira fase da maratona; 5 (cinco) ideias foram selecionadas; 3 

(três) propostas venceram a competição e receberam premiações que juntas 

somaram R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 Durante a fase de premiação, 4 (quatro) equipes apresentaram aplicativos 

(apps) que se destinam a melhorar o desempenho da instituição através da 

compilação de dados, da participação ativa da sociedade e de mais transparência. 

O app Licitascore, desenvolvido pela equipe Pandora Team, recebeu a premiação 

vencedora de R$ 5 mil (cinco mil reais); a solução Cidadão Vigilante, da equipe 

Tedesco Software, ficou na segunda colocação e recebeu o prêmio de R$ 3 mil 

(três mil reais); a solução Divaps, grupo Spellcodes, levou o terceiro lugar e R$ 2 

mil (dois mil reais); e, por último, o Sagui – o aplicativo cidadão, da equipe BiopsiaR, 

ficou com a quarta colocação e não recebeu premiação em dinheiro. 

 Além disso, mais de 250 (duzentos e cinquenta) ouvintes e mais de 30 

(trinta) conferencistas parceiros participaram de palestras, atividades lúdicas, 

jogos, exposição de robótica e demais utilidades nas áreas jurídica e tecnológica, 

totalizando 36 (trinta e seis) horas de capacitação. As Figuras 7a e 7b mostram a 

cerimônia de abertura do evento e a solenidade de premiação, respectivamente. 
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Figuras 7a e 7b – Registros do HackFest MPRN 2019 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 
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PROCURADORIAS  
DE JUSTIÇA 

 
 

 As Procuradorias de Justiça são órgãos da Administração do Ministério 

Público, com cargos de Procuradores de Justiça e serviços auxiliares ao 

desempenho de suas funções. 

 Incumbe aos Procuradores de Justiça, entre outras atribuições: atuar nos 

autos judiciais, em 2º grau de jurisdição, que lhes forem distribuídos ou objeto de 

delegação do Procurador-Geral de Justiça, emitindo, conclusivamente, e firmando 

na oportunidade própria, os respectivos pareceres escritos. Conforme Gráficos 4 

e 5 e Tabelas 10 e 11. 

 

Gráfico 4 – Estatísticas dos processos originários das Procuradorias de Justiça 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Tabela 10 – Análise comparativa da movimentação processual de 2015 a 2019 

Estatísticas comparativas dos 

exercícios 
2015 2016 2017 2018 2019 

Processos recebidos 20.999 25.283 30.736 33.216 36.333 

Processos devolvidos 21.412 24.618 29.294 32.799 36.216 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Gráfico 5 – Estatísticas das atividades dos processos originários das Procuradorias de Justiça 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Tabela 11 – Análise comparativa das atividades dos processos originários das Procuradorias de Justiça nos 

anos de 2018 e 2019 

 2018 2019 

Parecer pela falta de interesse 12.262 14.392 

Agravos de instrumentos 3.756 5.671 

Apelações cíveis recebidas 16.073 16.340 

Recursos especiais extraordinários interpostos 68 16 

Cotas/Diligências 790 973 

Cartas testemunháveis 6 2 
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 2018 2019 

Habeas corpus 1.836 1.793 

Recursos em habeas corpus 5 5 

Apelações criminais 4.979 4.851 

Recursos criminais 524 478 

Execuções criminais 336 343 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 



 

| 37 | 

PROMOTORIAS  
DE JUSTIÇA 

 
 

 As Promotorias de Justiça são compostas por Promotores de Justiça e 

serviços auxiliares necessários ao desempenho de suas funções, distribuídos em 

comarcas de 1ª, 2ª e 3ª entrâncias. 

 A atuação das Promotorias de Justiça, em 2019, encontra-se demonstrada 

nos Gráficos 6 a 12. 

 

Gráfico 6 – Atividades judiciais e extrajudiciais por ano 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Gráfico 7 – Movimentação dos procedimentos extrajudiciais (instaurados e finalizados) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Gráfico 8 – Movimentação dos processos judiciais (recebidos e devolvidos) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Gráfico 9 – Histórico de ajuizamento de Ação Civil Pública (atuação extrajudicial) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Gráfico 10 – Audiências públicas (atuação extrajudicial) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Gráfico 11 – Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (atuação extrajudicial) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 



 

| 40 | 

Gráfico 12 – Recomendações (atuação extrajudicial) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Atendimento ao cidadão 
 

 Os cidadãos que procuram o MPRN buscam a garantia dos seus direitos nas 

mais diversas áreas. O Gráfico 13 apresenta um comparativo de atendimento ao 

público. 

 

Gráfico 13 – Comparativo de atendimento ao público-alvo 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Dados de estudos técnicos 

 

 Em 2019, foram solicitados 1.529 (um mil e quinhentos e vinte e nove) 

estudos técnicos aos Centros de Apoio e Núcleo de Apoio Técnico Especializado por 

meio do quadro de servidores do MPRN com um percentual de execução de 

100,20% (cem vírgula vinte por cento), conforme dados apresentados no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Quantidade de perícias internas 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 Dentre as solicitações, 149 (cento e quarenta e nove) pedidos, ou 9,74% 

(nove vírgula setenta e quatro por cento), tratam-se de perícias externas sobre 

contabilidade, arquitetura e inspeção escolar, tendo sido atendidas 84,56% 

(oitenta e quatro vírgula cinquenta e seis por cento) das demandas, conforme 

apresentado no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Quantidade de perícias externas 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2019. 
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COLÉGIO DE  
PROCURADORES  

DE JUSTIÇA 
 

 O Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) é o órgão da Administração 

Superior do Ministério Público com competência para, entre outras, opinar sobre 

matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como deliberar sobre 

proposição de criação de cargos e serviços auxiliares. Na Tabela 12, observamos 

comparativamente as atividades desse CPJ nos anos 2018 e 2019. 

 

Tabela 12 – Análise comparativa das atividades do CPJ 

Atividades 2018 2019 

Sessões Ordinárias realizadas 12 12 

Sessões Extraordinárias realizadas 8 7 

Leis Complementares 2 - 

Lei Ordinária - - 

Resoluções 18 16 

Fonte: Secretaria Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, 2020. 

 

 O Gráfico 16 apresenta dados considerados históricos dos processos 

distribuídos no Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte. 
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Gráfico 16 – Comparativo dos processos distribuídos no CPJ 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

  

Em 2019, foram distribuídos 37.721 (trinta e sete mil e setecentos e vinte e 

um) processos no CPJ, um crescimento de 4,15% (quatro vírgula quinze) em 

relação a 2018. 

 

 

DESTAQUES 
 

Posse da Corregedora-Geral do 

Ministério Público para biênio 

2019/2021 

 

 Em 22 de abril de 2019, tomou 

posse no cargo de Corregedor-Geral do 

Ministério Público, a 6ª Procuradora de 

Justiça Carla Campos Amico, para 

mandato relativo ao biênio 2019/2021. 
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Posse do Procurador-Geral de Justiça 

 

 Em 18 de junho de 2019, o 22º Promotor de Justiça de Natal Eudo Rodrigues 

Leite tomou posse no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Norte, para o qual foi indicado em primeiro lugar pela classe, para um 

mandato de 02 (dois) anos, compreendendo o período de 18/06/2019 a 

18/06/2021. As Figuras 8a e 8b registram a ocasião da solenidade de recondução 

ao cargo realizada na Escola de Governo, no Centro Administrativo, em Natal. 

 

Figuras 8a e 8b – Registro da solenidade de recondução ao cargo de PGJ 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Aprovação da proposta orçamentária para o ano de 2020 

 

 O Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte, em sua 3ª Sessão Extraordinária Especial, 

realizada em 02 de setembro de 2019, deliberou, à unanimidade, pela aprovação 

da proposta orçamentaria para o ano de 2020. 
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Posse Procurador de Justiça 

 

 No dia 10 de outubro de 2019, o 58º Promotor de Justiça da Comarca de 

Natal, Bel. Raimundo Sílvio Dantas Filho, tomou posse no cargo de 13º Procurador 

de Justiça. 

 

 

Implantação do Sistema Uipath 

 

 Com o apoio da Gerência de Modernização Administrativa, desde o mês de 

setembro de 2019, a Secretaria do Colégio de Procuradores de Justiça (SCPJ) 

passou a utilizar planilha gerada pelo programa Uipath. Tal fato permitiu maior 

agilidade e organização na distribuição dos processos judiciais eletrônicos 

distribuídos para as Procuradorias de Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

| 46 | 

CONSELHO SUPERIOR  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

   
 

 O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), órgão de deliberação 

específica da Administração Superior do Ministério Público, com atribuições 

previstas no art. 31 da LCE 141 141/96, realizou 12 (doze) Sessões ordinárias e 4 

(quatro) Sessões extraordinárias em 2019. Na Tabela 13, observa-se o quantitativo 

de atividades em 2019. 

 

Tabela 13 – Atividades de recebimento, distribuição e julgamento de processos encaminhados ao CSMP em 2019 

Ano Distribuídos Julgados 
Julgados anos 

anteriores 
Devolvidos Pendentes 

2015 5.249 4.801 1.099 4.803 453 

2016 4.995 4.478 254 4.916 306 

2017 5.457 3.817 302 3.995 1.462 

2018 3.821 3.240 1.319 4.705 577 

2019 3.587 3.294 529 4.020 96 

Fonte: Secretaria Especial do Conselho Superior do Ministério Público, 2020. 
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CORREGEDORIA-GERAL  
   
 

 
 A Corregedoria-Geral é um órgão de orientação dos membros do Ministério 

Público, expedindo recomendações de caráter funcional e jurídico, sempre 

respeitando a independência funcional dos agentes ministeriais e zelando pela 

dignidade da Instituição. Funciona, também, como órgão de fiscalização da conduta 

e das atividades funcionais dos membros do Ministério Público. No decorrer do ano 

de 2019, foram autuados e registrados os feitos apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Feitos autuados e registrados na Corregedoria-Geral em 2019 

Abertura de processos 
Saldo 

Anterior 
Autuados* Encerrados 

Em 

andamento 

Procedimento de gestão 

administrativa 
23 70 92 1 

Controle e fiscalização 36 36 68 4 

Reclamação disciplinar 4 4 8 0 

Sindicância 0 2 2 0 

Procedimento administrativo 

disciplinar 
2 2 3 1 

Procedimento de correição 

ordinária** 
55 75 92 38 

Totais 120 189 265 44 

* O quantitativo apresentado, diversamente de anos anteriores, representa apenas os feitos autuados e 

registrados na Corregedoria-Geral, excluídos os feitos que tramitaram em 2019 oriundos de setores 

diversos da Procuradoria-Geral de Justiça. 

** O quantitativo apresentado inclui os cumprimentos de recomendações decorrentes de correição 

ordinária, que atualmente são processados nos próprios autos da correição ordinária, diversamente dos 

anos anteriores que eram processados em autos apartados. 

Fonte: Diretoria da Corregedoria-Geral, 2020. 
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 As Tabelas 15 a 18 mostram os quantitativos das atividades realizadas pela 

Corregedoria-Geral e Promotores-Corregedores, bem como os atos do 

Corregedor-Geral e do Corregedor-Geral Adjunto, em 2019. 

 

Tabela 15 – Atividades da Corregedoria-Geral em 2019 

Atividades Diversas TOTAL 

Atendimentos ao público 240 

Ofícios expedidos 542 

Ofícios circulares 7 

Certidões 187 

Memorando 03 

Resoluções 06 

Recomendações 91 

Atos conjuntos (PGJ-CGMP) 11 

Avisos 16 

Informativos 06 

Editais 07 

Decisões 449 

Despachos 2.174 

Informações em processos promoção/remoção (antiguidade/merecimento) 122 

Correições ordinárias 73 

Total 3.934 

Fonte: Diretoria da Corregedoria-Geral, 2020. 
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Tabela 16 – Atividades dos Promotores-Corregedores em 2019 

Atividades Total 

Atividades externas 146 

Reuniões 317 

Pareceres 335 

Avaliações e Relatórios 2.130 

Atendimentos ao público 216 

Despachos 584 

Total 3.728 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Tabela 17 – Atos do Corregedor-Geral em 2019 

Atividades Total 

Atendimentos ao público 22 

Participação em sessões do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) 15 

Participação em sessões do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) 18 

Reuniões 137 

Decisões 420 

Despachos 1.588 

Análise de peças em correição 60 

Informações em processos promoção/remoção (antiguidade/merecimento) 122 

Correições ordinárias 48 

Total 2.430 

Fonte: Diretoria da Corregedoria-Geral, 2020. 
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Tabela 18 – Atos do Corregedor-Geral Adjunto em 2019 

Atividades Total 

Atendimentos do público 2 

Participação em sessões do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) 1 

Participação em sessões do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) 1 

Reuniões 67 

Decisões 29 

Despachos 2 

Análise de peças em correição 60 

Informações em processos promoção/remoção (antiguidade/merecimento) 0 

Correições ordinárias 35 

Total 197 

Fonte: Diretoria da Corregedoria-Geral, 2020. 

 

 

Correições ordinárias 
 

 Em 2019, a Corregedoria-Geral do Ministério Público visitou Procuradorias 

e Promotorias de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse período, foram 

efetuadas 73 (setenta e três) correições ordinárias. 
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Restauração, sistematização, organização, digitalização e virtualização de 

prontuários funcionais 

 

 Com vistas a diminuir o custo da tramitação de documentos físicos e agilizar 

a tramitação dos processos de promoção e remoção pelo critério de 

merecimento, foram realizadas restauração, sistematização, organização, 

digitalização e virtualização de 207 (duzentos e sete) prontuários funcionais dos 

membros ativos da Instituição. 

 



 

| 52 | 

 

3 ÁREAS DE ATUAÇÃO 
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INFÂNCIA,  
JUVENTUDE E FAMÍLIA 

 
 

 

Gráfico 17 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Gráfico 18 – Comparativo de atos praticados na área da Infância, Juventude e Família (2017-2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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PROJETOS 
 

Projeto ComFIA 
 

 O ComFIA é um projeto empreendido 

pelo Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias de Infância, Juventude e 

Família (CAOPIJ), iniciado em junho de 2018, 

e que visa a  fomentar, junto aos municípios 

do RN, a implantação, a regulamentação e a operacionalização do Fundo da 

Infância e Adolescência (FIA). Esse Fundo é importante ferramenta para realizar e 

facilitar a captação e a aplicação de recursos financeiros para execução de 

serviços, programas, projetos e ações em favor do segmento infantojuvenil. 

 O projeto também prevê a articulação com instituições e órgãos com 

atuação estadual e municipal, como a Federação dos Municípios do Rio Grande 

do Norte (FEMURN) e o Tribunal de Contas do Estado do RN (TCERN), capacitação 

dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), além da atuação dos Promotores de Justiça, para promover a 

implementação do Fundo nos municípios do Estado. 

 Em 2019, o MPRN renovou o termo de cooperação técnica com o TCERN e 

a Femurn, o qual tem por objeto a cooperação técnica entre as partes visando a 

facilitar uma atuação integrada, no sentido da efetivação dos direitos 

contemplados no ordenamento jurídico brasileiro em favor da população 

infantojuvenil, com ênfase para a implementação do funcionamento regular do 

FIA, a previsão de receitas públicas a ele endereçadas nas leis orçamentárias e sua 

efetiva destinação. 
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Abrace Vidas 
 

 O Projeto Abrace Vidas, desenvolvido pelo CAOPIJ, visa a fomentar, junto 

aos municípios do RN, a implantação do Serviço de Acolhimento para crianças e 

adolescentes órfãos, abandonados ou afastados do convívio familiar, 

preferencialmente por meio do serviço de Família Acolhedora (art. 101, VII do 

Estatuto da Criança e do Adolescente), em face da existência de apenas 09 (nove) 

unidades de acolhimento institucional no Estado do Rio Grande do Norte. 

 Em 2019, o projeto alcançou os seguintes resultados: 

● 60 (sessenta) municípios aderiram ao projeto; 

● 39 (trinta e nove) municípios, que fizeram adesão ao projeto, 

publicaram a lei para implantação do serviço de acolhimento 

familiar; 

● 13 (treze) municípios têm as equipes de referência definidas; 

● 03 (três) municípios possuem famílias cadastradas (Currais Novos, 

Guamaré e Tibau). 

 

 Dando continuidade às ações durante o ano, o CAOPIJF realizou as 

atividades descritas a seguir. 

 

a) A realização do 3º Ciclo de Oficinas de Famílias Acolhedoras, como 

etapa de apoio aos municípios que fizeram adesão e avançaram nas 

fases de implantação do serviço de acolhimento familiar, no período de 

08 a 12 de abril, ministrado pela Associação Brasileira Terra dos Homens 

(ABTH) do Rio de Janeiro. Teve o desiderato de capacitar os profissionais 

destacados para compor as equipes de referência (coordenador, 

assistente social e psicólogo) do serviço municipal, tornando-os aptos a 

realizarem as fases de implantação desde a capitação de pessoas 

interessadas, seleção, cadastro até a capacitação das famílias 
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acolhedoras, bem como acompanhar o acolhimento de crianças e 

adolescentes nessa modalidade. Participaram das oficinas os seguintes 

municípios: Canguaretama; Ceará-Mirim; Currais Novos; Goianinha; 

Lajes; Japi; Pedra Preta; Pedro Velho; Portalegre; Santa Cruz; Santo 

Antônio do Salto da Onça; São Bento do Trairi; São José de Mipibu; e 

Taipu. Esse ciclo de capacitação iniciou-se com o Seminário sobre o 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para Crianças e 

Adolescentes: Experiências e Perspectivas (Figuras 9a e 9b). 

 

b) O MPRN, representado pela equipe do CAOPIJF, pela 12ª Promotoria de 

Justiça de Mossoró e pela 2ª Promotoria de Justiça de Parnamirim, participou 

do III Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, realizado na cidade 

de Curitiba/PR, onde foram apresentadas práticas exitosas do serviço de 

acolhimento familiar, objeto do projeto Abrace Vidas. 

 

c)  Visando à adesão e implementação do serviço de acolhimento nos 

municípios integrantes das Comarcas de Canguaretama e Tangará, 

foram realizadas reuniões com os gestores desses municípios com 

discussões sobre o tema. 

 

Figuras 9a e 9b – Registros do Seminário ministrado pela Associação Brasileira Terra dos Homens 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Infância, Juventude e Família, 2020. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

 

Processo de Escolha Unificado para o Conselho Tutelar 
 

 No ano de 2012, a Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012, 

proporcionou uma série de modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), destacando-se, entre elas, a realização do 

Processo de Escolha Unificado dos Conselhos Tutelares em todo o Brasil, a 

realizar-se a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do 

ano subsequente ao da eleição presidencial. 

 Em razão do processo realizado em 2019, a Comissão Interinstitucional, 

formada para articular o processo de escolha unificado dos membros dos 

conselhos tutelares dos municípios potiguares, composta por representantes do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – CAOPIJF –, do Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), da Federação dos 

Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), da Secretaria Estadual de 

Assistência Social (SETHAS), do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de 

Assistência Social (COEGEMAS), foi restabelecida com os representantes daquelas 

entidades/órgãos. Esse ano contou também com a participação do Observatório 

da População Infantojuvenil em Contextos de Violência, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (OBIJUV/UFRN). 

 No intuito de auxiliar os municípios, notadamente os conselhos de direitos, 

o MPRN disponibilizou, no portal institucional, os informativos da comissão 

interinstitucional e material de apoio, o qual é composto de minutas de lei, 

resolução, decreto, ofício, entre outros. Como forma de auxiliar os Promotores 

que atuaram na fiscalização do pleito e de mantê-los informados das deliberações 
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tomadas nas reuniões da aludida comissão, outra linha de atuação foi 

disponibilizar, dentro da página do CAOPIJF, na intranet, material de apoio para os 

Promotores de Justiça que atuam na área da infância e Juventude, tais como: 

● modelos de portaria de instauração de inquérito civil, 

● modelo de recomendação, 

● modelos de impugnação e de ações mandamentais, 

● atas das reuniões da comissão interinstitucional. 

 

 No processo de eleição, o Tribunal Regional Eleitoral foi importante 

parceiro, atuando no empréstimo de urnas eletrônicas (Figura 10) aos 20 (vinte) 

municípios com maior número de eleitores, fornecendo as listas de eleitores, 

realizando a parametrização das urnas, bem como a capacitação dos mesários e 

técnicos de apoio que atuaram no dia do pleito. 

 

 

Grupo de Trabalho do Serviço Especializado de Abordagem Social  
 

O CAOPIJF capitaneou articulação dos Caops Saúde, Cidadania e Inclusão, 

além de Promotorias de Justiça das tutelas de infância e juventude, de idoso, de 

pessoa com deficiência, de saúde, de cidadania e de educação de Natal, 

constituindo um grupo de trabalho, visando a analisar e fazer proposições para 

intervenção integrada e atendimento de pessoas em situação de rua pelo Serviço 

Especializado de Abordagem Social, pelo Serviço de Consultório na Rua, pela 

Unidade de Acolhimento e pelo Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social de População de Rua – Centro POP. 

As equipes técnicas dos Centros de Apoio elaboraram um instrumental 

para ser aplicado na imersão nos serviços com a finalidade de coletar informações 

para subsidiar o trabalho do grupo. Trabalho, esse, ocorrido após reuniões 
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promovidas entre os membros do MPRN e entre esses membros e as equipes dos 

serviços socioassistenciais e de saúde com o desiderato de colher elementos para 

subsidiar a proposta de um Protocolo de Ações Integradas, que foi apresentado 

aos gestores municipais e estaduais, estabelecendo a responsabilidade de cada 

um dos atores da rede de proteção de crianças, adolescentes, idosos, pessoas 

com deficiência e população de rua. 

As analistas de serviços social dos Caops envolvidos e das Promotorias de 

Justiça de Infância e Juventude da Comarca de Natal realizaram uma imersão nos 

seguintes serviços do município de Natal: Serviço Especializado de Abordagem 

Social (SEAS), Serviço de Consultório na Rua, Unidade de Acolhimento e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro 

POP), culminando com a apresentação de um Relatório Técnico, com diversas 

providências que foram encaminhadas às Promotorias de Justiça das tutelas 

respectivas. 

 Em paralelo, o CAOPIJF, com a 5ª Promotoria de Justiça de Natal e a 2ª 

Promotoria de Justiça de Parnamirim, participou de reuniões promovidas pelo 

Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil (FOCA/RN) com a finalidade de discutir 

um projeto voltado para erradicação do trabalho infantil e mendicância. 

 Uma das vertentes do citado projeto foi criar uma campanha a fim de 

desestimular a mendicância e doações de esmolas nas vias públicas. Também 

estão participando do projeto representantes da Secretaria Estadual de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social (SETHAS); Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social (SEMTAS); Instituo Dom Bosco; SOS Aldeias; Superintendência 

Regional do Trabalho; Natal Shopping; Supermercados Carrefour, Extra, Makro, 

entre outros. 
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Atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência  
 

 Visando ao alinhamento institucional  para a viabilização de serviço de 

atendimento integral e interinstitucional com equipes multidisciplinares 

especializadas, proporcionando a identificação das unidades de saúde habilitadas 

no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) para esse 

tipo de atendimento, foi iniciada  discussão com os Caops Cidadania, Criminal e 

Saúde a fim de realizar a implementação desse serviço no Estado do RN.  

 Essa medida foi iniciada no ano de 2018, com a visitação a ser realizada 

pelas equipes do CAOPIJF e do Caop Saúde para realização de um diagnóstico das 

condições que os estabelecimentos de saúde reúnem para esse atendimento.  

Estão habilitados e foram visitados a Maternidade Divino Amor (Parnamirim), a 

Maternidade Escola Januário Cicco e o Hospital Santa Catarina (Natal), que 

resultou no ano de 2019 na elaboração pela Secretaria de Saúde Público do Rio 

Grande do Norte (SESAP) de uma Nota Técnica sobre o acolhimento, atendimento 

e segmento das pessoas em situação de violência interpessoal nos serviços de 

saúde, a qual foi remetida a diversos órgãos, inclusive, esse Centro de Apoio 

Operacional para fins de análise e sugestões a serem apresentadas. 

 Por outro lado, a 65ª Promotoria de Justiça de Natal e a 2ª Promotoria de Justiça 

de Parnamirim solicitaram apoio do CAOPIJF no sentido de articular reunião com os 

Promotores de Justiça em matérias de infância da região metropolitana, assim como 

com o Caop Saúde e o Caop Criminal, com objetivo de discutir acerca da 

criação/adequação de serviço de saúde para atenção integral à criança, ao adolescente 

e às mulheres vítimas de violência nos municípios de Natal e região metropolitana. 

 A primeira reunião aconteceu dia 14 de novembro com a participação do 

CAOPIJ, bem como do Caop Saúde, da 65ª Promotoria de Justiça de Natal, da 2ª 

Promotoria de Justiça de Parnamirim, da 7ª Promotoria de Justiça de Parnamirim, da 

2ª Promotoria de Justiça de Monte Alegre e da Promotoria de Justiça de Santo Antônio. 
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Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo 
 

 O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) expediu a 

Recomendação 26, de 19 de fevereiro de 2015, dispondo sobre a uniformização 

da atuação do Ministério Público no processo de elaboração e implementação dos 

Planos Municipais de Atendimento Socioeducativo. Por meio da Ação da 

Estratégia Nacional 02, e, em razão disso, rotineiramente realiza levantamento de 

informações atinentes ao atual andamento do processo de elaboração e 

implementação do Plano Estadual e dos Planos Municipais de Atendimento 

Socioeducativo, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, em atenção ao 

imperativo legal constante do art. 7º, § 2º, da Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 

 Assim, o Ministério Público do Estado Rio Grande do Norte, por meio do 

CAOPIJF, lançou o “Segunda Chance”, cujo objetivo é monitorar e acompanhar a 

criação dos planos no âmbito do Estado do RN. 

 As informações necessárias e todo material de apoio referente à iniciativa 

encontram-se disponíveis no portal do MPRN para os municípios e em nossa 

página na intranet para os membros do Parquet, com Kit atuação. 

 Em junho de 2014, apenas 2 (dois) municípios tinham planos elaborados e 

24 (vinte e quatro) estavam em elaboração. Já em dezembro de 2019, o Estado do 

RN e 96 (noventa e seis) municípios já têm plano elaborado e 31 (trinta e um) 

outros municípios encontram-se em fase de elaboração dos planos. 
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ATUAÇÕES DE DESTAQUE 
 

 

Repasses do orçamento municipal ao FIA de Mossoró 
 

 Em 2018, foi firmado acordo judicial entre o MPRN, por meio da 12ª 

Promotoria de Justiça de Mossoró, e a Justiça potiguar com a Prefeitura de 

Mossoró, e, como resultado, já foram recuperados mais de R$ 192.485,67 (cento 

e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete 

centavos) das dívidas da gestão municipal com o FIA da cidade. Esse valor se refere 

a três parcelas do total de R$ 2.309.828,03 (dois milhões, trezentos e nove mil, 

oitocentos e vinte e oito reais e três centavos), que será pago em 36 (trinta e seis) 

prestações mensais de R$ 64.161,89 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e um 

reais e oitenta e nove centavos), com vencimento a cada dia 10. 

 Em 2019, a 12ª Promotoria de Justiça de Mossoró conseguiu firmar um 

segundo acordo com o Município, também homologado pelo Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude da Comarca. Assim, o FIA receberá um montante de R$ 

292.599,71 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e 

setenta e um centavos). 

 Dessa vez, o pagamento é oriundo de uma ação civil pública para 

cumprimento de obrigação de fazer, movida pelo MPRN contra o município e a 

então prefeita Fátima Rosado, em razão da omissão do ente municipal em criar 

programa de abrigo. 

 Esse novo acordo só começará a ser quitado, em cinco parcelas mensais de 

R$ 58.519,94 (cinquenta e oito mil, quintos e dezenove reais e noventa e quatro 

centavos), a partir de outubro de 2021, quando o compromisso do pagamento das 

36 (trinta e seis) parcelas do acordo anterior tiver sido liquidado. 
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Campanha Declaração Cidadã 
 

 Em parceria com a 

Delegacia Regional da Receita 

Federal em Natal, o CAOPIJF 

desenvolveu a Campanha 

Declaração Cidadã, a qual visa 

a estimular os contribuintes a 

destinarem o percentual de 

3% (três por cento) do 

Imposto sobre a Renda 

quando da declaração de 

ajuste anual para os Fundos 

para a Infância e Adolescência 

(FIA), tendo em vista a possibilidade legal encartada no art. 260-A da Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 A campanha foi divulgada nos anos de 2018 e 2019 nas redes sociais do 

MPRN, em rádios e através de entrevistas às emissoras de televisão e rádio, com 

intuito de dar conhecimento à sociedade dessa possibilidade e, com isso, 

convencer os contribuintes a procederem a destinação, a qual não lhe acarreta 

qualquer ônus. 

 Levantamento preliminar da Receita Federal aponta que mais de R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais) foram arrecadados em destinações de parte 

do Imposto de Renda dos contribuintes no Estado para o Fundo da Infância e a 

Adolescência (FIA) nesse ano, representando um incremento na ordem de 82% 

(oitenta e dois por cento), passando dos R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa 

e seis mil reais) arrecadados em 2018 para R$ 903.000,00 (novecentos e três mil) 

em 2019. 
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Operação Jocasta 
 

 Uma operação conjunta do MPRN e do Ministério Público do Paraná (MPPR) 

cumpriu mandados judiciais e prendeu, em Natal, um advogado suspeito de 

cooptar, por meio de redes sociais na internet, mulheres com a intenção de abusar 

sexualmente de seus filhos. 

 A operação Jocasta cumpriu três mandados no Rio Grande do Norte e no 

Paraná, o homem de 38 anos utilizava as redes sociais para aliciar as vítimas e 

conseguir delas fotos e vídeos íntimos. De posse das imagens, ele passava a 

manipulá-las com o intuito de que continuassem a enviar material de conteúdo 

pornográfico, chegando a ameaçar algumas delas. 

 

 

Operação Além das Sombras 
 

 A operação Além das 

Sombras, para combater a prática 

de pedofilia e crime de abuso 

sexual infantil, foi deflagrada pelo 

MPRN em uma cidade próxima a 

Santo Antônio, no interior do Estado. Foram cumpridos mandados de busca e 

apreensão contra um homem de 50 anos. Ele se aproveitava da proximidade 

afetiva com a família de uma criança para perpetrar os abusos através das redes 

sociais. O homem usava o perfil da própria filha, outra criança, para enviar 

imagens e vídeos pornográficos para a vítima. Com o passar do tempo, segundo 

as investigações do MPRN, ele não teve o mínimo pudor em usar o próprio perfil 

para continuar perpetrando os crimes. 
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 A ação contou com a participação de três Promotores de Justiça e de 

agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) 

e com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. 

 

 

 

PARCERIAS ESTABELECIDAS 
 

Projeto Atitude Legal do Tribunal  
de Justiça do Rio Grande do Norte 
 

 Em 16 de maio de 2018, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Natal, Secretaria Municipal de Saúde de Natal, Secretaria Estadual de Saúde 

Pública e a Maternidade Escola Januário Cicco firmaram o Termo de Cooperação 

Técnica nº 09/2018, com vista à implementação de ações para o fortalecimento 

dos serviços públicos de atendimento à gestante e à mãe biológica, que desejem 

entregar o seu filho para adoção, e o seu encaminhamento à Justiça da Infância e 

da Juventude no município de Natal, nos termos do art. 13 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

 Em 16 de maio 2019, houve renovação da parceria, firmando-se o Termo 

de Cooperação Técnica nº 008/2019, agora com vigência de 2 anos, sob 

acompanhamento deste Centro de Apoio através do PGA nº 62.257/2017. 

 Paralelamente à renovação do termo de cooperação técnica, a 12ª 

Promotoria de Justiça de Mossoró, em pedido direcionado ao CAOPIJ, solicitou 

apoio para formalização de acordo similar, pois já vem induzindo, a partir de 

capacitações dos profissionais da rede de serviços daquele município, o 

acolhimento da mãe e gestante que deseja entregar o filho à adoção, sugerindo, 
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inclusive, a assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a participação da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e da Procuradoria-Geral 

de Justiça. Assim, o CAOPIJ encaminhou expediente à Coordenadoria Estadual da 

Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (CEIJ) 

solicitando a extensão da articulação para o município de Mossoró.  
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CRIMINAL  
  
 
 

 

Dados de investigação criminal –  
Notícia de crime e peça informativa 
 

Gráfico 19 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Dados de investigação criminal – PIC 
 

Gráfico 20 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Dados de justiça comum – Inquéritos policiais 
 

Gráfico 21 – Processos Judiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Dados de justiça comum e militar – Ação penal 
 

Gráfico 22 – Processos Judiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Dados de Justiça comum e militar – Auto de prisão em flagrante 
 

Gráfica 23 – Processos Judiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Demonstrativo de atividades realizadas de 2013 a 2019 
 

Gráfico 24 – Denúncias oferecidas de 2013 a 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Gráfico 25 – Comparativo de atos praticados no controle externo da atividade  (2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

Envio de laudos necroscópicos 
 

 A iniciativa consiste em implementar um mecanismo de cooperação entre 

os órgãos estaduais: Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN), Secretaria de 

Segurança Pública e da Defesa Social (SESED/RN), Ministério Público Estadual 

(MPE) e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), além dos 

Cartórios de Registro Civil. Essa cooperação se dá através do compartilhamento 

de informações e cruzamento de banco de dados dos sistemas operacionais 

desses órgãos, com a finalidade de identificar pessoas que são partes em 

processos judiciais e/ou procedimentos investigativos, mas que faleceram vítimas 

de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), suicídio, afogamento, acidentes de 

trânsito ou mesmo morte natural. Nesse sentido, objetiva dar maior celeridade à 

tramitação processual, reduzindo, por consequência, a incidência de 

procedimentos ativos, em respeito aos princípios da duração razoável do 

processo e da eficiência. 

 O Caop Criminal, no primeiro momento, ficou responsável por fazer o 

cruzamento das informações, encaminhando os laudos necroscópicos e/ou as 

certidões de óbito de pessoas que constam como partes em procedimentos e/ou 

processos criminais ativos à Promotoria de Justiça correspondente. Desse modo 

pretende induzir que os órgãos ministeriais, por outro lado, utilizem esse 

mecanismo rotineiramente, diminuindo o passivo da Promotoria de Justiça, além 

de desafogar o Poder Judiciário. 
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ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

Cancão 
 

 O MPRN e a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN) 

deflagraram a operação Cancão com o objetivo de combater uma facção 

criminosa que age dentro e fora de unidades prisionais potiguares. Ao todo, foram 

cumpridos 42 (quarenta e dois) mandados de prisão preventiva e outros 65 

(sessenta e cinco) de busca e apreensão em 15 (quinze) municípios. 

  A ação foi fruto de uma investigação iniciada em 2017 para apurar a atuação 

da organização criminosa principalmente nas cidades de Currais Novos, Parelhas, 

Lagoa Nova, Acari, Cerro-Corá e São Vicente, todas na região Seridó. As 

investigações apontaram que a principal atuação do grupo é aquisição, transporte, 

armazenamento e distribuição de drogas ilícitas na região. Além disso, a facção 

também é responsável por homicídios, roubos, furtos e lavagem de dinheiro. 

 

 

Agreste Seguro 2 
 

 O MPRN, com apoio da PMRN, deflagrou a operação Agreste Seguro 2 para 

combater os crimes de homicídio e tráfico de drogas em Canguaretama. Ao todo, 

foram cumpridos 4 (quatro) mandados de busca e apreensão. Na ação além da 

prisão em flagrante de três envolvidos, foi possível capturar um foragido da 

Justiça, além da apreensão de cocaína, maconha, crack, 2 (dois) revólveres calibre 

38, uma pistola PT, munição e dinheiro. A operação contou com o apoio de 40 

(quarenta) homens do 8º Batalhão de Polícia Militar do RN. As Figuras 11a e 11b 

apresentam registros da operação. 
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Figuras 10a e 10b – Registros da operação Agreste Seguro 2 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Infiltrados 
 

 Para investigar um grupo de pessoas que negociou decisão no âmbito do 

Tribunal de Justiça potiguar, o MPRN deflagrou a operação Infiltrados. Foram 

cumpridos mandados de busca e apreensão em 4 (quatro) locais de Natal e 

Parnamirim, além de 1 (um) mandado de prisão preventiva de um advogado. 

Segundo a investigação do MPRN, um advogado com vínculo de parentesco com 

autoridades do Judiciário e um servidor da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Norte que já foi servidor do Tribunal de Justiça prometeram a um advogado ligado 

a uma organização criminosa o resultado de um processo que seria relatado por 

determinado desembargador. A ação foi realizada em conjunto com as Polícias 

Militar e Civil, por meio do Núcleo Especial de Investigação Criminal (NEIC). 
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Emissários 
 

 O MPRN prendeu 2 (dois) advogados que integravam uma organização 

criminosa. Também foi expedido um mandado de prisão contra uma terceira 

advogada, que se encontra foragida da Justiça. Segundo as investigações do 

Gaeco, o grupo era responsável por repassar ordens dos chefes de uma facção 

criminosa que estão detidos em unidades prisionais potiguares a integrantes do 

grupo que ainda estão nas ruas. 

 

 

Conexão RJ 
 

 Apurar uma série de crimes cometidos em Natal após ordens repassadas 

por um chefe de facção que está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, 

em Bangu, na capital do Rio de Janeiro, foi o objetivo da operação Conexão RJ, 

deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e pela Polícia 

Militar, na comunidade Passo da Pátria (Figura 12), comunidade na zona Leste 

natalense. Ao todo, foram cumpridos 8 (oito) mandados de busca e apreensão. 

 

Figura 11 – Comunidade Passo da Pátria 

 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 
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Lei e Ordem II 
  

 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e a Polícia Militar 

deflagraram a operação Lei e Ordem II, em Angicos. A ação teve por objetivo 

cumprir mandados de busca e apreensão em domicílios de pessoas suspeitas de 

praticar crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, 

duas das principais causas de violência urbana. A primeira ação desse porte foi 

realizada em dezembro de 2018. A operação Lei e Ordem II resultou na prisão de 

dois homens, na apreensão de um adolescente e, ainda, na apreensão de arma 

de fogo, drogas e dinheiro em espécie. Figuras 13a e 13b. 

 

Figuras 12a e 12b – Registros da operação Lei e Ordem II 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Segunda fase da Lei e Ordem II e III 
 

 Uma operação conjunta do MPRN e da Polícia Militar prendeu um casal 

suspeito de integrar uma facção criminosa no município de Angicos. Esse casal 

também respondeu pelo crime do tráfico de drogas. Os investigados estavam 

foragidos da Justiça e foram encaminhados ao sistema penitenciário para 

custódia. A ação é continuidade da operação Lei e Ordem II. 
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 A terceira etapa da operação Lei e Ordem ocorreu em 20 de dezembro de 

2019. Na ação, as equipes prenderam duas pessoas e apreenderam cerca de 400g 

(quatrocentos gramas) de maconha, distribuídos em 40 (quarenta) papelotes 

grandes e 10 (dez) médios, prontos para o comércio. A operação Lei e Ordem 

buscou combater crimes na região que estejam ligados às principais causas da 

violência urbana, como posse ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. 

 

 

Moinhos de Vento 
 

 A operação Moinhos de Vento, sob a organização do MPRN, realizou busca 

e apreensão pessoal e domiciliar de um ex-policial militar, na cidade de Mossoró. 

O ex-PM, expulso da corporação em 1989, foi acusado de ameaçar autoridades, 

em especial um juiz, por não ter julgado procedente sua ação de reintegração. 

Com o passar do tempo, buscando vingança pelo resultado não alcançado, o 

investigado passou a ameaçar o juiz por meio da divulgação de vídeos em redes 

sociais. O investigado passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica e 

cumprimento de medidas cautelares. 

 

 

Thatcher 
  

 O MPRN deflagrou a operação Thatcher, com o apoio da Polícia Militar, e 

prendeu um homem que, segundo a PMRN, seria um dos líderes de uma facção 

paulista com atuação na região das Malvinas, no bairro Dom Jaime Câmara, em 

Mossoró. O acusado era um foragido da Justiça, contra ele existe mandado de 

prisão em aberto, expedido pelo juiz da 17ª Vara Criminal da Comarca de Natal, 
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por uma condenação de 5 (cinco) anos de prisão em regime fechado por crimes 

de roubo e porte ilegal de arma de fogo. 

 

 

Umari 
 

 Investigações concluíram que os alvos das buscas e prisões da operação 

Umari estavam envolvidos em homicídios ocorridos no município de Upanema e 

também no tráfico de armas na região. A ação do MPRN e da Polícia Militar visou 

a combater crimes de pistolagem e tráfico de armas nos municípios de Upanema 

e Mossoró. A operação cumpriu 12 (doze) mandados de busca e apreensão e 4 

(quatro) mandados de prisão nos referidos municípios, conforme demonstrado 

nas Figuras 14a e 14b. 

 

Figura 13a e 13b – Registros da operação Umari 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Phishing 
  

 A operação Phishing foi deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande 

do Norte (MPRN) e Ministério Público de São Paulo (MPSP), através do Cyber Gaeco, 

com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O hacker investigado foi 
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preso preventivamente na capital paulista pelos crimes de estelionato, invasão de 

dispositivo informático alheio e por interceptar comunicações telemáticas sem 

autorização judicial. O acusado, de 19 anos, era suspeito de “sequestrar” várias 

contas de aplicativos de comunicação para aplicar golpes. 

 Phishing é o nome que se dá ao modo criminoso que hackers usam para 

aplicar golpes após convencer as vítimas a fornecerem informações pessoais, 

como senhas, CPF e número de contas bancárias. Os cibercriminosos obtêm essas 

informações por meio de alguma forma de engenharia social, ou seja, um método 

fraudulento empregado para enganar a vítima, aproveitando-se de alguma 

vulnerabilidade de segurança em um sistema. 

 Uma das vítimas teve seu aplicativo de mensagens “sequestrado” quando 

amigos e parentes da vítima foram contatados. O criminoso, nas conversas, 

solicitava que as pessoas contatadas fizessem transferências bancárias de alto 

valor para uma conta de terceiro. As Figuras 15a e 15b apresentam registros da 

operação conjunta realizada pelo MPRN e MPSP. 

 

Figura 14a e 14b – Registros da operação Pishing 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 
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PARCERIAS ESTABELECIDAS 
 

Disponibilização de sistema de monitoramento 
 

 O Caop Criminal, após articulações com a Secretaria Estadual de 

Administração Penitenciária (SEAP), disponibilizou o acesso ao Sistema de 

Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SIAPENWEB) a fim de agilizar 

o monitoramento dos presos em regime fechado.  
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PATRIMÔNIO  
PÚBLICO 

 
 

 

Gráfico 26 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Gráfico 27 – Comparativo de atos praticados na área do patrimônio público (2017- 2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

Capacitação em Controle Interno da Administração Pública 
 

 O evento “Capacitação em Controle Interno da Administração Pública” foi 

promovido pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Norte (TCE/RN), que aconteceu nos dias 15 a 25 de outubro de 2019, no 

Auditório do TCE/RN, abordando temas associados a uma gestão pública eficaz e 

eficiente. O curso foi destinado para servidores públicos que atuam em unidades 

de controle interno, gestores de contratos, assessores jurídicos, presidentes e 

membros de comissões de licitação, bem como quaisquer outros servidores que, 

direta ou indiretamente, exerçam atribuições relacionadas com a atividade 

administrativa. 

 

 

ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

Brisa do Mar 
 

 O MPRN deflagrou a operação Brisa do Mar para investigar atos de 

improbidade administrativa em Ceará-Mirim. Vereadora e secretária teriam 

lucrado mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) após se apropriarem 

indevidamente de terreno doado pela Prefeitura à Associação de Moradores de 

Muriú. A apropriação do bem público foi cometida por uma vereadora e uma ex-

vereadora da cidade, que ocupava o cargo de subprefeita do litoral, além de 

pessoas indicadas por elas para a presidência da mencionada associação. 
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 O grupo loteou o terreno e vendeu as unidades por meio do programa Minha 

Casa Minha Vida. Eles também permutaram quase 11.000,00 (onze mil) metros 

quadrados a uma construtora pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A 

operação contou com o apoio da Polícia Militar, cumpriu cinco mandados de busca 

e apreensão em Muriú, praia do litoral Norte potiguar (Figuras 16a e 16b). 

 

Figuras 15a e 15b – Registros da operação Brisa do Mar 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Noteira 
 

 A operação Noteira, foi deflagrada para prender a ex-prefeita de 

Maxaranguape que exerceu o cargo público entre 2009 e 2016. Ela responde pelos 

crimes de fraude em licitação pública, peculato, associação criminosa e supressão 

de documento público. A prisão é fruto de um procedimento investigatório 

criminal instaurado em maio de 2018 pela Promotoria de Justiça de Extremoz para 

apurar um suposto dano ao erário decorrente da emissão fraudulenta de notas 

fiscais emitidas durante os anos de 2013 e 2014. Ao todo, foram analisadas 353 

(trezentos e cinquenta e três) notas fiscais que chegavam ao valor de R$ 

1.552.467,32 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

sessenta e sete reais e trinta e dois centavos). 
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Conto do Vigário 
 

 A operação Conto do Vigário investigou a prática dos crimes de corrupção 

ativa e passiva, falsificação de documento público, estelionato e lavagem de 

dinheiro em Ceará-Mirim. Deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do 

Norte, com o apoio da Polícia Militar, a ação cumpriu 6 (seis) mandados de busca 

e apreensão nas cidades de Natal, Ceará-Mirim e Extremoz. Os alvos foram um 

advogado, um empresário e um “laranja”. 

 

 

Chapa Fria 
 

 A operação Chapa Fria (Figura 17) investigou o direcionamento, a 

manipulação e a fraude no processo de credenciamento para fabricantes e 

estampadores das placas Mercosul realizado no âmbito do Departamento Estadual 

de Trânsito do RN (DETRAN-RN). Foram cumpridos mandados de busca e 

apreensão em endereços residenciais e funcionais dos investigados, nas cidades de 

Natal, Mossoró, Caicó e Assu. A operação Chapa Fria contou com o apoio da Polícia 

Militar. Ao todo, 18 (dezoito) Promotores de Justiça, 25 (vinte e cinco) servidores do 

MPRN e 57 (cinquenta e cinco) policiais militares participaram da ação.  

 

Figura 16 – Registro da operação Chapa Fria 

 
Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 
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Máfia Capital 
 

 O MPRN deflagrou, no dia 14 de maio de 2019, a operação Máfia Capital 

(Figura 18). A ação apurou fraudes na contratação de veículos, maquinário e 

pessoal para coleta de lixo na cidade de Caicó, com o cometimento dos crimes de 

organização criminosa, fraude a licitações, peculato e corrupção ativa e passiva. 

Além do RN, a operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nos 

Estados de São Paulo e Pernambuco. Um ex-secretário de Infraestrutura e 

Serviços Urbanos de Caicó e dois empresários foram presos. A operação Máfia 

Capital é desdobramento de três outras operações do MPRN: a Cidade Luz, 

deflagrada pelo MPRN em 2017 para investigar irregularidades no contrato de 

iluminação pública da Prefeitura de Natal, e as operações Blackout (2017) e 

Tubérculo (2018), realizadas com os objetivos de apurar fraudes no contrato de 

iluminação pública da Prefeitura de Caicó. 

 

Figura 17 – Registros da operação Máfia Capital 

 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 
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Alvará 
 

 No ano de 2019, um advogado foi preso em flagrante quando tentava sacar 

mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de agência bancária com assinatura falsa de 

juiz. Um servidor da Prefeitura de Tibau do Sul e que estava cedido ao Poder 

Judiciário também foi preso. As ações foram resultados da operação Alvará que 

comprovou participação dos dois no golpe que estava sendo aplicado em 

Goianinha. O advogado tentava sacar R$ 107.485,00 (cento e sete mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais) de uma conta judicial em uma agência 

bancária. Pelo que foi apurado, o advogado de posse de um alvará judicial tentou 

sacar o montante. 

 O golpe não foi aplicado porque o gerente do banco suspeitou da 

assinatura do juiz que constava no documento. O bancário telefonou para o fórum 

da cidade, o servidor  atendeu e confirmou que o documento era verdadeiro, 

mesmo assim, o gerente continuou suspeitando da assinatura e foi pessoalmente 

ao fórum, confirmando com o juiz local que a assinatura que constava no 

documento era falsa. 

 

 

10º Mandamento 
  

 A operação 10° Mandamento, que apura fraudes em contratos públicos da 

Câmara Municipal de Guamaré, prendeu um vereador e outras 10 (dez) pessoas 

por suspeita de terem cometido os crimes de peculato, corrupção passiva, 

corrupção ativa, fraude a licitações e ocultação de bens e valores. Além dos 11 

(onze) mandados de prisão, o MPRN com o apoio da Polícia Militar, cumpriu 



 

| 86 | 

 

mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e na sede do 

Poder Legislativo de Guamaré. 

 As investigações que culminaram nessa operação foram iniciadas em maio 

de 2018 e tratam de crimes cometidos entre 2017 e 2018, período em que o 

vereador era presidente da Câmara Municipal de Guamaré. As Figuras 19a e 19b 

apresentam trabalho do Gaeco na operação. 

 

Figuras 18a e 18b – Registros da operação 10º Mandamento 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Croupier 
  

 A terceira fase da operação Dama de Espadas ocorreu com a operação 

Croupier. O MPRN conseguiu sequestrar os bens e bloquear as contas bancárias 

do ex-secretário administrativo da Assembleia, e de um corretor de imóveis, que, 

na ocasião, ocupava um cargo comissionado na Prefeitura de Nísia Floresta. A 

Croupier investiga o desvio de R$ 2.118.591,52 (dois milhões, cento e dezoito mil, 

quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) da Assembleia 

Legislativa potiguar por meio de crimes de peculato, lavagem de dinheiro, 

associação criminosa, organização criminosa, falsificação de documento público e 

uso de documento falso cometidos entre os anos de 2006 e 2015. Ao todo, foram 
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cumpridos 11 (onze) mandados de busca e apreensão nas cidades de Parnamirim, 

Nísia Floresta, Maxaranguape e João Pessoa/PB. 

 A ação contou com a participação de 14 (quatorze) Promotores de Justiça, 

19 (dezenove) servidores do MPRN e, ainda, 30 (trinta) Policiais Militares. A ação 

também teve o apoio do Gaeco do Ministério Público da Paraíba (MPPB). 

 

 

Locafraude 
 

 O MPRN por meio do Gaeco, deflagrou a operação Locafraude. A meta foi 

apurar supostas irregularidades em contratos de locação de veículos celebrados 

entre a Prefeitura de Ipanguaçu e uma empresa de locação. Ao todo, foram 

efetivados cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Ipanguaçu, 

Parnamirim e Carnaubais. A operação contou com a atuação de 6 (seis) 

Promotores de Justiça, 7 (sete) servidores e 20 (vinte) policiais militares. 

 

 

Carcará 
 

 Com o objetivo de apurar desvios de pelo menos R$ 339.902,90 (trezentos 

e trinta e nove mil, novecentos e dois reais e noventa centavos) da Prefeitura de 

Santana do Matos, município da região Seridó potiguar, foi deflagrada a operação 

Carcará no Rio Grande do Norte. Uma ex-prefeita, dois auxiliares dela e 13 (treze) 

empresas e empresários tiveram os bens e contas bancárias bloqueados e 

sequestrados. A ex-gestora municipal e os auxiliares foram proibidos de manter 

contato entre si e passaram a ser monitorados por meio do uso de tornozeleiras 

eletrônicas. 
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 A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em 15 (quinze) locais 

em sete cidades. Ao todo, 19 (dezenove) Promotores de Justiça, 17 (dezessete) 

servidores do MPRN e ainda 69 (sessenta e nove) policiais militares participaram 

da ação. 

 A operação Carcará integrou uma força-tarefa nacional que envolveu os 

Ministérios Públicos de 9 (nove) estados para o enfrentamento à corrupção e à 

lavagem de dinheiro. Além do RN, as ações aconteceram também no Amazonas, 

na Bahia, no Goiás, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio de Janeiro, no São Paulo e 

no Sergipe e foram promovidas pelos Gaecos. Articulada pelo Grupo Nacional de 

Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), colegiado que reúne os Gaecos 

do Brasil. Ao todo, a operação nacional cumpriu 87 (oitenta e sete) mandados 

judiciais, dentre busca e apreensão, prisão, afastamento de funções públicas e uso 

de tornozeleiras eletrônicas. 

 

 

Cambalacho 
 

 O Parquet Potiguar deflagrou no ano de 2019 a operação Cambalacho. O 

objetivo foi apurar um esquema fraudulento que aplicou golpes de pelo menos 

R$ 1.549.550,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e 

cinquenta reais) no município de Caiçara do Rio do Vento, cidade da região Central 

do Estado. O ex-prefeito e outras 5 (cinco) pessoas foram presos na ação, que 

contou com o apoio da Polícia Militar. 

 O grupo foi investigado por organização criminosa, falsificação de 

documentos públicos e privados, falsidade ideológica, peculato, estelionato e 

lavagem de capitais, entre outros delitos que ainda serão apurados. 

 A operação Cambalacho (Figuras x e x) contou com a participação de 10 

(dez) Promotores de Justiça, 9 (nove) servidores do MPRN e, ainda, de 43 (quarenta 
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e três) policiais militares. Além dos 6 (seis) mandados de prisão, foram cumpridos 

outros 9 (nove) mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, 

Parnamirim, Umarizal, Felipe Guerra e Caiçara do Rio do Vento. A sede da 

Prefeitura e das Secretarias de Administração e Finanças de Caiçara do Rio do 

Vento também foram alvos de buscas. 

 

Figuras 19a e 19b – Registros da operação Cambalacho 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Localização 
 

 A operação Localização cumpriu 5 (cinco) mandados de busca nos 

municípios de Caiçara do Norte, Natal e Passa e Fica. Dois dos alvos foram a sede 

da Prefeitura de Caiçara do Norte e a casa do prefeito, pois o objetivo era 

apreender documentos relacionados a contratos firmados entre a Prefeitura e 

uma empresa de Construção (Figura 21), em relação a procedimentos licitatórios 

para a aquisição de serviços de engenharia. 

 O MPRN mostrou indícios de que “a empresa contratada jamais possuiu 

funcionário em seus quadros, além de localizar-se no município de Passa e Fica, e 

que apenas de forma esporádica se tem a presença de algum responsável no 

imóvel” que servia como sede dela em Caiçara. 
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Figura 20 – Registros da operação Localização 

 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Comendador  
 

 O MPRN deflagrou, com o apoio da Polícia Militar, a operação Comendador, 

objetivando apurar o suposto cometimento dos crimes de peculato e fraude em 

licitação pública pela Câmara Municipal de Itajá. O principal investigado foi o ex-

presidente da Casa e um vereador do município. A ação cumpriu 3 (três) 

mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajá e Apodi. Promotores de 

Justiça, servidores do MPRN e policiais militares participaram da operação. 

 

 

Luctus 
 

 Para apurar um esquema fraudulento de cobranças e recebimentos de 

valores indevidos relacionados a lotes dos cemitérios públicos Novo Tempo e São 

Sebastião, localizados em Mossoró, o MPRN deflagrou a operação Luctus. Na ação 

foram cumpridos 4 (quatro) mandados de prisão preventiva e 9 (nove), de busca 

e apreensão. Tudo começou com uma investigação realizada pela 11ª Promotoria 
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de Justiça da Comarca de Mossoró e pelo Gaeco para apurar os crimes de 

concussão, corrupção passiva, violação de sepultura e vilipêndio de cadáver, 

cometidos por uma organização criminosa que atua na cidade, tendo funcionários 

públicos como integrantes. 

 A organização criminosa envolve outros servidores públicos municipais e 

prestadores particulares de serviço, entre atravessadores e corretores dos lotes. 

As Figuras 22a e 22b apresentam imagens registradas durante a operação. 

 

Figuras 21a e 21b – Registros da operação Luctus 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

PARCERIAS ESTABELECIDAS 
 

Compartilhamento de informações com a Secretaria de Estado 
da Tributação do Estado do Rio Grande do Norte 
 

 O Caop Patrimônio Público participou de diversas reuniões com os 

Auditores-Fiscais da Secretaria de Tributação objetivando elaborar uma parceria no 

compartilhamento de sistemas para análise de informações relativas às notas 

fiscais eletrônicas e ao acesso aos bancos de dados fazendários. 

 Essa parceria estratégica possibilitou que as investigações e a elaboração de 

perícias contábeis obtivessem maior agilidade ao acesso no que tange às informações 

fiscais do investigado para o combate aos crimes contra a ordem tributária.  
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MEIO  
AMBIENTE 

 
 

 

Gráfico 28 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Gráfico 29 – Comparativo de atos praticados na área do Meio Ambiente (2017- 2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

 

Lixo Negociado 
 

O projeto Lixo Negociado busca 

fomentar a realização de sessões de 

negociação, com a participação do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Norte (MPRN), Ministério Público do Trabalho (MPT/RN), Ministério Público 

Federal (MPF/RN – regional Caicó-Seridó) e Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), junto aos municípios para regularização 

dos lixões por meio de adequações ambientais, enquanto não se efetivarem os 

aterros sanitários regionais, bem como para disponibilizar locais com condições 

mínimas de trabalho para os catadores. A Figura 23 apresenta os resultados que 

foram alcançados pelo projeto. 

 

Figura 22 – Resultados do projeto 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, 2020. 
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A Figura 23 apresenta o mapa com o cenário de atuação do MPRN no bojo 

do projeto Lixo Negociado. 

 

Figura 23 – Atuação do projeto Lixo Negociado 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, 2020. 

 

 

Água Viva 
 

O projeto Água Viva busca identificar as 

nascentes da Bacia Apodi-Mossoró e promover a 

recuperação daquelas que necessitam, bem como e 

conservação, sugerindo medidas para alcançar a 

preservação por meio de parcerias e fornecendo informações técnicas e 

instrumentos para a atuação ministerial, além de permitir a elaboração de mapas 

georreferenciados das nascentes e suas localidades. 
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Nos meses de julho, setembro e novembro de 2019, a equipe do Caop 

Meio Ambiente participou de três oficinas promovidas pela Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos no Município de Cerro Corá para 

apresentação da agenda de proteção ambiental das nascentes do Rio Potengi. 

Outrossim, como ações do Projeto Água Viva, em agosto, houve uma 

capacitação sobre como utilizar o sistema para alimentar o aplicativo “Água para 

o Futuro”. O Promotor de Justiça da 17ª Promotoria de Defesa Ambiental, da 

Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural da Comarca de Cuibá, Gerson 

Natalício Barbosa, coordenou a reunião via skype entre o corpo técnico do 

Ministério Público de Mato Grosso e o Caop Meio Ambiente do Ministério Público 

potiguar. 

Após a capacitação, a equipe do Caop Meio Ambiente iniciou as atividades 

para alimentar o sistema do aplicativo com as informações que foram levantadas 

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) em 

2018 e 2019. 

 

 

INICIATIVAS 
 

Cadastro Ambiental Rural 
 

De 25 a 27 de fevereiro de 2019, o MPRN, por meio do Caop Meio 

Ambiente, participou de curso sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, em 

Brasília. As aulas foram ministradas pelo Serviço Florestal Brasileiro com o intuito 

de esclarecer para o Conselho do Ministério Público, Promotores de Justiças e 
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Técnicos, como foi criado o sistema, quem 

utiliza, quais requisitos e ferramentas 

podem ser utilizadas e as interfaces do 

programa de Cadastro Ambiental Rural. 

Após a explanação geral sobre o sistema, quais informações podem ser 

obtidas quando do acesso ao programa e quais usos podem ser dados a eles, foi 

realizado o acesso ao programa para treinamento da ferramenta gestora do 

sistema. 

 

 

Participação do MPRN em evento sobre rastreabilidade  
de produtos vegetais e controle de agrotóxicos 
 

 O MPRN, por meio da coordenadora do Caop Meio Ambiente e do Promotor 

de Justiça de Defesa do Consumidor, participou do evento “Rastreabilidade para 

Hortifruti”, que integrou a Exposição Formal da Instrução Normativa Conjunta – 

INC 2/2018. O encontro aconteceu na sede do Ministério Público do Trabalho 

(MPT), em Natal, e foi promovido pelo Fórum Estadual de Combate aos Efeitos dos 

Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade 

(FECEAGRO), da qual essa Promotora de Justiça também atua como coordenadora 

adjunta. 

 A INC 2/2018, elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

define os procedimentos para a aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana. 

O objetivo da instrução é estabelecer o monitoramento e controle de 

resíduos de agrotóxicos em produtos vegetais frescos no território nacional, visto 

que os maiores problemas são relacionados a alimentos com resíduos acima do 
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limite, permitido uso de produtos proibidos no país e defensivos permitidos para 

uma cultura específica sendo utilizados em outra similar. 

 

 

ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

Óleo nas praias do Rio Grande do Norte 
 

No ano de 2019, o MPRN participou das ações de limpeza e investigação 

do desastre ambiental que atingiu as praias do nordeste brasileiro com o 

derramamento de óleo. 

O parquet potiguar, por meio da Coordenação do Caop Meio Ambiente, esteve 

presente em reunião com os Órgãos ambientais de esfera estadual e federal, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), 

Defesa Civil, Capitania dos Portos, Polícia Federal e municípios do RN para tratar 

do problema. 

Em novembro de 2019, foi instituído o Gabinete de Crise Ambiental para 

acompanhar danos do petróleo no litoral, cujas atividades estão voltadas, 

principalmente para os municípios de Senador Georgino Avelino, Baía Formosa, 

Canguaretama, Ceará-Mirim, Extremoz, Maxaranguape, Natal, Nísia Floresta, 

Parnamirim, Rio do Fogo, Tibau, Tibau do Sul e Touros, todos atingidos pelo 

derramamento. O Gabinete funcionou como Órgão auxiliar vinculado à 

Procuradoria-Geral de Justiça, em caráter excepcional e enquanto durar a crise e 

seus efeitos. A Figura 25 é um registro da reunião prévia à constituição do comitê, 

realizada no MPF, com Caop Meio Ambiente, Promotoria de Goianinha, Idema, 

Ibama, Marinha, Polícia Federal, entre outras instituições. 
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Figura 24 – Reunião prévia à constituição do comitê 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, 2020. 

 

 

Plano Diretor da cidade de Natal 

 

Tendo em vista a necessidade de qualificar a participação da população 

para o processo do Plano Diretor de Natal e que as Promotorias de Justiça de 

Defesa do Meio Ambiente possuem informações que precisam ser difundidas e 

multiplicadas e, em especial a 45ª Promotoria de Justiça que atua com a 

investigação de aspectos do saneamento básico, bem como possui investigação e 

procedimentos sobre áreas frágeis da cidade (tais como zonas de proteção 

ambiental) e sobre a própria revisão do Plano Diretor, o Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) promoveu a campanha “Entendendo a 

cidade de Natal”. Essa campanha teve o objetivo contribuir para que os moradores 
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do município participem e exercitem o seu direito à cidade, calcado na 

sustentabilidade e na melhoria da qualidade de vida de cada pessoa. 

A primeira entrega da campanha foi elaborada pela 45ª Promotoria de 

Justiça. Trata-se de uma cartilha baseada no Plano Diretor de Natal, denominada 

“Entendendo a cidade de Natal”.  A cartilha conta com diversas ilustrações 

originais e aborda, em linguagem didática e simples, os principais conceitos e 

disposições do Plano Diretor de Natal, tais como: funções básicas de uma cidade, 

zoneamento, zonas de proteção ambiental (ZPA), saneamento básico, áreas 

especiais, ocupação dos lotes, empreendimentos e atividades de impacto, áreas 

verdes – arborização urbana, instrumentos para a gestão urbana, mobilidade, 

gestão democrática da cidade, e, por fim, contém um resumo dos principais 

desafios ambientais e urbanísticos enfrentados pelo Ministério Público em Natal. 

No ano de 2019, também, 

foi promovido o minicurso 

“Entendendo a cidade de Natal”, 

no auditório da sede da 

Procuradoria-Geral de Justiça do 

MPRN, ocasião na qual houve 

divulgação da cartilha. O evento foi 

considerado um absoluto sucesso 

e contou com mais de 250 

(duzentos e cinquenta) 

participantes. 

Por fim, a campanha 

possibilitou a produção e 

divulgação de 03 (três) vídeos em 

emissoras de TV, além de spots de 

rádio. O primeiro vídeo educativo 
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teve como objetivo incentivar a participação das pessoas e provocar a reflexão 

sobre o que realmente é necessário mudar para que a população tenha uma 

melhoria qualitativa de vida na cidade de Natal. O segundo vídeo buscou auxiliar 

a população de Natal no acompanhamento das discussões relativas à revisão do 

Plano Diretor em vigor na cidade. O vídeo explica como é o zoneamento atual da 

cidade. A ideia era incentivar a reflexão das pessoas para o que realmente é 

preciso mudar para que a população tenha uma melhoria qualitativa de vida em 

Natal. O terceiro e último vídeo teve como objetivo ressaltar a importância de 

bons projetos urbanísticos para melhorar a cidade. 

Todo o material produzido foi divulgado em diversos meios de 

comunicação de massa, como emissoras de TV e de rádio, além das redes sociais 

e site do Ministério Público. 

Ao longo do processo de construção do Plano Diretor no ano de 2019, o 

MPRN contou com a participação do Caop Meio Ambiente nas discussões, com 

seu corpo técnico e jurídico, em auxílio à 45ª PmJ Natal para compor o núcleo 

gestor, como ouvinte. 

 

 

Estátua de Iemanjá 
 

A estátua foi instalada 

há vinte anos no local e tem 

grande valor histórico e 

cultural, especialmente, para 

praticantes de religiões de 

matrizes africanas que 

pleiteavam a substituição da 

peça por uma nova, haja vista 
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o estado de desgaste que a peça apresentava. Após um longo diálogo, foi 

escolhida uma nova estátua que estava sendo esculpida pelo artista Emanuel 

Câmara com previsão de entrega e instalação em dezembro de 2019. 

O Caop Meio Ambiente, auxiliando a 49ª Promotoria de Justiça da Comarca 

de Natal, esteve presente nas reuniões de articulação com a sociedade para 

tomada de decisões quanto à preservação e substituição da estátua de Iemanjá 

localizada na Praia do Meio, em Natal/RN. 

 

 

Festa do Boi 2019 
 

 O MPRN publicou três Termos de 

Compromissos de Conduta (TCC) 

tratando da 57ª edição da Festa do Boi, 

realizada em outubro, no Parque de 

Exposições Aristófanes Fernandes, em 

Parnamirim. Um foi firmado com a 

Associação Norte-rio-grandense de 

Criadores do Estado do Rio Grande do 

Norte (ANORC), e outros dois com empresas que realizaram os shows. 

 Os acordos foram firmados no curso do Inquérito Civil instaurado em julho 

de 2019, pela 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim, 

estabelecendo condições para realização de eventos relativos a apresentações 

musicais no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, por ocasião da Festa do 

Boi 2019. Teve como finalidade garantir que transcorram com o cumprimento da 

legislação aplicável, garantindo-se os direitos de envolvidos e de terceiros que 

possam ser atingidos por seus impactos. 
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Tratamento de resíduos sólidos no município de Afonso Bezerra  
 

O MPRN firmou acordo com o Município de Afonso Bezerra, para que 

fossem cumpridas algumas responsabilidades em relação à política de resíduos 

sólidos da localidade. O Município obrigou-se a tomar uma série de providências 

no prazo de 90 (noventa) dias. 

Essas responsabilidades foram tratadas em Ação Civil Pública (ACP) que 

estava sendo movida pela Promotoria de Justiça da Comarca contra o Município, 

onde constavam 14 (quatorze) pedidos à Justiça. Destes, 8 (oito) já cumpridos, 

restando os 6 (seis) para implementação, conforme o prazo estipulado no acordo 

judicial entre o MPRN e a Prefeitura de Afonso Bezerra. 

Entre as atividades a serem realizadas pela edilidade, para a adequação 

mínima do depósito de resíduos sólidos estão: 

● instalar placa indicativa de proibição de acesso sem autorização à área 

de disposição final; 

● regularizar lixo já exposto, por meio do confinamento do material e 

compactação com trator de esteira (e recobrimento com uma camada 

preferencialmente de argila compactada); 

● realizar o recobrimento do lixo, no mínimo uma vez por semana; 

● destinar, para o interior da área, somente os materiais provenientes de 

domicílios, de pequenos estabelecimentos comerciais, incluídos no 

serviço de coleta regular de resíduos e que tenham características 

similares aos resíduos sólidos domiciliares, excluídos os resíduos de 

poda, realizando o recobrimento adequado. 

● cadastrar todos os veículos que realizam coleta de resíduos domiciliares no 

município, para que apenas eles tenham acesso à área de deposição final; 

● controlar os resíduos que adentram a área da destinação final de 

resíduos. 
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Atuação no combate à poluição sonora 
 

 O MPRN, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Mossoró, firmou um 

Termo de Acordo de Conduta (TAC) com a Igreja Assembleia de Deus para que a 

instituição adéque sua emissão de sons à legislação estadual. 

 Com o acordo, que foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a Igreja  

comprometeu-se a respeitar o sossego alheio, abstendo-se de promover eventos 

que utilizem sonorização em níveis que contrariem as normas legais. De acordo 

com a Lei Estadual, o limite de emissão de sons é de 65 (sessenta e cinco) decibéis 

no período diurno e 55 (cinquenta e cinco) decibéis no período noturno. 

 A Igreja Assembleia de Deus também se comprometeu a atender as 

solicitações de providências do órgão ambiental licenciador (Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo de Mossoró), dentro do prazo por ele 

estabelecido, devendo apresentar ao MPRN, dentro de prazo não superior a 12 

(doze) meses, cópia da licença ambiental do estabelecimento. 

No caso de descumprimento do ajustamento de conduta, mediante 

relatório de inspeção ou instrumento equivalente, lavrado por agente público, 

incidirá multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por violação verificada, 

salvo caso fortuito ou força maior.  
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CIDADANIA  
  
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Gráfico 30 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Gráfico 31 – Comparativo quantitativo de atos praticados na área da Educação (2017-2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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EDUCAÇÃO - PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

 

Racionalizando a tutela da educação 
 

 O Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte, por meio do 

Caop Cidadania, iniciou, desde o 

segundo semestre de 2018 o projeto 

“Racionalizando a tutela da 

educação”, com o fim de promover a 

melhoria na qualidade da educação 

nos Municípios potiguares, prioritariamente naqueles identificados com baixos 

índices de rendimento em educação, sendo selecionados pelo menos 03 (três) 

Municípios por semestre (fase), num total de 9 fases, até o ano de 2023. 

 A baixa qualidade da educação, refletida no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), é fruto de deficiências diversas, tais como estruturas 

físicas, alimentação escolar, formação e capacitação permanente dos 

profissionais da Educação. 

 O projeto possibilita a realização de diagnósticos das deficiências 

organizacionais e estruturantes da rede de educação municipal, apresentando 

planejamento para a atuação ministerial na tutela da educação, a partir da visão 

sistemática da rede municipal de ensino e suas prioridades. 

 Nas 2ª e 3ª fases, que ocorreram em 2019, 06 (seis) PmJs aderiram ao 

projeto, 03 (três) em cada semestre, com o fim de melhorar a educação em alguns 

Municípios, conforme demonstrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Descrição de novas adesões ao projeto 

Promotoria de Justiça Município 

2ª Fase do Projeto (1º semestre de 2019) 

1ª PmJ Santa Cruz Lajes Pintadas 

2ª PmJ João Câmara Bento Fernandes 

PmJ Goianinha Espírito Santo 

3ª Fase do Projeto (2º semestre de 2019) 

1ª PmJ Nova Cruz Lagoa D'Anta 

PmJ Ipanguaçu Ipanguaçu 

PmJ Touros Rio do Fogo 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 

 

 Os resultados alcançados, após os trabalhos realizados pelo Caop 

Cidadania, na 2ª e 3ª fases do projeto, encontram-se representados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 –  Resultados alcançados com o projeto no ano de 2019 

PmJs/ 

Município 

abrangido 

pelo projeto 

Quantidade 

de unidades 

de educação 

(escolas ou 

creches) 

vistoriadas 

Quantidade 

de relatórios 

produzidos 

Quantidade 

de unidades 

de educação 

(escolas ou 

creches) 

vistoriadas 

Quantidade 

de relatórios 

produzidos 

Quantidade de 

peças minutadas 

para subsidiar a 

atuação das PmJs 

(Portaria, Despacho, 

TAC, 

Recomendação, 

promoção de 

arquivamento, ACP 

etc.) 

2ª Fase do Projeto (1º semestre de 2019) 

1ª PmJ Santa 

Cruz 

(Município de 

Lajes 

Pintadas) 

 

06 

 

06 

 

06 

 

12 

 

11 

2ª PmJ João 

Câmara 

 

05 

 

05 

 

06 

 

12 

 

13 
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(Município de 

Bento 

Fernandes) 

PmJ 

Goianinha 

(Município de 

Espírito Santo) 

 

001 

 

00 

 

10 

 

20 

 

13 

3ª Fase do Projeto (2º semestre de 2019) 

1ª PmJ Nova 

Cruz 

(Município de 

Lagoa D'Anta) 

 

08 

 

08 

 

8 

 

16 

 

10 

PmJ 

Ipanguaçu 

(Município de 

Ipanguaçu) 

 

11 

 

11 

 

11 

 

22 

 

12 

PmJ Touros 

(Município de 

Rio do Fogo) 

 

05 

 

05 

 

12 

 

24 

 

20 

Total de atividades realizadas durante o ano de 2019 

 35 35 53 106 79 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 

 

 

Fortalecendo a educação infantil 
 

 Projeto desenvolvido pelo Caop Cidadania, 

visando a promover o fortalecimento da 

Educação Infantil nos municípios potiguares, na 

perspectiva de ampliação da oferta de vagas, 

bem como na qualidade do ensino ofertado, à luz das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil, buscando garantir condições e recursos para que 

as crianças possam usufruir de seus direitos civis, humanos e sociais. 

 
1  Não foram necessárias novas visitas de arquitetura ao Município de Espírito Santo, em razão de já existirem 

laudos confeccionados em decorrência de vistorias anteriores. 
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 A universalização da educação infantil é um objetivo imprescindível para 

assegurar aprendizado efetivo no ensino fundamental e médio, reduzindo a 

repetência e aumentando a taxa de sucesso na educação básica. 

 No ano de 2019, em razão do Projeto, foram instaurados 35 (trinta e cinco) 

procedimentos, expedidas 07 (sete) Recomendações e firmados 02 (dois) TACs. 

 Aderiram ao Projeto 26 (vinte e seis) PmJs, beneficiando 35 (trinta e cinco) 

municípios:  

1) PmJ de Pendências (Alto do Rodrigues e Pendências); 

2) PmJ de Arês (Arês e Senador Georgino Avelino); 

3) 1ª PmJ de Santa Cruz (Campo Redondo, Santa Cruz e Jaçanã); 

4) 1ª PmJ de Ceará-Mirim (Ceará-Mirim e Taipu); 

5) 1ª PmJ de Currais Novos (Currais Novos e Lagoa Nova); 

6) 3ª PmJ de Pau dos Ferros (Encanto, Rafael Fernandes e São Francisco 

do Oeste); 

7) PmJ de Jardim de Piranhas (Jardim de Piranhas); 

8) PmJ de Lajes (Lajes e Pedro Avelino); 

9) PmJ de Luís Gomes (Luís Gomes); 

10) 2ª PmJ de Macau (Macau); 

11) PmJ de Marcelino Vieira (Marcelino Vieira); 

12) 1ª PmJ de Monte Alegre (Monte Alegre); 

13) 4ª PmJ de Mossoró (Mossoró); 

14) PmJ de Nísia Floresta (Nísia Floresta); 

15) PmJ de Patu (Patu); 

16) PmJ de Poço Branco (Poço Branco); 

17) 3ª PmJ de São Gonçalo do Amarante (São Gonçalo do Amarante); 

18) PmJ de São José de Mipibu (São José de Mipibu); 

19) PmJ de São José de Campestre (Serra de São Bento); 

20) PmJ de Florânia (Tenente Laurentino Cruz); 
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21) PmJ de Touros (Touros); 

22) PmJ de Campo Grande (Triunfo Potiguar); 

23) PmJ de Pedro Velho (Pedro Velho); 

24) PmJ de São Paulo do Potengi (São Paulo do Potengi); 

25) 1ª PmJ de Macaíba (Ielmo Marinho); 

26) PmJ de Alexandria (Alexandria). 

 

 

INICIATIVAS REALIZADAS 
 

 

Atividades da equipe de serviço social do Caop Cidadania 
 

 

a) Escolas públicas (municipais e estaduais) 

 

 Foram visitadas 42 (quarenta e duas) escolas públicas durante o ano de 

2019, sendo 41 (quarenta e uma) municipais e 01 (uma) estadual, com o objetivo 

de analisar possíveis irregularidades e/ou fragilidades que possam prejudicar a 

qualidade do ensino ofertado. 

 As escolas visitadas por municípios encontram-se listadas a seguir. 

● 25 escolas municipais em Canguaretama – Atualização de 

informações de visitas anteriores que aconteceram no ano de 2016; 

● 10 escolas municipais em Monte das Gameleiras – Atualização de 

informações de visitas anteriores que aconteceram no ano de 2015, 

sugerindo a implementação de melhorias no serviço de merenda 

escolar; 
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● 02 escolas municipais em Florânia – Atualização de informações de 

visitas anteriores para verificação de melhoria no serviço ofertado; 

● 02 escolas municipais em Tenente Laurentino Cruz – Objetivando 

analisar as irregularidades da rede de educação do município; 

● 01 escola estadual em Extremoz – Verificação de cumprimento de 

melhorias na escola; 

● 02 escolas em Ielmo Marinho – Verificação de implementação de 

melhorias nas Bibliotecas das Escolas. 

 

 

Atividades da equipe de arquitetura do Caop Cidadania 
 

a) Instituições de ensino 

 

 Foram visitadas 59 (cinquenta e nove) escolas da rede pública, o que gerou 

a produção de 93 (noventa e três) relatórios.  A quantidade de escolas visitadas 

encontra-se descrita a seguir. 

● 16 (dezesseis) Escolas Municipais com o objetivo de averiguar a 

estrutura física das edificações (16 visitas e 16 relatórios); 

● 36 (trinta e seis) Escolas Municipais com o objetivo de averiguar a 

estrutura física das edificações e a acessibilidade (36 visitas e 72 

relatórios); 

● 03 (três) Escolas Estaduais, com o objetivo de averiguar a estrutura 

física das edificações (03 visitas e 03 relatórios). 

● 02 (duas) Escolas Estaduais, com o objetivo de averiguar a estrutura 

física das edificações e a acessibilidade (04 visitas e 04 relatórios). 
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ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

 

MPRN fomenta integração da família  
e da comunidade ao trabalho das escolas 
 

 No final de março de 2019, os municípios de Serra do Mel e Mossoró 

promoveram os Fóruns dos Conselhos Escolares, que foram acompanhados pela 

4ª Promotoria de Justiça de Mossoró. Os eventos foram idealizados pelas 

secretarias municipais de Educação e pelos grupos de fortalecimento dos 

Conselhos Escolares, representando um importante marco no esforço de 

qualificar a atuação dos órgãos colegiados, com o objetivo de integrar a família e 

a comunidade ao trabalho das escolas. 

 Os fóruns foram marcados pela avaliação de desempenho dos conselhos 

no ano de 2018. Atendendo a uma recomendação da 4ª Promotoria de Justiça, as 

escolas produziram relatórios anuais de atividades, permitindo um diagnóstico 

dos instrumentos de democratização, sendo avaliados aspectos como a previsão 

e realização de reuniões e assembleias, participação dos conselheiros, registro de 

atas, entre outros. O projeto de acompanhamento dos conselhos escolares 

baseia-se em três eixos, o controle de gestão, a capacitação e a mobilização 

comunitária. 

 Em Mossoró, o fórum foi realizado no Teatro Dix-Huit Rosado e contou com 

mais de 400 (quatrocentos) inscritos entre conselheiros, professores e gestores 

(Figura 26). 
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Figura 25 – Registro do Fórum do Conselho Escola em Mossoró 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 

 

 

PARCERIAS ESTABELECIDAS 
 

 

Transporte escolar adequado 
 

 Visando a adequar a qualidade do transporte escolar, oferecido às crianças 

e aos adolescentes pelo poder público no Estado do Rio Grande do Norte, aos 

preceitos legais, o MPRN, com a participação efetiva do Caop Cidadania, firmou 

parceria com o Órgão Estadual de Trânsito (DETRAN/RN). 

 A parceria foi efetivada com a assinatura de um Termo de Compromisso de 

Integração Operacional (TCIO) ainda em 2014, renovado em 2018, prorrogando a 

vigência até 17/08/2021, no qual, o primeiro obriga-se a realizar inspeções 

semestrais em todos os veículos destinados à condução de passageiros escolares, 
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bem como a fiscalizar o condutor desses veículos, com base no que dispõe o 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

 Os resultados encontrados, após a realização dos dois ciclos de vistorias 

em todo o Estado no ano de 2019, estão demonstrados nas Tabelas 20 e 21. 

 

Tabela 20 –  Informações sobre o 1º ciclo de 2019 

Quantidade de Municípios que compareceram as vistorias no 1º ciclo  133 

Quantidade total de veículos vistoriados no 1º ciclo de 2019 1.020 

Quantidade de veículos aptos no 1º ciclo de 2019 88 

Quantidade de motoristas aptos no 1º ciclo de 2019 790 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 

 

 

Tabela 21 –  Informações sobre o 2º ciclo de 2019 

Quantidade de Municípios que compareceram as vistorias no 2º ciclo 126 

Quantidade de veículos vistoriados no 2º ciclo de 2019 1.049 

Quantidade de veículos aptos no 2º ciclo de 2019 91 

Quantidade de motoristas aptos no 2º ciclo de 2019 810 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 

 

 Entre as principais deficiências encontradas estão: veículo em desacordo 

com a Portaria 160/2017, do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN); 

equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo com 

defeito; extintores vencidos; para-brisas e/ou janelas quebrados/rachados; 

ausência de cintos de segurança igual ao número de lotação e pneus carecas. No 

que pertine ao condutor, pode-se citar a ausência do curso específico para 

condução de veículos escolares. 
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Os Gráficos 32 e 33 representam dados obtidos nas vistorias de 2019. 

 

Gráfico 32 – Resultado do 1º ciclo 2019 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 

 

Gráfico 33 –  Resultado do 2º ciclo 2019 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 

 

 Saliente-se que em razão das deficiências nos veículos que realizam o 

transporte escolar, o MPRN, desde o início da parceria com o Detran, por meio 

de suas Promotorias de Justiça, firmou 44 (quarenta e quatro) Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC), expediu 45 (quarenta e cinco) Recomendações e 

ajuizou 48 (quarenta e oito) Ações Civis Públicas (ACP). 

CIDADANIA 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

Atividades da Equipe de Serviço Social do Caop Cidadania 
 

a) Restaurantes populares 

  

Averiguar as condições de funcionamento das seguintes unidades: 

● Restaurante popular do Centro Administrativo; 

● Restaurante popular do Alecrim; 

● Restaurante popular de Igapó. 

 

 Todos os relatórios resultantes das vistorias serviram de esteio às 

Promotorias de Justiça para a adoção das providências que entenderem cabíveis, 

de acordo com as constatações apontadas, como a instauração de Inquéritos 

Civis, a expedição de Recomendações, a assinatura de Termos de Ajustamento de 

Conduta ou a propositura de Ações Civis Públicas. 

 

 

Atividades da equipe de arquitetura do Caop Cidadania 
 

a) Estabelecimentos de saúde 

 

 Foram realizadas as seguintes vistorias com produção de 02 (dois) 

relatórios: 

● 01 (uma) clínica particular, em conjunto com as servidoras do CAOP 

Saúde, que teve como objetivo de verificar se foram sanadas as 
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irregularidades apontadas em uma ACP. Na parte que coube à 

arquitetura, verificou-se a estrutura física da edificação. 

● 01 (um) Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte 

Dr. Almino Fernandes (LACEN), que teve como objetivo averiguar sua 

estrutura física. 

 

b) Estabelecimentos prisionais 

 

 Foram vistoriadas a Cadeia Pública Raimundo Nonato e o Complexo Penal 

João Chaves, com o objetivo de averiguar a salubridade das celas. 

 

c) Instituições públicas 

 

 Foram realizadas as seguintes vistorias, com a produção de 04 (quatro) 

relatórios: 

 

● No Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-RN), com o objetivo 

de averiguar a estrutura física do conjunto de edificações (02 visitas); 

● No Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua (Centro POP), em equipe multidisciplinar (psicólogo, 

assistente social e arquiteto), com o objetivo de verificar condições 

de funcionamento do Centro POP de Natal/RN; 

● Na Unidade de Acolhimento (Albergue), em equipe multidisciplinar 

(psicólogo, assistente social e arquiteto), com o objetivo de verificar 

condições de funcionamento da unidade; 

● Na sala de armazenamento de merenda do Município de Nísia 

Floresta, com o objetivo de averiguar as condições de funcionamento 

do ambiente para essa finalidade. 
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d) Instituições privadas 

 

 Foram realizadas 02 (duas) vistorias na Associação de Moradores do 

Conjunto Residencial Parnamirim (AMCOPARN) com o objetivo de averiguar a 

estrutura física da edificação, após o que houve a elaboração de 01 (um) relatório 

técnico. 

 

e) Áreas de Habitação de Interesse Social 

 

 Também foram realizadas as seguintes atividades, que ao final originaram 

02 (dois) relatórios: 

 

● 01 (uma) visita à Comunidade do Jacó, com o objetivo de acompanhar 

a 49ª Promotora de Justiça da Comarca de Natal, na vistoria para 

verificar a situação das encostas da Rua Lins Bahia; 

● 03 (três) visitas à Comunidade de Mãe Luíza, com o objetivo de 

acompanhar a perícia judicial para identificar as áreas de risco nas 

encostas em função dos muros de arrimo; 

● 01 (uma) análise de possível Área de Interesse Social no bairro de 

Igapó, Natal/RN. 

 

 Deve-se salientar que os relatórios resultantes das vistorias serviram de 

esteio às Promotorias de Justiça para a adoção das providências que entenderam 

cabíveis, de acordo com as constatações apontadas, como a instauração de 

Inquéritos Civis, a expedição de Recomendações, a assinatura de Termos de 

Ajustamento de Conduta ou a propositura de Ações Civis Públicas. 
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ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

Atuação ministerial contra desabastecimento de água 
 

 O MPRN, por meio da PmJ de Upanema, ajuizou ACP requerendo que o 

Poder Judiciário determinasse que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN) apresentasse um estudo técnico, contemplando 

questões relativas ao desabastecimento de água potável em Upanema.  A 

companhia deveria detalhar as razões que têm levado a população do município 

a sofrer constantes interrupções no fornecimento de água potável, além de 

indicar quais medidas de manutenção, prevenção e reparos da rede de 

distribuição de água se mostram necessárias para equacionar os referidos 

problemas. Deveria, ainda, informar se há outras medidas técnicas ou de 

infraestrutura que se mostrem necessárias para solucionar a querela, 

apresentando, também, uma proposta de cronograma para a implementação de 

tais medidas. 

 

 

Reparação da estrutura do Campus Central da UERN 
 

 O MPRN ajuizou ACP, a fim de obrigar a Fundação Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (FUERN) a providenciar reparos na cobertura de todas as 

salas de aulas e blocos administrativos do Campus Central da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), em Mossoró. O pedido foi feito pela 4ª 

Promotoria de Justiça da comarca, que inclui a retomada do funcionamento do 

Ginásio Poliesportivo do mesmo campus. 
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 A ação civil pública é resultado de um Inquérito Civil instaurado para apurar 

as condições da estrutura física do Campus Central. Em um relatório técnico 

pericial feito por um engenheiro do Núcleo de Apoio Técnico Especializado (NATE), 

foram constatados problemas na estrutura de calhas; necessidade de 

retelhamento e da substituição do madeiramento do telhado; instalações 

hidráulicas/sanitárias e elétricas com diversos tipos de danos; pisos e 

revestimento de paredes quebrados; irregularidades no sistema de proteção e 

combate a incêndios; e falta de acessibilidade (faltam passarelas na totalidade dos 

prédios e banheiros adaptados), entre outros. 

 Antes de ingressar com a ação, o MPRN, por meio da 4ª Promotoria de 

Justiça de Mossoró, tentou medidas extrajudiciais junto à UERN para a solução dos 

problemas, com a emissão de recomendações e realização de audiências. Ao 

longo de quase cinco anos, a UERN chegou a elaborar cronograma de obras e 

reparos e lançou edital de tomada de preços para fins de realização dessas obras 

e reparos. No entanto, teria efetivado 78% (setenta e oito por cento) dos serviços 

previstos, alegando que os sucessivos atrasos nos repasses financeiros teriam 

gerado desequilíbrio financeiro na empresa contratada para as obras e reparos. 

 

 

Educação no trânsito 
 

 O MPRN participou de audiência pública na Assembleia Legislativa do RN 

para discutir medidas de incentivo à educação no trânsito (Figura 27). 

 Além do papel ministerial na repressão à prática de crimes de trânsito, a 

prevenção desses, bem como a educação para o trânsito são objetos de diversas 

ações e parcerias estabelecidas pelo Ministério Público. 
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 O debate buscou articular diversas instituições para implementação de 

medidas educativas e de conscientização dos condutores, com o objetivo de 

promover maior segurança no trânsito do Rio Grande do Norte. 

 Na audiência, foi apresentado o “Projeto Educação de Trânsito nas Escolas” 

(Projete), realizado pela Polícia Militar. A iniciativa percorre as instituições de 

ensino públicas e privadas do Estado, instruindo e conscientizando crianças e 

adolescentes. A ação surgiu no sertão do Seridó potiguar, baseada numa 

campanha de nível mundial, lançada em 2011, desenvolvendo ações educativas e 

recreativas, preparando, orientando e conscientizando usuários das vias públicas. 

 Outro projeto apresentado foi o “Educação e Cidadania”, coordenado pelo 

Núcleo para Paz e Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Educação. A 

iniciativa consiste numa cartilha que pretende fortalecer as práticas de cidadania 

nas escolas, visando a formar uma população mais consciente e preparada para 

conviver no trânsito. 

 

Figura 26 – Audiência na ALRN sobre educação no trânsito 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 
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Apuração de irregularidades  
em ônibus de passageiros de Parnamirim 
 

 Um relatório de frota expedido pelo Departamento de Estradas e Rodagens 

(DER) constatou que, dos 14 ônibus de propriedade de uma empresa de ônibus 

que realizavam o transporte de passageiros em Parnamirim, nove possuíam mais 

de 10 anos de idade e, pelo menos, um deles, mais de 15 (quinze) anos, o que 

contrariava um Decreto Estadual. Para regularizar a situação, o MPRN, por meio 

da 5ª PmJ de Parnamirim, recomendou ao diretor do DER que instaurasse 

processo administrativo para apurar esse descumprimento. 

 Outro agravante é que dos mesmos 14 (quatorze) veículos, 11 (onze)  

encontravam-se com vistoria anual vencida e apenas três, com vistoria válida. 

Assim, a recomendação também previu que o DER promovesse as medidas 

cabíveis para regularizar as vistorias dos veículos da empresa e para a substituição 

da frota. 

 O sócio-administrador da empresa também foi citado na recomendação 

para que promovesse a adequação da frota, substituindo os veículos por modelos 

mais recentes e providenciasse a realização de vistorias em todos os seus veículos. 

 

 

Projeto de recuperação da rodovia RN-288 
 

 O MPRN, por intermédio da Promotoria de Justiça de Jardim de Piranhas, 

do Caop Cidadania e do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição 

(NUPA), firmou Termo de Acordo Interinstitucional com o Governo do Estado, por 

meio do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER/RN), para 

retomada de contrato com empresa que elabora projeto executivo de 

recuperação da rodovia RN-288. 
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 A rodovia estadual precisava de recuperação a partir do encontro com a BR-427, 

passando pela área urbana no município de Jardim de Piranhas até a divisa com a Paraíba, 

o que foi objeto de ação ajuizada pelo Ministério Público Potiguar, com sentença favorável 

deferida e acordo homologado em juízo em meados do ano passado. 

 Devido a um impasse entre a empresa licitada e contratada para o serviço, 

a RW Engenheiros Consultores, e o Estado, com atraso na entrega do projeto 

executivo e atraso no pagamento, o MPRN buscou articular novamente o diálogo 

para uma solução consensual. 

 O Termo de Acordo Interinstitucional foi assinado em sessão de negociação 

realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal, prevendo a 

retomada do contrato para o projeto executivo da obra de recuperação da RN-

288, que o valor bloqueado judicialmente de R$ 500.000,00 (quintos mil reais) seja 

creditado para que o DER efetue a ordem de serviço e o pagamento à empresa 

contratada; que o saldo remanescente desse dinheiro seja utilizado na própria 

manutenção regular da RN-288, com a chamada operação tapa-buracos, 

amenizando a situação da estrada até sua recuperação definitiva. 

 A Figura 28 apresenta um registro da reunião de negociação realizada. 

 
Figura 27 – Coordenadora do Caop Cidadania, Promotor de Justiça de Jardim de Piranhas, representante do 

DER/RN e Procuradoria do Estado do RN em reunião de negociação 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania, 2020. 
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Construção do Residencial Mãe Luiza 
 

 A 45ª e 49ª Promotorias de Justiça participaram de uma audiência de 

conciliação na 3ª Vara da Fazenda Pública, em que foi firmado acordo judicial para 

garantir a construção do Residencial Mãe Luiza. A obra ficou sob a 

responsabilidade  da Prefeitura de Natal. 

 Na audiência, o Município de Natal se comprometeu a efetivar a construção 

do Residencial, com capacidade para alocação de 29 (vinte e nove) unidades 

residenciais, com prazo máximo de conclusão do empreendimento até dezembro 

de 2020, com os licenciamentos correspondentes e legalização dos terrenos. 

O empreendimento receberá as famílias que tiveram suas casas 

derrubadas durante as chuvas que resultaram no desastre ambiental ocorrido no 

mês de junho de 2014, que atingiu os bairros de Mãe Luiza e Areia Preta, em Natal. 

O valor total estimado para a obra é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais) e as unidades habitacionais serão entregues sem custos 

para os moradores contemplados. 

 Paralelamente ao acordo homologado, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda 

Pública também estipulou o prazo de 15 (quinze) dias para o Município juntar aos 

autos os laudos de sondagem do solo dos 13 (treze) imóveis com previsão de 

reconstrução, acompanhados da apresentação de análises e propostas de 

solução para as moradias respectivas, por parte da Secretaria Municipal de 

Habitação (SEHARPE). 
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MPRN lança campanha de combate à intolerância religiosa 
 

 O MPRN lançou uma campanha de enfrentamento à intolerância religiosa, 

desenvolvida pela Diretoria de Comunicação (DCom) em conjunto com a 49ª e a 

14ª Promotorias de Justiça de Natal. A campanha é o resultado de um trabalho 

que vem sendo desenvolvido pela 49ª Promotoria de Justiça desde o início do ano. 

 Tramita na 49ª PmJ um procedimento administrativo com o objeto de 

trabalhar a conscientização e o respeito à cultura dos povos tradicionais de matriz 

africana, por meio da prevenção de atos de intolerância religiosa. O objetivo é 

conscientizar a comunidade sobre o respeito e a tolerância com a fé das outras 

pessoas. 

 

 

 O procedimento em questão foi instaurado após a Promotora de Justiça ser 

convidada para participar de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de 

Natal, cujo assunto a ser debatido eram os problemas relacionados à depredação 

da estátua de Iemanjá (localizada na Praia do Meio) e as agressões sofridas pelas 

pessoas de religião de matriz afrobrasileira e ameríndia. A mensagem principal da 

campanha para a população é o reforço de que exercer uma religião, seja ela qual 

for, é um direito de todo cidadão.  
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INCLUSÃO  
  
 
 

PESSOA IDOSA 
 

Gráfico 34 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Gráfico 35 – Comparativo de atos praticados na área da pessoa idosa (2017-2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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PESSOA IDOSA - INICIATIVAS REALIZADAS 
 

 

Inspeção nas Instituições de Longa Permanência para Idosos 
 

O Caop Inclusão expediu ofício para as 

Promotorias de Justiça informando acerca da 

disponibilização de equipe psicossocial e de 

arquitetura, para atuação junto às 

Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs), acaso seja de interesse do membro seu acompanhamento (haja 

vista que a ausência de equipe não isenta o membro da realização da visita), e, 

ainda, conta com a cooperação dos seguintes órgãos: Conselho Estadual do Idoso; 

Coordenadoria de Direitos Humanos e das Minorias (CODEM); Conselho Regional 

de Enfermagem; Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Rio Grande do 

Norte; Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

(SETHAS), mediante solicitação. 

 Além disso, encontra-se disponível na intranet do MPRN (Ações estratégicas) 

o inteiro teor da Res. CNPM 154/2016 – sobre amatéria; Lista atualizada das 

entidades; Formulário editável para a realização da visita; Manual de atuação; bem 

como material de apoio (TAC, Recomendação, ACP etc.). 

 Em face disso, no ano de 2019, as seguintes Promotorias de Justiça 

solicitaram o apoio ao Caop Inclusão para atuação na temática: 

● 2ª PmJ Ceará-Mirim – Abrigo São Vicente de Paula; 

● PmJ de Cruzeta – Lar do Idoso Dona Chaquinha Vale; 

● PmJ de Cruzeta – Jardim do Seridó – Palácio da Sabedoria; 

● 4ª PmJ de Macaíba – Abrigo de Idosos Deus é Caridade; 
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● 1ª PmJ de Monte Alegre – Lar do Idoso Nova Canaã; 

● PmJ de Cruzeta – Jardim do Seridó – Abrigo de Idosos Pequena Vilar; 

● 8ª PmJ Parnamirm – Lar Espírita Alvorada Nova – LEAN; 

● 8ª PmJ Parnamirm – Cuidare Assistencial. 

 

 Ao final, a equipe psicossocial do Caop elaborou e encaminhou para as 

Promotorias de Justiça relatório de cada instituição. 

 

 

Atividades da equipe  psicossocial  do Caop Inclusão 
 

 Com a finalidade de atender a demandas advindas das Promotorias de 

Justiça em todo o Estado do Rio Grande do Norte, as quais atuam na defesa da 

Pessoa com Deficiência e Idoso, durante o ano de 2019, as equipes do serviço 

psicossocial  realizou 77 (setenta e sete) visitas, 142 (cento e quarenta e duas) 

entrevistas e 44 (quarenta e quatro) abordagens aos idosos e às pessoas com 

deficiência em situação de risco. Além disso, visitou 9 (nove) ILPIs, com o objetivo 

de analisar possíveis irregularidades e/ou fragilidades que pudessem prejudicar a 

qualidade do serviço ofertado. 

● Abrigo São Vicente de Paula – Ceará-Mirim; 

● Lar do Idoso Dona Chaquinha Vale – Cruzeta; 

● Palácio da Sabedoria – São José do Seridó; 

●  Abrigo de Idosos Pequena Vilar – Jardim do Seridó; 

● Abrigo Deus é Caridade – Macaíba; 

● Abrigo de Idosos Clandestino – Ceará-Mirim; 

● Abrigo de Idoso Nova Canaã – Vera Cruz; 

● Lar Espírita Alvorada Nova – LEAN – Parnamirim; 

● Cuidare Assistencial – Parnamirim. 
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Atividades da equipe de arquitetura do Caop Inclusão 
 

 Com o esteio de atender as demandas oriundas das Promotorias de Justiça 

do Estado, que atuam na defesa da Pessoa com Deficiência e Idoso, a equipe 

técnica de arquitetura do Caop Inclusão vistoriou vários estabelecimentos durante 

o ano de 2019, conforme se observa a seguir. 

● Instituições de ensino, com o objetivo de averiguar a acessibilidade 

das edificações, bem como o estado de conservação, foram visitadas 

114 (cento e quatorze) escolas da rede pública de ensino; 

● estabelecimentos de saúde – 01 – Hospital Maternidade Terezinha 

Lula de Queiroz, Jucurutu/RN; 

● instituições públicas – 16; 

● instituições privadas – 37; 

● participação de reuniões sobre o Plano Diretor de Natal – 10. 

 

 

Reunião de monitoramento das denúncias no Disque 100 
 

 O Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte, representando pela 

Coordenadora do Caop Inclusão, 

participou de reunião, promovida pelo 

Centro de Referência em Direitos Humanos 

Marcos Dionísio (CRDHMD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). A reunião teve como pauta a discussão acerca do monitoramento das 

denúncias no Disque 100 – Pessoa Idosa, uma vez que foi verificado um número 

elevado de casos de violação contra pessoas idosas. Ademais, foram discutidas 
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medidas a fim de demandar um esforço para articular, junto à rede de proteção, 

medidas efetivas para o acompanhamento e resolução desses casos. 

 

 

Seminário sobre violência contra a pessoa idosa 
 

 No dia 18 de junho de 2019, no auditório do Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte (IFRN)/Campus Central foi realizado o Seminário sobre violência contra 

a pessoa idosa, tendo como tema “Dia Mundial de Conscientização da violência 

contra a pessoa idosa – 15 de junho. Vamos romper o silêncio conhecendo seus 

direitos”. A Coordenadora do Caop Inclusão participou do evento como 

palestrante, representando o MPRN. 

 

 

Audiência Pública na Assembleia Legislativa  
do Estado do Rio Grande do Norte 
 

 O Núcleo de Estudos e debates da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte (ALRN) promoveu uma audiência pública sobre o tema “A defesa 

e valorização dos direitos da pessoa idosa no RN, a comemoração dos 15 anos da 

pastoral da pessoa idosa e do lançamento da frente parlamentar em defesa e 

valorização da pessoa idosa” (Figuras 29a e 29b). 

 Na audiência pública, a ALRN instalou a Frente Parlamentar em Defesa e 

Valorização dos Direitos da Pessoa Idosa do Rio Grande do Norte, além disso o 

evento tratou da valorização dos direitos da pessoa idosa e celebrou os 15 anos 

da Pastoral da Pessoa Idosa. Dentre as suas atribuições está o planejamento de 

projetos de lei que sejam facilitadores da fiscalização e monitoramento dos 

serviços de instituições de longa permanência para idosos e associações, 
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estimular a difusão de informações acerca dos direitos da pessoa idosa e 

estimular a criação de conselhos, fundos e políticas de atenção a pessoa idosa nos 

municípios. 

 O MPRN esteve presente no evento, por meio da coordenação do Caop 

Inclusão,  oportunidade em que falou sobre o trabalho do Ministério Público de 

articulador para promover e fazer valer as finalidades para a qual a nova frente 

parlamentar foi criada.  

 

Figuras 28a e 28b – Registro da Audiência Pública 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias  de Justiça da Pessoa Idosa e com deficiência, 2020     

 

 

ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

 

Combate a irregularidades ao direito de gratuidade  
para idosos no transporte intermunicipal 
 

 O MPRN, por meio da 42ª Promotoria de Justiça de Natal, instaurou 

Inquérito Civil com o objetivo de apurar possíveis irregularidades, que resultam 

em violação ao direito de gratuidade para idoso no transporte intermunicipal por 

parte da Auto Viação Nordeste.  Saliente-se que é direito das pessoas idosas duas 
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vagas gratuitas e demais vagas com desconto de 50% (cinquenta por cento), nos 

moldes delimitados na Lei Estadual nº 9.822/2013, em conformidade com art. 40 

da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

 

 

MPRN investiga possível cobrança de taxa pela STTU  
para emissão de segunda via do passe do idoso 
 

 A 42ª PmJ de Natal instaurou portaria com o objetivo de investigar a 

respeito de possível cobrança de uma taxa para emissão de segunda via do Passe 

do Idoso da cidade de Natal por parte da Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana (STTU), limitando a inclusão das pessoas economicamente vulneráveis. A 

gratuidade é assegurada pela Lei nº 10.741/2003, cujo art. 39, dispõem que: “aos 

maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos 

transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços 

seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares”. 
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Gráfico 36 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Gráfico 37 – Comparativo de atos praticados na área da pessoa com deficiência (2017-2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA –  
PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

 

Licenciamento Municipal Acessível 
 

 O projeto Licenciamento Municipal Acessível 

trata da articulação institucional, junto ao Poder 

Executivo dos Municípios, para a efetivação do 

exercício do poder de polícia quanto à exigência do cumprimento da legislação 

brasileira de acessibilidade às pessoas com deficiência, quando da aprovação de 

projetos arquitetônicos, concessão de habite-se e de alvará de funcionamento, 

por meio da estruturação dos órgãos licenciadores de obras no município. 

Cartazes e cartilha compõem a campanha acerca do direito à acessibilidade e 

responsabilidade do órgão licenciador Municipal. O projeto foi criado no ano de 

2018 e compõe o portfólio de Projetos Estratégicos do MPRN. 

 No ano de 2019, o projeto realizou as seguintes atividades: 

● expedição de Ofícios para as 25 (vinte e cinco) Promotorias de Justiça 

selecionadas, acompanhado de cartazes do projeto; 

● recebimento de confirmação da adesão ao projeto de 17(dezessete) 

Promotorias de Justiça; 

● expedição de kits com roteiro de atuação, as peças preliminares para 

abertura do Inquérito Civil e ajustamento a ser formalizado. 
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ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

Acessibilidade em obra de recapeamento 
 

 O MPRN, por meio da 9ª Promotoria de Justiça de Natal, recomendou ao 

prefeito e ao secretário de Obras Públicas e Infraestrutura que garantam que a 

empresa responsável pelo serviço da obra de recapeamento asfáltico das 

avenidas Senador Salgado Filho e Hermes da Fonseca, no município de Natal, 

obedeçam às regras de acessibilidade. O documento orientou que a obra, 

realizada no trecho compreendido entre a Praça das Flores e a Igreja Universal, 

garanta a fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas 

durante e após a execução do serviço. 

 O trabalho deve preservar também as guias rebaixadas localizadas nos 

passeios públicos (calçadas) e as aberturas nos canteiros centrais para a travessia 

de pedestres, tendo cuidado para não gerar qualquer desnível entre tais 

ferramentas de acessibilidade e o recapeamento asfáltico. 

 

 

Acessibilidade em obra pública 
 

 A Promotoria de São José de Seridó expediu 

recomendação a fim de que o Município 

providencie a adequação da obra que está sendo 

realizada na Rua Sebastião Lázaro de Oliveira às 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT, inclusive quanto à construção de 

calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações já 

consolidadas. Na oportunidade, o destinatário foi advertido que a inobservância 

http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/noticias/9633-mprn-recomenda-que-prefeitura-de-natal-garanta-acessibilidade-em-obra-de-recapeamento
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ou o retardo da mencionada medida constitui ato de improbidade administrativa, 

nos moldes dos arts. 10, X, XII, e 11, II, ambos da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, 

o que enseja o ajuizamento de ação de improbidade contra esse, sem prejuízo da 

adoção de outras medidas legais cabíveis. 

 

 

Acessibilidade na Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, 
Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP) 
 

 A 2ª PmJ de Pau dos Ferros 

recomendou à Prefeitura Municipal 

de Pau do Ferros a observância do 

cumprimento da NBR 9050:2004 e 

legislação em vigor em matéria de 

acessibilidade no tocante à realização 

de festas, especialmente no acesso 

aos camarotes e o front stage a serem instalados na praça de eventos, devendo 

ser promovida as adaptações necessárias, por meio da colocação de rampas, 

atentando para a inclinação prescrita na referida norma técnica.  
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SAÚDE  
  
 
 

Gráfico 37 – Procedimentos extrajudiciais em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Gráfico 38 – Alguns atos praticados na área da saúde em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 



 

| 137 | 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

Projeto SUStentando a Atenção Primária 
 

 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte (MPRN), por intermédio do Centro de Apoio 

Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde (CAOP Saúde), lançou o Projeto 

SUStentando a Atenção Primária, em março de 2018, com o objetivo principal de 

fortalecer a Rede de Atenção Básica (AB) em municípios do Estado do Rio Grande 

do Norte (RN) que apresentaram os piores indicadores sociossanitários. 

 Esse projeto foi planejado para ser implantado por etapas. Os 1º e 2º ciclos, 

cujas atividades foram desenvolvidas no decorrer dos anos de 2018 e 2019 e 

contemplaram 20 (vinte) municípios do RN, encontram-se em situação 

sobrestamento, por um ano, aguardando o cumprimento de Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC) celebrados entre os entes municipais e o MPRN. 

Quanto à 3ª etapa, iniciada em setembro de 2019 e ampliada para mais 13 (treze) 

cidades (ver relação constante no Quadro 2), está em processo de levantamento 

do diagnóstico da rede de AB, por meio das visitas nas unidades de saúde. 

 

Quadro 2 – Relação de municípios contemplados no projeto 

PROJETO SUSTENTANDO ATENÇÃO PRIMÁRIA 

ETAPA COMARCAS 
MUNICÍPIOS OBJETO DE 

INTERVENÇÃO 

1ª ETAPA 

JOÃO CÂMARA 

▪ Bento Fernandes 

▪ Jardim de Angicos 

▪ Jandaíra 

▪ Parazinho 

SÃO TOMÉ 

▪ São Tomé 

▪ Ruy Barbosa 

▪ Barcelona 

TANGARÁ ▪ Boa Saúde 
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▪ Elói de Souza 

▪ Serra Caiada 

▪ Sítio Novo 

2ª ETAPA 

CANGUARETAMA 

 

▪ Canguaretama 

▪ Vila Flor 

▪ Baía Formosa 

SANTO ANTÔNIO 

▪ Serrinha, 

▪ Lagoa de pedras 

▪ Passagem 

SÃO BENTO DO NORTE 

▪ São Bento do Norte 

▪ Pedras Grande, 

▪ Caiçara do Norte 

3ª ETAPA 

SANTA CRUZ 

▪ Japi 

▪ Coronel Ezequiel 

▪ Jaçana 

▪ Lajes Pintadas 

▪ Campo Redondo 

▪ São Bento do Trairí 

MONTE ALEGRE 

▪ Vera Cruz 

▪ Lagoa Salgada 

▪ Brejinho 

ASSÚ 
▪ Porto do Mangue 

▪ Carnaubais 

MACAÍBA 
▪ Bom Jesus 

▪ Ielmo Marinho 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 Desde a implantação da iniciativa, o Caop Saúde realizou em torno de 97 

(noventa e sete) visitas de inspeções em equipamentos de saúde que compõem a 

AB, entre unidades básicas de saúde (UBS), Núcleos Ampliados de Saúde da 

Família e Atenção Básica (NASF-AB). 

 Além disso, elaborou, com base nos diagnósticos, 20 (vinte) planos de 

medidas para cada localidade visitada, com propostas de ações voltadas a 

solucionar as deficiências encontradas. Os planos foram entregues e discutidos 

com os gestores municipais, em audiências ministeriais que ocorreram nas sedes 

das Promotorias de Justiça, com a presença dos respectivos titulares das 

Comarcas e a Coordenação do Caop Saúde. 
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 Ainda, foram celebrados 18 (dezoito) Termos de Ajustamento de Conduta 

(TAC) com os entes municipais, para adequação da atenção primária de cada 

localidade às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde, segundo as melhorias assistenciais sugeridas pelo MPRN (Figura 29). 

 

Figura 29 – Celebração de TAC com os gestores 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 Com foco em atender um dos objetivos do projeto SUStentando, a 

Secretaria Estadual de Saúde (SESAP), com apoio do Caop Saúde, realizou 4 

(quatro) encontros destinados a capacitar os profissionais de saúde da AB, 

contemplando em torno de 133 (cento e trinta e três) participantes (Figura 30). Já 

a Pastoral da Criança e o Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de 

Auditores do Sistema Único de Saúde (SINASUS/UNASUS) promoveram 7 (sete) 

ciclos de formação para capacitar em torno de 123 (cento e vinte três) 

Conselheiros de Saúde (Figura 31). 

 

  



 

| 140 | 

 

Figura 30 – Capacitação dos profissionais de saúde sobre Sistemas de Informação em Saúde 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça  da Saúde, 2020. 

 
Figura 31 – Capacitação dos Conselheiros de Saúde promovida pela Pastoral da Criança e SINASUS/UNASUS 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 A Tabela 22 com o quantitativo de atividades que foram realizadas desde o 

lançamento da iniciativa. 
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Tabela 22 – Quantidade de atividades realizadas na 1ª e 2ª etapa do projeto 

QUANTIDADES 

ETAPAS 

TOTAL 

1ª etapa 2º etapa 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS 11 9 20 

VISITAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE 46 51 97 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MEDIDAS 11 9 20 

REUNIÕES COM GESTORES MUNICIPAIS 22 18 40 

CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA 
10 8 18 

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 67 64 133 

CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE 123 123 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 Além dessas atividades, é importante destacar algumas atuações 

promovidas pelo Caop Saúde, em 2019, conforme descrição a seguir. 

 

● Apresentação do projeto SUStentando a Atenção Primária, na 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES), a fim de 

sensibilizar o órgão colegiado quanto à importância do envolvimento 

do CES, por meio de uma celebração de parceria, no processo de 

formação do controle social no interior do estado;  

● celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Pastoral da 

Criança e o Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de 

Auditores do Sistema Único de Saúde (SINASUS/UNASUS), visando à 

cooperação na articulação de ações referentes às capacitações dos 

conselheiros municipais de saúde, dos municípios participantes do 

projeto SUStentando a Atenção Primária (Figura 32); 
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● articulação junto à equipe do Laboratório Central (LACEN) para tratar 

sobre o atraso na entrega dos resultados de sorologias no interior do 

estado, cuja situação foi identificada nas visitas de inspeções. 

 

Figura 32 – Assinatura do Termo de Cooperação entre o MPRN, a Pastoral da Criança e SINASUS/UNASUS, 

para Capacitações dos Conselheiros de Saúde 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 Considerando o lapso temporal de 1 (um) ano concedido nos TACs, a 

perspectiva de avaliar os primeiros ganhos efetivos, para a população potiguar, 

será no segundo semestre de 2020, ocasião em que a equipe técnica do Caop 

Saúde revisitará as unidades de saúde dos municípios pertencentes as 1ª e 2ª 

etapas. 

 A meta, ao final, será melhorar a oferta dos serviços básicos de saúde para 

os usuários das cidades contempladas, com o aumento da cobertura da equipe 

saúde da família (ESF), ampliação de acesso a diagnóstico e a consultas 

especializadas, assim como o acolhimento de urgência na AB. 
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Projeto Adequações: reestruturando a rede hospitalar do RN 

 

 O projeto “Adequações: Reestruturando 

a Rede Hospitalar do RN” foi desenvolvido pelo 

Caop Saúde para acompanhar a implantação 

do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 

138/2017 firmado entre o Governo do Estado 

do Rio Grande do Norte, o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e o MPRN, em junho de 2017. 

 Assim, a intenção do projeto foi de auxiliar na concretização dos termos do 

acordo, de maneira a reestruturar as unidades hospitalares elencadas abaixo, 

conforme as normas de saúde e segurança do trabalho, com a possibilidade, 

inclusive, de conversão em outro equipamento de saúde mais adequado e 

compatível à realidade assistencial da população, como unidade básica de saúde, 

unidade de pronto atendimento ou outro. 

● Hospital Regional Professor Dr. Getúlio de Oliveira Sales – 

Canguaretama; 

● Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira – Caraúbas; 

● Hospital Regional de João Câmara; 

● Hospital Regional Dr. Odilon Guedes – Acari; 

● Hospital Regional de São Paulo do Potengi; 

● Hospital Regional de Angicos; 

● Hospital Regional de Apodi. 
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 Em 2019, em busca de atingir tal objetivo, o MPRN promoveu diligências, 

tais que: 

● visitas aos 7 (sete) hospitais Regionais para levantar a atual situação 

dos nosocômios, sobretudo se as cláusulas acordadas no TAC foram 

cumpridas; 

● participação das reuniões das Comissões Intergestores Regionais 

(CIRs) de São José de Mipibu, com objetivo de discutir o fechamento 

do Hospital de Canguaretama e potencializar os serviços ofertados 

no Hospital de Santo Antônio, revendo as pactuações e o desenho 

regional (Figura 33). 

 

Figura 33 – Reunião da CIR realizada em São José de Mipibu 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 Como consequência das diligências promovidas, o projeto Adequações 

obteve ganhos significativos para o RN, como por exemplo: 

● encerramento das atividades do Hospital Regional de Canguaretama, 

em virtude das péssimas condições estruturais da unidade; e 

● municipalização do Hospital de Angicos. 
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 Assim, com a efetivação desses resultados, os recursos que antes eram 

investidos em unidades de baixa produtividade passaram a ser aplicados em 

hospitais da rede considerados estratégicos e com melhores condições de 

resolutividade. 

 

 

Projeto RegularizaSUS: Fiscalizando o Terceiro Setor na Saúde 

 

 Com o intuito de fiscalizar e monitorar 

as entidades privadas sem fins lucrativos 

(ESFL), conhecidas popularmente como 

Associações de Proteção a Maternidade e 

Infância (APAMIS), em atividade no Rio 

Grande do Norte (RN), o Caop Saúde lançou, em novembro de 2019, o projeto 

“RegularizaSUS: Fiscalizando o Terceiro Setor na Saúde”. 

 A necessidade de implementação desse projeto surgiu a partir das visitas 

realizadas pelo Caop Saúde à rede hospitalar do Estado. Nas visitas, a equipe 

técnica do Centro de Apoio identificou diversas entidades prestando serviços às 

secretarias municipais de saúde, sem contrato ou convênio formalizado, assim 

como sem obediência às exigências legais. Além disso, muitas dessas ESFL 

apresentavam fragilidades que comprometiam enormemente a qualidade da 

assistência à saúde prestada a população, mesmo recebendo recursos públicos. 

 Diante disso, foram selecionadas 12 (doze) Apamis, a partir de 3 (três) critérios, 

quais sejam: equipamentos com relevância no contexto da rede regional de saúde 

do RN; entidades que estão em situação de judicialização, por motivo de 

irregularidades; e as sem contratos ou convênios com a gestão municipal (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Relação das Apamis selecionadas para o Projeto RegularizaSUS 

MUNICÍPIO 

HOSPITAIS EM QUE AS 

ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS PRESTAM 

SERVIÇOS 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS APAMIS 

Lajes Hospital Aluízio Alves 
Relevância na rede de 

regionalização 

 

Pau dos Ferros 

 

Hospital Dr. Nelson Maia 
Relevância na rede de 

regionalização Maternidade Santa Luiza de 

Marilac 

São Miguel 
Maternidade Dom Eliseu 

Mendes 
Judicializada 

Marcelino Vieira 
Hospital Maternidade Padre 

Agnelo Fernandes 
Judicializada 

Parelhas Maternidade Graciliano Lordão 

 

Relevância na rede de 

regionalização 

Caicó Hospital Centenário Judicializada 

Mossoró 
Hospital Maternidade Almeida 

Castro 
Judicializada 

Afonso Bezerra 
Hospital Maternidade Teodulo 

Avelino 
Judicializada 

São Gonçalo do 

Amarante 
Hospital Belarmina Monte 

Relevância na Rede de 

Regionalização 

 

Alexandria 

Hospital Maternidade Guiomar 

Fernandes Relevância na Rede de 

Regionalização Hospital Maternidade Joaquina 

Queiroz 

São Tomé 
Hospital Maternidade Rita 

Leonor de Medeiros 
Sem contrato 

Serra Caiada Hospital Maternidade Dona Teca Sem contrato 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 Em 2019, dos 12 (doze) equipamentos selecionados para intervenção, 8 

(oito) foram visitados. Nesse sentido, a meta final da proposta é buscar a 

regulamentação dessas instituições e assim fortalecer e garantir o acesso à 

assistência de qualidade. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

 

Acompanhamento da cobertura vacinal no RN 
 

 Considerando que, segundo dados do Programa Nacional de Imunização, 

verificou-se uma crescente tendência de queda na cobertura vacinal em todo país, 

o Caop Saúde acompanhou efetivamente, em 2019, a situação do Estado do RN 

nessa área. Para isso, realizou as seguintes ações: 

● reunião com os setores de imunização da Secretaria Estadual de 

Saúde do RN (SESAP RN) – Figura 34 – e os gerentes das Unidades 

Regionais de Saúde (URSAPs) a fim de discutir estratégias de 

aumento da cobertura vacinal no interior do Estado. No encontro, a 

Coordenação do Caop Saúde solicitou as seguintes providências por 

parte da gestão estadual: realizar capacitações dos profissionais de 

saúde para alimentação dos sistemas de informação (SIPNI); 

fomentar a conscientização nas escolas sobre a importância da 

imunização; exigir, no ato da matrícula, a apresentação do cartão de 

vacinação do aluno; 

● orientou as Promotorias de Justiça do RN a acompanharem as 

campanhas de vacinação nos municípios do raio de sua abrangência, 

sobretudo, daqueles que não alcançaram os índices adequados de 

cobertura vacinal, bem como que estão sem alimentar regularmente 

o SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunização). 
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Figura 34 – Reunião com a Sesap  

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 

Acompanhamento da situação do combate às arboviroses no RN 
 

 O Rio Grande do Norte enfrentou um ano de pico epidêmico com óbitos, 

em investigação, causados em decorrência de dengue, zika ou chikungunya. 

Diante do preocupante quadro para a saúde pública potiguar, o Caop Saúde 

adotou providências, em 2019, como: 

● realização de diversas reuniões com os órgãos envolvidos no combate 

às arboviroses, como a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap); 

Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (Suvige); Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems/RN); Conselho 

Estadual de Saúde (CES/RN); Laboratório Central de Saúde Pública do 

RN (Lacen/RN) e Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAPS) 

(Figura 35). As discussões ocorridas nos encontros resultaram em 

diversos encaminhamentos com desdobramentos práticos, cujos 

resultados deverão surgir somente 2020; 
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● encaminhamento do Boletim Arboviroses nº 36/2019 aos 

Promotores de Justiça, para fins de conhecimento e providências 

quanto à fiscalização do trabalho dos agentes de endemias no 

combate ao mosquito Aedes Egypt; 

● encaminhamento de ofícios, específicos, as Promotorias de Justiça 

que possuem municípios com Índice de Infestação Predial (IIP) em 

situação de alto risco, para que adotem providências juntos as 

Secretarias Municipais de Saúde. 

 

Figura 35 – Reunião para discutir sobre a situação das arboviroses no RN 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020 

 

 

Acompanhamento das notificações dos casos de raiva no RN 
  

 Em razão da continuidade do aumento de casos de raiva em animais no RN, 

o Caop Saúde solicitou aos Promotores de Justiça, com atuação nas cidades que 

tiveram registro da doença, que continuassem adotando providências no sentido 

de acompanhar e cobrar do poder público o controle da enfermidade. 
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Participação na ação nacional do CNMP  
e acompanhamento da transparência das listas do SUS 
 

 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), por 

intermédio do Caop Saúde e da Promotoria de Justiça de Saúde de Natal, 

participou, em Brasília, da “Ação Nacional em defesa da Saúde: transparência nas 

listas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e aperfeiçoamento do sistema 

de regulação” (Figura 36). 

 

Figura 36 – Participação na Ação Nacional em Defesa da Saúde 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 Esse evento foi promovido pelo Conselho Nacional dos Ministérios Públicos 

(CNMP) com o objetivo de fomentar uma atuação conjunta e integrada dos órgãos 

ministeriais dos Estados e da União na fiscalização das políticas públicas 

relacionadas à saúde. 

 Assim, alinhado com a pauta da Ação Nacional de 2019, o MPRN passou a 

acompanhar, por meio de reuniões sistemáticas, a maneira como a gestão 

estadual  estava regulando o acesso de pacientes a consultas médicas, exames 
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especializados e cirurgias eletivas no Estado do RN. Ainda, cobrou do poder 

público a transparência da lista dos usuários que aguardam algum tipo de 

intervenção médica, bem como discutiu sobre as problemáticas e inconsistências 

identificadas no sistema de regulação do RN e as possíveis soluções. 

   

 

Acompanhamento da situação da mortalidade  
materno-infantil no RN 
 

  O Rio Grande do Norte encontra-se na terceira posição, entre os estados do 

Nordeste, com a maior razão de casos da mortalidade Materno-Infantil. Diante 

dessa realidade preocupante, o Caop Saúde retomou, em 2019, o seu assento no 

Comitê Estadual de Mortalidade Materno-Infantil, acompanhando e participando 

efetivamente das discussões mensais sobre a temática (Figura 37). 

 

Figura 37 – Participação das reuniões do Comitê Mortalidade Materno-Infantil 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 
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 Entre os encaminhamentos definidos nos encontros, restou acordado 

que, em 2020, seria criado um fórum permanente, tendo o MPRN como 

mediador, para discussão de diversas questões relacionadas ao tema. As 

entidades de classe e órgãos públicos que deverão fazer parte desse fórum são: 

CRM (Conselho Regional de Medicina), Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN), Sociedade Norte-Rio-Grandense de Obstetrícia, Secretaria Estadual de 

Saúde (SESAP), diretores das maternidades, assim como o próprio Comitê de 

Mortalidade Materna. 

 

 

ATUAÇÃO DE DESTAQUE 
 

Contêiner 
 

 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) auxiliou na 

operação Contêiner organizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao 

Crime Organizado (GAECO) do MPDFT. Simultaneamente a operação também 

ocorreu no Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. A ação apurava 

contra crimes na área da Saúde. Mais de 350 (trezentos e cinquenta) agentes 

atuaram em 4 (quatro) estados e no Distrito Federal para cumprimento de 53 

(cinquenta e três) mandados. No RN, um mandado de busca e apreensão foi 

cumprido. 
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Em ação do MPRN, Justiça determinou que o Estado  
garantisse conserto imediato de tomógrafo 
 

 Em ação ajuizada pela 47ª Promotoria de Justiça de Saúde da Comarca de 

Natal, a Justiça potiguar determinou que o Governo do Estado acionasse em 

caráter de urgência a empresa responsável pelo conserto de um tomógrafo que 

se encontrava quebrado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. 

 

 

Atuação da 62ª Promotoria de Justiça de Natal resultou  
em regularização da jornada de trabalho em regime  
de plantão na Secretaria de Saúde de Natal 
 

 Atendendo à solicitação da 62ª Promotoria de Justiça de Natal, a Secretaria 

de Saúde do Município de Natal (SMS/Natal) regularizou a jornada de trabalho, em 

regime de plantão, dos seus servidores, assim como determinou o cumprimento 

das escalas de trabalho pelos profissionais. 

 A medida foi adotada, após o órgão ministerial oficiar a SMS/Natal para que 

o ente municipal efetuasse uma série de adequações no tocante ao quantitativo 

de plantões à realidade remuneratória atual dos profissionais com carga horária 

de 30 (trinta) horas semanais. 

 Além disso, algumas condutas passaram a ser proibidas como: a 

proposição de plantão de 24 (vinte e quatro) horas, na escala, pela chefia imediata 

e saída do funcionário nos turnos de trabalho, bem como escala com turno fixo. 

Ainda, segundo a portaria publicada pela SMS Natal, os turnos de trabalho 

deverão ser definidos respeitando a necessidade do serviço, não garantindo aos 

profissionais a escolha antecipada do seu turno de trabalho. 
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A 47ª Promotoria de Justiça de Saúde de Natal  
solicitou ao judiciário a regularização no fornecimento  
de medicamentos de alto custo pela Unicat 
 

 A pedido da 47ª Promotoria de Justiça de Saúde de Natal, a Justiça potiguar 

determinou o cumprimento da sentença que obrigou o Governo do Estado, por 

meio da Sesap, a fornecer todos os medicamentos excepcionais, de alto custo, 

constantes na lista da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT), para 

combater as doenças previstas nos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde. 

 A petição, encaminhada pelo órgão ministerial, foi necessária porque o 

governo já havia sido intimado a comprovar o cumprimento da obrigação do 

fornecimento, mas deixou transcorrer o prazo sem resposta. 

 

 

Coordenação do Caop Saúde e a 1ª Promotoria de Justiça  
de Mossoró intermediaram acordo entre a SESAP e SMS  
Mossoró, para retomada de diversas cirurgias no município  
 

 Em audiência extrajudicial na Comarca de Mossoró, a Coordenação do 

Caop Saúde e a 1ª Promotoria de Justiça local intermediaram a celebração de 

acordo entre a Sesap e a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró para a 

retomada imediata de diversas cirurgias que estavam paralisadas na cidade, 

principalmente as ortopédicas (Figura 38). A paralisação ocorreu em razão dos 

débitos de 2018 do Estado e do Município para com os prestadores de serviço de 

três hospitais mossoroenses, somando a quantia de aproximadamente R$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e R$ 11.000.000,00 (onze milhões de 

reais), respectivamente. 
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Figura 38 – Audiência extrajudicial para celebração de acordo entre a SESAP e a SMS Mossoró 

 

Fonte: Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, 2020. 

 

 

A Gestão Municipal de Assu acatou Recomendações expedidas 
pela 3ª Promotoria de Justiça de Assu e promoveu melhorias  
nos serviços de saúde da localidade 
 

 Duas recomendações expedidas pela 3ª Promotoria de Justiça de Assu 

foram acatadas pela gestão municipal, e a população local foi beneficiada com 

significativas melhorias nos serviços de saúde. A primeira medida resultou na 

implantação do atendimento via classificação de risco nas unidades básicas de 

saúde e a outra normalizou a realização do Teste do Coraçãozinho pelo Hospital 

Regional Nelson Inácio dos Santos. 
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MPRN firmou acordo judicial para garantir  
medicamentos para cardiopatias em Afonso Bezerra  

 

 Como resultado de acordo judicial homologado pela Justiça potiguar no 

âmbito da ação civil pública (ACP), ajuizada pela Promotoria de Justiça de Afonso 

Bezerra, a gestão local ficou de fornecer medicamentos específicos para tratar 

pacientes cardiopatias que necessitassem dos fármacos. 

 A intenção da medida judicial foi de obrigar o município a fornecer os 

remédios listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), 

além de carvedilol e clopidogrel para todos os munícipes de Afonso Bezerra que 

façam tratamento para cardiopatias. 

 

 

Após atuação da Promotoria de Justiça de Saúde de Assu,  
as Câmaras de vereadores de Assu, Carnaubais e Porto  
do Mangue aprovaram leis para ajudar a proteger  
população contra a Dengue, Zica e Chikungunya 
 

 Como resultado da atuação extrajudicial da Promotoria de Justiça de Assu, 

as Câmaras de Vereadores de Assu, Carnaubais e Porto do Mangue aprovaram 

leis para permitir o acesso forçado das autoridades competentes em residências 

ou terrenos fechados que possuam foco de larvas do mosquito transmissor da 

Dengue, Zica e Chikungunya. Além disso, a Secretaria de Saúde de Assu iniciou o 

uso do carro fumacê e lançou um aplicativo, denominado de “Xô Aedes”, para que 

à população avisasse o setor de endemias local sobre possíveis áreas com foco de 

proliferação do mosquito. 

 As leis e demais ações são frutos de tratativas entre a Promotoria de Justiça 

e as Secretarias de Saúde da comarca durante todo o ano de 2019, para diminuir 

os riscos de contágio das doenças às populações das respectivas cidades. 
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MPRN conseguiu sentença judicial obrigando o Estado  
a fornecer medicamento para criança com puberdade precoce 
 

 Em resposta a uma ação civil pública (ACP), movida pela Promotoria de 

Justiça da Comarca de Angicos, a Justiça determinou que o Estado fornecesse 

medicamentos a uma criança com puberdade precoce e déficit de crescimento. 



 

| 158 | 

 

4 GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS AUXILIARES 
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
E FINANCEIRA 

 

 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MPRN 
 

 O orçamento é um instrumento de planejamento no qual constam as 

despesas institucionais para o ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas 

previstas. É no orçamento que se preveem os recursos arrecadados e as suas 

respectivas aplicações. 

 Nas Tabelas seguintes, pode-se verificar o detalhamento por unidade 

orçamentária, etapas de execução, incremento do orçamento inicial autorizado, 

grau de execução e a participação de cada grupo de despesa no orçamento. 

 
Tabela 23 – Receitas realizadas em 2019 

Natureza da Receita 

Unidade Orçamentária 

14.101-PGJ 14.131-FRMP 

Transferências constitucionais R$ 268.094.528,63 R$ 18.807.000,00 

Transferência de convênios R$ 0,00 R$ 0,00 

Outras receitas                 R$ 179.178,28 R$ 1.365.014,66 

Remuneração (Aplicação Financeira) R$ 485.206,24 R$ 470.769,29 

Taxas R$ 0,00 R$ 7.056.184,01 

TOTAL R$ 268.758.913,15 R$ 27.698.967,96 

Fonte: Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 2020. 
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Tabela 24 – Orçamento 2019 

ORÇAMENTO 2019 

Orçamento Valor – R$ 

Inicial R$ 298.228.000,00 

Atualizado R$ 308.476.585,37 

Incremento – R$ R$ 10.248.585,37 

Incremento - % 3,44% 

Fonte: Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 2020. 

 

 
Tabela 25 – Execução Orçamentária e Financeira 2019 

EXECUÇÃO GERAL 

Unidade Atualizado (a) 
Despesa 

Empenhada (b) 

% 

Comprometida 

(c) = b/a 

Liquidado (d) 
% Liquidado 

(e) = d/b 

14.101 
R$ 

275.424.311,46 

R$ 

268.832.164,50 
97,61% 

R$ 

265.663.412,33 
98,82% 

14.131 
R$ 

33.052.273,91 

R$ 

26.975.621,66 
81,62% 

R$ 

21.308.125,51 
78,99% 

Geral 
R$ 

308.476.585,37 

R$ 

295.807.786,16 
95,89% 

R$ 

286.971.537,84 
97,01% 

Fonte: Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 2020. 
 

 

Tabela 26 – Orçamento final por grupo de despesa 

ORÇAMENTO 2019 

Despesa Inicial % Final (31/12/2019) % 

Pessoal R$ 220.171.000,00 73,82% R$ 225.489.303,12 73,1% 

Corrente R$ 71.982.000,00 24,14% R$ 74.027.110,06 24% 

Capital R$ 6.075.000,00 2,04% R$ 8.960.172,19 2,9% 

Total – R$ R$ 298.228.000,00 100% R$ 308.476.585,37 100% 

Fonte: Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, SOFC 2020. 
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Gráfico 18 – Evolução orçamentária do MPRN  (2014-2019) 

 

Fonte: Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 2020. 

 

 

 

Fundo de Reaparelhamento do MPRN 
 

 O Fundo de Reaparelhamento do MPRN (FRMP) foi criado em 1999, tendo 

como uma das principais receitas a arrecadação oriunda das custas e 

emolumentos (taxas cartorárias) cujos recursos são aplicados em despesas 

correntes e de investimentos. Diante do atual cenário de reais dificuldades que 

implicam contingenciamentos das receitas relativas às transferências 

constitucionais, a continuidade de projetos em execução os quais são 

acobertados por meio das receitas provenientes de arrecadação própria. 

 A Tabela 27 apresenta um demonstrativo evolutivo das arrecadações 

próprias do MPRN, por meio de um histórico anual. 
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Tabela 27 – Evolução da arrecadação do FRMP 

Arrecadação das Taxas do FRMP 2014 a 2018 

Ano Arrecadação (R$) Evolução (%) 

2014 R$ 7.883.501,77 12,71% 

2015 R$ 8.204.351,28 4,07% 

2016 R$ 7.124.808,70 -13,16% 

2017 R$ 7.046.901,06 -1,09% 

2018 R$ 7.061.721,31 0,21% 

2019 R$ 7.056.184,01 -0,08% 

Fonte: Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 2020. 
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MODERNIZAÇÃO  
ADMINISTRATIVA 

 

 
 

MP Premia 
 

 A edição 2019 do MP Premia 

contou com a criação de 2 (duas) 

novas categorias com o objetivo de ressaltar e reconhecer as atuações de maior 

destaque e iniciativas inovadoras, além das categorias de produtividade que já 

faziam parte do projeto de premiação. 

 

 

a) Prêmio de Atuação Destacada 

 

 O Prêmio de Atuação Destacada selecionou 4 (quatro) iniciativas que 

transformaram o ambiente organizacional ou social e que possuíssem resultados 

mensuráveis. Concorreram ao prêmio 23 (vinte e três) iniciativas. 

 Na categoria “Atuação voltada para Justiça e Cidadania”, a vencedora foi a 

iniciativa “Lixo Negociado”, de Dra. Mariana Marinho Barbalho e Dr. Marcus 

Aurélio de Freitas Barros. Em 2º lugar, ficou a iniciativa “Aluno Presente”, de Dra. 

Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas. 

 Na categoria “Atuação voltada para melhoria e modernização das 

atividades de apoio”, o 1º lugar foi para a iniciativa “AtendeMP”, de Salerno Ferreira 
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de Sousa e Silva. A 2ª colocada, foi a “Virtualização do assentamento funcional e 

relatório de informações para promoção por merecimento”, de Ramon Gutierre 

Ribeiro de Lima. 

 

b) Prêmio de Ideias Inovadoras 

 

 O Prêmio de Iniciativas Inovadoras selecionou 2 (duas) iniciativas que nunca 

foram executadas ou implementadas e que possam contribuir com o aumento da 

resolutividade e eficiência do MPRN. Concorreram ao prêmio 21 (vinte e uma) 

iniciativas. 

 A iniciativa vencedora foi “Libélula”, idealizado por Dra. Emília Matilde 

Araújo de Vasconcelos Leite Zumba. O 2º colocado foi o Plano Anual das 

Contratações (PAC), apresentado por Clarissa de Queiroz Torres. 

c) Prêmio de Produtividade 

 

 A premiação também buscou reconhecer os servidores que se destacaram 

em produtividade, tanto quantitativa, como qualitativamente, seja na área-fim ou 

na área-meio. 

 A categoria Produtividade – Promotoria teve como vencedores os 

servidores da Promotoria de Justiça de Extremoz. Em segundo lugar, ficaram os 

servidores da Promotoria de Justiça de Campo Grande. E, em terceiro, os 

servidores das Promotorias de Justiça em Defesa dos Direitos da Saúde de Natal. 

Na categoria Produtividade – Procuradoria, a grande vencedora foi a 17ª 

Procuradoria de Justiça. 

 O eleito na categoria Servidor Área-Meio (unidades administrativas) foi 

Israel Barbosa Garcia, da Assessoria de Inovações Tecnológicas. E a vencedora na 

categoria Servidor Área-Meio (administração superior) foi Carla Reny Tagamori, da 

Coordenadoria Jurídica Administrativa (CJAD). 
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 As Figuras 39a e 39b apresentam a cerimônia de reconhecimento e entrega 

dos troféus e certificados aos vencedores realizada no dia 13 de dezembro de 

2019, no auditório da PGJ. 

 

Figuras 39a e 39b – Cerimônia MP Premia 2019 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Teletrabalho 
 

 O projeto Teletrabalho foi 

lançado inicialmente no ano de 2018, 

compõe o portfólio de projetos 

estratégicos do MPRN. Sua ampliação no parquet potiguar destaca a avaliação 

produtiva dos servidores em regime de teletrabalho – julho, agosto e setembro de 

2019, 1º trimestre de implantação do regime. 
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a) Resultado médio trimestral do teletrabalho no assessoramento jurídico  

 

Gráfico 19 – Resultado médio trimestral do teletrabalho no assessoramento jurídico 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 Quando se observam os valores médios produzidos nos 03 (três) períodos 

mensais avaliados, considerando-se a média produzida pelos servidores no 

regime ordinário no Núcleo de Assessoramento Jurídico Remoto (NAJUR), verifica-

se que a quantidade média produzida em teletrabalho (de modo incremental), no 

trimestre, representa 27% daquilo que foi realizado em regime ordinário na 

referida unidade. 

 Registre-se que o volume produtivo dos servidores em teletrabalho 

apresentado no Gráfico 19 contempla apenas as suas atividades incrementais, 

não considera a produção na unidade de origem. 
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b) Resultado médio trimestral do teletrabalho no apoio administrativo-fim 
 

Gráfico 20 – Resultado médio trimestral do teletrabalho no apoio administrativo fim 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 Quando se observam os valores médios produzidos nos 03 (três) períodos 

mensais avaliados, considerando-se a média produzida pelos servidores no 

regime ordinário de apoio administrativo em Promotorias de Justiça e que fazem 

uso de sistema de processos eletrônicos, verifica-se que a quantidade média 

produzida em teletrabalho representa 35% do montante realizado pelo referido 

perfil de servidores em regime ordinário. 

 Registre-se que o volume produtivo dos servidores em teletrabalho 

apresentado no gráfico contempla apenas as suas atividades incrementais, não 

considera a produção na unidade de origem. 

 

 

c) Resultado de incremento pela quantidade de servidores  

 

 Ao fim do trimestre observa-se que dos 35 (trinta e cinco) servidores 

avaliados, 22 (vinte e dois) alcançaram ou superaram a meta incremental. 13 

(treze) servidores incrementaram a sua produção em volume menor que a meta. 



 

| 168 | 

 

Apenas 01(um) servidor não apresentou resultado que incrementasse sua 

produção. 

 No exercício de 2019 foram inscritos 45 (quarenta e cinco) integrantes do 

MPRN em regime de teletrabalho no período de fevereiro a dezembro. Desse 

total, houve participação de 18 (dezoito) técnicos designados para incremento da 

força de trabalho do Núcleo de Apoio Administrativo (NAP), 15 (quinze) analistas 

e 11 (onze) assessores, conforme demonstrado no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 – Quantidade de servidores em regime de teletrabalho, em 2019 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

 

Laboratório de Inovações 
 

 O Laboratório de Inovações 

(LabInova) é o instrumento responsável 

pelo fomento e pela gestão da inovação 

na instituição e potencialização da atuação inovadora de seus integrantes. O 

LabInova foi implantado com o objetivo de atuar de forma sistemática para captar, 
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avaliar, filtrar ideias e articular a execução de projetos inovadores no âmbito do 

MPRN. Entre as formas de atuação, destacam-se: 

● Identificação de melhores práticas; 

● Monitoramento e disseminação do estado da arte;  

● Estabelecimento de parcerias com academia, startups e entidades; 

● Coordenação de projetos inovadores; 

● Organização e participação em eventos. 

 

 Logo que o LabInova começou a funcionar, a Diretoria de Planejamento e 

Gestão Estratégica (DPGE) promoveu diversas atividades relacionadas à temática 

de inovação, como os treinamentos da ferramenta Power BI, de analista de dados 

e de arquiteto de dados; o Workshop de Gestão da Inovação; a Jornada de Ciências 

de Dados do MPRN; reuniões e rodadas de ideação para tratar de problemáticas 

e estimular soluções a respeito de alocação de pessoal, comunicação interna e 

intranet, entre outros eventos. Essas ações envolveram participação tanto de 

integrantes e gestores da Instituição quanto de parceiros estratégicos da 

Procuradoria-Geral de Justiça. As Figuras 40a e 40b ilustram encontros que foram 

realizados a partir da atuação do laboratório. 

 

Figuras 40a e 40b – Registro de atividades do LabInova 

 
Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Promotoria de Projetos 
 

 O projeto-piloto Promotoria de Projetos foi instituído 

por meio da Resolução nº 168/2018-PGJ com a finalidade de 

fornecer recursos metodológicos de planejamento, organização, controle e 

avaliação para a atuação ministerial resolutiva. 

 Em 2018, foi lançado o Edital nº 04/2018 – PGJ abrindo as inscrições para 

seleção de Promotorias participantes. Foram 13 (treze) inscrições realizadas, e o 

trabalho nas unidades ministeriais teve início no primeiro semestre de 2019. 11 

(onze) unidades ministeriais já receberam visitas do Escritório de Projetos (ESP) e 

Gerência de Gestão Estratégica (GGES) para o desenvolvimento do planejamento, 

conforme demonstrado no Gráfico 22. 

 

Gráfico 22 – Unidades ministeriais visitadas pelo ESP e GGES 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 Desse total, apenas 01 (uma) Promotoria de Justiça possui projeto e/ou ação 

em fase de planejamento e 10 (dez) concluíram essa etapa, sendo que 06 (seis) já 

estão em fase de execução e 04 (quatro) tiveram participação cancelada ou 

suspensa. 
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 O trabalho da equipe ainda resultou no suporte de projetos e iniciativas de 

diversas áreas de atuação do MPRN, sendo a maior parte deles na área da Infância 

e Juventude, prestando apoio aos projetos “Acolher com Dignidade” e “Adoção 

Legal”, ambos da 2ª PmJ de Parnamirim; projeto de combate ao “Abuso Sexual”, 

da 65ª PmJ de Natal junto com a 2ª PmJ de Parnamirim; projeto “Portas Abertas”, 

da 12ª PmJ de Mossoró; projeto “Vida Segura” e o projeto sem nome definido que 

busca a melhoria do processo de execução do serviço e do atendimento em meio 

aberto, ambos da 65ª PmJ de Natal. 

 Quanto ao tema da Violência Doméstica, foram apoiados os projetos 

“Libélula” e “Por Elas e para Elas”, ambos da 7ª PmJ de Parnamirim. Já em relação 

às áreas da Saúde, Meio Ambiente, Patrimônio Público e Cidadania, foram 

apoiados, respectivamente, os projetos “UBS mais forte” (4ª PmJ de Parnamirim), 

“Orçamento Real” (15ª PmJ de Mossoró), “Saneamento Processual” (3ª PmJ de 

Caicó), e “Trânsito Cidadão” (49ª PmJ de Natal). 

 As Figuras 41a e 41b registram os encontros promovidos durante a 

aplicação da metodologia nas cidades de Natal e Mossoró. 

 

Figuras 41a e 41b – Visitas técnicas realizadas pela equipe da GGES 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Prêmio CNMP 
 

 Na edição 2019 do Prêmio CNMP, o Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte recebeu 2 (dois) prêmios com os projetos MP Inteligente: 

Processo de Planejamento e Gestão fundamentado na informação e Guardiã 

Maria da Penha, obtendo o 1º lugar na categoria Unidade e Eficiência da Atuação 

Institucional e Operacional e a 2ª colocação na categoria Redução da 

Criminalidade. 

 O MPRN vem conquistando colocação em todas as edições, totalizando 16 

projetos premiados. As Figuras 42a e 42b apresentam registros da Cerimônia de 

Entrega da premiação. 

 

Figuras 42a e 42b: Prêmio CNMP 2019 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

Notificação de plantões ministeriais por WhatsApp 
 

 No intuito de utilizar um canal de comunicação mais efetivo para notificar 

os membros do MPRN das escalas de plantão, que sofre constantes alterações 

devido a afastamentos e permutas, foi desenvolvido pela Gerência de 
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Modernização Administrativa (GMAD), a pedido da 

Procuradoria-Geral de Justiça, sistema de notificações 

automáticas da escala de plantões por meio do WhatsApp. 

 A escala de plantões é cadastrada no sistema que a 

cada dia envia notificações individuais e personalizadas 

para os membros plantonistas através do WhatsApp. 

Durante a semana, são duas mensagens por dia, uma para o plantão noturno das 

Promotorias de Justiça e outra para o noturno das Procuradorias de Justiça. 

Durante o fim de semana, são doze mensagens, duas para os plantões noturnos 

e dez para os plantões diurnos. 

 Com a iniciativa, obteve-se uma melhor eficácia na comunicação dos plantões 

e celeridade na notificação dos membros sobre possíveis mudanças na escala. 

 

 

Virtualização do assentamento funcional dos membros  
e extrato de informações para promoção por merecimento 
 

 No contexto da virtualização e modernização das atividades finalísticas e 

administrativas do MPRN, a GMAD, com apoio da Procuradoria-Geral, 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

(CGMP), Setor de Administração de Pessoal (SAP) e Secretaria Especial do 

Conselho Superior do MPRN (SE-CSMP), desenvolveu plataforma de workflow para 

virtualização dos fluxos relativos ao gerenciamento das 17 (dezessete) pastas 

funcionais dos membros do MPRN e demais controles da CGMP. 

 A concepção do sistema foi orientada para dar suporte ao processo de 

promoção por merecimento. Para tal, consome dados do sistema de Recursos 

Humanos (RH), dos registros funcionais e controles da CGMP possibilitando a 

geração do “Relatório de extrato de assentamento funcional”, contendo as 
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informações funcionais com os filtros aplicados segundo as regras que 

regulamentam os critérios objetivos do merecimento. 

 Os principais benefícios do projeto foram a celeridade no processo de 

promoção por merecimento e tornar seguro, acessível e de fácil consulta o 

assentamento funcional dos membros do MPRN através da virtualização, além de 

possibilitar mecanismos que aumentassem a proatividade da CGMP no 

monitoramento dos controles internos e demais diligências associadas. 

 

 

Secretaria Única 
 

 Em 2019, paralelamente à implantação do sistema de virtualização e-MP 

nas Promotorias de Justiça, a DPGE implantou o método de trabalho de Secretaria 

Única nas Promotorias de Justiça antes não-virtualizadas. 

 Foram 39 (trinta e nove) secretarias que tiveram suas atividades revistas e 

redistribuídas entre os servidores, de modo que há um melhor equilíbrio, 

agilidade e continuidade nas suas execuções (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23 – Implantação das Secretarias Únicas 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Núcleo de Assessoramento Jurídico Remoto 
 

 O funcionamento do Núcleo de 

Assessoramento Jurídico Remoto (NAJUR) (Figuras 

43a e 43b) permitiu a utilização da força de trabalho 

de modo compartilhado entre diversas unidades 

ministeriais simultaneamente, configurando-se modo hábil para atender 

demandas sazonais e excepcionais e, ao mesmo tempo, minimizando o 

desequilíbrio na relação força de trabalho e demanda. 

 O apoio é prestado por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça ou por 

solicitação das Unidades e dos Órgãos. A concessão do apoio é precedida por 

análises quantitativas e qualitativas que avaliam o equilíbrio entre a demanda e a 

força de trabalho de cada Órgão ministerial. 

 

Figuras 43a e 43b – Sala do Najur 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 Os Gráficos 24 a 27 apresentam dados inerentes à produtividade do Najur, 

relacionados ao quantitativo de atividades, Promotorias de Justiça atendidas e 

recursos humanos. 
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Gráfico 24 – Quantidade de atividades realizadas pelo NAJUR 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Gráfico 25 – Quantidade de atividades realizadas pelo NAJUR por tipo 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

Gráfico 26 – Quantidade de Promotorias de Justiça atendidas pelo NAJUR, comparativo (2018-2019). 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 



 

| 177 | 

 

Gráfico 27 – Quantidade de servidores que atuaram no NAJUR 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Núcleo de Apoio Administrativo 
 

 O Núcleo de Apoio Administrativo (NAP) é 

destinado a incrementar a produtividade dos 

Órgãos de execução por meio de suporte técnico 

administrativo remoto, com redução de custos 

operacionais com diárias e outras despesas, melhor aproveitamento da força de 

trabalho disponível e racionalização do uso do tempo de expediente do quadro 

de servidores para reforço de suporte às unidades com maior demanda de 

trabalho. Tudo mediante a utilização de sistema de processamento eletrônico de 

processos e procedimentos dos órgãos de execução. 

 Em 2019, o NAP prestou suporte técnico em 28 (vinte e oito) comarcas 

diferentes, por meio da designação de 18 (dezoito) servidores (entre técnicos e 

auxiliares), sendo atendidas demandas de 31 (trinta e uma) Promotorias de Justiça 

e de 5 (cinco) unidades administrativas, conforme detalhado do Quadro 4. 
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Quadro 4 – Unidades atendidas 

PmJs atendidas pelo NAP em 2019 Unidades Administrativas atendidas pelo NAP em 2019 

1 Almino Afonso 

2 Angicos 

3 Arês 

4 Assú 

5 Baraúna 

6 Campo Grande 

7 Canguaretama 

8 Caraúbas 

9 Criminais – Natal 

10 Currais Novos 

11 Extremoz 

12 Goianinha 

13 Idoso – Natal 

14 Ipanguaçu 

15 Jardim de Piranhas 

16 João Câmara 

17 Jucurutu 

18 Lages 

19 Macaíba 

20 Macau 

21 Monte Alegre 

22 Patrimônio Público – Natal 

23 Patu 

24 Pau dos Ferros 

25 Poço Branco 

26 Portalegre 

27 Santana do Matos 

28 Santo Antônio 

29 São José do Campestre 

30 Touros 

31 Violência Doméstica – Natal 

1 GDPA – Natal 

2 SAP – Natal 

3 SCS – Natal 

4 SGC – Natal 

5 SPA – Natal 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 Considerando apenas o quantitativo de Promotorias de Justiça atendidas, 

houve acréscimo de 4 PmJs em comparação com o ano de 2018, o que representa 

um aumento de aproximadamente 15% (quinze por cento) (Gráfico 28). 
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Gráfico 28 – Comparativo de Promotorias de Justiça atendidas pelo NAP (2018-2019) 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 

 

 

Plano Plurianual 2020-2023 
 

 Em maio de 2019, teve início a elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 

no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, um instrumento de 

planejamento de médio prazo dos entes públicos que abrange um período de 4 

(quatro) anos e estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as 

metas da Administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes 

bem como às relativas aos programas de duração continuada. 

 O primeiro passo foi a definição de cronograma de atividades e a 

comunicação aos gestores. Em seguida foi realizada capacitação em que houve 

discussão teórica e uma prática em oficina de trabalho para elaboração do Plano 

Plurianual 2020-2023 da qual participaram gestores e técnicos indicados. Durante 

a oficina, os participantes foram divididos em grupos de acordo com áreas 

temáticas e elaboraram 7 (sete) diretrizes, 7 (sete) objetivos, 14 (quatorze) metas 

e 8 (oito) iniciativas, baseados no Planejamento Estratégico vigente da instituição. 

 Com a dimensão tática concluída, os gestores puderam planejar, no sistema 

de orçamento, as aquisições para o quadriênio. Finalizado o plano setorial, 

procederam-se as etapas de validação dos diretores/coordenadores, a análise 
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metodológica, classificação orçamentária e por fim, aprovação pelo Procurador-

Geral de Justiça. 

 Registre-se, ainda, que foi lançado o Orçamento Participativo, período em 

que foi aberto prazo para que a instituição pudesse opinar na construção do 

instrumento, por meio do formulário do Google Forms. 

 

 

Pesquisas de imagem e satisfação 
 

 Com o objetivo de mensurar indicadores 

estratégicos, como também de possibilitar a 

criação de novas estratégias organizacionais, o 

MPRN realizou, no ano de 2019, as pesquisas 

de imagem e satisfação. Essa pesquisa visa a 

avaliar o grau de confiabilidade de 

entendimento da população potiguar sobre o 

papel da Instituição, como também, a 

percepção de qualidade do trabalho prestado. 

A pesquisa contou com 1.018 formulários aplicados em todas as sedes de 

comarcas do estado, seguindo os parâmetros metodológicos definidos para 

aplicação da pesquisa. 

 A pesquisa de satisfação foi aplicada nas Promotorias de Justiça, Ouvidoria 

e Corregedoria-Geral do MPRN, trata-se de uma avaliação do grau de satisfação 

do cidadão-usuário, a pesquisa foi de caráter voluntário e anônimo. Os Gráficos 

29 e 30 apresentam resultados identificados na pesquisa de imagem (2017-2019), 

e os Gráficos 31 e 32, resultados da pesquisa de satisfação (2019). 
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Gráficos 29 e 30 – Resultados comparativos identificados com a pesquisa de imagem do MPRN (2017-2019) 

 

 

 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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Gráficos 31 e 32  – Resultados identificados com a pesquisa de satisfação do MPRN (2019) 

 

 

 

Fonte: Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, 2020. 
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GESTÃO  
DE PESSOAS 

 

 
 

DADOS ESTATÍSTICOS DE RH 
 

Tabela 28 – Integrantes do MPE em 2019 

Integrantes do MPE 

 2019 

Membros 207 

Servidores efetivos 457 

Servidores comissionados 250 

Servidores voluntários 18 

Servidores cedidos 110 

TOTAL 1.042 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 

 

Tabela 29 – Nomeação (efetivo e comissionado) em 2019 

NOMEAÇÃO (efetivo e comissionado) - 2019 

Cargo Quantidade 

Assessor jurídico ministerial 22 

Assistente ministerial 4 
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Chefe de setor 4 

Diretor 0 

Gerente 2 

Assessor técnico 0 

Técnico do MPE 1 

Analista do MPE 1 

TOTAL 34 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 

 

Tabela 30 – Promoção de membro em 2019 

PROMOÇÃO DE MEMBRO – 2019 

Cargo Quantidade 

Promotor de 3ª Entrância para procurador de justiça 1 

Promotor de justiça substituto para promotor de justiça de 3ª Entrância 

Per Saltum 
0 

Promotor de 2ª Entrância para promotor de 3ª Entrância 7 

Promotor de 1ª Entrância para promotor de 2ª Entrância 5 

Promotor substituto para promotor de 1ª Entrância 0 

TOTAL 13 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 

 

Tabela 31 – Remoção em 2019 

REMOÇÃO DE MEMBRO – 2019 

Cargo Quantidade 

Procurador 

Antiguidade 0 

Merecimento 0 
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Promotor 

3ª Entrância (merecimento) 0 

3ª Entrância (antiguidade) 0 

3ª Entrância (permuta) 1 

2ª Entrância (merecimento) 2 

2ª Entrância (antiguidade) 2 

2ª Entrância (permuta) 0 

1ª Entrância (merecimento) 0 

1ª Entrância (antiguidade) 1 

1ª Entrância (permuta) 0 

TOTAL 6 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 

 

Tabela 32 – Remoção de Servidor em 2019 

REMOÇÃO DE SERVIDOR-2019 

Cargo Quantidade 

Servidores efetivos 

Analista do MPE 

Audiência 0 

Por Permuta 0 

De Ofício 4 

Judicial 0 

Provisoriamente 0 

Técnico do MPE 

Audiência 7 

Por Permuta 1 

De Ofício 16 

Judicial 0 

Provisoriamente 0 
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Auxiliar do MPE De Ofício 2 

TOTAL 30 

Cargo Quantidade 

Servidores comissionados 

Assessor Jurídico 

Ministerial 

Por permuta 0 

De ofício 9 

Judicial 0 

Provisoriamente 0 

Assistente Ministerial De ofício 0 

Cedido De ofício 0 

TOTAL 9 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 

 

 

PROJETOS 
 

Consultoria em Gestão de Pessoas 
 

  Com vistas a entregar um serviço cada vez 

mais efetivo, em 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas 

recebeu a primeira parte do projeto de consultoria organizacional capitaneada 

pelo Professor Flávio Emílio Cavalcanti, trabalhando temas como Gestão por 

Competências e Liderança. Tudo mediante diagnóstico prévio. 

 Em um primeiro momento, o consultor realizou visitas, entrevistas e 

observação de cenários e rotinas de trabalho com a finalidade de entregar um 

diagnóstico prévio, para, a partir dele, sugerir a implementação de iniciativas e 

fluxos de trabalho. 
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Mente Sã – Programa de atenção à saúde e equilíbrio mental 
 

 A fim de promover a autonomia e o autocuidado dos integrantes, 

enfatizando a importância da promoção e prevenção em saúde por meio de 

Práticas Integrativas e Complementares (PICs) e da Psicologia,  buscando também 

fomentar a construção de hábitos de vida saudáveis, além de tratar e prevenir 

adoecimentos físicos e mentais a partir do alívio de tensões físicas e emocionais, 

surgiu o Programa Mente Sã. A sua implementação buscou contribuir para o bem-

estar e qualidade de vida dos integrantes da instituição, oferecendo uma proposta 

de cuidado continuado, humanizado e integral, 

 Materializado em uma cartilha, um portfólio de projetos nele aglutinados 

se desenham para os integrantes do MPRN. 

 

 

Isso me Interessa? 
 

 O Projeto “Isso me interessa?” 

realizou rodas de conversa, em um total de 

3 (três), abordando temas como ansiedade 

e estresse no trabalho, com a participação 

de aproximadamente 20 (vinte) pessoas por 

sessão, construindo um ambiente de trabalho mais saudável e harmônico, 

utilizando práticas e técnicas dinâmicas e inovadoras. 

 O Projeto efetivou a abertura de um espaço de escuta e compartilhamento 

de experiências, no qual os integrantes puderam se expressar, pensar o seu 

cotidiano, ouvir, ampliar sua empatia, desenvolver habilidades que favoreçam o 

diálogo e como lidar com os conflitos. 
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Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
 

 No mês de outubro de 2019, foi implantado o Programa de Controle Médico 

e Saúde Ocupacional por meio da contratação de empresa para realização de 

exames periódicos para acompanhamento preventivo da saúde dos integrantes 

da Instituição. 

 Até o mês de  dezembro, foram atendidas 260 (duzentos e sessenta) 

pessoas e, conforme primeiro relatório fornecido pela contratada, pôde-se ter um 

direcionamento sobre as ações a serem desenvolvidas com vistas à prevenção ou 

mitigação de patologias como depressão, diabetes, hipertensão, assim como, 

promover iniciativas que visem a uma melhor ergonomia, qualidade do sono e 

gerenciamento de estresse. 

 

 

MeditaMP 
 

 Na execução do Projeto “MeditaMP” 

foram realizadas, nas quintas-feiras pela 

manhã, práticas de meditação, na sede da 

Procuradoria-Geral de Justiça, atendendo em 

média a 15 (quinze) pessoas por sessão. Desde o dia 27 de novembro de 2019 as 

sessões de meditação passaram a ser realizadas na Sede das Promotorias de 

Justiça da Comarca de Natal. 
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I Feirinha Sustentável 
 

 Para comemorar o Dia do Meio Ambiente e para conscientizar os 

integrantes a adotarem práticas sustentáveis, foi realizada a I Feirinha Sustentável 

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no mês de junho de 2019. 

 Dentre os expositores havia membros da sociedade, assim como 

integrantes da Instituição e até seus familiares. Foram expostos; bolos, comidas 

veganas, doces, bolsas e acessórios, velas perfumadas, bijuterias, entre outros, 

conforme demonstrado na Figura 44. 

 No evento também houve a exposição "Meu Dom", na qual os integrantes 

do parquet puderam expor trabalhos como poesia, crônicas, pinturas, fotografias 

artísticas, diários de bordo e livros. 

 

Figura 44 – Registro da I Feirinha Sustentável do MPRN 

 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

Banco de Escolha e Movimentação 
 

 O Banco de Escolha e Movimentação (BEM) foi entregue aos servidores do 

MPRN com a finalidade de entender os seus anseios no quesito lotação, bem 

como aspirações aos cargos de gestão. Por meio dos dados constantes desse 

banco, a Administração Superior pode tomar decisões sobre remoções que 

atendem os interesses dos servidores aliados aos interesses institucionais. A 

ferramenta consiste em uma forma inovadora de gestão de recursos humanos, 

na busca por um melhor aproveitamento do potencial de cada servidor. 

 Desde o seu lançamento, foram realizadas 2 (duas) seleções para cargos de 

gestão, sendo uma para Coordenador de Secretaria e uma para Diretor de 

Unidade. E ainda, foram realizadas duas audiências de remoção, sendo uma para 

Técnico do MPE – Área Administrativa e outra para Analista do MPE – Área 

Contabilidade, ambas utilizando a ferramenta. 

 O BEM foi desenvolvido a partir dos critérios estabelecidos pela Resolução 

nº 71/2019-PGJ/RN, DOE de 17/8/2019, em que foi possível realizar, mediante 

sistema, a aferição da classificação dos interessados o que otimiza o trabalho dos 

atores envolvidos na operacionalização das audiências de remoção. Vale 

mencionar, ainda, que o BEM possui 12 (doze) servidores cadastrados com 

interesse em exercer as funções de Assessor Jurídico Ministerial, 4 (quatro) 

servidores cadastrados com interesse em exercer as funções de Assistente 

Ministerial, além de 54 (cinquenta e quatro) servidores cadastrados com interesse 

em exercer funções em diversos cargos de gestão. Contando, também, com 66 

(sessenta e seis) servidores que se cadastraram informando as lotações 

pretendidas como Técnico do MPE, bem como, 10 (dez) Analistas cadastrados, que 

mencionam as suas lotações pretendidas. 
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Correio MP 
 

 O Correio MP é um jornal eletrônico 

com artigos e colunas variáveis que 

abordam temas e assuntos voltados para a 

saúde do trabalhador, lazer, cultura, arte, 

viagens, reconhecimento, gastronomia, 

entretenimento, espiritualidade e 

motivação. 

 Com diagramação do Setor de 

Produção e Arte, o expediente tem caráter 

colaborativo, com o envio de sugestões de 

pautas por parte de integrantes do MPRN, 

mediante envio de textos, vídeos ou fotografias. "Minha viagem em um clique", 

"Com a palavra o(a) cineasta", "Espaço Saúde", "Elogio se faz assim", "Dicionário 

de RH", "Na minha Comarca tem", são algumas das colunas do jornal. Em 2019, 

foram publicadas 5 (cinco) edições, até dezembro, expondo diversos temas e 

aumentando a troca de conhecimento entre os integrantes da Instituição. 

 

 

Jornada de Trabalho Especial 
 

 Com a publicação da Resolução nº 61/2019-PGJ/RN, no DOE de 25/6/2019, 

a instituição passou a ofertar 3 (três) jornadas de trabalho para os seus servidores, 

sendo elas: 

a) Regime Padrão de 8 (oito) horas/dia; 

b) Regime Especial de 7 (sete) horas/dia; 
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c) Regime de teletrabalho, com a exigência de, a cada 15 (quinze dias), 

o comparecimento presencial do servidor ao menos uma vez em seu 

ambiente laboral. 

  

Os regimes de trabalho foram recebidos de forma bastante satisfatória 

pelos servidores. Pontue-se que as jornadas, salvo a padrão, trouxeram 

incrementos de mão de obra que varia entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por 

cento), favorecendo uma melhor alocação da força de trabalho da Instituição, 

mesmo em forma de trabalho remoto. 

 A iniciativa surgiu, ainda, a fim de fomentar práticas que melhorem a 

qualidade de vida do seu quadro funcional, engajando e motivando os seus 

servidores, visto que lhes permite ter mais tempo para atividades que lhes dão 

prazer e satisfação no campo pessoal. É importante salientar, que a Assessoria de 

Comportamento Organizacional (ACO), em parceria com o Setor de Bem-Estar 

(SBE), desenvolveu cartilhas para os servidores que aderiram à Jornada de 

Teletrabalho com dicas de organização do ambiente laboral, bem como indicações 

relacionadas com a ergonomia. 

 

 

Audiência de Remoção via WhatsApp 
 

 Em 2019, ocorreu a primeira audiência de remoção com a possibilidade de 

os interessados participarem via WhatsApp. 

 Previamente, houve o convite para que servidores participassem de uma 

audiência-piloto a fim de que fossem levantados possíveis problemas com vistas 

a saná-los, o que foi positivo, pois refletiu em um momento posterior sem 

quaisquer intercorrências. 

 A inovação possibilitou que os interessados não precisassem sair dos seus 
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locais de trabalho ou que efetuassem deslocamentos para a sede da 

Procuradoria-Geral de Justiça, além disso correu de forma célere, tendo sido 

elogiada pelos participantes. 

 A audiência de remoção teve a participação de 46 (quarenta e seis) 

servidores e, destes, 31 (trinta e um) habilitaram-se para participar por meio do 

aplicativo WhatsApp. A audiência ensejou a movimentação de 7 (sete) servidores. 

 

 

Academia de Líderes 
 

 Em 2019, o projeto “Academia de líderes” 

teve o seu marco inicial. Ele consiste em ações contínuas que visam a 

proporcionar uma melhoria na performance dos integrantes do MPRN que 

exercem cargos ou funções de liderança, além do autoconhecimento de 

competências dos gestores, alinhados aos objetivos institucionais. 

 Em 27 de novembro de 2019, o evento “Agenda do Líder – Prioridades para 

a Gestão Eficaz de Pessoas e Processos” (Figura 45) foi conduzido pelo professor 

e consultor organizacional Flávio Emílio Cavalcanti, e, inaugurando o cronograma 

de ações do projeto, contou com a participação de cerca de 50 (cinquenta) 

gestores da Instituição. 

 

Figura 45 – Registro do evento “Agenda do Líder” 

 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 
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Pesquisa de Clima Organizacional 
 

 Visando a aferir o grau de 

satisfação dos integrantes do 

Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte, durante o 

período de 14 de outubro a 17 de 

novembro de 2019, a Pesquisa de 

Clima Organizacional foi realizada. 

 A partir dela foi possível, em comparação com a última pesquisa realizada 

no ano de 2017, perceber um crescimento, mesmo que pequeno, da satisfação 

em trabalhar na Instituição, por parte dos respondentes. 

 O percentual geral de satisfação foi de 80,64%, enquanto, em 2017, o índice 

foi de 80,12%. 

 Participaram da pesquisa 392 (trezentas e noventa e duas) pessoas, 

totalizando um percentual de 38% (trinta e oito por cento). 

 O item "O horário de trabalho permite que eu tenha uma boa qualidade de 

vida" apresentou um crescimento exponencial, saindo de 48,8% para 74,9%, 

totalizando um crescimento de satisfação de 26% de satisfação, tendo sido ponto 

de maior destaque da pesquisa de 2019, endossando a excelente receptividade 

dos integrantes do parquet ante os novos regimes de trabalho adotados na 

Instituição. 

 Importante mensurar que a partir da pesquisa, ações como o MP Premia, 

Academia de Líderes, Programa de Bonificação, criação de sala de práticas 

integrativas e outras iniciativas adotadas com vistas a melhorar os índices de 

satisfação em pesquisas vindouras. Ou seja, percebe-se a Instituição respondendo 

com ações estratégicas a partir da pesquisa de clima organização. 
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Avaliação de Desempenho 
 

 Em 2019, foi realizada a 

Avaliação Anual de Desempenho 

– ciclo 2018, e em sistema interno próprio, que é integrado ao SisRH, o que 

otimizou bastante o trabalho. 

 Inclusive, em 2019, houve mais adesão do que em anos anteriores, 

contando com 810 (oitocentos e dez) servidores e gestores aptos a serem 

avaliados, e todos receberam avaliação, seja a autoavaliação, que teve abstenção 

de apenas 24 (vinte e quatro) pessoas, e com relação às avaliações das chefias, 

221 (duzentas e vinte e uma) pessoas não receberam feedback dessas. Saliente-se 

que, posteriormente, houve contato com os interessados sobre a importância do 

processo de avaliação da equipe e da autoavaliação. 

 Por fim, apenas 5 (cinco) servidores não atingiram o coeficiente mínimo de 

satisfação que é de 70%, porém, foi desenvolvido, em conjunto com as chefias 

imediatas, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) de cada envolvido. 

 

 

Treinamento de Brigadistas 
 

 Foi realizado Treinamento de Brigadistas para os servidores, no Prédio da 

Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Natal, contando com aula teórica 

e prática de combate a incêndio e primeiros socorros. A adesão foi voluntária 

mediante comunicado previamente disponibilizado aos integrantes do MPRN. 

Também foram realizados cursos de primeiros socorros para as Promotorias de 

Justiça de Mossoró e Natal, conforme registro da Figura 46. 
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Figura 46 – Registro das atividades do curso de primeiros socorros 

 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 

 

 

Um Dia Sem Elevador 
 

 A iniciativa intitulada "Um dia sem elevador" foi desenvolvida e tem como 

objetivo incentivar o uso das escadas em detrimento do elevador. Com frases de 

motivação, aqueles que as leem, enquanto sobem os degraus, são convidados a 

refletir com as mensagens. 
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Ações prioritárias na área de estágios 
 

No Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPRN (CEAF), a 

gestão dos estagiários de graduação e residentes de pós-graduação que atuam 

na instituição é feita pelo Setor de Estágios. 

Para aprimorar o processo de gestão do estágio, foram alcançados os 

seguintes resultados em 2019: 

● Aumento em 80% (oitenta por cento) do número de estagiários de 

pós-graduação (MP residentes) contratados pelo MPRN;1 

● Contratação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que padronizou e 

modernizou o processo de seleção, contratação e suporte aos mais 

de 150 (cento e cinquenta) estagiários de graduação e pós-graduação 

da Instituição. 

 

 

PARCERIAS ESTABELECIDAS 
 

MPRN e Grupo Reviver 
 

 Em parceria com o “Grupo Reviver”, no dia 04 de novembro de 2019, foram 

realizadas 70 (setenta) mamografias gratuitas na sede da Procuradoria-Geral de 

Justiça (Figura 47). 

 O Grupo foi fundado por mulheres natalenses que pessoalmente 

enfrentaram o câncer de mama ou que ainda passam por tratamento 

quimioterápico, aliadas a amigas que vivenciaram e/ou vivenciam tal situação em 

 
1Em comparação ao ano de 2018, conforme informações obtidas no banco de dados dos estagiários de 

graduação e pós-graduação do MPRN. 
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suas famílias ou em seu círculo de relacionamentos, e aprenderam como é difícil 

enfrentar uma doença traiçoeira, silenciosa no seu início e ainda carregada de 

preconceitos. 

 A parceria faz parte das ações em torno do Outubro Rosa, que visam à 

conscientização das mulheres e da sociedade sobre a importância da prevenção 

e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer 

de colo do útero. 

 

Figura 47 – Atendimentos na unidade de saúde móvel 

 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020. 

 

 

Medida Justa Express 
 

 Em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi realizado 

o “Medida Justa Express”, com a participação de 9 (nove) integrantes da instituição, 

os quais, ao final do projeto, perderam um total 58 (cinquenta e oito) quilos. 

 Além da redução do peso, os integrantes passaram por um processo 

construtivo de reeducação alimentar, adoção de hábitos saudáveis, retorno à 

prática esportiva diária, aumento de determinação e disciplina, bem como 

demonstraram superação pessoal e maior integração interpessoal. E foi do MPRN, 
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o 1º Lugar Masculino (Figura 48), em que o servidor Frederico Augusto da Silva 

Carvalho foi o homem com maior perda de peso. 

 

Figura 48 – Registro do evento de divulgação do resultado final do projeto 

 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas, 2020.  
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CAPACITAÇÃO  
E TREINAMENTO 

 

 
 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) é o Órgão 

componente da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte que, conforme o art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 

141/1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte), 

é responsável pelas atividades formativas desenvolvidas pela Instituição voltadas 

a seus integrantes. 

 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

 No ano de 2019, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) 

desenvolveu suas ações por meio de projetos e ações prioritárias, conforme 

relacionadas abaixo. 

 

 

Projeto Formar MP 
 

O Projeto Formar MP visou à implementação de uma Política de Formação 

Continuada dos integrantes do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 



 

| 201 | 

 

Norte, aprimorando capacitações e ampliando o acesso, por meio da educação a 

distância (EaD). As Figuras 49 e 50 registram atividades em gravações para 

formações em EaD, bem como a aula inaugural de curso de formação continuada 

(respectivamente). 

 

Figura 49 – Gravações para formações em EaD                Figura 50 –  Aula inaugural de curso de formação 

continuada 

Fonte: Centro do Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPRN, 2020. 

 

Em 2019, os principais resultados alcançados foram:2 

● aumento em 130% (cento e trinta por cento) na quantidade de cursos 

promovidos pelo Ceaf com mais de 20 horas/aula, na modalidade 

EaD; 

● aumento em 95% (noventa e cinco por cento) na quantidade de 

participantes em cursos com mais de 20 horas/aula veiculados na 

modalidade EaD; 

● aumento em 81% (oitenta e um por cento) na quantidade de 

Comarcas do Estado com integrantes beneficiários de cursos com 

mais de 20 horas/aula; e 

● redução em 12% (doze por cento) nos investimentos anuais em 

cursos promovidos pelo Ceaf. 

 

 
2 Resultados medidos em comparação ao ano letivo de 2018, conforme registros no Sistema Gerenciador de 

Conteúdo de Cursos do MPRN, na intranet. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

Ações prioritárias na área de Editoração 
 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional conta em sua estrutura 

com uma Assessoria Técnica de Editoração (ATE), responsável por revisar e 

diagramar as publicações produzidas pelo Ministério Público Estadual, além de 

fomentar a produção científica dos integrantes do MPRN. 

Em 2019, os principais resultados alcançados na área de Editoração foram: 

● revisão, nas áreas de gramática e normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), de mais de 1.500 (mil e quinhentas) páginas 

de documentos jurídicos, técnicos, artigos e demais publicações 

produzidas pelos integrantes do MPRN; 

● revisão e padronização do Regimento Interno da Corregedoria-Geral 

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte; 

● revisão e padronização do Manual de Atuação Psicossocial do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte; 

● publicação da Revista Jurídico-Institucional do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

Ações prioritárias da Biblioteca Delmita Batista Zimmermann 
 

Está localizada no Ceaf a Biblioteca Delmita Batista Zimmermann, 

responsável pelo acervo editorial físico e digital da Instituição. 

Visando ampliar e modernizar este acervo, foram alcançados os seguintes 

resultados em 2019: 
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● Manutenção e atualização da Biblioteca Digital do MPRN, por meio 

das Plataformas RT Online e Revista dos Tribunais; 

● Ampliação do Programa Acervo Setorial, que agora tem pequenas 

bibliotecas montadas em 106 (cento e seis) unidades ministeriais. 

 

 

Gestão do Programa educacional do MPRN em números 
 

a) Investimento em capacitação 

 

 O investimento em formações realizado pelo MPRN, por meio do Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, no ano de 2019, foi na ordem de R$ 

291,636,69 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta 

e nove centavos), o que representa uma economia de 22% (vinte e dois por cento) 

em relação ao orçamento previsto no ano. Tal economia foi viabilizada pela 

ampliação do número de cursos de Formação Continuada em Educação a 

Distância, conforme mostrado anteriormente. A Tabela 33 detalha os valores 

investidos em 2019, comparando-os com os dados de 2018. 

 

Tabela 33 – Descrição do Investimento em capacitação no ano de 2019 

Tipo de 

investimento 

Disponibilidade 

orçamentária 
Valor em 2018 Valor em 2019 

Percentual de 

evolução ou 

redução em 2019 

Capacitação – pessoa 

jurídica (2018 e 2019) 
R$ 227.000,00 R$ 226.914,35 R$ 217.108,32 - 5,14% 

Capacitação – pessoa 

física 

 (2018 e 2019) 

R$ 59.000,00 R$ 77.104,25 R$ 21.014,18 - 64% 

Contribuição CDEMP 

(2018 e 2019) 
R$ 4.000,00 R$ 3.500,00 R$ 2.500,00 - 30% 

Pagamento de pró-

labore 

(APENAS 2019) 

R$ 88.000,00 R$ 0,00 R$ 51.014,19 - 35% 

Percentual comparativo entre 2018 e 2019 -22% 

Fonte: Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPRN, 2020. 
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b) Programas educacionais desenvolvidos, com total de carga horária e quadro 

comparativo com o exercício anterior. 

 

 Os Programas de Formação desenvolvidos pelo Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional são regulamentados pela Resolução nº 139/2018 – 

PGJ/RN (que dispõe sobre a Política Educacional do MPRN), bem como basilados 

pela Matriz Anual de Cursos (2019), que distribuiu as formações em continuada e 

de aperfeiçoamento funcional. 

 Conforme se constata na Tabela 34, houve um aumento de 535% 

(quinhentos e trinta e cinco por cento) da carga horária de cursos de formação 

continuada, que se deu em virtude da ampliação da Educação a Distância no 

âmbito do MPRN. 

 

Tabela 34 – Resultados comparativos da gestão do programa educacional (2018-2019) 

EIXO 1 – FORMAÇÃO CONTINUADA 

Programa 

Quantidade 

de cursos 

em 2018 

Quantidade 

de cursos 

em 2019 

% -  

evolução 

de cursos 

Quantidade 

de 

participantes 

em 2018 

Quantidade 

de 

participantes 

em 2019 

% -  evolução 

de 

participantes 

Carga 

horária 

em 

2018 

Carga 

horária 

em 

2019 

% - 

evolução 

de carga 

horária 

Formação 

continuada 

de interesse 

institucional 

1 8 800% 38 1.423 383% 60 h/a 
1.140 

h/a 
535% 

EIXO 2 – APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL 

Programa 

Quantidade 

de cursos 

em 2018 

Quantidade 

de cursos 

em 2019 

% -  

evolução 

de cursos 

Quantidade 

de 

participantes 

em 2018 

Quantidade 

de 

participantes 

em 2019 

% -  evolução 

de 

participantes 

Carga 

horária 

em 

2018 

Carga 

horária 

em 

2019 

% - 

evolução 

de carga 

horária 

Cursos 

oficiais de 

interesse 

institucional 

87 41 - 56% 2.014 920 - 58% 
1.219 

h/a 
373 h/a - 361% 

Cursos 

oficiais de 

aperfeiçoa-

mento das 

áreas 

especializad

as 

17 23 28% 663 1.223 52% 116 h/a 365 h/a 342% 
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Cursos 

oficiais de 

aperfeiçoam

ento da área 

administrati

va 

18 19 6% 126 134 8% 85 h/a 158 h/a 84% 

Cursos 

oficiais de 

aperfeiçoam

ento na área 

de gestão 

estratégica 

4 6 20% 94 102 9% 22 h/a 40 h/a 88% 

 

EIXO 1 – FORMAÇÃO CONTINUADA 

TOTAIS 

Cursos em 

2018 

Cursos em 

2019 

% evolução 

da 

quantidade 

de cursos 

Participantes 

em 2018 

Participantes 

em 2019 

% - evolução 

da quantidade 

de 

participantes 

Carga 

horária em 

2018 

Carga 

horária em 

2019 

% evolução 

da carga 

horária 

128 97 - 24% 2.897 3.802 23% 1.502 h/a 2.076 h/a 27% 

Fonte: Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPRN, 2020. 
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GESTÃO DOCUMENTAL 
E PATRIMONIAL 

 

 
Digitalização voltada ao Sistema e-MP 

 

 O Arquivo-Geral atuou com prioridade na coordenação das atividades de 

digitalização, fiscalizando a execução do contrato nº 044/2018-PGJ, referente à 

prestação de serviço e preparação, indexação, digitalização, tratamento, revisão e 

exportação de documentos. Com o trabalho desenvolvido, foram alcançados os 

seguintes resultados: 

● 2.167.377,00 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e 

setenta e sete) imagens digitalizadas de procedimentos 

extrajudiciais; 

● 89 (oitenta e nove) Promotorias de Justiça abarcadas pelo 

procedimento de digitalização para posterior virtualização; 

● conclusão do trabalho de digitalização previsto para dois anos em 

apenas um ano. 

 

 A Figura 51 apresenta as fases do trabalho realizado. 
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Figura 51 – Processo de trabalho da digitalização processual 

Fonte: Arquivo-Geral, 2020. 

 

 

Disseminação do uso do Sistema Eletrônico de Informações 
 

 O Setor de Protocolo 

realizou visitas, no segundo 

semestre de 2019, disseminando 

o uso do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) do Estado do Rio 

Grande do Norte para o 

encaminhamento de expedientes 

eletrônicos destinados a órgãos 

do Estado, junto às unidades 

administrativas e Órgãos de execução, ao todo, foram visitadas 28 (vinte e oito) 

unidades para treinamento in loco. 

 No ano de 2019, observou-se o encaminhamento de 2.171 (dois mil, cento 

e setenta e um) protocolos abertos no SEI do Estado do Rio Grande do Norte por 

unidades administrativas e pelos Órgãos de execução do MPRN, já subtraído o 

quantitativo encaminhado pelos Protocolos. 
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GERENCIAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
 

Bens permanentes 
 

 Os bens permanentes efetivamente incorporados ao patrimônio do MPRN, 

no exercício de 2019, perfizeram o montante de R$ 1.635.668,58 (um milhão, 

seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito 

centavos), sendo o maior vulto financeiro imputado aos do segmento de 

Tecnologia da Informação, conforme Tabela 35. 

 

Tabela 35 – Comparativo de aquisição de bens permanentes (2018-2019) 

SEGMENTO 

QUANTITATIVO VALOR DE AQUISIÇÃO 

2018 2019 2018 2019 

Mobiliário 425 12 R$ 248.644,50 R$ 4.380,00 

Tecnologia da informação 794 681 R$ 965.777,72 R$ 1.253.547,39 

Automotivos 10 - R$ 136.470,00 R$ 0,00 

Aparelhos de ar-condicionado 204 42 R$ 504.498,00 R$ 92.691,10 

Livros 473 430 R$ 78.776,70 R$ 42.389,50 

Equipamentos de segurança 92 32 R$ 312.876,42 R$ 18.617,84 

Outros 618 308 R$ 216.998,95 R$ 224.042,75 

TOTAL 2.616 1.507 R$ 2.464.042,29 R$ 1.635.668,58 

Fonte: Gerência de Material e Patrimônio, 2020. 

 

 Verificamos, na supracitada Tabela, a redução contínua na aquisição de 

bens permanentes. Tal panorama retrata a redução da aquisição de mobiliários 

em geral, visto que são adquiridos materiais de alta durabilidade, e com garantia 
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do fabricante de 60 (sessenta) meses. Junto a isso, a Instituição vem priorizando a 

realização de serviços de manutenção e conserto nesses equipamentos, o que 

contribui para a redução da aquisição e economia de recursos. Noutro giro, 

percebe-se a constante renovação do parque tecnológico da Instituição, visto a 

evolução tecnológica que acontece de maneira célere. 

 

 

Materiais de consumo 
  

 Os serviços e materiais consumidos perfizeram a despesa de R$ 

1.063.125,30 (um milhão, sessenta e três mil, cento e vinte e cinco reais e trinta 

centavos), conforme Tabela 36. 

 

Tabela 36 – Materiais de consumo e seu comportamento histórico 

SEGMENTO 

VALOR DA AQUISIÇÃO 

2015 2016 2017 2018 2019 

Carimbos R$ 20.156,00 R$ 7.283,83 R$ 13.204,92 R$ 12.072,61 R$ 6.542,38 

Utensílios em geral R$ 85.987,26 R$ 58.989,02 R$ 8.280,29 R$ 6.335,22 R$ 24.528,30 

Água mineral R$ 62.589,65 R$ 75.874,77 R$ 61.771,16 R$ 68.403,77 R$ 57.734,19 

Material de expediente R$ 289.065,04 R$ 266.999,46 R$ 218.339,32 R$ 192.802,15 R$ 182.264,20 

Suprimentos de 

informática 
R$ 242.979,55 R$ 347.425,68 R$ 390.523,88 R$ 351.301,14 R$ 343.553,96 

Gênero alimentício R$  60.975,21 R$  72.509,76 R$ 75.492,23 R$ 84.951,88 R$ 94.821,28 

Material de limpeza R$ 598.389,61 R$ 385.516,79 R$ 367.414,60 R$ 358.922,49 R$ 353.680,99 

TOTAL R$ 1.360.142,32 R$ 1.214.599,31 R$ 1.135.026,40 R$ 1.076.152,16 R$ 1.063.125,30 

Fonte: Gerência de Material e Patrimônio, 2020. 
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 Observamos, na Tabela 36, a diminuição contínua e regular no consumo no 

material de expediente e de limpeza. No âmbito geral, houve redução na utilização 

dos recursos no decorrer do período analisado 2015-2019, em aproximadamente 

22%, o que representa o interesse contínuo de revisão das despesas e o 

aprimoramento do uso dos recursos. 

 

 

Bens imóveis 
 

 A Instituição dispõe atualmente de 93 (noventa e três) imóveis, conforme 

disposto na Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Situação dos imóveis 

Tipo de Imóvel Quantidade 2017 Quantidade 2018 Quantidade 2019 

Prédios próprios 44 44 44 

Prédios cedidos ao MPRN 06 05 05 

Prédios cedidos pelo MPRN 04 04 04 

Prédios locados 22 21 18 

Terrenos próprios 19 20 20 

Casas residenciais próprias 02 02 02 

TOTAL DE IMÓVEIS 97 96 93 

Fonte: Gerência de Material e Patrimônio, 2020. 

  

Dos dados apontados na Tabela 37, percebe-se a variação nos imóveis 

locados, decorrente da devolução de três deles, sendo: 

● O imóvel do Shopping Estação que abrigava as Promotorias de Justiça da 

Zona Norte da capital; 
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● O imóvel na Comarca de Monte Alegre, alugado no período de reforma da 

sede própria do MPRN naquela cidade; 

● O imóvel na Comarca de Nísia Floresta, alugado no período de reforma da 

sede própria do MPRN naquela cidade. 

 

 

GESTÃO DE CONTRATOS 
 

Repactuação de contratos 
 

 No exercício de 2019, o Setor de Serviços Auxiliares (SSA) conseguiu 

regularizar as repactuações pendentes referentes à atualização de valores 

contratados diante das Convenções Coletivas de Trabalho 2018 e 2019, com 

exceção do contrato de vigilância humana armada. 

 Nova metodologia de trabalho foi implementada, pela qual as planilhas de 

custos passaram a ser elaboradas previamente pelo Setor de Contabilidade (SCT), 

de modo a dar celeridade na análise do Impacto Financeiro do contrato com a 

devida validação das empresas contratadas logo no início do trâmite processual, 

evitando reanálise dos demais setores envolvidos no fluxo processual. 

 

 

Serviço de contínuo e almoxarife 
 

 Em agosto de 2019, iniciou a execução do Contrato 40/2019-PGJ/RN, cujo 

objeto é a contratação da empresa para prestação do serviço de apoio 

administrativo nas funções de contínuo e almoxarife. 
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 Essa nova contratação unificou os contratos de contínuo, recepcionista e 

almoxarife, trazendo melhores condições de gestão contratual. 

          Também se destaca, pelo novo contrato, os postos anteriormente ocupados 

por recepcionista passaram a ser providos por contínuos, atendendo melhor as 

necessidades do MPRN, uma vez que as atividades desempenhadas por contínuo 

são mais abrangentes que as de recepcionista. 

           Quanto à Gestão de Contratos, a Tabela 38 demonstra o quantitativo de 

celebrações no exercício de 2019 e seu comparativo com o ano de 2018. 

  

Tabela 38 – Comparativo de celebrações de contratos (2018-2019). 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 2018 QUANTITATIVO 2019 

Termos de Contratos 66 75 

Termos de Doação 30 04 

Termos de Convênios 14 10 

Termos de Cooperação Técnica 43 26 

Termo de Cessão de Uso 00 02 

Apostilamentos em Contratos 11 37 

Termos de Aditivos Contratuais 103 101 

TOTAL 267 254 

Fonte: Diretoria Administrativa, 2020. 

 

 

OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO 
 

 A Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM), por meio dos 

Setores de Obras e Projetos (SOP), e do Setor de Manutenção (SMA), ao longo de 

2019, desenvolveu diversas atividades inerentes à área técnica de Engenharia.

 As ações, descritas no Quadro 5, referem-se ao conjunto de ações 

realizadas, ou seja, àquelas que foram executadas por completo, àquelas que 

foram iniciadas e às postergadas. 



 

| 213 | 

 

Quadro 5 – Atividades desenvolvidas no ano de 2019 

SETOR DE OBRAS E PROJETOS 

AÇÕES RESULTADOS 

Projetos arquitetônico e 

complementares 

Foram desenvolvidos diversos projetos arquitetônicos e complementares 

para a construção, reforma e ampliação das unidades do MPRN. 

Orçamento e cronograma 
Para cada um dos projetos desenvolvidos foi elaborado o orçamento 

devido, acompanhado do cronograma físico-financeiro. 

Projeto básico e especificações 

técnicas 

Não obstante a elaboração dos projetos, esses também foram 

acompanhados de seus respectivos projetos básicos. 

Elaboração de layout 

O Setor de Obras Projetos (SOB), durante todo o ano, é demandado para 

a elaboração de layouts para as novas sedes, construídas ou reformadas, 

além das solicitações das PmJs e de outros Órgãos. 

Projeto arquitetônico da sede II das 

promotorias de Natal. 

O SOB elaborou estudo arquitetônico para eventual implantação da Sede 

II das PmJs de Natal. O pleito encontra-se em fase de contratação. 

Anteprojeto para a construção do 

Anexo das Procuradorias de Justiça 

do MPRN 

O SOB elaborou um anteprojeto e encaminhou à Secretaria de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB) para consulta prévia. 

Visitas técnicas para vistorias de 

prédios e terrenos. 

Sistematicamente o SOB realiza visitas técnicas para vistorias de prédios e 

terrenos, destinados à locação. 

Legalização de imóveis 

De posse do Projeto, da Escritura Pública, do Habite-se, da Matrícula do 

INSS, da ART e da Licença do Corpo de Bombeiros, foram dadas entradas, 

juntos aos cartórios das comarcas para procederem a devida averbação. 

09 (nove) imóveis foram averbados. 

 

SETOR DE MANUTENÇÃO 

AÇÕES RESULTADOS 

Adequação do layout, sinalização e 

instalação de todos os 

condicionadores de ar 

Essas ações foram desenvolvidas nas novas instalações de Monte Alegre e 

Nísia Floresta, além das trocas de todos condicionadores de ar de '‘janela’' 

por aparelhos do tipo '‘split’'. 

Manutenção preventiva e corretiva 

dos prédios e equipamento próprios, 

cedidos e locados pelo MPRN 

Sistematicamente, o Setor de Manutenção realiza essas ações 

ininterruptamente. 

Fonte: Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção, 2020. 
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INFRAESTRUTURA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 

 Foram iniciadas, em 2018, intervenções físicas para a construção das sedes 

de Ipanguaçu e Pendências, a nova locação da sede de Goianinha e o 

planejamento para iniciar a construção da sede própria da Promotoria de Justiça 

da Comarca de Patu. Some-se a isso, o início dos serviços de engenharia na sede 

da PGJ, conforme detalhado no Quadro 6 e Figuras 53a a 53f. 

 

Quadro 6 – Obras e serviços – 2019 

COMARCA ENCAMINHAMENTO DA OBRA ÁREA (M²) STATUS 

Monte Alegre Reforma e ampliação 282,07 Em execução 

Nísia Floresta Reforma e ampliação 244,38 Em execução 

Ipanguaçu Construção da sede própria – em licitação 278,51 Em execução 

Pendências Construção da sede própria – em licitação 290,44 Em execução 

MPRN Energia solar em 06 sedes e 01 anexo - Conclusão 

Fonte: Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção, 2020.  
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Figuras 52a a 52f – Construção, reforma, ampliação e serviços em andamento e concluídos em 

2019. 

Fonte: Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção, 2020. 

 

53c 53d 

53e 53f 
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 Executar construções, ampliações, reformas, melhorias e manutenção nas 

sedes das promotorias de justiça e anexos do MPRN tem o objetivo de garantir a 

modernização e melhoria ao atendimento à população, proporcionando maior 

aproximação da instituição com a sociedade. 

 

 

ECONOMICIDADE E SUSTENTABILIDADE 
 

Aquisições e desfazimentos 
 

 Foi realizado leilão nº 001/2019 – PGJ, de veículos antieconômicos para a 

Instituição, totalizando a venda de 09 (nove) motocicletas e 1 (um) carro blindado, 

arrecadando um total de R$ 33.133,34 (trinta e três mil, cento e trinta e três reais 

e trinta e quatro centavos). 

 

 

Telefonia móvel 
 

 A substituição das linhas de telefonia fixas por 

serviços de telefonia móvel pessoal faz parte de um 

projeto de modernização das atividades institucionais, 

buscando dar mais agilidade e economia nos serviços de 

suporte. Tal iniciativa considerou todas as unidades 

(área meio e área-fim) do MPRN. A revisão e proposta da 

nova contratação não se restringiu apenas à 

substituição quanto ao meio com que se faz a ligação telefônica, veio 

acompanhada ainda de outros benefícios, tais como: 



 

| 217 | 

 

● Plano de voz fornecido sem restrição de minutos, sejam ligações 

locais ou nacionais (ou seja, ilimitado móvel-fixo, móvel-móvel de 

qualquer outra operadora); 

● Ausência de tarifas para ligações recebidas em viagens nacionais 

(roaming nacional) provenientes de qualquer operadora; 

● Até 800 SMS gratuitos por mês; 

● Pacote de dados (serviço banda larga 4G) com acesso à franquia 

mínima de 5GB ou 10GB; 

● fornecimento, em comodato, de aparelho smartphone. 

 

 O novo modelo de serviços de telefonia possibilitou a redução da 

quantidade de linhas telefônicas de 426 (quatrocentos e vinte e seis) – sendo 354 

(trezentos e cinquenta e quatro) fixas e 72 (setenta e duas) móveis – para 388 

(trezentas e oitenta e oito) linhas, sendo 20 (vinte) fixas e 368 (trezentos e sessenta 

e oito) móveis. 

 A redução da despesa com telefonia fixa estimada em aproximadamente 

45% anualmente, o novo serviço ainda permite a utilização de aplicativos de 

mensagens eletrônica para envio de informações e comunicações a pessoas que 

são partes de processos, instituições ou autoridades públicas, empresas e 

instituições privadas, advogados, testemunhas em processos e, internamente, aos 

integrantes e unidades do MPRN, nos termos da Resolução n° 092/2019-PGJ/RN. 

 

 

Substituição de garrafões por purificadores de água 
 

 A substituição de garrafões de água mineral por purificadores de água foi 

um projeto-piloto adotado inicialmente nas sedes das unidades da Diretoria 

Administrativa do MPRN (nas cidades de Parnamirim e Natal). Para isso, foi 
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necessária a aquisição de equipamentos 

purificadores de água e, após as instalações, 

verificou-se que os resultados mostraram ser o novo 

modelo mais vantajoso. A DADM verificou ainda que 

apenas as sedes situadas nas cidades de Natal e 

Parnamirim respondem por cerca de 57% (cinquenta 

e sete por cento) do consumo total de água no MPRN. 

 Diante da economia gerada, o projeto expandiu para as cidades de 

Macaíba, Ceará-Mirim e São Gonçalo do Amarante. A substituição do formato de 

fornecimento de água mineral por água filtrada mostrou-se econômica e 

ambientalmente mais interessante, apresentando resultados satisfatórios tais 

como: 

● Economia anual de aproximadamente 80% do custo atual; 

● Contenção de custos indiretos relacionados ao espaço utilizado para 

armazenamento dos garrafões, bem como a redução – ou mesmo 

eliminação – de atividades como o acompanhamento das demandas e das 

solicitações de entrega, a conferência e lavagem dos garrafões, a aquisição 

e uso de um bebedouro para ser a base do garrafão, a fiscalização/gestão 

do contrato com o respectivo pagamento mensal; 

● Redução de impacto ambiental e público no fornecimento da água no que 

se refere ao transporte dos galões de água mineral serem feitos por 

veículos automotores (movidos por queima de combustível fóssil não 

renováveis) e, consequentemente, utilizarem a malha rodoviária. 
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MP Solar 
 

 O MPRN, desde final de 2018, vem 

aderindo à aquisição e instalação de painéis 

para geração de energia solar fotovoltaica ON-

GRID, medida conduzida por meio do Projeto Estratégico MP Solar. Inicialmente, 

em 2019, foram instalados o sistema nas sedes das promotorias de justiça das 

comarcas de Açu, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Caicó, Mossoró e Natal 

(prédio Anexo I). 

 O Quadro 7 apresenta o resultado alcançado até o final de 2019 com a 

implantação do sistema no MPRN. 

 

Quadro 7 – Implantação do sistema de energia solar 

LOCAL OBRA/SERVIÇO STATUS 

MPRN – 1ª etapa Energia Solar em 06 sedes e 01 anexo Concluída 

MPRN – 2ª etapa Energia Solar em 19 sedes Em execução 

Fonte: Diretoria Administrativa, 2020. 

 

 

Economia de recursos públicos em contratos institucionais  
  

 Em 2019, destaca-se a economia nos seguintes aspectos: 

● Período do recesso 2019-2020 – no período do recesso houve 

redução dos postos das categorias de contínuo, copeiro, Assistente 

de Serviços Gerais e recepcionista, gerando uma economia de R$ 

113.854,51 (cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos); 
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● Novo contrato de contínuo/almoxarife: a nova contratação, além de 

melhorar o atendimento das necessidades do MPRN, gerou uma 

economia anual de R$ 88.600,00 (oitenta e oito mil e seiscentos reais); 

● Um novo processo licitatório para contratação do serviço de 

vigilância humana armada foi concluído, cuja previsão para 

contratação da nova empresa é o primeiro trimestre do exercício 

2020. A nova contratação do serviço de vigilância humana armada 

gerará maior segurança na gestão contratual e economia financeira 

anual de R$ 825.420,24 (Oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos 

e vinte reais e vinte e quatro centavos); 

● Alteração do contrato de locação de veículos, reduzindo 100% da 

frota de veículos locados, durante o período do recesso de final de 

ano; 

● Realização de novo contrato de abastecimento da frota, o que 

possibilitou aumentar o percentual de desconto de 0,8% (antigo 

contrato) para 2,42% (contrato atual), gerando uma economia 

equivalente a aproximadamente de R$ 12.000,00 anual; 

● Revisão e alteração dos critérios de concessão de diárias para 

motociclistas, gerando uma economia de aproximadamente 40% nos 

gastos com diárias. 

 

 

Redução de despesas com serviço de transporte 
 

 O Setor de Transportes, por meio de diagnóstico realizado em toda logística 

de entrega de documentos no MPRN, realizou adequações na lotação e na 

quantidade de motoristas e motociclistas envolvidos nessa atividade. Dessa 

forma, houve significativa redução de despesa sem prejuízo dos serviços 

prestados, conforme demonstrado na Tabela 39.  
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Tabela 39 – Economia de serviço transporte gerado com a utilização do sistema SEI 

Redução de custos referentes à implantação do SEI 

Resultado da 

diminuição 

Custo com mão 

de obra 

Demais custos 

operacionais 
Total mensal Total anual 

2 motociclistas 

terceirizadas em 

Natal 

R$ 5.638,98 R$ 1.275,98 R$ 6.914,96 R$ 82.979,52 

1 contínuo R$ 2.297,75 R$ 0,00 R$ 2.297,75 R$ 27.573,00 

Total R$ 9.212,71 R$ 110.552,52 

Readequação da rota de processos 

Resultado da 

diminuição 

Custo com mão 

de obra 

Demais custos 

operacionais 
Total mensal Total anual 

2 motoristas 

terceirizados em 

Natal 

R$ 7.828,00 R$ 2.987,46 R$ 10.815,46 R$ 129.785,52 

Total (1+2) R$ 15.764,73 R$ 4.263,44 R$ 20.028,17 R$ 240.338,04 

Fonte: Setor de Transportes, 2020. 

 

 As ações de disseminação do uso do SEI no Estado do RN permitiram a 

redução gradativa das entregas de documentos pela Central de Distribuição em 

37,19% no comparativo entre a média de junho a outubro de 2018 e 2019. 

 Com a redução de entregas de documentos, o Setor de Transporte 

conseguiu reduzir os custos operacionais da Central de Distribuição.  
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GESTÃO DE TECNOLOGIA  
DA INFORMAÇÃO 

 

 
 

PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas 
 

 O Laboratório de 

Orçamento e Políticas 

Públicas (LOPP) foi criado 

com o objetivo de fornecer 

apoio executivo qualificado 

para os membros do parquet potiguar na tomada de decisões estratégicas, táticas 

e operacionais, para fins de instaurar ou orientar investigações e outras formas 

de atuação com vista à instrução de procedimentos e processos complexos. 

 O projeto foi justificado pela necessidade de possuir metodologias 

peculiares de atuação, acesso a bases de dados estruturadas e não estruturadas 

e de acesso a soluções que permitam consolidar premissas, validar hipóteses e 

suprir vazios dos conhecimentos que sejam produzidos 

 Quanto aos resultados alcançados, o Quadro 8 apresenta as principais 

entregas do projeto até o final do exercício de 2019. 
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Quadro 8 – Resultados alcançados do projeto 

Resultados alcançados 

Criação da arquitetura de 

dados do LOPP 

Desenvolvimento de infraestrutura de armazenamento e 

processamento de dados para alta escala (em arquitetura 

data lake baseado em Hadoop), com interface de 

gerenciamento amigável, elaboração de política de 

governança de dados através da organização de 

metadados e importação de bases de dados de diversas 

fontes para o repositório central. 

Criação de painéis para áreas 

meio e fim 

Orçamentário OCA 

Diárias / Passagens 

RH Quantitativos (área-meio) 

AtendeMP 

RH (Folha de Pagamento) 

Painel e-MP 

Realização de convênio com a 

UFRN 

A parceria formalizada entre o MPRN e a Fundação 

Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), 

viabilizada pelo Instituto Metrópole Digital (IMD),  

promoveu a seleção dos estudantes via análise curricular 

e entrevista. 

O objeto do convênio trata da realização de pesquisas 

que permitam o desenvolvimento de soluções que 

auxiliem o MPRN em procedimentos de investigação nas 

áreas de interesse, como no combate à corrupção, ao 

tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro, à 

macrocriminalidade, em produção de conhecimento para 

subsidiar o processo decisório em matéria de fiscalização 

de políticas públicas em geral, como nas áreas de direitos 

difusos e coletivos à saúde, à educação, ao meio 

ambiente, ao consumidor, dentre outras. 

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação, 2020. 

 

 

Container Data Center 
 

 Com o objetivo de garantir que a infraestrutura de TI seja capaz de 

continuar suportando os serviços de TI do MPRN, bem como atender a crescente 

demanda de novos serviços como o e-MP (novo sistema de processo eletrônico), 

SigaMP, Laboratório de Políticas Públicas, dentre outros, foi realizada a aquisição 

de servidores de rede, memória RAM e licenciamento de software, assim como a 
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renovação do contrato de prestação de serviço 

e garantia da solução de Container Data Center 

(DC) em virtude da necessidade de manutenção 

preventiva e corretiva constante. 

 Além disso, o Plano de Emergência do 

Container Data Center foi criado para tratamento 

de situações que podem ser realizadas por 

qualquer servidor da Gerência de 

Infraestrutura, Redes e Segurança (GIRS), 

agilizando a resolução de possíveis problemas 

ou apoiando na definição de diagnósticos situacionais. 

 O resultado dessas ações permitiu à Instituição a possibilidade de duplicar 

a memória dos servidores de rede e garantiu o avanço dos serviços com 

dependência direta da capacidade de processamento do DC (LOPP, e-MP, MP 

Virtual, internet, portal e intranet), o funcionamento adequado dos serviços e a 

estrutura para comportar o crescimento da demanda por servidores de rede para 

utilização dos serviços do MPRN. 

 Quanto ao plano de ação, resultou no mapeamento de atividades 

relacionadas à manutenção e proteção das instalações do Container Data Center e 

possibilitou a realização de troubleshooting básico pelos integrantes da GIRS nas 

situações envolvendo o equipamento, aumento da segurança nas atividades 

desempenhadas e aumento da garantia de disponibilidade e integridade dos 

dados e serviços hospedados no container. 
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INICIATIVAS REALIZADAS 
 

Migração dos sistemas operacionais dos servidores de rede 
 

 A migração dos sistemas operacionais dos servidores de rede é uma 

iniciativa que se deu em razão da necessidade de atualizar o parque de servidores 

do MPRN para aumentar a segurança dos serviços prestados pela Instituição e 

garantir atualizações e suporte dos fabricantes. 

 Como resultado, foram atualizados mais de 40 (quarenta) servidores, 

incluindo servidores que hospedam serviços críticos do MPRN, tais como o Active 

Directory, servidor de arquivos e outros. 

 

 

Renovação da garantia do hardware de backup 
 

 A iniciativa destina-se a 

estender a garantia da 

solução de hardware que 

compõe a solução de backup 

utilizada no MPRN por meio 

de licitação na modalidade 

pregão, garantindo assim a 

cobertura de todos os equipamentos componentes. 

 Após estudos realizados pela equipe, percebeu-se que o custo para 

aquisição de uma nova solução superava em quase quatro vezes o valor de 

estender a garantia da solução atual por mais dois anos e meio. Ainda após o 

estudo, ficou claro que dimensionar uma nova aquisição de solução seria difícil, 
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uma vez que diversas iniciativas estão sendo realizadas no intuito de diminuir a 

massa de dados que é guardada no hardware de backup. Com isso, optou-se por 

estender a garantia da solução atual, de modo que hoje essa solução atende 

satisfatoriamente às necessidades de retenção de dados da Instituição. O Quadro 

9 mostra os principais resultados alcançados em 2019. 

 

Quadro 9 – Resultados alcançados do projeto 

Resultados alcançados 

Garantia do nível atual de disponibilidade dos serviços 

Solução certificada e com processos bem definidos 

Equilíbrio entre proteção dos dados e continuidade dos serviços 

Aumento da disponibilidade e da sustentabilidade do negócio do MPRN garantindo que a 

troca dos equipamentos componentes da solução estejam cobertos em caso de defeitos. 

Suporte especializado prestado diretamente pelo fabricante, o que traz mais segurança 

nas ações implementadas e resolução de problemas. 
 

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação, 2020. 

 

 

Doação data center 
 

 A doação do data center antigo tem por objetivo ceder para outro órgão os 

equipamentos de hardware componentes da solução de data center que era 

utilizada antes da aquisição do container data center, atualmente em uso no MPRN. 

 Em razão da aquisição de solução mais moderna, viu-se que não era viável 

a manutenção da infraestrutura que compunha o data center antigo da 

Instituição, pois esses componentes já se encontravam sem garantia e sua 

capacidade já não acompanhava a necessidade crescente por recursos que o 

MPRN precisava. Apesar de não atenderem as necessidades do MPRN, os 

equipamentos encontravam-se em funcionamento, foi realizada uma consulta a 
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outros entes estaduais sobre o interesse em receber esses componentes em 

doação, dos quais, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(COTIC), do governo do RN, manifestou interesse. O Quadro 10 lista os principais 

resultados da iniciativa no exercício de 2019. 

 

Quadro 10 – Resultados alcançados do projeto 

Resultados alcançados 

Estreitamento de relação técnica das equipes de infraestrutura do MPRN e do Governo do 

Estado 

Aproveitamento de recursos que não estavam sendo utilizados no MPRN para ente que passou 

a fazer uso deles 

Desfazimento adequado de equipamentos de informática 

 

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação, 2020. 

 

 

Sistema e-MP 
 

 O e-MP faz parte do portfólio de 

projetos estratégicos do MPRN e foi desenvolvido para a melhoria da gestão 

documental, automação da tramitação dos processos, controle de produtividade 

dos órgãos e otimização da atividade-fim da Instituição. 

 Trata-se da criação de uma nova ferramenta para virtualização de 

processos extrajudiciais e administrativos do MPRN, com base na grande 

expertise da equipe no projeto MPVIRTUAL, inserindo novas funcionalidades que 

tornam o sistema ágil e intuitivo para o uso, utilizando uma nova plataforma de 

desenvolvimento, mais responsiva, adaptável e pronta para os desafios que o 

projeto impõe, fazendo uso da arquitetura de sistemas desenvolvida pelo MPRN. 

 Com o crescimento do MPRN e de sua atuação, houve a necessidade de 

automação dos fluxos processuais, que se tornou fundamental para a gestão dos 
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processos extrajudiciais, judiciais e administrativos,  tornando mais céleres as 

suas tramitações. 

 A recessão pela qual o Estado do Rio Grande do Norte passa faz com que o 

MPRN procure novas soluções para atender a crescente demanda das 

promotorias. Nesse sentido, a virtualização proporciona uma melhor distribuição 

dos recursos, bem como a realização de trabalhos remotos. O Quadro 11 mostra 

resultados alcançados no processo de implantação da ferramenta. 

 

Quadro 11 – Resultados alcançados do projeto 

Resultados alcançados 

Desenvolvimento da versão 1.0 

Implementação da versão 1.0 nas Promotorias de Justiça que não eram virtualizadas 

Melhoria da arquitetura do sistema 

Atualização das tecnologias utilizadas no sistema 

Disponibilização de 47 (quarenta e sete) versões do e-MP, com 17 (dezessete) novas 

funcionalidades implantadas 

Implementação do sistema nos 53% (cinquenta e três por cento) das Promotorias de Projetos 

que não eram virtualizadas 

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação, 2020. 

 

 

Melhoria da automação dos deploys  
dos sistemas da arquitetura do MPRN 

 

A melhoria da automação dos deploys dos sistemas da arquitetura do MPRN 

refere-se ao processo de disponibilização dos sistemas desenvolvidos na 

arquitetura do MPRN, como também, da criação do ambiente Docker para 

automação das implantações de sistemas nos diversos ambientes da Gerência de 

Sistemas (GSIS). 
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 Com o objetivo de manter a qualidade dos sistemas desenvolvidos pela 

Gsis, faz-se necessário que esses sejam validados nos ambientes de testes e 

homologação antes de serem disponibilizados para o usuário final. 

 A iniciativa da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) possibilitou a 

melhoria no tempo para implantação de alterações de código nos ambientes de 

desenvolvimento, homologação e produção; redução dos riscos de erros 

relacionados à configuração de ambiente em produção e a melhoria no processo 

de deploys. 

 

 

Modernização do parque tecnológico 
 

  As aquisições de equipamentos 

de informática tiveram o objetivo de garantir 

que sejam atendidas as necessidades das 

unidades do MPRN, em razão do aumento 

constante da demanda, como também, a 

necessidade de renovação e atualização dos 

equipamentos tecnológicos considerados defasados ou classificados como 

inservíveis, e em consequência da implantação do sistema e-MP. 

 A iniciativa resultou na compra de 258 (duzentos e cinquenta e oito) 

notebooks; 200 (duzentos) discos rígidos (HD) internos, sendo 100 (cem) do tipo 

SATA e 100 (cem) do tipo SSD (Solid State Drive – Drive em Estado Sólido); 50 

(cinquenta) disco rígidos (HD) externos; e, 60 (sessenta) assinadores eletrônicos.  
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SEGURANÇA  
INSTITUCIONAL 

 

 
 

  Seguindo os planos adotados em exercícios anteriores, durante o ano 

de 2019, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) tratou de dar prosseguimento 

nas ações que lograram êxito no passado recente e, ainda, desenvolver novos 

projetos e iniciativas para o fornecimento de meios que repercutiram num real 

sentimento de segurança para Membros, Servidores e demais pessoas que 

trabalham ou utilizam os serviços prestados em todas as comarcas do Rio Grande 

do Norte. 

 

 

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS 
 

 Conforme a Política e o Plano de Segurança Institucional adotados pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio da 

Resolução n° 009/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça  (CPJ), o GSI 

continuou centrando esforços para o desenvolvimento de projetos a fim de 

aumentar a segurança das sedes ministeriais e, consequentemente, de seus 

usuários. 

 Entre os trabalhos que merecem destaque encontram-se as ações a seguir.  
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a) Segurança eletrônica 
 

 No que diz respeito à segurança 

eletrônica das sedes das Promotorias de 

Justiça, até o início de 2019 no MPRN, o 

sistema implantado estava seguindo os 

padrões tecnológicos utilizados desde o 

ano 2013. Diante da necessidade de se 

modernizar o serviço de monitoramento remoto das unidades sedes, com o 

incremento de novos aparelhos com tecnologia mais avançada, a partir de 

13/03/2019, conforme Contrato nº 001/2019-PGJ, celebrado entre a empresa 

especializada e o MPRN, objetivou-se salvaguardar espaços institucionais de 

possíveis tentativas de invasão, principalmente, nos horários sem expediente. 

Assim, propiciou-se a preservação do patrimônio do Ministério Público, bem como 

dos documentos e arquivos sigilosos existentes nas Promotorias de Justiça. 

 A Figura 53 apresenta resultados gerais da atividade no ano de 2019. 

 

Figura 53 – Resultados alcançados com a segurança eletrônica no MPRN 

 

Fonte: Gabinete de Segurança Institucional, 2020. 
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b) Vigilância humana armada 
  

No tocante à manutenção do programa de vigilância humana armada, o GSI 

primou pela continuidade na oferta do serviço durante todo o ano de 2019. Sob a 

gestão do Setor de Serviços Auxiliares (SSA), foi realizada a manutenção do 

contrato com a empresa especializada no fornecimento do serviço de vigilância, 

cabendo ao GSI a fiscalização da qualidade do serviço prestado nos 81 (oitenta e 

um) postos e, ainda, as orientações quanto aos procedimentos a serem 

empregados pela vigilância armada e não armada em todas as unidades que 

comportam esse tipo de serviço (Figuras 54a e 45b). 

 

Figuras 54a e 54b – Postos de vigilância humana armada no MPRN

 

Fonte: Diretoria de Comunicação, 2020. 

 

 

c) Análise de confiabilidade 
  

Para estarem aptos a ocupar postos com os padrões 

de condutas exigidos MPRN, o Gabinete de Segurança 

Institucional confeccionou 85 (oitenta e cinco) Relatórios 

Técnicos de Pesquisas (RTP). Esses documentos têm como objetivo fazer a 

averiguação social dos seguranças patrimoniais, buscando examinar a sua 

compatibilidade     social com as tarefas desempenhadas pelo Ministério Público. 
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Essa análise ocorre de forma continuada, sendo produzida a cada seis meses, pois 

garante o seguimento na confiança dos funcionários terceirizados responsáveis 

pela segurança patrimonial na entidade.   

No ano de 2019 foram confeccionados 156 (cento e cinquenta e seis) 

Relatórios Técnicos de Pesquisas (RTP) em atendimento às demandas pontuais do 

parquet potiguar, sejam elas para nomeação de servidores concursados, 

estagiários, MP Residentes, terceirizados, (contínuo, motoristas, recepcionistas, 

etc.), prestadores de serviços diversos e solicitações de outros órgãos ministeriais 

do país.  

Comparando com o ano de 2018 que teve 84 (oitenta e quatro) solicitações 

atendidas, o ano de 2019 obteve 241 (duzentos e quarenta e um) RTPs 

confeccionados, gerando um acréscimo de 186,9% (cento e oitenta e seis inteiros 

e nove centésimos por cento). 

 

 

d) Fortalecimento da política de segurança 
 

 No ano de 2017, adotou-se a política de contenção de gastos no MPRN, fato 

que contribuiu para a redução do número de seguranças patrimoniais armados 

terceirizados. Naquele momento, implementou-se um reforço com policiais 

militares trabalhando nos seus respectivos horários de folga mediante o 

pagamento de diárias operacionais, com recursos provenientes do próprio MPRN, 

em consonância com o Termo de Colaboração nº 037/2017-PGJ, firmado entre o 

Ministério Público e a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) e de acordo 

com a Lei Complementar nº 406, de 24 de dezembro de 2009, substituída pela Lei 

Complementar nº 624, de 23 de fevereiro de 2018 (Leis de Diárias Operacionais). 

 As Figuras 55a e 55b apresentam as viaturas MP06 e MP07, utilizadas da 

PMRN. 
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Figuras 55a e 55b – Viaturas utilizadas por Agentes da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gabinete de Segurança Institucional, 2020. 

 

 Após o reforço da segurança, nas unidades do MPRN e regiões adjacentes 

com a implementação do policiamento ostensivo, desde meados do ano de 2018, 

ocorreu a diminuição dos índices de criminalidade (mancha criminal) nas regiões 

patrulhadas, conforme demonstrado no Gráfico 33, elaborado a partir dos dados 

encaminhados pelo Setor de Estatísticas da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública e Defesa Social (SESED). 

 

Gráfico 33 –   Comparativo situacional das ocorrências policiais nas áreas das viaturas MP06 e 
 MP07 em 2018 e 2019 

 

Fonte: Gabinete de Segurança Institucional, 2020. 

 

 Com a parceria, buscou-se maximizar a segurança de Membros e 

Servidores nos seus locais de trabalho, bem como assegurar a qualquer pessoa 
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que ingressasse numa unidade ministerial a sensação de que está adentrando em 

um local protegido e com reduzido risco de incidentes. Além disso, as ações 

apresentadas também influenciaram diretamente e de forma positiva o bem-

estar da população que reside, trabalha ou transita diariamente próximo aos 

locais de atuação do efetivo policial que presta serviços ao MPRN, pois aumentou 

a sensação de segurança e a eficácia no atendimento das ocorrências. 

 O GSI ainda buscou fortalecer e aprimorar práticas da Política de Segurança 

Institucional já consolidadas, tais como: 

● Manutenção do hábito e incentivo ao uso da criptografia e de backups 

dos dados considerados sensíveis e dos computadores funcionais; 

● Aperfeiçoamento do controle de acesso para as unidades do MPRN; 

● Capacitação para Membros, Servidores e prestadores de serviços no 

âmbito de segurança institucional; 

● Fortalecimento das ações de conscientização em segurança 

institucional, a partir da massificação de propagandas temáticas e 

valorização dos canais de comunicação da instituição; 

● Análise de mensagens e dados eletrônicos suspeitos direcionados à 

rede institucional; 

● Realização de segurança especial a Membros e Servidores do MPRN 

durante atividades laborais; 

● Realização de segurança especial de Membros em situação de risco; 

● Verificação de vulnerabilidades em sedes ministeriais e imóveis 

pretendidos pela Procuradoria-Geral de Justiça. 
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PARCERIAS ESTABELECIDAS 
 

 Formulado, ainda no ano de 2017, o GSI manteve vigente durante o ano de 

2019 o Termo de Colaboração Nº 037/2017-PGJ, celebrado entre este MPRN e 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte com fins de cooperação técnica. Por meio 

desse instrumento, mais uma vez renovado em seu Quinto Aditivo, e com vigência 

até 31/12/2020, foi dada continuidade na integração e no intercâmbio 

institucional entre as entidades participantes, na medida em que esforços foram 

somados em prol de objetivos comuns na área da segurança institucional, 

aperfeiçoamento funcional de Membros e Servidores do MPRN e de Policiais 

Militares, bem como no combate à criminalidade no Estado. 

 Cumpre destacar a capacitação de policiais militares em cursos 

relacionados à atividade de inteligência no período de 2017 a 2019. Nesse ínterim, 

foram formadas 05 (cinco) turmas no Curso Básico de Inteligência (CBI) para que 

seus participantes pudessem trabalhar em cooperação técnica em diversas 

cidades do Estado. 

 Além disso, em 2019, foram entregues pelo MPRN à PMRN 23 (vinte e três) 

kits de inteligência contendo câmeras filmadoras, micro câmeras, binóculos, 

computadores e impressoras, resultado da cooperação do citado convênio. A 

Figura 56 é um registro da solenidade de entrega dos kits. 

 

Figura 67 – Solenidade de entrega dos materiais de inteligência à PMRN 

 
Fonte: Gabinete de Segurança Institucional, 2020. 
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