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Relatório de Atuação do CEAF em 2008 

 
 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, órgão 

auxiliar do Ministério Público vinculado administrativamente ao Subprocurador-

Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, rege-se pela legislação 

aplicável e, a partir deste ano, pelo seu Regimento Interno (Provimento 

54/2008), editado em virtude do grande crescimento da demanda por 

capacitação. A nova estrutura traduz a permanente busca da excelência dos 

serviços prestados pela equipe responsável pelo aperfeiçoamento funcional e 

propicia maior agilidade e qualidade ao processo de trabalho, que contempla 

grande diversidade de situações que envolvem projetos educacionais, 

promovidos diretamente ou em conjunto com órgãos ou entidades congêneres 

da área pública ou da iniciativa privada, com vistas ao aprimoramento cultural e 

profissional, à atualização e à especialização do conhecimento dos membros e 

servidores da Instituição, promovendo, assim, a elevação dos padrões técnicos 

e científicos dos serviços prestados à sociedade e o conseqüente 

reconhecimento da atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul no 

cumprimento de sua missão institucional. 

Nesse propósito, no decorrer do ano de 2008, foram desenvolvidos 

pelo CEAF 182 projetos educacionais, totalizando 6.793 horas e a participação, 

entre membros e servidores, de 4.501 pessoas, além de uma expressiva 

participação de público externo,  totalizada em 696 pessoas. 

 Para fins didáticos, de acordo com os objetivos a que se 

propunham, os projetos educacionais foram englobados em 16 diferentes 

programas educacionais, a saber: Direito, Ciclo de Debates, Integração de 

Novos Servidores, Formação de Gestores, Língua Portuguesa, Áreas 

Administrativas, Assessoramento Técnico, Áreas Médicas, Gestão Documental, 

Informática/Usuário, Informática/Desenvolvedor, Resíduos Sólidos, Pós-

Graduação, Qualidade de Vida, Atendimento e Demandas Isoladas.  
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A seguir, a título de elucidação, citam-se alguns projetos realizados. 

DIREITO 

 Atualização em Direito Penal e Processual Penal – Projeto realizado em 

dois módulos, nos dias 29/08 e 19/09, com o objetivo de apresentar aos 

procuradores e promotores de justiça e aos servidores da Instituição com 

atuação na seara criminal as principais alterações na legislação penal e 

processual penal, dele participaram 484 pessoas. No primeiro módulo – 

Reforma do Processo Penal – foram proferidas as palestras: Procedimento 

Comum – Dr. David Medina da Silva; Prova e Sentença – Dr. Norberto Cláudio 

Pâncaro Avena; Recursos – Juan Carlos Durán. Já no Módulo II foram 

analisadas as Leis 11690/08, 11719/08, 11340/06 (Lei Maria da Penha), 

11705/08 (Lei da Tolerância Zero no Trânsito) e 11706/08 (Posse de Arma).  

 Tribunal do Júri: Reformas Legislativas em Discussão  Promovido pelo 

CAO Criminal em parceria com o CEAF, o encontro realizado em Porto Alegre 

teve como objetivo debater, a partir da necessidade proveniente de uma 

alteração da Lei 11.689/2008, os temas processuais penais vinculados ao 

Tribunal do Júri. Durante o encontro, foram apresentados os painéis 

“Panorama geral da reforma legislativa do Tribunal do Júri”, em que, sob a 

coordenação da promotora de justiça Dra. Dirce Carvalho Soler, atuaram Dr. 

Marcelo Roberto Ribeiro (expositor) e Dr. Amílcar Fagundes Freitas 

(debatedor)“; Reforma do Júri: foco sobre a atuação em plenário”, coordenado 

pelo Dr. Sérgio Luiz Rodrigues e que teve como expositor Dr. Luís Antônio 

Minotto Portela e Dr. Eugênio Paes Amorin na função de debatedor; “Reforma 

do Júri: foco sobre os quesitos”, coordenado pela Dra. Juliana Maria Giongo, 

com exposição do Dr. Delmar Pacheco da Luz e debate a cargo do Dr. Márcio 

Schlee Gomes. Todos os painéis foram seguidos de debates. Participaram do 

projeto promotores e procuradores de justiça com atuação na seara criminal – 

especialmente aqueles que atuam no Tribunal do Júri – e servidores e 

estagiários da Instituição que atuem na área criminal, num total de  320 

pessoas. 
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 Atualização Processo Civil: Alterações na Execução – Este curso de 

atualização dos conhecimentos em matérias jurídicas, especificamente aos 

relativos à atualização em Processual Civil no que se refere às Leis nº 

11.232/05 e 11.382/06, foi realizado nas cidades de Porto Alegre, Santo 

Ângelo, Pelotas e Caxias do Sul e contou com a participação de 130 pessoas, 

entre elas membros, assessores com atuação jurídica e assistentes de 

promotoria  do Ministério Público do RS. Durante as 30 horas previstas, foram 

debatidos assuntos relacionados a cumprimento de sentença e execução de 

títulos extrajudiciais. Dra. Jaqueline Mielke (Porto Alegre), Dr. João Paulo 

Fontoura de Medeiros (Santo Ângelo e Pelotas) e Dr. João Paulo Fontoura de 

Medeiros (Caxias do Sul) foram os facilitadores desse curso resultante da 

parceria entre o CEAF e a Escola Superior do Ministério Público – FMP. 

 Noções de Prática Processual Penal – Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo 

Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santana do Livramento foram sede 

desse curso realizado pelo CEAF em parceria com a Escola Superior do 

Ministério Público e ministrado pelos promotores de justiça Dr. Victor Hugo 

Palmeiro de Azevedo Neto e Dr. Sérgio Hiane Harris (S. Livramento). Na 

oportunidade foram abordados temas como as alterações introduzidas pelas 

Leis 11.690/08,  11.719/08 e 11.689/08 (Nova Lei do Júri) e reavaliados, sob a 

ótica do servidor do Ministério Público-RS, os procedimentos e termos 

processuais na área penal, bem como apresentadas as novas práticas 

aplicáveis à atuação no campo do processo penal.  

– Curso Temático Habermas  – Promovido pela Fundação Escola Superior do 

Ministério Público com o objetivo de apresentar de maneira detalhada tanto os 

aportes substantivos de Habermas à teoria do direito quanto expor as doutrinas 

e pressupostos filosóficos que motivam e sustentam suas contribuições ao 

pensamento jurídico, o curso de 44 horas/aula, realizado no período de 12 de 

abril a 09 de agosto, teve como facilitador Nelson Boeira, que se propôs a 

dedicar especial atenção ao exame dos textos do autor diretamente relevantes 

para a reflexão sobre temas fundamentais do direito contemporâneo, 
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especialmente a Teoria da Ação Comunicativa, Direito e Democracia 

(Facticidade e Validez) e Verdade e Justificação. Foram adquiridas pelo 

Ministério Público 13 vagas, destinadas a membros e servidores. 

CICLO DE DEBATES – O Ciclo de Debates, constituído por 

seminários, treinamentos, conferências, encontros, fóruns, palestras, cursos e 

workshops, atendeu às mais diversas demandas do Ministério Público, com 

significativo público interno e externo. Merecem destaque: 

 Encontro de Capacitação Criminal  A atuação efetiva do MP na área 

criminal, principalmente em defesa da sociedade, é uma das maiores 

demandas atuais da cidadania e, em alguns setores, decisiva para a 

manutenção e construção do Estado Democrático de Direito comandado pela 

Constituição Federal. Para atender a essa demanda, os membros do Ministério 

Público com atuação na área criminal devem estar capacitados em temas 

relacionados aos procedimentos de investigação criminal e o combate ao crime 

organizado. Nessa linha, a Subprocuradoria-Geral para Assuntos Institucionais, 

o CAO Criminal, a Corregedoria-Geral e o CEAF organizaram o Encontro de 

Capacitação Criminal, realizado no Hotel Serrano, em Gramado, de 9 a 11 de 

abril, e que contou com a participação de cerca de 300 Procuradores e 

Promotores de Justiça com atuação na área. Na oportunidade, foram proferidas 

as palestras "A investigação criminal pelo Ministério Público e o crime organizado" 

(Wesley Vaz Silva, Coordenador do Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do 

Ministério da Justiça); “A investigação criminal - relato de casos” (Fernando Destito 

Francischin, Delegado da Polícia Federal); “A Ciência a serviço da verdade: um 

diálogo sobre o panorama geral do trabalho técnico de investigação no Rio 

Grande do Sul” (Áureo Luis Figueiredo Martins, Diretor-Geral do IGP-RS)  e 

“Sistemas de inteligência na investigação” (Delegado Getúlio Bezerra Santos, 

Diretor de Combate ao Crime Organizado do Departamento Nacional da Polícia 

Federal). Oficinas temáticas para troca de experiências complementaram as 

atividades desse encontro, que culminou com o pronunciamento do 
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Procurador-Geral de Justiça, Mauro Henrique Renner,  o qual anunciou a 

criação do gabinete de inteligência do MP-RS. 

 Roteirização do Inquérito Civil: Aperfeiçoamento da Investigação 

Urbano-Ambiental  Aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos 

investigatórios de danos urbano-ambientais nos inquéritos civis instaurados 

pelos órgãos de execução do Ministério Público, dando respostas ágeis e 

objetivas dos agentes encarregados da sua tutela, de modo a fazer cessar as 

atividades degradadoras e mitigar os seus efeitos deletérios, promovendo a 

recuperação dos danos causados. Esse foi o objetivo maior da parceria 

estabelecida entre CEAF, CAO de Defesa do Meio e CAO da Ordem 

Urbanística e Questões Fundiárias ao reunir membros e servidores com 

atuação em matéria urbano-ambiental em oficinas temáticas realizadas nos 

dias 25 a 27/06/2008, em Bento Gonçalves. Dr. Anízio Pires Gavião Filho, 

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, deu início aos 

trabalhos, falando sobre o Provimento nº 55/2005 e as alterações trazidas pela 

Resolução nº 23 do CNMP. Em prosseguimento, foram proferidas palestras 

relacionadas ao assunto em pauta. Após cada palestra, membros com atuação 

em matéria ambiental realizaram oficinas temáticas. Num segundo momento, 

definidos os aperfeiçoamentos necessários aos procedimentos investigatórios, 

partiu-se para a disseminação das conclusões apontadas nas oficinas 

temáticas, dessa feita com a participação de servidores.  

 Capacitação e Treinamento para Prevenção e Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro  realizado em parceria com o Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), órgão do 

governo federal vinculado ao Ministério da Justiça, contou com a participação 

do Coordenador Geral de Articulação Institucional do DRCI, Marconi Costa 

Melo, que falou sobre “Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e 

de Recuperação de Ativos”; do Promotor de Justiça de São Paulo, Arthur Pinto 

de Lemos Junior, que discorreu sobre o “Conceito de Lavagem de Dinheiro; do 

Delegado da Polícia Federal, Rodrigo Carneiro Gomes, que falou sobre 
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“Anatomia do Crime Organizado”; e do Promotor de Justiça de São Paulo, 

Gilberto Leme Marcos Garcia, que explanou sobre “Aspectos Jurídicos-Penais 

da Lavagem de Dinheiro e “O Crime de Lavagem de Dinheiro no Direito 

Comparado”.  

 Palestra Pirataria: Crime Organizado Internacional e Lavagem de 

Dinheiro  Ministrada pelo Procurador Federal de Justiça Jason Gull,  que 

trabalha na Divisão de Crimes Cibernéticos e de Propriedade Intelectual do 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a palestra atualizou e aprimorou 

conhecimentos de membros e servidores do Ministério Público, de outros 

órgãos públicos e de integrantes de entidades da sociedade civil visando à 

prevenção e combate a crimes relacionados à pirataria e à lavagem de 

dinheiro.  

 Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos  Destinado a 

membros de áreas afins (Procuradoria de Prefeitos e Promotoria de Defesa do 

Patrimônio Público, por exemplo) e representantes de outros órgãos, como 

Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, 

Ministério Público Federal e Advocacia-Geral da União, este projeto, realizado 

com os objetivos específicos  de apresentar as melhores práticas em matéria 

de investigação em licitações e contratos e de proporcionar uma discussão 

com representantes de outros órgãos sobre a metodologia mais adequada para 

realizar a investigação, teve como facilitador Mário Vinícius Claussen Spinelli. 

 Encontro Investigação – Estudo de Caso  Destinado a servidores da 

Controladoria-Geral da União – CGU e promotores de justiça da Procuradoria 

de Prefeitos, teve a finalidade de promover intercâmbio de informações sobre 

as atividades de investigação, com análise de alguns casos específicos em que 

houve atuação direta da CGU e do Ministério Público do RS. 

 II Fórum de Alimentos – As Relações de Consumo e a Segurança 

Alimentar na Vigilância Sanitária  Cerca de 500 participantes – membros do 

Ministério Público e técnicos de órgãos de saúde e vigilância sanitária – 
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acompanharam os seis painéis ao longo de dois dias de atividades. Na 

ocasião, foram debatidos temas relacionados à segurança alimentar e aos 

mecanismos de defesa do consumidor. A organização do fórum foi do Centro 

Integrado de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor (Cidecon) e Centro 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), com apoio do Fórum de 

Defesa do Consumidor e das secretarias Municipal e Estadual de Saúde.  

De forma inédita, o evento teve transmissão disponibilizada pela intranet.  

 Capacitação para Cidadania Ambiental  Promovido em parceria com a 

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre, este curso 

contou com a presença de membros e servidores do Ministério Público, ONG's, 

ativistas ambientais, estudantes e população civil em geral, atingindo mais de 

200 participantes. Palestraram as promotoras de justiça Ana Maria Moreira 

Marchesan  "A atuação extrajudicial do cidadão com vistas à preservação do 

meio ambiente"  e Annelise Monteiro Steigleder, que discorreu sobre a 

importância da preservação da flora e das áreas de preservação permanente. 

A procuradora de justiça Sílvia Cappelli falou sobre os instrumentos da política 

do meio ambiente. Encerrando o evento, a Dra. Vanêsca Buzelato Prestes, 

procuradora do município, tratou dos instrumentos de controle da poluição na 

legislação do município.  

 Workshop Ambiental: Emissões Atmosféricas e Mudanças Climáticas  

Esta parceria do Ministério Público com a FIERGS envolvendo empresários, 

integrantes de órgãos de fiscalização ambiental (municipal, estadual e federal) 

e  membros do MP ocorreu nos dias 29 e 30 de maio e teve como objetivo 

geral debater os efeitos das emissões atmosféricas e das mudanças climáticas 

no meio ambiente, a fim de melhorar as relações institucionais e de sensibilizar 

os atores acerca da importância da educação ambiental. Diagnóstico do Ar na 

Região Metropolitana de Porto Alegre, Indústria e Emissões Atmosféricas, 

Aspectos Jurídicos da Poluição, Responsabilidade por Danos Ambientais, O 

Brasil e as Mudanças Climáticas, Seqüestro de CO2, Atuação do MP frente ao 

Mercado de Créditos de Carbono, Neutralização de CO2 e Espaço para 
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Interessados em Projetos de Neutralização de Carbono com a Parceria Verde 

foram assuntos abordados no workshop. 

 Estudo de Impacto de Vizinhança – a Legislação do EIV em Porto Alegre 

 1ª experiência do CEAF/PROCEMPA em transmissão on line ao vivo 

diretamente do Palácio do Ministério Público, o seminário realizado nos dias 28 

e 29 de agosto foi organizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

juntamente com a Secretaria do Planejamento Municipal, Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA) e Fundação Escola Superior 

de Direito Municipal. Para a realização do seminário, no propósito de 

aprofundar o conhecimento sobre o instrumento da política urbana (EIV) 

previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10257/01), foram convidados 

painelistas de diferentes lugares do país com conhecimento de conteúdos 

relativos à formulação e aplicação do EIV, bem como referentes a 

metodologias de análise e avaliação de impacto urbanístico. 

 1º Seminário Estadual sobre a Função Social da Propriedade do Solo    

Discutir a compreensão atual do direito de propriedade, com as modificações 

inseridas pela Constituição Federal de 1988 e alteração do artigo 6º desta, que 

incluiu o direito à moradia como Direito Social, foi a principal proposta de 

trabalho desse seminário destinado a membros, servidores, operadores do 

Direito, representantes dos poderes executivo e legislativo, lideranças dos 

movimentos sociais e público em geral e que contou com a adesão, dentre 

outros, da AJURIS, PGE, OAB, Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, 

Registradores, representante do patrimônio da União e da extinta RFFSA. Ao 

final das conferências, houve a aprovação da “ Carta de Porto Alegre”. 

 Seminário sobre Regularização Fundiária  promovido pelos CAOs de 

Defesa do Meio Ambiente (Caoma) e da Ordem Urbanística e Questões 

Fundiárias (Caourb) com o apoio do CEAF, teve como objetivo debater a 

roteirização de inquérito civil, o registro de imóveis e reservas legais.  

 Robertson Fonseca de Azevedo, Promotor de Justiça e Assessor do CAO do 

Meio Ambiente do MP do Estado do Paraná, explanou o tema “A atuação do 
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Ministério Público na implementação das reservas legais”.  

João Pedro Lamana Paiva, registrador imobiliário e vice-presidente do Instituto 

de Registro Imobiliário do Brasil,  falou sobre os aspectos práticos do registro 

de imóveis. Paiva analisou a Lei 6.766/79 e o Provimento nº 28/04 da CGJ – 

“More Legal III”. A parte da tarde foi dedicada à discussão sobre o Roteiro de 

Inquérito Civil que trata do parcelamento do solo urbano, elaborado pelo 

CAOURB com a intenção de padronizar a atuação das Promotorias em matéria 

de regularização fundiária.  

 Curso Paternidade Responsável  Organizado pelo CAO dos Direitos 

Humanos em parceria com a ONG Brasil Sem Grades, a Secretaria Estadual 

da Saúde e a Secretaria Estadual da Educação, o curso foi realizado em Porto 

Alegre, com o objetivo de capacitar pessoas da comunidade, especialmente 

profissionais da área de saúde e de educação, que atuarão como 

multiplicadores no trabalho de conscientização da comunidade sobre a 

importância da paternidade responsável. 

 Curso de Inteligência  Com transmissão online, o curso é a primeira 

realização do Núcleo de Inteligência do Ministério Público (NIMP/RS), 

recentemente criado (provimento publicado em 20/11/08) e coordenado pelo 

promotor de justiça Daniel Rubin. A intenção do NIMP é especializar os 

participantes – membros e servidores do MP – em inteligência do Estado, 

inteligência de segurança pública e inteligência competitiva. Para tanto, sete 

módulos foram trabalhados ao longo dos nove dias de curso.  

 Técnicas de Negociação, edição 2008 – Este  curso, promovido pelo CEAF, 

foi realizado nas cidades de Santa Maria (31/10) e Caxias do Sul (07/11) e teve 

como objetivo fornecer ferramental para o desenvolvimento mais adequado do 

papel de mediador nos processos de negociação, repensando as práticas 

jurídicas, de forma a valorizar as soluções negociadas em detrimento das 

voltadas à litigiosidade. Destinado especialmente a promotores de justiça 

lotados naquelas cidades, buscou-se, ainda, apresentar as melhores práticas 

de negociação, visando à maximização dos resultados, tendo como norte o 
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interesse público titulado pelo Ministério Público. O curso foi ministrado por 

Francisco Kieling Lumertz, da SELCON Consultores Associados (Consultoria 

de Potencialização de Negócios), que conta com 16 anos de experiência em 

Gestão, especialmente nas áreas de Recursos Humanos e de Qualidade de 

Vendas. Ao final da edição de 2008, foram capacitados 13 promotores de 

justiça em Caxias do Sul e 10 em Santa Maria.  

 INTEGRAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES – O ingresso de 

servidores no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul deve estar 

acompanhado de um programa educacional que proporcione a sua integração 

na Instituição. Nesse programa devem ser repassados conhecimentos e 

desenvolvidas habilidades genéricas acerca do cargo a ser ocupado. Sempre 

no intuito de integrar as pessoas que ingressam nos quadros auxiliares do 

Ministério Público, o Programa de Integração de Novos Servidores –  

PROSERV tem como objetivo proporcionar o aculturamento dos servidores, a 

fim de apresentar-lhes o Ministério Público, sua missão e valores, assim como 

as suas formas de atuação e de organização e, por conseguinte, preparar o 

servidor para a boa execução de suas atividades funcionais. Neste ano, o 

programa foi oferecido ao novo servidor antes de ele assumir suas funções no 

local de trabalho para o qual foi nomeado.  

 Curso de Integração de Assessores Jurídicos – Durante duas semanas de 

capacitação (29/10 a 06/11/08), promovida pelo CEAF, buscou-se integrar os 

novos servidores na Instituição, apresentando-lhes a organização e o 

funcionamento do Ministério Público de uma forma prática e objetiva.  

Foram apresentados, por exemplo, a Gestão Estratégica do Ministério Público - 

GEMP 2022 e o funcionamento das Promotorias de Justiça. Abordou-se, 

também, os sistemas de informática utilizados nas Promotorias de Justiça 

(SPU e SGP), além de noções de prática processual civil e prática processual 

penal, que irão nortear os novos servidores no desempenho de suas 

atribuições junto às comarcas de lotação. Foram fornecidas, ainda, orientações 

relativas à vida funcional do servidor, tais como avaliação, registros e 
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pagamento. Ao todos, foram capacitados 41 servidores.  

 Curso de Integração de Agentes Administrativos – Com o intuito de 

proporcionar atividades educativas que apresentem e integrem os novos 

servidores à cultura e aos procedimentos de trabalho da instituição,  este curso 

foi realizado no período de 21 a 25/07, sendo tratados assuntos como: A 

Instituição Ministério Público; O servidor e o Ministério Público;  Os serviços 

administrativos da PGJ; O servidor e a Administração: regime disciplinar 

estatutário e avaliação de pessoal; A Promotoria de Justiça e seu 

funcionamento;  DRHUM;  Peças processuais; A Informática no Ministério 

Público; Gestão Documental – SPU – fundamentos; Sistema Gerenciador de 

Promotorias. Participaram do curso 36 novos servidores.  

 Curso de Integração de Secretários de Diligências –Os 27 novos 

secretários de diligências do Ministério Público do Estado participaram, no 

período de 06/10 a 17/10, desse treinamento inicial em que promotores e 

procuradores de justiça e servidores discorreram sobre os mais diversos temas 

ligados ao Ministério Público, tais como: regime disciplinar, estatutário e 

avaliação de pessoal, informações sobre a DRHUM, Informática, serviços 

administrativos, peças processuais, técnicas de diligências, diligências 

ambientais, SGP e SPU. 

FORMAÇÃO DE GESTORES – O Ministério Público do Rio Grande 

do Sul, que tem entre suas estratégias a valorização de seu corpo funcional, 

entende que, ao desenvolver as pessoas e os processos, melhor atende às 

expectativas da sociedade. Fundamentado nessa realidade, o Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional elaborou o Programa de Formação de 

Gestores, no propósito de capacitar o gestor para que aja como multiplicador 

no ambiente de trabalho, transmitindo conhecimentos e desenvolvendo 

habilidades para a gestão de pessoas e processos. Tendo em vista públicos-

alvo com perfis distintos – promotores de justiça e servidores  ,  o programa 

foi dividido em duas abordagens: Programa de Formação de Gestores – 

Servidores e Programa de Formação de Gestores de Promotorias de Justiça.  
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 Competências para a Gestão Pública – Realizado no período de 16/10  a 

25/11/2008 na Fundação Getúlio Vargas, o curso Módulo I - Competências 

para a Gestão Pública foi voltado a promotores de justiça coordenadores, 

convocados pelo Procurador-Geral, com a finalidade de transmitir 

conhecimentos e desenvolver habilidades básicas para a gestão de uma 

unidade administrativa do Ministério Público do tipo “Promotoria de Justiça”, 

especificamente no que tange à gestão e avaliação de pessoas e gestão de 

projetos e processos de trabalho. 

 Desenvolvimento e Integração de Gestores – A crescente demanda pelos 

serviços prestados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul proporcionou 

um crescimento no número de servidores da Instituição. Dessa ampliação do 

quadro de pessoal decorre a necessidade de desenvolver competências de 

novos gestores da Instituição, capacitando e qualificando-os para a relevância 

do papel do gestor frente aos desafios da mudança organizacional. Assim, 

cerca de vinte servidores com cargos de chefia, titulares ou substitutos, e 

servidores que, por necessidade do cargo, precisam de desenvolvimento nessa 

área de  conhecimento participaram do projeto educacional desenvolvido pela 

Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH,  em cinco módulos, a 

saber: Competência interpessoal; Processo de mudança; Gerenciamento de 

conflitos e negociação; Poder, autoridade e liderança; Síntese da 

Aprendizagem e celebração, todos eles desenvolvidos com aplicação de 

metodologia vivencial, constituída de dinâmicas de grupos em que eram 

apresentadas situações simuladas, fundamentadas em princípios 

andragógicos. 

 Capacitação em Gestão Estratégica de Projetos –  Promovido pelo 

Gabinete de Gestão Integrada – GAGI, o curso contou com a participação da 

administração superior do Ministério Público, promotores de justiça envolvidos 

em projetos e servidores que auxiliarão na sua execução. Durante o curso, 

organizado pelos consultores da 3GEN Roberto Campos e Vanessa Wottrich, 

os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os conceitos básicos de 
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Gestão Estratégica, capacitando-os para uma gestão efetiva de seus projetos, 

passando pelas fases de estratégia, planejamento, execução, controle e 

fechamento do projeto.  

 Gerenciamento de Projetos – Por solicitação do Gabinete de Articulação e 

Gestão Integrada - GAGI, que constatou a necessidade de capacitação de 

membros e servidores em gerenciamento de projetos como forma de nivelar o 

conhecimento específico e uniformizar a linguagem técnica, o curso de 16 

horas, realizado nos dias 16 e 17 de outubro,  contou com a participação de 31 

facilitadores, aos quais foram disponibilizadas ferramentas para aumentar a 

qualidade e produtividade de seus projetos, com vistas a um maior índice de 

sucesso. 

 Atualização em Gestão: Gestão Estratégica com o Uso da Metodologia 

Balanced Scorecard – Promovido pelo CEAF no período de 24 a 26 de 

novembro, o curso, que faz parte do Programa de Formação de Gestores - 

Servidores, teve como público-alvo coordenadores e coordenadores substitutos 

do Ministério Público e foi realizado com a finalidade de proporcionar-lhes o 

conhecimento necessário para a implementação do Balanced Scorecard no 

âmbito de suas atuações.  

 Atualização em Gestão – Pensamento Sistêmico – Coordenadores de 

unidade, titulares e substitutos, lideranças informais e representantes de áreas 

estrategicamente importantes reuniram-se no dia 07 de agosto para rever o 

padrão (paradigma cartesiano), que dominou nossa cultura e modelou a 

moderna sociedade ocidental, desenvolver uma visão holística, que concebe o 

mundo como um todo integrado e não uma coleção de partes dissociadas,  e 

reaprender a pensar o mundo, utilizando outras formas de percepção da 

realidade. A coordenação dos trabalhos esteve a cargo de J. B. Vilhena, sócio 

Consultor Sênior do Instituto MVC, com vinte e seis anos de experiência 

profissional em Treinamento, Consultoria e Coaching, nas áreas de Educação, 

Gestão, Marketing, Negociação, Vendas e Distribuição. Mestre em 

Administração pela FGV e pós-graduado em Marketing pela ESPM/RJ. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 Curso de Língua Portuguesa – Experiência inédita em educação a distância 

por apresentar um curso eminentemente prático, com animações e grande 

número de exercícios cujas respostas podiam ser imediatamente conferidas, 

este curso objetiva possibilitar o aprimoramento de membros e servidores em 

Língua Portuguesa, mediante o desenvolvimento de conteúdos gramaticais que 

embasam a redação jurídico-administrativa. Esta nova versão, que apresenta 

uma proposta diferenciada, foi totalmente desenvolvida e é gerenciada pelo 

próprio CEAF. O curso é dividido em cinco módulos independentes, a saber: 

Ortografia; Sinais de Pontuação; Verbos; Concordância e Regência – Verbal e 

Nominal; Redação Oficial, cada qual com aproximadamente 10 horas de 

duração.  Durante o ano de 2008, um total de 422 pessoas participaram do 

curso. A fim de atender à grande demanda, esse programa terá continuidade 

em 2009. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS - Nesse programa educacional, 

inúmeros foram os projetos executados  em 2008 no propósito de qualificar o 

trabalho realizado no Ministério Público. Cursos pontuais relacionados a 

auditoria interna, licitações, contratos e compras governamentais, contabilidade 

pública, gestão de controladoria, pregão, auditoria interna, processo disciplinar, 

sindicância, educação corporativa, gestão patrimonial, planejamento 

estratégico, gerenciamento de projetos, preservação de acervos, educação a 

distância (e-learning), treinamento on line, material didático para ead, entre 

outros, foram oportunizados a servidores da Procuradoria-Geral de Justiça. 

ASSESSORAMENTO TÉCNICO 

 Ecologia da Restauração – Este curso destinou-se a 18 assessores da 

Unidade de Assessoramento Ambiental da DAT e teve por finalidade 

proporcionar-lhes subsídios para o aperfeiçoamento da elaboração de 

pareceres encaminhados às promotorias de justiça, mediante discussão de 

métodos, práticas e técnicas de recuperação de ambientes degradados.  Foi 
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facilitador o biólogo Gilberto Gonçalves Rodrigues, doutor pela Universidade 

Técnica de Brauschweig - Alemanha e professor da disciplina de Ecologia da 

Restauração no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRGS. 

ÁREAS MÉDICAS – No decorrer de 2008, 22 projetos educacionais 

relacionados às áreas médicas, totalizando 89 participações, foram 

gerenciados pelo CEAF. Citamos, a título de exemplificação: 

 Análise da Credibilidade do Testemunho – Projeto desenvolvido para dar 

continuidade aos trabalhos já desenvolvidos em anos anteriores na 

capacitação em técnicas de coleta de testemunho, teve neste ano como 

objetivo geral desenvolver o conhecimento de técnicas de análise – 

considerada de suma importância para a boa condução do processo – e 

avaliação da credibilidade em depoimentos testemunhais. Realizado nos dias 

21, 22 e 23/10, em dois módulos, dias o primeiro constitui-se de uma palestra 

aberta a membros, servidores e demais profissionais que atuam na área, 

proferida pelo Professor Dr. Günter Köhnken, do Institut für Psychologie, 

Universität zu Kiel da Universität Kiel, Alemanha, autoridade internacionalmente 

reconhecida por seus trabalhos no campo da Psicologia Forense e, em 

especial, na avaliação da credibilidade de relatos de testemunhas e suspeitos. 

Na seqüência, foi desenvolvido o segundo módulo, que teve como público-alvo 

participantes do curso “Técnicas de Entrevista com Testemunhas e Vítimas” e 

no qual, mediante exposição dialogada e aulas práticas, procedeu-se à a 

Análise de Conteúdo Baseado em Critérios (CBCA), procedimento 

desenvolvido pelo Prof. Dr. Koenhken, importante ferramenta para avaliar a 

veracidade das declarações e utilizada como elemento de prova nos tribunais 

criminais em vários países do mundo. 

 Identificação Humana pelo DNA: Genética Forense e Sistema HLA – 

Concebido com a finalidade de suprir a necessidade de melhor entendimento 

dos métodos e resultados da identificação humana pelo DNA, oferecendo 

embasamento prático e teórico para processos judiciais, este curso da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi 
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realizado no período de março a maio de 2008, na modalidade de ensino a 

distância, e dele participaram 26  representantes do Ministério Público. 

 GESTÃO DOCUMENTAL 

 Serviço e Sistema de Protocolo Unificado – SPU – Projeto considerado de 

grande importância para a Instituição, pois democratizará  o acesso à 

informação tanto no âmbito interno quanto no externo, buscou capacitar 

membros e servidores na utilização do Sistema de Protocolo Unificado(SPU), 

passando por conhecimentos básicos do serviço de protocolo. Foram 

facilitadores os profissionais da Divisão de Informática, Divisão de 

Documentação e Divisão de Desenvolvimento Organizacional que compõem a 

Comissão de Estudos para Implantação do SPU e todos aqueles necessários a 

prestar esclarecimentos específicos, como a Unidade de Apoio ao Usuário. 

Realizado no período de 24/03 a 04/04/2008, o curso foi desenvolvido na 

modalidade de ensino a distância, com tutoria, tendo sido treinados 1.118 

pessoas.  

 SPU Avançado – No período de 04/10 a 24/11/2008, devido à necessidade 

de aprofundamento nas questões relativas ao Serviço e Sistema de Protocolo 

Unificado, o CEAF disponibilizou o curso " SPU Avançado”, que contou com a 

participação de 94 servidores, distribuídos em cinco turmas. Para participar 

desse curso presencial foi estabelecido como pré-requisito ter  realizado o 

curso a distância de SPU. Na ocasião, foram apresentadas as funcionalidades 

do SPU que mais geram dúvidas nos usuários  e discutidas particularidades do 

serviço de protocolo e suas relações com o SPU. 

 
INFORMÁTICA USUÁRIO – Vários foram os cursos proporcionados 

aos usuários dos serviços de informática, dentre os quais destacamos:  

 Excel, powerpoint, access básico e Excel/EAD (41 participantes), 

realizados pelo SENAC/RS, na capital e em cidades do interior em que 

funcionam escolas desse Serviço. 
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– Sistema Gerenciador de Promotorias/SGP – Básico – Em virtude da 

expressiva demanda por treinamento no Sistema Gerenciador de Promotorias, 

identificada através de relatório da Comissão de Estágio Probatório e também 

por pedidos formais encaminhados diretamente ao CEAF, servidores da Capital 

e interior foram capacitados para a utilização eficiente desse Sistema, 

considerado de fundamental importância para um gerenciamento eficaz da 

atuação do Ministério Público. Onze turmas, cada qual formada por no máximo 

20 participantes, totalizando 167 pessoas, em sua maioria servidores, foram 

treinadas com aulas práticas, durante três dias, na sala de treinamento da sede 

administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça. O curso foi ministrado por 

técnicos da Unidade de Apoio ao Usuário, que apresentaram as principais 

funcionalidades do sistema. 

– Sistema Gerenciador de Promotorias – Dúvidas – Segundo módulo do 

curso SGP, com duração de um dia, teve o propósito de aperfeiçoar o 

conhecimento de usuários com maior experiência na utilização do sistema.  

Aos participantes foi dada a oportunidade de sugerir alterações no sistema, no 

intuito de otimizar as atividades da Promotoria de Justiça.  

INFORMÁTICA DESENVOLVEDOR – Com a finalidade de capacitar 

servidores da Divisão de Informática, foi proporcionada a participação de 

servidores em cursos de aperfeiçoamento, entre os quais citamos: Gestão da 

Segurança da Informação, Tecnologia de Redes Sem Fio, Gerência de Redes 

de Computadores, Segurança de Redes e Sistema, Segurança em Rede Sem 

Fio e Auditoria Análise Forense, realizados em Porto Alegre, no período de 

05/05 a 19/09/2008, pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - ESP-RNP da 

UFRGS.  
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RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 Capacitação de Facilitadores do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS - Em decorrência do aumento do número de 

servidores e da expansão do PGRS ao interior do Estado, surgiu a 

necessidade de realização de nova capacitação de facilitadores desse 

Programa. Dessa forma, no dia 28/05, 19 facilitadores de Promotorias de 

Justiça e prestadores de serviço terceirizado participaram de palestra proferida 

pelo engenheiro químico Flávio Faccin, que tratou dos seguintes assuntos: 

Conscientização ambiental e ecológica; Papel dos facilitadores do PGRS/MP; 

Aplicação da filosofia dos 3R; Tipos de resíduos e seus destinos; Treinamento 

prático e dúvidas. 

 PÓS-GRADUAÇÃO - O Programa de Pós-Graduação, alicerçado no 

princípio de que o aprimoramento funcional através do aprofundamento de 

conhecimentos intrínsecos e necessários à atuação ministerial é fundamental 

para o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Ministério 

Público do Rio Grande do Sul à sociedade, ofereceu no corrente ano, nos 

moldes do Provimento 67/2006, bolsas parciais para realização de cursos, 

tanto de sctrito sensu quanto lato sensu, em instituições de ensino superior  de 

reconhecida qualificação técnico-científica. Na FMP houve inscrição de 

membros da instituição nos cursos de Pós-Graduação em Direito Penal e 

Processual Penal, Especialização em Direito Constitucional, Especialização em 

Direito da Criança e do Adolescente, Especialização em Direitos Difusos e 

Coletivos. Sete membros realizam Mestrado em Direito, três deles na PUC/RS, 

um na UCS, um UNISC, um na UNISINOS e outro na URI. Especialização em 

Direito Nacional e Internacional, oferecido pela UFRGS, é outro curso escolhido 

por membro da instituição. Temos, ainda, dois promotores de justiça realizando 

curso de Doutorado oferecido pela UNISINOS, um em Direito e outro em 

Filosofia.   

 QUALIDADE DE VIDA  

 8º Congresso deStress ISMA-BR  cinco servidores, integrantes da 
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Comissão Permanente de Qualidade de Vida no Trabalho (CPQVT), em virtude 

da relação das temáticas do congresso com as atividades realizadas pela 

Comissão, participaram do 8º Congresso de Stress e do 10º Fórum 

Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, realizado nos dias 24, 25 e 

26/06/2008, realizado pela Inter Stress Manag Association – ISMA- BR. 

 Pesquisa de Clima Organizacional  – Iniciativa da Comissão Permanente 

de Qualidade de Vida no Trabalho - CPQVT, o Projeto Melhoria do Clima 

Organizacional faz parte da Gestão Estratégica do Ministério Público – GEMP 

2022 e prevê a montagem de uma pesquisa de clima junto aos membros e 

servidores do Ministério Público. Apesar de haver na Instituição estrutura de 

informática suficiente para realizar a referida pesquisa, falta o aprimoramento 

dos conhecimentos teóricos que fundamentem e auxiliem no planejamento e 

análise dos resultados por ela obtidos. Dessa forma, este curso propôs-se a 

aperfeiçoar os conhecimentos teóricos dos membros da CPQVT, da Divisão de 

Desenvolvimento Organizacional e demais servidores a quem o conteúdo 

possa servir para o aprimoramento das atividades que executa. Assim, no 

período de 18 a 22 de agosto, dezenove pessoas realizaram o curso, que teve 

a duração de 16 horas.  

 

 AVALIAÇÕES DOS PROJETOS 

No ano de 2008, além da avaliação feita pelo participante ao final da 

atividade educacional, o CEAF adotou a Avaliação de Projeto Educacional, 

mediante a qual se procura analisar o projeto educacional desde a sua 

concepção até o seu término, a fim de verificar todos os acertos e erros para 

futuras correções de rumo. Dessa forma, com o objetivo de aprimorar ainda 

mais a análise dos programas educacionais, softwares de suporte para a 

análise de dados foram testados e avaliados. A finalidade dessa busca foi para 

que em um futuro próximo, os programas educacionais possam ter uma análise 

ainda mais completa e para que as pesquisas junto ao público interno possam 

ter uma análise estatística ainda mais aprofundada. 


