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APRESENTAÇÃO
O processo de revisão do planejamento estratégico decenal do
Ministério P blico do Estado do Paraná deflagrado em 2019
permitiu que fosse efetuada uma ampla reavaliação dos planos de
ação que veem pautando a atuação nos
Apoio

Operacional

das

Promotorias

ltimos anos do Centro de
Criminais,

do

J ri

e

de

Execuç es Penais (CAOP) e do Grupo de Atuação Especializada em
Segurança P blica (GAESP).
Muito embora elaborados de forma paralela inclusive por força da
natureza de unidade-meio do primeiro e de unidade-fim do segundo
, os Planos Setoriais do CAOP e do GAESP sempre buscaram traçar
iniciativas que observassem a existência de um nico grupo de
recursos humanos e estruturais, o qual tem sido responsável pelo
atendimento de ambas unidades ministeriais.
Se esta circunstância, por um lado, apresenta indiscut veis aspectos
positivos, em especial por permitir um conhecimento mais amplo da
pol tica criminal em curso (institucional e interinstitucional), por
outro, tem feito com que as prioridades dessas unidades sejam
continuamente reapreciadas, sob pena de se criar uma sobrecarga
que comprometeria, inevitavelmente, a qualidade das atividades
prestadas.
Num tal cenário, os momentos afetos ao planejamento da atuação
têm sido encarados como momentos institucionais estratégicos, já
que adequados para permitir a apresentação de propostas de
atuação que, uma vez legitimadas, possam de fato gerar melhorias
na rotina das Promotorias.

Por isso, dentro de um contexto de replanejamento e ante
normativas que determinam ser uma das atribuiç es dos Centros
de Apoio apresentar planos setoriais que se mostrem aptos a
planejar o conjunto de aç es programadas, representando-as em
projetos e atividades que contemplem os desdobramentos do
planejamento estratégico institucional, nos pareceu devido que o
novo

Plano

Setorial

a

ser

proposto

observasse

a

necessária

articulação entre as iniciativas do CAOP e do GAESP.
sto porque, institu do em 2018 e vinculado administrativamente ao
CAOP (Res. 550/2018 PGJ), o GAESP tem delimitado suas iniciativas
por uma concepção de Promotoria de Projetos, fazendo com que
seus recursos estejam voltados a atender projetos prioritários
espec ficos que, devidamente baseados em metas, indicadores e
prazos, possam imprimir maior eficácia na ampla área que abarca a
tutela coletiva da segurança p blica. Atua com um subs dio, porém,
que não raras vezes advém de espaços institucionalmente ocupados
pelo CAOP.
Assim, com o prop sito de dar ampla publicidade a essas metas,
iniciativas e atividades propostas,

elaboramos este documento,

submetendo-o à apreciação dos integrantes do Ministério P blico
do Estado do Paraná para que possamos torná-lo definitivo e
executável.
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No

âmbito

da

atuação

criminal,

o

processo

de

revisão

do

planejamento estratégico do MPPR, levou à realização de sete
encontros temáticos descentralizados para debater temas centrais
da rotina das Promotorias. A metodologia adotada por nossa
Equipe buscou coletar subs dios a partir dos problemas concretos
dos

rgãos de execução, permitindo que fossem apresentadas

iniciativas fact veis na reformulação das prioridades desta atuação.
O resultado desses encontros subsidiou o Caderno Criminal do
replanejamento institucional, que foi apresentado em dezembro de
2019

durante

o

Congresso

Estadual

do

MPPR,

definindo

as

prioridades institucionais para a pr xima década. Na ocasião foram
definidos 02

bje i

e

a

relacionadas a um total de 06 a

gic

, orientados por 02 di e

i e ,

e espec ficas:

Fonte: Site da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento nstitucional do MPPR.
Dispon vel em: http://www.site.mppr.mp.br/planejamentoestrategico

PLANO SETORIAL DE AÇÃO
CAOP
GAESP
Orientados pelos objetivos estratégicos que foram assumidos pela
nstituição, elaboramos uma proposta de Plano Setorial dotada de
iniciativas, atividades e projetos (adiante referidos) que, até onde
se alcança, seriam suficientes para atingir as metas previstas.
Muito

embora

as

iniciativas

propostas

tenham

feito

uso

de

express es amplas e de conceitos-chave, ressalta-se que apenas
parte

das

seis

aç es

previstas

para

a

área

criminal1 foram

contempladas neste momento inicial.
sso porque, tratando-se de um planejamento de longo prazo,
prevê-se a existência de epis dios peri dicos de reavaliação, os
quais permitirão o cont nuo repensar das demandas prioritárias do
Ministério P blico, fazendo com que as aç es não contempladas até
então possam adquirir protagonismo em momentos posteriores
dentro do marco decenal.
De mais a mais, deve-se considerar que certas Aç es estão muito
mais relacionadas a iniciativas que, no MPPR são conduzidas por
n cleos estratégicos de atuação (NAVES, NUP A) que, neste sentido,
possuem cada qual seus respectivos planos de ação.
Neste primeiro momento, portanto, seis foram as me a

traçadas

que envolvem CAOP e GAESP e, a partir delas, passamos a
apresentar, na imagem a seguir, a estrutura básica de cada
i icia i a correlacionando-as com as respectivas estratégias e
aç es setoriais previstas no Caderno Criminal já referido.
1

Dispon vel em:
https://www.intranet.mppr.mp.br/arquivos/ mage/2019_MPPR_Planejamento_Estrategico_O
bjetivos_Diretrizes_Acoes.pdf.

METAS
CAOP
GAESP

META 1

META 2
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META
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META
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ati idade policial
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PROJETOS ESTRATÉGICOS
PRIORITÁRIOS
EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO CRIMINAL
Coordenação da atividades afetas à
implantação do modelo de Promotorias de
Prevenção e Persecução Criminal (PJPPC)
POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Monitoração das pol ticas estaduais afetas
aos

rgãos de segurança p blica

UNIDADES PRISIONAIS E PENITENCIÁRIAS
Fiscalização do planejamento estadual
prisional e penitenciário
VISITAS DE CONTROLE EXTERNO
Aperfeiçoamento das visitas de controle
concentrado da atividade policial

POTENCIAL PRODUTO
Pla af

ma de Ge

e

iga

ia e de Seg

a

a P blica

Ferramenta com dados depurados de segurança p blica (dados de
ACP s e procedimentos prisionais, de população prisional, conforme
capacidade de deficiência da unidade e taxa de ocupação, da
criminalidade por região etc).

ANÁLISE DAS INICIATIVAS
C A O P G A E S P2
EIXO ESTRUTURAL
META
ATUAÇÃO DA EQUIPE DE FORMA PLANEJADA
TRANSPARENTE E QUALIFICADA

TRANSPARÊNCIA
Obje i
Zelar pelo planejamento e transparência das atividades da unidade

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE
Obje i
Zelar pela estruturação, qualificação e alinhamento da equipe

A i idade

i

i

ia

Reorganização do fluxo de distribuição de tarefas
Reorganização do fluxo de atendimento

V c l c m Pla ejame
E
Diretriz 01 | Aç es 01, 02 e 03
Diretriz 02 | Aç es 01, 02 e 03
2

a

gic

MPPR (

ea c imi al) 3

As iniciativas do CAOP/GAESP estão devidamente vinculadas às respectivas aç es setoriais e
estratégias previstas no Caderno Criminal do Planejamento Estratégico MPPR 2019-2029.
Para uma análise individualizada destes v nculos, confira-se o A e

3

.

Diante da natureza exclusiva de atividade-meio deste Eixo, possui ele v nculo com ambas as
Diretrizes de cunho criminal previstas no Planejamento Estratégico do MPPR, e suas
respectivas Aç es.

EIXO DE APOIO FUNCIONAL
META 2 QUALIDADE DO APOIO PRESTADO AOS ÓRGÃOS
DE EXECUÇÃO

01

FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS QUALIFICADOS

Objetivo
Zelar pelo fornecimento de subs dios qualificados para o aperfeiçoamento da
atuação criminal
Atividades principais
Publicaç es:
1. CAOP nforma
2. nformativos
3. Estudos
4. Propostas legislativas

Atividades prioritárias
Subs dio e capacitação para o ANPP
Subs dio e capacitação da Lei Anticrime

V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 01 | Aç es 01 e 03

EIXO DE TUTELA COLETIVA DE
SEGURANÇA PÚBLICA
META
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EM PROL DA
EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO CRIMINAL DO MPPR

02

EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO CRIMINAL

Objetivo
Coordenar atividades de fomento à efetividade da
atuação criminal do MPPR
Atividades principais
Coordenação de estudos para replicar modelos de projetos que possam
impactar na efetividade da atuação criminal

Projeto estrat gico prioritário
Coordenação da atividades afetas à implantação do modelo de
Promotorias de Prevenção e Persecução Criminal (PJPPC)
Atividades prioritárias
Coordenação do eixo de atuação planejada das PJPPC
Objeto: Planos locais de seg. p blica (Lei 11.675/2018, art. 22, §5º)
Coordenação do eixo preventivo das PJPPC
Objetos: (i) Articulação regional dos ag ncias de segurança p blica;
Articulação regional com Conselhos de Segurança e das Redes
prevenção
Coordenação do eixo repressivo das PJPPC
Objetos: (i) Fluxo de atuação em acordos de não persecução penal;
Fluxo de atuação em procedimentos investigat rios criminais
natureza diferenciada

(ii)
de

(ii)
de

V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 01 | Aç es 01, 02 e 03
Principais Estrat gias e A

es Setoriais cf. Planejamento MPPR

mpulsionar a racionalização da atuação, a partir de critérios objetivos
de priorização;
dealizar e subsidiar a elaboração de Protocolos de Atuação;
Desenvolver plataformas de gestão procedimental;
Fomentar a proteção dos direitos das v timas;
ntegrar e articular com

rgãos de Segurança P blica;

Consolidar a implantação de ferramentas de gestão de sistema.

META
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EM PROL DA
EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO CRIMINAL DO MPPR

0

PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO CRIMINAL

Objetivo
Coordenar atividades em prol do planejamento na atuação criminal
Atividades principais
1. dealização e estruturação de plataforma de dados para a atuação criminal
2. dealização e estruturação de proposta de atuação planejada e de maior
eficácia nas investigação de homic dios
3. Monitoração da estratégia interinstitucional de integração de sistemas e
bancos de dados
V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 01 | Aç es 01 e 03
Diretriz 02 | Aç es 01, 02 e 03

META
MONITORAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA

0

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo
Monitorar as pol ticas estaduais de segurança p blica
Atividades principais
1. Monitoração dos problemas estruturais da pol cia cient fica
2. Monitoração dos problemas estruturais da pol cia militar
3. Monitoração dos problemas afetos às escoltas policiais
4. Fomento à regularização da pol tica de bens apreendidos em delegacias
5. Monitoração da implantação estadual do banco de dados de perfis genéticos
6. Monitoração da implantação estadual do inquérito policial eletr nico

Projeto estrat gico prioritário
Monitoração das pol ticas estaduais afetas aos

rgãos de

segurança p blica
Atividades prioritárias
Monitoração da implementação da pol tica estadual afeta à cadeia de
cust dia
Monitoração da implementação do plano estadual de segurança p blica
(Lei 11.675/2018, art. 22, §5º)
V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 01 | Aç es 01 e 03
Diretriz 02 | Aç es 01 e 03

Principais Estrat gias e A
Atuação

persecut ria

es Setoriais cf. Planejamento MPPR
planejada

que

dimensione

a

extensão

dos

problemas pol tico criminais;
Resguardar cautelas necessárias nos pedidos periciais e na cadeia de
cust dia;
Promover integração e articulação em prol da segurança p blica;
Fiscalização da aplicação de recursos das pol ticas de segurança p blica;
Acompanhar propostas normativas de pol tica criminal, estando nelas
inclu das aquelas de cunho orçamentário.

META
MONITORAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA

0

ESTRATÉGIAS

PROJETOS E PROPOSTAS

Objetivo
Acompanhar as estratégias, projetos e propostas normativas de pol tica
criminal estadual
Atividades principais
1. Monitoração do projeto de reforma administrativa e normativa da Pol cia
Civil
2. Monitoração da proposta interinstitucional de regularização da incineração
de substâncias entorpecentes
3. Acompanhamento das aç es da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção
e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) com reflexo imediato na atuação das
Promotorias
V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 01 | Aç es 01 e 03

META
MONITORAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL
PRISIONAL E PENITENCIÁRIA

0

UNIDADES PRISIONAIS E PENITENCIÁRIAS

Objetivo
Monitorar a pol tica afeta ao sistema prisional e penitenciário
Atividades principais
1. Monitoração dos problemas afetos às unidades penitenciárias de regime
fechado
2. Monitoração do processo de implantação de unidades de progressão
3. Monitoração da transpar ncia da gestão das verbas relacionadas ao Fundo
Penitenciário estadual
4. Monitoração dos problemas afetos à inobservância de critérios para
realização de mutir es carcerários

Projeto estrat gico prioritário
Fiscalização do planejamento estadual prisional e penitenciário
Atividades prioritárias
Monitoração das tratativas referentes às cláusulas do planejamento
prisional e penitenciário
Monitoração da redução gradativa da população custodiada em
carceragens de DEPOL s
Monitoração do processo de incorporação de unidades prisionais
Monitoração das judicializaç es e procedimentos em matéria prisional
Acompanhamento da pol tica institucional afeta às facç es prisionais

V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 01 | Ação 03
Diretriz 02 | Aç es 01 e 03
Principais Estrat gias e A
Acompanhar

propostas

es Setoriais cf. Planejamento MPPR
normativas

de

pol tica

criminal

de

cunho

orçamentário;
Monitorar a execução orçamentária e os investimentos na pol tica
prisional;
Atuação

ministerial

planejada

que

dimensione

a

extensão

dos

problemas prisionais e penitenciários;
Fiscalização da transpar ncia e confiabilidade dos dados prisionais;
Monitorar o processo de incorporação relacionado à transmissão de
setores de carceragem;
Monitorar a execução de pol ticas p blicas na área prisional, com aç es
concretas que prevejam objetivos e metas.

META
MONITORAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL
PRISIONAL E PENITENCIÁRIA

0
MEDIDAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO
ABERTO E SEMIABERTO
Objetivo
Monitorar a pol tica das medidas de cumprimento de pena em meio aberto e
semiaberto
Atividades principais
1. Monitoração dos problemas afetos à pol tica do monitoramento eletr nico
2. Monitoração dos problemas afetos às unidades penitenciárias de regime
semiaberto
V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 02 | Ação 01
Diretriz 02 | Ação 03

0

POLÍTICA DE REINSERÇÃO SOCIAL

Objetivo
Monitorar a pol tica de fomento à reinserção social
Atividades principais
1. Monitoração das atividades de fomento ao fortalecimento dos Conselhos da
Comunidade
2. Monitoração do processo de implantação de Escrit rios e Complexos Sociais
V nculo com Planejamento Estrat gico MPPR (área criminal)
Diretriz 02 | Aç es 02 e 03

EIXO DE ATIVIDADE EXECUTÓRIA
META 6: FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE REDESENHO
DAS VISITAS DE CONTROLE CONCENTRADO DA
ATIVIDADE POLICIAL

09

VISITAS DE CONTROLE EXTERNO
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D e
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ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA
10
RESPONSABILIZAÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo
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ANEXO
Análise individualizada do vínculo das
Iniciativas do CAOP/GAESP com as Estratégias do
Planejamento do MPPR (2019-2029)

INICIATIVA CAOP-GAESP 1 | SUBSÍDIOS QUALIFICADOS
(Objetivo Estratégico 8 | Diretriz 1)

OE-8, D-1 | Ação 1 | Atuar em prol da atividade persecutória qualificada e planejada
Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Coordenar atividades de aperfeiçoamento persecutório por meio da idealização e
organização de Grupos de Pesquisa, Oficinas e Eventos de capacitação
Idealizar e subsidiar a elaboração de Protocolos de Atuação funcional que auxiliem na
definição de prioridades de atuação seletiva que permitam maior efetividade na atuação
ministerial

Ações setoriais internas Escola Superior/CEAF:
-

Incentivar e auxiliar a realização de Grupos de Pesquisa, Oficinas e Eventos de capacitação
e aperfeiçoamento de membros e servidores
Incentivar a auxiliar a promoção de atividades de capacitação que oportunizem a
participação de membros e servidores do interior do Estado

OE-8, D-1 | Ação 3 | Atuar no âmbito da prevenção da criminalidade e da fiscalização do
planejamento de políticas de segurança pública
Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Promover a articulação entre unidades ministeriais com foco na otimização da atuação
ministerial planejada
Coordenar atividades de aperfeiçoamento persecutório por meio da idealização e
organização de Grupos de Pesquisa, Oficinas e Eventos de capacitação

Ações setoriais internas Escola Superior/CEAF:
-

Incentivar e auxiliar a realização de Grupos de Pesquisa, Oficinas e Eventos de capacitação
e aperfeiçoamento de membros e servidores
Incentivar a auxiliar a promoção de atividades de capacitação que oportunizem a
participação de membros e servidores do interior do Estado

INICIATIVA CAOP-GAESP 2 | EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO
(Objetivo Estratégico 8 | Diretriz 1)

OE-8, D-1 | Ação 1 | Atuar em prol da atividade persecutória qualificada e planejada
Estratégias:
-

Aperfeiçoar o controle externo da atividade policial em prol da maior eficácia da atuação
criminal
Impulsionar a racionalização da atuação criminal, a partir de critérios objetivos de
priorização que observem o impacto social da atuação, resguardando o uso de métodos
negociais à criminalidade de médio e pequeno potencial ofensivo

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Idealizar e subsidiar a elaboração de Protocolos de Atuação funcional que auxiliem na
definição de prioridades de atuação seletiva que permitam maior efetividade na atuação
ministerial

Ações setoriais internas Subplan:
-

Desenvolver plataformas de gestão procedimental em prol da eficácia da atuação
ministerial criminal

Ações setoriais externas TJPR, SESP/PR (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica), COAF,
CADE, CGU, TCE:
-

Promover ações integradas entre os órgãos responsáveis pelas políticas de prevenção e
repressão de crimes

OE-8, D-1 | Ação 2 | Atuar no âmbito da atenção às vítimas de crimes
Estratégias:
-

Fomentar a proteção dos direitos das vítimas de crimes, inclusive do direito à rápida
restituição e reparação do dano decorrente do crime praticado

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Subsidiar orientações acerca de procedimentos a serem adotados na reparação dos
danos materiais e morais das vítimas e familiares em investigações, processos e acordos
celebrados com sua mediação ou participação

Ações setoriais internas Iniciativas PJ’s:
-

-

Assegurar a participação efetiva da vítima na fase persecutória, seja por meio da
materialização dos direitos de serem ouvidas, de restituição de bens, de apresentarem
elementos de prova, de serem notificadas de decisões importantes no curso do processo
e, notadamente, do ingresso e saída do autor do fato da prisão
Atentar para a viabilidade de pleitos expressos da fixação de valor mínimo para reparação
dos danos materiais e morais causados pela infração penal em prol das vítimas

OE-8, D-1 | Ação 3 | Atuar no âmbito da prevenção da criminalidade e da fiscalização do
planejamento de políticas de segurança pública
Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Promover a integração e articulação com órgãos de Segurança Pública do Estado
Promover a articulação entre unidades ministeriais com foco na otimização da atuação
ministerial planejada

Ações setoriais internas Subplan:
-

Consolidar a implantação de ferramentas de gestão de sistema de informações
estratégicas voltadas a subsidiar a tomada de decisão no âmbito ministerial criminal

Ações setoriais externas SESP/PR (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica), ENCCLA,
GNCCRIM, CNMP, TCE:
-

Promover ações integradas entre os órgãos responsáveis pelas políticas de prevenção e
repressão de crimes

INICIATIVA CAOP-GAESP 3 | PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO
(Objetivo Estratégico 8 e 9 | Diretrizes 1 e 2)

OE-8, D-1 | Ação 1 | Atuar em prol da atividade persecutória qualificada e planejada
Estratégias:
-

Consolidar a atuação persecutória planejada e integrada, a partir de diagnósticos que
dimensionem a extensão dos problemas político criminais
Aperfeiçoar a atividade de inteligência investigativa criminal
Implementar fluxos e rotinas de atividade voltadas a evitar solução de continuidade em
persecuções de maior expressão
Intensificar a atuação no âmbito da macrocriminalidade e da criminalidade organizada
Aprimorar a atividade persecutória financeira e patrimonial, em especial em delitos que
envolvam macrocriminalidade e da criminalidade organizada

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Subsidiar a definição das estratégias institucionais voltadas à atuação persecutória
qualificada e planejada
Promover a articulação institucional e interinstitucional com foco na otimização da
atuação ministerial criminal planejada
Fomentar a racionalização da atuação criminal, subsidiando a definição de critérios
objetivos que permitam a priorização a atividade
Subsidiar o desenvolvimento de plataformas de gestão procedimental em prol da eficácia
da atuação ministerial criminal

Ações setoriais internas Subplan:
-

-

Subsidiar o estabelecimento de uma atuação integrada entre as unidades ministeriais
(Promotorias, GAECO, GAESP, GEPATRIA, GAEMA, CAEX, CAOPs - Criminal; Patrimônio
Público; Ordem Tributária) e entre estas e órgãos externos (SESP, TJPR, COAF, CADE, CGU
etc.)
Aprimorar a estrutura organizacional e de gestão de processos e métodos de trabalho,
procedimentos e rotinas de órgãos e unidades ministeriais de atuação criminal
Desenvolver plataformas de gestão procedimental em prol da eficácia da atuação
ministerial criminal
Fortalecer a estrutura das unidades, mediante a qualificação do fluxo de atendimento e
aprimoramento do suporte tecnológico

Ações setoriais internas Iniciativas PJ’s:
-

Implementar uma sistemática de gestão investigatória que imprima maior eficácia na
atividade persecutória
Aperfeiçoar o fluxo de diligências investigativas a partir da aferição de sua efetiva
necessidade e pertinência
Resguardar, nos limites da sua atuação, cautelas necessárias nos pedidos periciais e na
cadeia de custódia, imprimindo maior efetividade na persecução penal

Ações setoriais externas TJPR, SESP/PR (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica), COAF,
CADE, CGU, TCE:
-

Articular em prol de medidas de aprimoramento das investigações criminais
Articular em prol do acesso ministerial aos sistemas de informação gerenciados pelos
órgãos de segurança pública

OE-8, D-1 | Ação 3 | Atuar no âmbito da prevenção da criminalidade e da fiscalização do
planejamento de políticas de segurança pública
Estratégias:
-

Consolidar o compartilhamento de dados estratégicos para a atuação ministerial
criminal

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Promover a integração e articulação com órgãos de Segurança Pública do Estado
Atuar em prol do aprimoramento e monitoramento dos sistemas de informação

Ações setoriais internas Subplan:
-

Consolidar a implantação de ferramentas de gestão de sistema de informações
estratégicas voltadas a subsidiar a tomada de decisão no âmbito ministerial criminal
Aprimorar as relações com outros poderes constituídos, instituições e organizações
sociais para viabilizar alianças estratégicas que, além de guardarem pertinência com as
funções do Ministério Público, possibilitem o desenvolvimento de ações conjuntas, o
intercâmbio de experiências e o aprimoramento da ação institucional criminal

Ações setoriais externas SESP/PR (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica), ENCCLA,
GNCCRIM, CNMP, TCE:
-

Fomentar a implementação da política de segurança pública e de compartilhamento de
dados e informações com entidades articuladas de forma estratégica

OE-9, D-2 | Ação 1 | Atuar para a efetividade do cumprimento de penas em meio aberto e de
medidas alternativas
Ações setoriais externas CNPCP, SESP, TJPR, TCE, COTRANSP da Regional I - Curitiba, COTRANSP
Estadual, GMF-PR:
-

Atuar em prol do compartilhamento contínuo de dados e informações prisional e
penitenciária
Assegurar a integração e interoperabilidade dos sistemas de controle utilizados no Estado
Assegurar o acesso aos sistemas de monitoração eletrônica ao Ministério Público como
apoio a sua atividade-fim

OE-9, D-2 | Ação 2 | Atuar para o fomento da reinserção social
Ações setoriais externas SESP, TJPR, TCE, DEPEN, Complexos Sociais, Feccompar, Universidades,
Gestores Municipais, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Saúde e Assistência
Social, Patronatos:
-

Assegurar a integração e interoperabilidade dos sistemas de controle utilizados no Estado

OE-9, D-2 | Ação 3 | Intensificar a fiscalização do planejamento estadual da política prisional
e penitenciária
Estratégias:
-

Consolidar uma atuação ministerial planejada e integrada, a partir de diagnósticos que
dimensionem a extensão dos problemas prisionais e penitenciários
Impulsionar a fiscalização da transparência e confiabilidade dos dados prisionais e
penitenciários, consolidando seu contínuo compartilhamento entre todos os órgãos que
atuam na justiça criminal

Ações setoriais externas SESP, DEPEN, CED/FUPEN, TJPR, TCE, Conselhos da Comunidade,
Conselho Penitenciário; Departamentos Penitenciários, Patronato, Defensoria Pública,
COTRANSP's:
-

Articular em prol do compartilhamento de dados e informações atualizadas, mediante
adequação dos bancos de dados estaduais e desenvolvimento de sistema eletrônico
integrado

INICIATIVA CAOP-GAESP 4 | POLÍTICAS DE SEGURANÇA
(Objetivo Estratégico 8 e 9 | Diretrizes 1 e 2)

OE-8, D-1 | Ação 1 | Atuar em prol da atividade persecutória qualificada e planejada
Estratégias:
-

Consolidar a atuação persecutória planejada e integrada, a partir de diagnósticos que
dimensionem a extensão dos problemas político criminais

Ações setoriais internas Iniciativas PJ’s:
-

Resguardar, nos limites da sua atuação, cautelas necessárias nos pedidos periciais e na
cadeia de custódia, imprimindo maior efetividade na persecução penal

Ações setoriais externas TJPR, SESP/PR (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica), COAF,
CADE, CGU, TCE:
-

Articular em prol de medidas de aprimoramento das investigações criminais
Articular em prol do acesso ministerial aos sistemas de informação gerenciados pelos
órgãos de segurança pública
Atuar em prol da integração e normatização do inquérito policial eletrônico

OE-8, D-1 | Ação 3 | Atuar no âmbito da prevenção da criminalidade e da fiscalização do
planejamento de políticas de segurança pública
Estratégias:
-

Promover integração e articulação interinstitucional em prol da segurança pública
Impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos das políticas de segurança pública

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Acompanhar propostas normativas de política criminal, estando nelas incluídas aquelas
de cunho orçamentário (LOA, LDO, PPA) e de planejamento
Promover a integração e articulação com órgãos de Segurança Pública do Estado

Ações setoriais internas Subplan:
-

Aprimorar as relações com outros poderes constituídos, instituições e organizações
sociais para viabilizar alianças estratégicas que, além de guardarem pertinência com as
funções do Ministério Público, possibilitem o desenvolvimento de ações conjuntas, o
intercâmbio de experiências e o aprimoramento da ação institucional criminal

Ações setoriais internas Iniciativas pela PJ’s:
-

Atuar em prol da integração dos órgãos de segurança pública das respectivas localidades

Ações setoriais externas SESP/PR (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica), ENCCLA,
GNCCRIM, CNMP, TCE:
-

Fomentar a implementação da política de segurança pública e de compartilhamento de
dados e informações com entidades articuladas de forma estratégica

OE-9, D-2 | Ação 1 | Atuar para a efetividade do cumprimento de penas em meio aberto e de
medidas alternativas
Ações setoriais externas CNPCP, SESP, TJPR, TCE, COTRANSP da Regional I - Curitiba, COTRANSP
Estadual, GMF-PR:
-

Monitorar a execução orçamentária e os investimentos na política de segurança pública
e prisional e penitenciária

OE-9, D-2 | Ação 3 | Intensificar a fiscalização do planejamento estadual da política prisional
e penitenciária
Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Subsidiar intervenções da Procuradoria-Geral de Justiça junto a órgãos estaduais de
segurança pública e de cunho prisional e penitenciário

INICIATIVA CAOP-GAESP 5 | ESTRATÉGIAS, PROJETOS E PROPOSTAS
(Objetivo Estratégico 8 | Diretriz 1)

OE-8, D-1 | Ação 1 | Atuar em prol da atividade persecutória qualificada e planejada
Estratégias:
-

Aperfeiçoar a atividade de inteligência investigativa criminal
Intensificar a atuação no âmbito da macrocriminalidade e da criminalidade organizada
Aprimorar a atividade persecutória financeira e patrimonial, em especial em delitos que
envolvam macrocriminalidade e da criminalidade organizada

OE-8, D-1 | Ação 3 | Atuar no âmbito da prevenção da criminalidade e da fiscalização do
planejamento de políticas de segurança pública
Estratégias:
-

Acompanhar estratégias e projetos de política criminal estadual

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Acompanhar estratégias nacionais e estaduais de política criminal
Acompanhar propostas normativas de política criminal, estando nelas incluídas aquelas
de cunho orçamentário (LOA, LDO, PPA) e de planejamento

INICIATIVA CAOP-GAESP 6 | SISTEMA PRISIONAL E PENITENCIÁRIO
(Objetivo Estratégico 8 e 9 | Diretrizes 1 e 2)

OE-8, D-1 | Ação 3 | Atuar no âmbito da prevenção da criminalidade e da fiscalização do
planejamento de políticas de segurança pública
Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Acompanhar propostas normativas de política criminal, estando nelas incluídas aquelas
de cunho orçamentário (LOA, LDO, PPA) e de planejamento

OE-9, D-2 | Ação 1 | Atuar para a efetividade do cumprimento de penas em meio aberto e de
medidas alternativas
Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Monitorar a realização dos mutirões carcerários no Estado do Paraná, apresentando
subsídios à Procuradoria-Geral de Justiça que levem ao aperfeiçoamento da forma de
participação do MPPR

Ações setoriais externas CNPCP, SESP, TJPR, TCE, COTRANSP da Regional I - Curitiba, COTRANSP
Estadual, GMF-PR:
-

Monitorar a execução orçamentária e os investimentos na política de segurança pública
e prisional e penitenciária
Aprimorar a fiscalização dos mutirões carcerários realizados no Estado, evitando
inconsistências e desvirtuamentos na finalidade do instrumento

OE-9, D-2 | Ação 3 | Intensificar a fiscalização do planejamento estadual da política prisional
e penitenciária
Estratégias:
-

Consolidar uma atuação ministerial planejada e integrada, a partir de diagnósticos que
dimensionem a extensão dos problemas prisionais e penitenciários
Impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos nas políticas estaduais prisional e
penitenciária, bem como nas unidades daí correlatas
Impulsionar a fiscalização dos recursos relacionados ao Fundo Penitenciário Estadual
Fomentar articulação institucional e interinstitucional visando o combate às facções
criminosas e enfrentamento ao crime organizado vinculadas ao sistema prisional
Monitorar a política estadual de execução penal, a partir de um modelo de gestão e de
governança

-

Impulsionar a fiscalização da transparência e confiabilidade dos dados prisionais e
penitenciários, consolidando seu contínuo compartilhamento entre todos os órgãos que
atuam na justiça criminal
Monitoramento das informações relacionadas à população custodiada em Unidades
Prisionais de Delegacias do Estado do Paraná em prol de uma atuação ministerial
planejada
Monitorar problemas relacionados às unidades do sistema penitenciário do Estado do
Paraná
Monitorar a política estatal relativa às unidades prisionais de regime fechado e
semiaberto no Estado do Paraná, e relacionada às carceragens de Delegacias de Polícia

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Subsidiar a atuação planejada dos órgãos de execução, que permita a contínua e
gradativa redução da população prisional de carceragens de Delegacias de Polícia
Subsidiar intervenções da Procuradoria-Geral de Justiça junto a órgãos estaduais de
segurança pública e de cunho prisional e penitenciário
Diagnosticar as debilidades da política pública estadual na seara prisional e penitenciária;
Monitorar o processo de incorporação relacionado à transmissão de setores de
carceragem temporárias de Delegacias de Polícia para o Departamento penitenciário do
Estado
Monitorar o processo de expansão, estruturação e uniformização das unidades de
progressão no Estado do Paraná

Ações setoriais externas SESP, DEPEN, CED/FUPEN, TJPR, TCE, Conselhos da Comunidade,
Conselho Penitenciário; Departamentos Penitenciários, Patronato, Defensoria Pública,
COTRANSP's:
-

Atuar em prol do constante monitoramento da execução orçamentária e da transparência
na gestão dos recursos
Monitora a execução de políticas públicas na área prisional, com ações concretas e
detalhadas que prevejam objetivos e metas que permitam transparência no
acompanhamento das ações governamentais
Fortalecimento do plano de ação voltado ao gradativo esvaziamento da população
prisional de carceragens de Delegacias de Polícia do Estado;
Atuar em prol da uniformização das implantações de pessoas privadas da liberdade no
Sistema Penitenciário do Estado do Paraná

INICIATIVA CAOP-GAESP 7 | MEDIDAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO E SEMIABERTO
(Objetivo Estratégico 9 | Diretriz 2)

OE-9, D-2 | Ação 1 | Atuar para a efetividade do cumprimento de penas em meio aberto e de
medidas alternativas
Estratégias:
-

Fomentar uma política pública estadual consistente no tocante à população prisional de
regime semiaberto
Intensificar a fiscalização da política estatal relacionada à monitoração eletrônica, bem
como da operacionalização das Centrais de Monitoramento Eletrônico

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Monitorar a política estatal relativa às unidades prisionais de regime semiaberto no
Estado do Paraná
Monitorar a realização dos mutirões carcerários no Estado do Paraná, apresentando
subsídios à Procuradoria-Geral de Justiça que levem ao aperfeiçoamento da forma de
participação do MPPR
Intensificar a fiscalização da política estatal relativa à monitoração eletrônica
Promover a interlocução com órgãos externos para discussão de temas afetos ao
cumprimento de pena em meio aberto e medidas alternativas buscando ações articuladas
e integradas

Ações setoriais externas CNPCP, SESP, TJPR, TCE, COTRANSP da Regional I - Curitiba, COTRANSP
Estadual, GMF-PR:
-

-

Aprimorar a fiscalização dos mutirões carcerários realizados no Estado, evitando
inconsistências e desvirtuamentos na finalidade do instrumento
Garantir a tempestividade da comunicação de violações no uso da tornozeleira eletrônica,
bem como a comunicação integral dos fatos ensejadores de revogação da medida ou
modificação de suas condições
Garantir a tempestividade da comunicação de violações no uso da tornozeleira eletrônica,
bem como a comunicação integral dos fatos ensejadores de revogação da medida ou
modificação de suas condições

OE-9, D-2 | Ação 3 | Intensificar a fiscalização do planejamento estadual da política prisional
e penitenciária
Estratégias:
-

Monitorar a política estatal relativa às unidades prisionais de regime fechado e
semiaberto no Estado do Paraná, e relacionada às carceragens de Delegacias de Polícia

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Consolidar uma atuação institucional eficaz na fiscalização do monitoramento eletrônico

Ações setoriais externas SESP, DEPEN, CED/FUPEN, TJPR, TCE, Conselhos da Comunidade,
Conselho Penitenciário; Departamentos Penitenciários, Patronato, Defensoria Pública,
COTRANSP's:
-

Monitora a execução de políticas públicas na área prisional, com ações concretas e
detalhadas que prevejam objetivos e metas que permitam transparência no
acompanhamento das ações governamentais

INICIATIVA CAOP-GAESP 8 | POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL
(Objetivo Estratégico 9 | Diretriz 2)

OE-9, D-2 | Ação 2 | Atuar para o fomento da reinserção social
Estratégias:
-

Consolidar a atuação em prol do fortalecimento dos Conselhos da Comunidade do Estado
do Paraná
Atuar em prol da fiscalização da correta aplicação dos recursos de prestações pecuniárias
e execução de projetos voltados à assistência ao egresso e seus familiares
Intensificar a atuação em prol da atenção ao egresso

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Fomentar a contínua regularização normativa dos Conselhos da Comunidade do Estado
do Paraná
Monitorar atividades de fomento à reinserção social em âmbito estadual
Acompanhar das atividades voltadas ao fortalecimento dos Conselhos da Comunidade do
Estado do Paraná

Ações setoriais internas Iniciativas PJ’s:
-

Fomentar o fortalecimento do Conselho da Comunidade da localidade
Monitorar atividades de fomento à reinserção social em âmbito local

Ações setoriais externas SESP, TJPR, TCE, DEPEN, Complexos Sociais, Feccompar, Universidades,
Gestores Municipais, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Saúde e Assistência
Social, Patronatos:
-

Implementar projetos que visem a reinserção do egresso na sociedade, evitando a
reincidência e promovendo a recolocação no mercado de trabalho
Aprimorar espaços de assistência aos egressos

OE-9, D-2 | Ação 3 | Intensificar a fiscalização do planejamento estadual da política prisional
e penitenciária
Ações setoriais internas Iniciativas PJ’s:
-

Atuar em prol do fortalecimento dos Conselhos da Comunidade local, bem como fiscalizar
sua atuação e a aplicação dos recursos oriundos das prestações pecuniárias.

Ações setoriais externas SESP, DEPEN, CED/FUPEN, TJPR, TCE, Conselhos da Comunidade,
Conselho Penitenciário; Departamentos Penitenciários, Patronato, Defensoria Pública,
COTRANSP's:
-

Monitorar a execução de políticas públicas na área prisional, com ações concretas e
detalhadas que prevejam objetivos e metas que permitam transparência no
acompanhamento das ações governamentais

INICIATIVA CAOP-GAESP 9 | VISITAS DE CONTROLE EXTERNO
(Objetivo Estratégico 8 | Diretriz 1)

OE-8, D-1 | Ação 1 | Atuar em prol da atividade persecutória qualificada e planejada
Estratégias:
-

Aperfeiçoar o controle externo da atividade policial em prol da maior eficácia da atuação
criminal

OE-8, D-1 | Ação 3 | Atuar no âmbito da prevenção da criminalidade e da fiscalização do
planejamento de políticas de segurança pública
Estratégias:
-

Promover integração e articulação interinstitucional em prol da segurança pública
Impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos das políticas de segurança pública

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Promover a integração e articulação com órgãos de Segurança Pública do Estado

Ações setoriais internas Subplan:
-

Aprimorar as relações com outros poderes constituídos, instituições e organizações
sociais para viabilizar alianças estratégicas que, além de guardarem pertinência com as
funções do Ministério Público, possibilitem o desenvolvimento de ações conjuntas, o
intercâmbio de experiências e o aprimoramento da ação institucional criminal

Ações setoriais internas Iniciativas pela PJ’s:
-

Atuar em prol da integração dos órgãos de segurança pública das respectivas localidades

Ações setoriais externas SESP/PR (Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica), ENCCLA,
GNCCRIM, CNMP, TCE:
-

Fomentar a implementação da política de segurança pública e de compartilhamento de
dados e informações com entidades articuladas de forma estratégica

INICIATIVA CAOP-GAESP 10 | RESPONSABILIZAÇÃO NA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA
(Objetivos Estratégicos 8 e 9 | Diretrizes 1 e 2)

OE-8, D-1 | Ação 1 | Atuar em prol da atividade persecutória qualificada e planejada
Estratégias:
-

Intensificar a atuação no âmbito da macrocriminalidade e da criminalidade organizada
Aprimorar a atividade persecutória financeira e patrimonial, em especial em delitos que
envolvam macrocriminalidade e da criminalidade organizada

OE-9, D-2 | Ação 1 | Atuar para a efetividade do cumprimento de penas em meio aberto e de
medidas alternativas
Estratégias:
-

Intensificar a fiscalização da política estatal relacionada à monitoração eletrônica, bem
como da operacionalização das Centrais de Monitoramento Eletrônico

Ações setoriais internas CAOP/GAESP:
-

Intensificar a fiscalização da política estatal relativa à monitoração eletrônica

OE-9, D-2 | Ação 3 | Intensificar a fiscalização do planejamento estadual da política prisional
e penitenciária
Estratégias:
-

Impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos nas políticas estaduais prisional e
penitenciária, bem como nas unidades daí correlatas
Monitorar problemas relacionados às unidades do sistema penitenciário do Estado do
Paraná
Monitorar a política estatal relativa às unidades prisionais de regime fechado e
semiaberto no Estado do Paraná, e relacionada às carceragens de Delegacias de Polícia

