COMUNICADO | Reunião Grupo de Trabalho – Perícias de computação forense
Data: 3 de outubro de 2017.
Prezados,
Tornou-se uma realidade paranaense a existência de atrasos na confecção de exames periciais
em equipamentos computacionais enviados ao IC. Tais atrasos, por vezes, comprometem o
funcionamento do sistema de justiça criminal como um todo, impactando na eficiência das
investigações criminais e aplicação da lei penal.
Ocorre que, para além da limitação operacional do setor de computação forense do Instituto de
Criminalística do Estado do Paraná frente ao crescimento significativo da demanda nos últimos
anos, verificou-se que a forma de encaminhamento do material computacional àquele setor
especializado por parte dos operadores do sistema de justiça criminal – Delegados de Polícia,
membros do MP e do Poder Judiciário – pode ser aperfeiçoada, a fim de otimizar o trabalho
pericial.
Diante de tal cenário sugeriu-se a criação de um Grupo de Trabalho formado por todas as
Instituições envolvidas, visando, de forma articulada e integrada:
a) diagnosticar junto ao setor de computação forense do IC: i) a relação demanda X
capacidade operacional; i) o passivo atualmente existente no setor;
b) identificar as principais causas dos atrasos das perícias, ou mesmo da sua não realização;
c) definir ações articuladas entre as Instituições envolvidas para o enfrentamento das causas
identificadas no item "b", mediante a definição de metas e um planejamento que leve em conta
as prioridades e as atribuições legais de cada um dos participantes: MP, PC, IC e TJ.
Para tanto, foram mantidos, no decorrer dos últimos meses, contatos entre Polícia Civil, Polícia
Científica, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, num processo de
convencimento e alinhamento de esforços, a fim de que referido Grupo de Trabalho possa
efetivamente representar espaço concreto de incremento na eficiência da prestação deste
relevante serviço público, sem que isso importe em comprometimento da sua qualidade.
Assim, na esteira do colocado acima e conforme contatos telefônicos já mantidos no início da
tarde de hoje é que se efetua o presente convite, extenso a todos os destinatários deste e-mail,
para que compareçam a 1ª reunião do GT, que será realizada no próximo dia 23 de outubro
de 2017 (segunda-feira), às 09h30min, na sala do Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Paraná, localizada no andar térreo da sede do MP/PR, na Rua
Marechal Hermes, 751, Centro Cívico, Curitiba Paraná – prédio em frente a sede da
Secretaria Estadual de Segurança Pública.
Na ocasião, a pauta do encontro será a seguinte:
a) apresentação de diagnóstico atualizado do setor de computações forenses do IC do Estado
do Paraná (material em anexo);
b) andamento do concurso público e nomeação de novos peritos;
c) discussão sobre os critérios adotados pelo IC na definição dos casos que recebem
tratamento prioritário;
d) distinção entre extração de dados/espelhamento de equipamentos computacionais e
perícias de equipamentos computacionais (em sentido estrito);
e) encaminhamentos: i) causas dos atrasos na confecção de laudos; ii) metas; iii) definição das
primeiras ações a serem adotadas no âmbito de cada Instituição, mediante a fixação de prazos.
f) data da próxima reunião.
Contamos com a presença e a participação de todos.
Atenciosamente,
André Tiago Pasternak Glitz
Promotor de Justiça
CAOP Criminais, do Júri e de Execução Penal
Ministério Público do Estado do Paraná
Telefone (41) 3252-1070

