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Data: 14 de junho
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Data: 23 de agosto

5° Encontro | Curitiba

Tema: Carceragens de delegacias de polícia: atuação estratégica 

Data: 11 de outubro
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Tema: Investigação criminal: a persecução patrimonial e articulação

Data: 08 de novembro

7° Encontro | Curitiba

Tema: Planejamento para Atuação Criminal do MP

Data: 13 de dezembro



1° ENCONTRO

Tema: Indicadores de efetividade da atuação criminal da Promotoria

O  primeiro  encontro  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Atuação

Criminal foi realizado no dia 05 de abril de 2019, na cidade de Guarapuava/PR, e

contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, das equipes deste Centro

de Apoio e da SubPlan, além de Promotores e Servidores de todo o Estado.

Partindo de uma apresentação do cenário macro no qual se

inserem os problemas práticos da rotina das Promotorias,  a  oportunidade serviu

para  colher  iniciais  subsídios  factíveis  que  permitissem  uma  reformulação  das

prioridades da área criminal em prol do novo ciclo de planejamento estratégico do

Ministério Público (2020-2029).

O aprofundamento das discussões teve seguimento ao longo

do ano, durante as demais reuniões temáticas do Grupo, as quais subsidiaram o

encaminhamento efetuado por nossa Equipe à SubPlan, no final do mês de outubro,

para compor o chamado “Caderno Criminal”, que consistiu em elemento essencial à

revisão do planejamento estratégico afeto à área criminal.

As  propostas  básicas  foram  apresentadas  e  votadas  pelos

integrantes da Instituição no último dia 05 de dezembro, por ocasião da sessão

plenária  “Planejamento  Estratégico  e  o  futuro  do  MPPR”,  como  parte  da

programação prevista para o Congresso Nacional do Ministério Público.

Nesta medida, sem embargo das demais etapas previstas para

a  consolidação  do  planejamento  decenal  da  Instituição,  os  Enunciados  aqui

apresentados  já  servem  como  parâmetros  dos  rumos  que  a  atuação  criminal

ministerial vem assumindo de forma cada vez mais intensa, a qual apresenta como

linha  condutora  o  claro  reconhecimento  da  existência  de  duas  vertentes  de

atividades ministeriais: uma de cunho amplo e estadual; outra de cunho local. 

Em  seu  conjunto  este  bloco  de  atividades  compõe  uma

atuação criminal do Ministério Público que, resguardada a independência funcional,

busca observar a uniformidade estratégica na sua intervenção.



2° ENCONTRO

Tema: Perícias e Atuação do Ministério Público

ENUNCIADOS APROVADOS

As discussões realizadas durante a reunião de trabalho ocorrida em 03 de maio de

2019  permitiram  que  o  Grupo  de  Pesquisa  pudesse  formular  os  seguintes

enunciados  voltados à atuação criminal do Ministério Público no tema relacionado

às "Perícias Criminais":

1. As limitações estruturais  da  polícia  científica  paranaense demandam uma

atuação ministerial  planejada que leve em conta a perspectiva ampla da política

estatal;

2. Para tanto, é necessário que exista um espaço de coordenação voltado a:

i) centralizar  os  dados,  internos  e  externos,  que  permitam  a  definição  de

prioridades institucionais e interinstitucionais em prol da tutela da segurança pública;

ii) subsidiar a definição de uma estratégia institucional a respeito do elevado

passivo de perícias pendentes de realização;

iii) traçar parâmetros que permitam refinar a atuação ministerial, a partir de um

planejamento investigatório, que cuide com a necessidade e pertinência periciais, as

cautelas nos pedidos e a observância da cadeia de custódia.



3° ENCONTRO

Tema: Monitoração Eletrônica e Atuação do Ministério Público

ENUNCIADOS APROVADOS

As discussões realizadas durante a reunião de trabalho ocorrida em 14 de junho de

2019 permitiram  que  o  Grupo  de  Pesquisa  pudesse  formular  os  seguintes

enunciados voltados à atuação criminal do Ministério Público no tema relacionado à

"Monitoração Eletrônica: aspectos práticos da fiscalização e da violação":

1. O  reconhecimento  da  utilização  cada  vez  mais  intensa  da  monitoração

eletrônica  como forma intermediária  no  sistema progressivo  de  cumprimento  de

pena (STF, Súmula Vinculante n. 54) demanda uma atuação ministerial planejada

que leve em conta a perspectiva ampla da política estatal;

2. Para tanto, é necessário que exista um espaço de coordenação voltado a:

i) fomentar  e  acompanhar  o  aperfeiçoamento  das  normativas  estaduais

relacionadas à monitoração eletrônica, principalmente quanto ao acesso ao sistema,

comunicação e categorização das violações;

ii) diligenciar  em  prol  da  integração,  interoperabilidade  e  automatização  do

sistema  de  controle  dos  monitorados  utilizados  pelo  Estado,  em  prol  da

tempestividade das comunicações das violações ao Juízo competente;

iii) fomentar  o  aperfeiçoamento  ministerial  na  fiscalização,  concessão  e

manutenção da monitoração eletrônica, em especial no cenário de vácuo normativo

que vem gerando instabilidade na aplicação das consequências do descumprimento

dos deveres do monitorado.



4° ENCONTRO

Tema: Investigação criminal: a gestão persecutória

ENUNCIADOS APROVADOS

As discussões realizadas durante a reunião de trabalho ocorrida em 23 de agosto

de 2019,  na  cidade de Maringá,  permitiram que o  Grupo de Pesquisa  pudesse

formular os seguintes enunciados voltados à atuação criminal do Ministério Público

no tema relacionado à "Investigação Criminal: a gestão persecutória":

1. O expressivo número de demandas investigatórias recomenda uma atuação

ministerial planejada também sob a perspectiva estrutural, o que implica na contínua

atenção ao dimensionamento  da capacidade interna,  institucional  e  estatal,  bem

como  à  valorização  de  espaços  que  possibilitem  a  realização  de  operações

conjuntas,  termos  de  cooperação  técnica  e  projetos  estratégicos  que  envolvam

unidades ministeriais e, conforme o caso, instituições parceiras.

2. Neste contexto, faz-se oportuno:

i) o fortalecimento das estruturas de apoio à investigação, bem como daquelas

iniciativas  lastreadas  em  dados  estratégicos  que  permitam  uma  otimização  e

eficiência da atuação ministerial criminal;

ii) a  valorização  de  atividades  articuladas  entre  unidades  ministeriais,  em

especial daquelas voltadas ao alinhamento da atuação ministerial criminal;

iii) a  contínua  realização  de  atividades  de  aperfeiçoamento  funcional,  em

particular daquelas afetas ao uso de institutos negociais, que busquem aprimorar os

critérios para a atuação ministerial criminal.



5° ENCONTRO

Tema: Carceragens de delegacias: atuação estratégica 

ENUNCIADOS APROVADOS

As discussões realizadas durante a reunião de trabalho ocorrida em 11 de outubro

de  2019 permitiram  que  o  Grupo  de  Pesquisa  pudesse  formular  os  seguintes

enunciados voltados à atuação criminal do Ministério Público no tema relacionado

às "Carceragens de delegacias: atuação estratégica":

1. O  reconhecimento  da  complexidade  e  persistência  dos  problemas

relacionados à população prisional  custodiada em carceragens de delegacias de

polícia demanda uma atuação ministerial planejada e integrada que leve em conta a

perspectiva ampla da política estatal;

2. Para tanto, é necessário que exista um espaço de coordenação voltado a:

i) consolidar uma atuação ministerial em prol da formalização de uma política

pública estatal consistente e adequada aos princípios basilares da governança, que

permita  um  gradativo  esvaziamento  da  população  prisional  de  carceragens  de

delegacias de polícia do Estado;

ii) compilar, organizar e sistematizar dados e informações que:

a. sob a perspectiva ampla, permita intervenções estratégicas de unidade

ministeriais  com  atribuições  de  impacto  estadual  (Procuradoria-Geral,

Coordenadoria  Recursal,  Grupos  de  Atuação,  Promotorias

especializadas) em prol do contínuo aperfeiçoamento da política pública

prisional estadual;

b. sob a perspectiva local, permita identificar as localidades prioritárias para

investimentos estatais de forma a mitigar as situações emergenciais que

demandem  pronta  atenção  e  a  refinar  eventual  atuação  ministerial

demandista que se apresente como imprescindível.



6° ENCONTRO

Tema: Investigação criminal: a persecução patrimonial e articulação

ENUNCIADOS APROVADOS

As  discussões  realizadas  durante  a  reunião  de  trabalho  ocorrida  em  08  de

novembro de 2019, na cidade de Londrina, permitiram que o Grupo de Pesquisa

pudesse formular os seguintes enunciados voltados à atuação criminal do Ministério

Público no tema afeto à  "Investigação criminal: a persecução patrimonial e a

articulação":

1. A  complexidade  que  tende  a  acompanhar  as  investigações  patrimoniais

recomenda uma atuação ministerial planejada, que observe a necessidade de:

i) estabelecer parâmetros para definir as investigações a serem priorizadas e

aquelas tidas como relevantes;

ii) adotar-se  um  fluxo  que  envolva  etapas  de  preparação,  delimitação  e

dimensionamento da investigação, que passem:

a. pela aferição da possibilidade estrutural  (da unidade, da Instituição e das

demais agências estatais de apoio);

b. pelo domínio temático do caso a ser investigado;

c. pela adoção de um fluxo organizacional dos elementos indiciários.

2. As persecuções patrimoniais demandam uma clara identificação de hipóteses

investigatórias  patrimoniais,  que  observem  a  finalidade  desta  modalidade

persecutória  (rastreamento  de  ativos,  bloqueio  tutelar,  confisco)  e  que  não

descuidem para a importância da elaboração de perfis econômico-financeiros.

3. As persecuções patrimoniais demandam uma valorização daqueles espaços

de  articulação  que  possibilitam  a  realização  de  atuações  conjuntas  envolvendo

unidades ministeriais e, conforme o caso, instituições parceiras.


