
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO

Ofício Circular nº 08/2021                                                            Curitiba, 18 de agosto de 2021. 
CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Ref.: prorrogação do prazo - pesquisa atuação MP – socioeducação

Prezado(a) Colega:

Cumprimentando-o(a),  vimos  pelo  presente  informar  que  o  prazo  para
preenchimento da pesquisa (1) que está sendo realizada pelo Escritório sobre Drogas e Crimes
da ONU (2), em parceria com a COPEIJ - Comissão Permanente da Infância e Juventude (3), e
que objetiva coletar informações qualificadas sobre a percepção de colegas de todo o país
sobre a atuação no socioeducativo, foi prorrogado até o dia 31/08/2021.

Segundo noticiado pelo  COPEIJ,  a  partir  da  referida  pesquisa e  parceria,
pretende-se, ainda, lançar material didático e cursos de formação voltados aos membros do
Ministério Público, com vistas ao aprimoramento da atividade finalística.

Nesse sentido, encaminha-se o link, que segue, para acesso e preenchimento
do formulário, para aqueles que ainda não o fizeram:<https://docs.google.com/orms/ d/e/ 1FA
IpQLSdlyQk_3n44tw9nQjBqwMt8CaSyXlyoA0HjpI23Ly duxCt5Q/viewform>.

Salientamos, por fim, que, embora o preenchimento seja facultativo, podendo
inclusive ser parcial, é de suma importância a participação de todos os colegas no estudo em
tela para que o Estado do Paraná possa ser referenciado perante à aludida pesquisa, além de
qualificar, cada vez mais, a atuação do Ministério Público na socioeducação.

Sendo  essas  as  considerações,  apresenta-se  votos  de  elevada  estima  e
distinta consideração, mantendo o Centro de Apoio da Criança, do Adolescente e Educação à
disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

LUCIANA LINERO
Promotora de Justiça

MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS
Procurador de Justiça

Coordenador

1: A pesquisa foi anteriormente divulgada por este CAOPCAE às Promotorias de Justiça, por meio do
Ofício Circular nº 05/2021-CAOPCAE. Contudo, devido à baixa adesão em alguns estados, prorrogou-se
o prazo para preenchimento do formulário.

2: United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime.  Disponível  em:  <https://www.unodc.org/lpo-brazil
/pt/index.html>.

3: Consoante informado, a aludida parceria foi firmada a pedido do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais e do Grupo Nacional de Direitos Humanos.
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