
INFORMATIVO 07/10/21 

INFORMA-SE que foi firmado Termo de Cooperação Técnica entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ – MPPR e o INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ – TECPAR, com vigência até 11
de março de 2023, tendo como gestor responsável pelo MPPR o Centro de Apoio Técnico à Execução.

OBJETIVO:  o  termo  de  cooperação  visa  o  desenvolvimento  de  projetos  e,  em  especial,  proporcionar  o
assessoramento técnico-científico pelo TECPAR em atividades que necessitem de assunção de responsabilidade
técnica,  a  fim de  instruir  procedimentos  extrajudiciais  ou  processos  judiciais  patrocinados  ou presididos  por
membros do MPPR.

APLICAÇÃO: o assessoramento técnico-científico é referente aos ensaios disponíveis no portfólio de serviços
TECPAR:

• Portifólio CSA   - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE

• Portifólio CTM   - CENTRO DE TECNOLOGIA EM MATERIAIS

PROCEDIMENTO:

1. O(A) interessado(a) deverá realizar a solicitação ao NATE/CAEx mediante ofício ao caex.nate@mppr.mp.br
observando-se o seguinte:

a) ASSUNTO DO E-MAIL: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO À TECPAR;

b) CONTEÚDO DO OFÍCIO: no ofício de solicitação deverá ser especificado, se for o caso:

• descrição correspondente a solicitação do ensaio pretendido;
• objetivo pretendido;
• número do procedimento extrajudicial/processo judicial;
• nome e endereço da pessoa física/jurídica interessada/investigada;
• necessidade de coleta no local investigado; em caso positivo, informações precisas a respeito do local e

contatos necessários (cadeia de custódia de responsabilidade do MPPR);
• em caso  de  material  já  coletado,  informação  se  será  encaminhado  ao  NATE/CAEx ou  precisará  ser

buscado, justificando a impossibilidade de envio; em qualquer situação deverá ser explicitada a descrição
e identificação do material a ser ensaiado, incluindo as informações do ponto de coleta, bem como a data
de recebimento do material pelo solicitante;

• prazo razoável de aguardo de resposta;
• comprometimento  de  se  buscar  alguma  forma  de  ressarcimento  razoável  ao  TECPAR  das  despesas

havidas seja no termo de compromisso de ajustamento seja por meio de condenação em processo judicial.

2.  O  NATE/CAEx  encaminhará  a  solicitação  ao  TECPAR,  informando  a  data  do  encaminhamento  ao(à)
solicitante; 

3. O NATE/CAEx receberá a resposta do TECPAR e a encaminhará ao(à) solicitante.

[IMPORTANTE: para otimização e organização dos serviços referentes ao Termo de Cooperação, ficou ajustado
com o TECPAR que as solicitações do MPPR serão realizadas via NATE/CAEx; e que, em caso de solicitação
direta ao TECPAR, a mesma será imediatamente devolvida ao(à) solicitante para este enviar ao NATE/CAEx].

DÚVIDAS: mais informações poderão ser solicitadas por meio do e-mail caex.nate@mppr.mp.br, tendo como
assunto: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO MPPR E TECPAR.

https://caex.mppr.mp.br/arquivos/File/NATECAEX/Servicos_Dir_Tec_Inov_CSA_Aplicacoes_praticas_17092021.pdf
https://caex.mppr.mp.br/arquivos/File/NATECAEX/Servicos_Dir_Tec_Inov_CTM_APLICACOES_PRATICAS.pdf
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