
PROCEDIMENTO INTERNO DE COMISSÃO Nº 0.00.000.000023/2018-51

DESPACHO

I – RELATÓRIO

 Trata-se  de  Procedimento  Interno  de  Comissão  (PIC)  instaurado  com  o

propósito  de  acompanhar  o  cumprimento,  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná

(MP/PR), do disposto na Resolução CNMP n° 20, de 28 de maio de 2007, notadamente o que

preconiza o artigo 4º, I, e 6º, in verbis:

 

Art. 4º, I visitas ordinárias nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro e, quando
necessárias,  a  qualquer  tempo,  visitas  extraordinárias,  em repartições  policiais,  civis  e
militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de
atribuição.

Art. 6º Nas visitas de que trata o artigo 4º, inciso I, desta Resolução, o órgão do Ministério
Público lavrará relatório respectivo, a ser enviado à validação da Corregedoria Geral da
respectiva unidade do Ministério Público, mediante sistema informatizado disponível no
sítio do CNMP, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente à  visita,  consignando todas as
constatações  e  ocorrências,  bem  como  eventuais  deficiências,  irregularidades  ou
ilegalidades  e  as  medidas  requisitadas  para  saná-las,  sem  prejuízo  de  que,  conforme
estabelecido em atos normativos próprios, cópias sejam enviadas para outros órgãos com
atuação  no  controle  externo  da  atividade  policial,  para  conhecimento  e  providências
cabíveis no seu âmbito de atuação.

   Registra-se que,  mesmo de caráter  não exaustivo,  o formulário consigna as

principais  constatações  e  ocorrências  da  unidade  policial,  bem  como  qualifica  eventuais

deficiências,  irregularidades ou ilegalidades e  informa as  respectivas medidas  requisitadas

para saneá-las.

Para além do encaminhamento à Corregedoria Nacional de relatório semestral

acerca do atendimento da norma pelas unidades e ramos ministeriais, nos termos do § 8º do

art. 6º da dita Resolução, a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade

Policial  e Segurança Pública (CSP) procede à consolidação de dados importantes sobre a

realidade  da  atividade  policial  e  afins  e  os  publica  por  meio  do  instrumento  Business

Intelligence  (BI),  com  o  objetivo  de  servir  de  instrumento  para  formulação  de  políticas
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institucionais e públicas sobre o tema.

Em razão do exposto, a partir do trabalho de monitoramento do cumprimento

da  aludida  Resolução,  desenvolvido  pela  CSP/CNMP,  observou-se  que  o  MP/PR  vinha

apresentando  baixo  índice  de  observância  à  norma,  conforme  se  infere,  a  título

exemplificativo,  da  tabela  abaixo e  dos  Relatórios  de  Envio  de  Formulários  extraídos  do

Sistema de Resoluções (anexo) referentes às delegacias de polícia civil:

CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 20/2007 PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DO PARANÁ

ANO 2016 ANO 2017

1º período 2º período 1º período 2º período

Delegacias

cadastradas

Delegacias

não

visitadas

Delegacias

cadastradas

Delegacias

não

visitadas

Delegacias

cadastradas

Delegacias

não

visitadas

Delegacias

cadastradas

Delegacias

não

visitadas

492 310 493 315 494 302 496 317

Diante de tal cenário, concluiu-se necessário instaurar o PIC sob análise, para

acompanhar  as providências  adotadas  pelo MP/PR voltadas ao atendimento da Resolução

CNMP nº  20/2007. Nesse sentido,  expediu-se o Ofício n°  41/2018/CSP-CNMP, de 26 de

fevereiro de 2018, à aludida unidade ministerial,  requerendo-lhe prestar esclarecimentos a

respeito do tema em apreço. Não obstante, determinou-se a realização de visita institucional

desta Comissão ao Ministério Público local – Ofício n° 37, de 22 de fevereiro de 2018 – com

o objetivo de estreitar parcerias institucionais, perquirir boas práticas nas temáticas de sua

atuação e,  principalmente,  acompanhar  in  loco as  medidas  adotadas  pelo  Parquet  para  o

efetivo exercício do controle externo da atividade policial. Ato contínuo, mediante o Ofício n°

55, de 12 de março de 2018, enviou-se ao MP/PR documento contendo quesitos relacionados

ao controle difuso e concentrado da atividade policial e aos relatórios de visita a unidades

policiais.

Concernente  ao  cumprimento  da  Resolução  n°  20/2007,  apresentou-se  pelo

Ministério  Público  local  –  Protocolo  nº  4440/2018-CGMP,  de  21/03/2018 –  manifestação

exarada pelo promotor-corregedor, Marcelo Adolfo Rodrigues, nos seguintes termos:
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Inicialmente, cumpre delinear que estão em curso nesta CGMP os procedimentos 295/2015,
230/2017  e  2312017,  os  quais  visam  a  implementação  de  providências  para  fins  de
verificação do completo atendimento da Resolução nº 20 CNMP, principalmente no sentido
de realizar o levantamento e identificação de todas as unidades policiais que se encontram
em efetivo funcionamento no Estado do Paraná, de molde a verificar sua correta correlação
com o banco de dados de unidades policiais disponibilizado no Sistema de Resoluções [...],
bem como o processo de orientação dos membros e verificar eventuais desvios funcionais.
Nos autos de nº 295/2015, a fim de avaliar a existência de inconsistências de nomenclatura
e de existência de unidades nos registros do Sistema de Resoluções do CNMP, foi realizado
contato  com  a  Comissão  do  Sistema  Prisional  da  referida  entidade,  que  encaminhou
listagem completa das unidades policiais do Estado do Paraná que constariam de sua base
de dados, elaborando-se, na sequência, uma relação [...], discriminando individualmente as
unidades  policiais  com  relatórios  de  visita  enviados  e  não  enviados  no  período
correspondente.
Ainda,  naqueles  autos,  buscando  verificar  a  existência  de  unidades  policiais  que  não
estariam em funcionamento mas que ainda constariam dos registros do Conselho Nacional
do  Ministério  Público,  determinou-se  a  expedição  de  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de
Segurança Pública do Paraná para que remetesse relação discriminada de todas as unidades
policiais (civis, militares, de medicina legal e de perícia criminal), em funcionamento no
Estado do Paraná.
[...]
Tendo em vista a análise indicativa de que grande número dos casos de relatórios de visita
não apresentados decorria de incorreções de nomenclatura ou de não funcionamento da
unidade policial inserida no banco de dados do Sistema de Resoluções do CNMP, o Pedido
de Providência nº 231/2017-CGMP (que apura os relatórios pretéritos não apresentados)
restou suspenso, enquanto eram realizados esforços para atualização dos referidos registros,
objeto este do procedimento nº 230/2017-CGMP. [...].
Consoante se observa, a questão tratada já vem sendo objeto de análise e de estudos desta
CGMP em diversos  autos,  buscando, com o auxilio de outros órgãos da Administração
Superior, delimitar o espectro efetivo e real de unidades policiais e de perícia, quanto ao seu
nome e que realmente se encontram em funcionamento no Estado do Paraná, etapa esta
imprescindível  para que, então, fosse possível  ser  efetivamente realizada a cobrança de
relatórios não efetivados, bem como a orientação e fiscalização da atividade relativa ao
cumprimento da Resolução nº 20/2007 CNMP. [...].

Por seu turno, por intermédio do Ofício n° 083, de 2 de abril de 2018, o Centro

de  Apoio  de  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais

disponibilizou documento contendo o histórico de criação da unidade, a normativa estadual,

os projetos de atuação, o calendário de visitas, previstos no âmbito de um de seus projetos, e

outros documentos de referência que contribuem para contextualizar o ambiente institucional

em que foi criado o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP). Quanto

aos quesitos formulados, o MP/PR apresentou manifestação por intermédio do Ofício n° 75,

de 6 de junho de 2018.

Após a realização de visita institucional, ocorrida em abril de 2018, a unidade

ministerial em questão encaminhou o Ofício nº 56/2018 (fls. 150 a 166), em que requereu a
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implementação  de  projeto-piloto  voltado  à  reformulação  do  Fluxo  de  Atribuição

Ministerial de Controle Externo da Atividade Policial, desenvolvido pelo GAESP, cuja meta

seria a de, em síntese, reestruturar o exercício do controle externo da atividade policial por

meio de iniciativas que alcançassem melhores resultados, quer em termos de efetividade quer

em termos de uniformidade da atuação.

Para tanto, noticiava-se que o projeto não se limitava a desenvolver uma nova

metodologia  para  o  momento  da  realização  das  visitas  técnicas;  ao  contrário,  previa  o

delineamento de estratégias anteriores a ela e, também, posteriores.

De acordo com os proponentes, a primeira fase do projeto abrigava uma etapa

de diagnóstico das vantagens e desvantagens das visitas institucionais às delegacias. Dentre as

atividades previstas,  estariam incluídos: (i)  o desenho da logística;  (ii)  o mapeamento das

visitas;  (iii)  a  definição  do  cronograma  de  realização  das  inspeções;  (iv)  a  análise  dos

relatórios  anteriores,  com  a  aferição  dos  dados  positivos  e  negativos;  (v)  o  fomento  à

interlocução  com  os  órgãos  de  controle  interno  policial  e  (vi)  a  realização  das  visitas

ordinárias em 23 unidades policiais sob sua atribuição e, finalmente, (vii) a análise dos dados

colhidos nas visitas às unidades abaixo elencadas:

- 1º Distrito Policial e CIAC – Centro;

- 2º Distrito Policial;

- 3º Distrito Policial; 4º Distrito Policial;

- 5º Distrito Policial;

- 6º Distrito Policial;

- 7º Distrito Policial; 8º Distrito Policial e CIAC – Sul;

- 9º Distrito Policial;

- 10º Distrito Policial;

- 11º Distrito Policial;

- 12º Distrito Policial;

- 13º Distrito Policial;

- DEAM – Del. de Explosivos, Armas e Munições;

- DFR – Delegacia de Furtos e Roubos;

- Delegacia de Estelionato;
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- Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas;

- DFRV – Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos;

- DENARC – Divisão de Narcóticos;

- COPE – Centro de Operação do Polícias Especiais;

- IC – Instituto Criminalística;

- IML – Instituto Médico Legal;

- NUCIBER – Núcleo de Combate aos Ciber Crimes.

A  segunda  fase,  de  outro  lado, compreendia  a  reordenação  das  visitas

institucionais, vetorizando-as para a obtenção de dados que pudessem conduzir a um exercício

mais efetivo do controle externo. Sob esse viés, o projeto pretendia reformular a atividade

em tela,  diligenciando a obtenção prévia de dados junto às fontes primárias; realizando a

análise  estratégica  dos  números  coletados  durante  as  visitas;  e  induzindo  a  atuação  dos

promotores de Justiça no sentido de corrigir as deficiências encontradas.

Tem-se, pois, que o projeto tem a preocupação de propor um fluxo de atuação

ministerial distinto do existente, mais focado na obtenção de dados que possam redundar em

uma atuação do Ministério  Público que,  de fato,  propicie o aperfeiçoamento dos serviços

prestados pelos órgãos de polícia à população. É de se assinalar que o projeto apresentado se

harmoniza com dois outros em desenvolvimento no GAESP e que buscam a redução dos

índices  de  violência  no  Estado.  Assim,  focado  no  diagnóstico,  no  planejamento,  no

monitoramento  e  na  fiscalização  de  políticas  públicas,  o  Grupo  pretende  atuar  em  duas

dimensões:  a  primeira  estava  relacionada  com  o  zelo  pela  probidade  administrativa  na

atuação policial e dos demais órgãos de segurança pública, e a  outra  se conectava com a

busca pela maior eficácia e resolutividade da investigação.

Diante  do  escopo do projeto,  para  que  a  ação de reordenação do fluxo de

visitas com vistas à efetividade do controle externo fosse bem-sucedida, os integrantes do

GAESP reputaram  indispensável  o  sobrestamento  do  envio  dos  relatórios  da  Resolução

CNMP nº  20/2007  relativos  às  unidades  dantes  mencionadas, cujas  visitas  institucionais

semestrais estavam sob sua atribuição. Registraram que os dados relativos a cada um dos

campos previstos na normativa ficariam armazenados, não havendo risco de perda de sua
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série histórica.

À vista de tal solicitação e considerando a manifestação inserta nos autos às fls.

224 a 226, o pleito restou submetido ao colegiado da CSP, que o aprovou, em 5 de junho de

2018, em sua inteireza, nos seguintes termos:

Feitas tais considerações iniciais, foi passada à palavra ao Membro Auxiliar Antonio
Suxberger que, sobre o item i, relatou o percentual de cumprimento da Resolução
CNMP nº 20/2007 pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o que inclusive
ensejou a realização de visita institucional àquele Estado da Federação, para além da
situação  dos  presos  encarcerados  em  unidades  policiais.  Segundo  o  Membro
Auxiliar da CSP, tais pontos, entre outros, ensejaram a criação do Grupo de Atuação
Especializada  em Segurança  Pública  (GAESP),  a  partir  do qual  se  desenvolverá
projeto voltado à  Reformulação do Fluxo  de  Atribuição  Ministerial  de  Controle
Externo da Atividade Policial. Para isso, mencionou que foi solicitada a suspensão
das visitas às unidades policiais  1º Distrito Policial e CIAC – Centro; 2º Distrito
Policial;  3º  Distrito  Policial;  4º  Distrito  Policial;  5º  Distrito  Policial;  6º  Distrito
Policial; 7º Distrito Policial; 8º Distrito Policial e CIAC – Sul;  9º Distrito Policial;
10º Distrito Policial; 11º Distrito Policial; 12º Distrito Policial; 13º Distrito Policial;
DEAM – Del.  de Explosivos, Armas e Munições; DFR – Delegacia de Furtos e
Roubos; Delegacia de Estelionato; Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas; DFRV
– Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos; DENARC – Divisão de Narcóticos;
COPE – Centro de Operação do Polícias Especiais; IC – Instituto Criminalística;
IML – Instituto Médico Legal; e NUCIBER – Núcleo de Combate aos Ciber Crimes.
A medida, apontou o Dr. Antonio Suxberger, faz-se necessária para que o GAESP
elabore uma nova metodologia de visita a unidade policial, prevendo o delineamento
de estratégias anteriores a ela e também posteriores, que poderá, inclusive, permear a
atuação de todo o Ministério Público brasileiro. Diante do exposto, ressaltou que o
projeto foi recebido de maneira alvissareira pela Comissão, na medida em que, ao
ser  por  ela  acompanhada  pari  passu  de  forma  trimestral,  possibilitará  eventual
aperfeiçoamento da Resolução CNMP nº 20/2007. Dito isso, o Conselheiro Nacional
Lauro Machado citou a iniciativa no Estado do Goiás referente à criação do Centro
de Triagem, proposta com o objetivo de esvaziar de presos as delegacias, tendo, em
seguida, o Conselheiro Silvio Amorim enaltecido a possibilidade de diálogo que a
Comissão Prisional criou com reuniões periódicas de seu Colegiado, na medida em
que permite a construção de pautas positivas e da inserção de novos olhares sobre os
projetos da Comissão. Outrossim, registrou que, recentemente, participou do Prêmio
República e que uma Procuradora da República do Estado do Paraná mencionou a
premente necessidade de formulação de políticas públicas para mudança dos presos
em carceragens de polícia  e  de alteração da  Resolução CNMP nº  20/2007,  para
melhor aperfeiçoamento do controle externo da atividade policial desenvolvido pelo
Ministério  Público.  Sobre  o  cenário  do  Estado  do  Paraná,  citou  o  Conselheiro
Nacional  Fábio  Stica  que  a  situação  decorre  de  uma  política  governamental  de
manter pessoas presas em delegacias de polícia, mencionando a existência de Termo
de Ajustamento de Conduta. Feitos tais apontamentos,  os Conselheiros Nacionais
aprovaram, à unanimidade, o pedido da unidade ministerial, com acompanhamento
da execução do projeto, de forma trimestral, pela CSP.

Ato  contínuo,  a  CSP procedeu  ao  cadastro  de  período  de  inativação  das
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unidades elencadas pelo MP/PR, de modo a inativá-las até o dia 31 de dezembro de 2018,

com o acompanhamento da execução do projeto, de forma trimestral.

Por meio do Ofício nº 126/2018/CSP-CNMP, de 12 de junho de 2018, a CSP

remeteu para conhecimento e,  se o caso,  manifestação do MP/PR a versão preliminar  do

Relatório de Visita de Controle Externo da Atividade Policial – Paraná/2018. Em resposta,

mediante o Ofício nº 0804/18/GAB, de 29 de junho de 2018, a aludida unidade ministerial

submeteu à ciência da CSP os esclarecimentos prestados pelo Centro de Apoio Operacional

Criminal das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais, que se referiu,

especialmente, à relação ocupação x capacidade das carceragens de Delegacia de Polícia e

unidades do Sistema Prisional e ao baixo índice de cumprimento da Resolução nº 20/2007.

Após, conforme se extrai das folhas 266 e 267, o então presidente da CSP, para

fins de melhor acompanhar o Projeto Persecutório 2: Efetividade do Controle Externo da

Atividade Policial,  determinou a instauração de novo procedimento interno de comissão.

Contudo, verificou-se que a mencionada iniciativa permaneceu sendo acompanhada em sede

dos presentes autos.

Em  atenção  ao  Ofício  nº  56/2018,  subscrito  pelo  GAESP,  a  CSP,  por

intermédio do Ofício nº 146, de 30 de julho de 2018, informou ao MP/PR quanto à suspensão

da exigibilidade de apresentação dos relatórios da Resolução nº 20/2007, relativos às unidades

policiais  de  Curitiba,  em razão da consecução do  Projeto  Persecutório  2:  Efetividade do

Controle Externo da Atividade Policial; bem como solicitou informação atualizado sobre o

andamento do referido projeto.

Em observância ao pleito, o MP/PR remeteu pelo Ofício nº 1.021, de 24 de

agosto de 2018, a Manifestação nº 052 do GAESP, in verbis:

[...]
A partir das visitas realizadas às unidades policiais pelos membros deste Grupo de Atuação
Especializada  em  Segurança  Pública  no  mês  de  abril  deste  ano  de  2018  foram
confeccionados Relatórios de Visitas Técnicas referentes a cada unidade policial, os quais
foram registrados no âmbito do Procedimento Administrativo nº MPPR 0046.18.023342-4,
cujo  objeto  é  o  Acompanhamento  de  visitas  técnicas  de  controle  externo  da  atividade
policial. Deste modo, encontra-se sendo realizada efetiva depuração dos dados levantados
de cada unidade policial quando das visitas realizadas, de forma a elaborar uma proposta de
atuação no âmbito de cada unidade policial, bem como, a nível estadual, tão logo serão
promovidas medidas no âmbito do referido Procedimento Administrativo. Para além disso,
a  partir  das  visitas  realizadas  por  este  Grupo  de  Atuação  Especializada  em Segurança
Pública,  foi  elaborado  um  esboço  de  Proposta  de  um  Novo  Fluxograma  das  Visitas
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Técnicas de Controle Externo da Atividade Policial, o qual poderá, em momento futuro,
servir como um roteiro institucional para a atividade. Por fim, também no âmbito do citado
projeto e a partir das constatações por ocasião das visitas efetuadas pelo GAESP, deflagrou-
se projeto-piloto a fim de requalificar a atuação do Ministério Público na primeira fase da
persecução penal, para o qual foi instaurado o PA MPPR – 0046.18.109192-0. [...].

Posteriormente, a Corregedoria-Geral do MP/PR encaminhou à CSP o Ofício

nº 1868, 10 de outubro de 2018, complementado pelo Ofício nº 1878 de mesma data, instruído

(i) de pronunciamento da promotora corregedora Raquel Juliana Fulle e (ii) de solicitação de

inativação de unidades policiais constantes do referido documento, o que foi atendido por

meio do Despacho s/nº, de 23 de outubro de 2018, da CSP.

Por seu turno, mediante o Ofício nº 136, de 05 de dezembro de 2018, o GAESP

submeteu  à  CSP cópia  da  Resolução  nº  550/2018,  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do

MP/PR, a qual foi responsável pela instituição do nominado órgão; Plano Setorial de Ação do

Centro  de  Apoio  Operacional  da  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais

referentes ao ano de 2018; e diagnóstico realizado pelo MPPR, em novembro de 2018,  no

tocante às políticas públicas de segurança pública do Estado do Paraná.

Em 1º de abril de 2019, realizou-se a primeira reunião para a apresentação

dos resultados parciais do projeto, com a demonstração de i) diagnóstico das possibilidades

de aperfeiçoamento do fluxo atual que vem sendo adotado para fins de cumprimento das

vistorias previstas pela Resolução n. 20/2007 CNMP pelas Promotorias de Justiça, com suas

vantagens e pontos frágeis; ii) diretrizes que poderão pautar uma proposta de reanálise deste

fluxo,  com  especial  atenção  às  atividades  desenvolvidas  pelas  Promotorias  não  apenas

durante  as  vistorias,  mas  também em seu  momento  anterior  e  posterior;  e iii)  algumas

diretrizes  para  a  efetiva  reformulação  do  formulário  de  vistoria,  bem  como  daquelas

atividades nas quais esta atividade encontra-se inserida.

O  documento  entregue  na  oportunidade  desvelava  a  formulação  de  uma

metodologia própria para a realização das visitas técnicas, nos seguintes termos:

Assim é que se estabeleceu uma divisão das visitas em 3 momentos distintos: (i) pré-visita;
(ii)  visita;  (iii)  pós-visita.  Cada  uma  dessas  etapas  importa  numa  sequência  lógica  e
coordenada de tarefas de modo a permitir um controle do fluxo de informações, elaboração
de um material de apoio ao(s) membro(s) do Ministério Público que realizará(ão) a visita e
ulterior análise dos dados coletados.
Assim, confeccionou-se um fluxo das ações, que podem ser assim resumidas:
(i) Pré-visita:
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 Identificação da(s) unidade(s) de segurança pública a ser visitada; elaboração de
um calendário de visitas para o 1º semestre e para o 2º semestre;
 Ofício comunicando a data da visita à unidade, acompanhando do formulário de
visitas do CNMP para preenchimento;
 Uma semana antes da data agendada para a visita, verifica-se se houve resposta e
preenchimento do formulário;
 Recebida a resposta, a equipe elabora uma pré-análise do formulário, organizando
um relatório para o membro do Ministério Público com os principais itens a serem aferidos
com o responsável pela unidade na data da visita;
(i) Visita:
 Na  data  da  visita,  compete  ao  membro  do  Ministério  Público  identificar  a
autoridade responsável pela unidade e, na sua presença, iniciar a visita;
 Na hipótese de a autoridade responsável não estar presente deve ser solicitado o
contato a fim de informar a presença do membro do Ministério Público para a visita;
 A visita é dividida em dois momentos: (a) de início, realiza-se uma conversa com a
autoridade responsável,  sobre o histórico da unidade; questões  estruturais que afetam à
unidade;  atividades  procedimentais  da  unidade,  relacionadas  à  atividade-fim;  (b)  na
sequência,  efetua-se  uma  visita  às  instalações  na  unidade,  com  especial  ênfase  para  a
(in)existência de presos e a apreensão de bens;
 Imediatamente após a visita, o membro do Ministério Público elabora uma ementa
conclusiva, destacando resumidamente os principais aspectos da visita, pontos negativos e
positivos e boas práticas identificadas;
 A equipe realiza uma conferência dos dados fornecidos pela unidade após a visita,
podendo: (a) efetuar novo contato com a unidade no caso de dúvida/inconsistência das
informações  colhidas;  (b)  preencher  o  formulário  no  site  do  CNMP,  caso  existam
pendências/inconsistências ou na hipótese de terem elas sido sanadas;
(i) Pós-visita:
 São  identificadas  questões  emergenciais  que  demandam pronta  intervenção  do
Ministério Público, com referente a presos; bens apreendidos, etc. Tais pontos devem ser
objeto de pronta atuação da unidade responsável pelo controle externo da atividade policial,
ou encaminhamento a outra unidade do Ministério Público com atribuições para a doção de
medidas extrajudiciais ou judiciais;
 É realizada uma análise mais cuidadosa dos dados e informações colhidas pelo
formulário e pela visita, identificando questões estruturais e relacionadas a atividade-fim da
unidade que, embora não urgentes, reclamem atuação do Ministério Público em distinto
âmbito.

Para  além  disso,  como  um  importante  resultado  obtido  da  realização  do
projeto-piloto, tem-se a análise de questões estruturais estaduais da atividade policial, o que só
se tornou possível pela coleta e análise de dados, de forma conjunta, por um órgão central de
coordenação e formulação de política institucional, qual seja, o GAESP. Nesse ponto, cumpre
trazer à baila igualmente as considerações apresentadas pelo grupo:

(b) Não fosse a existência do GAESP e o projeto-piloto deflagrado em conjunto com a
Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
do CNMP, as informações de controle concentrado e difuso seriam enviadas ao CNMP para
posterior validação pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná,
sem que houvesse um processo de análise global dos dados coletados. Ou seja, haveria uma
pulverização dessas informações, decorrência natural do quanto previsto pela Resolução nº
20/2007 (art. 3º), que torna voluntária a existência de um órgão central de coordenação e
formulação  de  uma política  institucional  a  partir  da  coleta  e  análise  dos  dados.  Logo,
questões estruturais como a falta de pessoa e a necessidade de se propor uma reestruturação
dos Distritos Policiais de Curitiba sob a Chefia da Divisão Policial  da Capital  somente
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foram  identificadas  pelo  fato  de  o  GAESP  realizar  todas  as  visitas  e,  de  forma
concomitante, concentrar a análise dos dados.

Em arremate conclusivo sobre a realização das visitas ordinárias a delegacias

de polícia, aduziu o GAESP que:

(i) o  relatório  das  visitações  ordinárias  aos  órgãos  de  segurança  pública  contém
informações relacionadas à tutela coletiva da segurança pública – uma das vertentes do que
se convencionou denominar de controle concentrado da atividade policial – e ao controle
difuso da atividade policial;
(ii)  é recomendável que as visitas ordinárias tenham seu objeto delimitado a coletar
informações referentes a tutela coletiva da segurança pública, seja em razão da fragilidade e
falta de uniformidade das bases de dados das unidades policiais, seja porque, no âmbito do
Ministério Público, não haverá uma correspondência entre a unidade incumbida das visitas
ordinárias e aquelas com atribuições para o controle difuso da atividade policial;
(iii) A coleta de dados para a tutela difusa da segurança pública deve ter por objeto a
estrutura das unidades e a existência de meios e instrumentos suficientes à consecução de
suas atividades. O emprego de uma metodologia adequada é essencial para que as visitas
tenham efetividade e para a identificação de que as deficiências estruturais locais podem ser
o retrato de uma política pública estadual ou regional;
(iv) o  Ministério  Público  deve  estar  estruturado  para  que  consiga  atuar  de  forma
coordenada para o enfrentamento dos problemas estruturais identificados nas visitas, em
nível  local,  regional  e  estadual,  otimizando  sua  atuação  a  partir  um  planejamento
institucional para a tutela coletiva da segurança pública.

Apresentados os referidos resultados parciais do projeto, o GAESP solicitou à

Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública,

por  meio  do  Ofício  nº  58/2019,  a  prorrogação  do  projeto-piloto,  com  o  consequente

sobrestamento  do  envio  dos  Relatórios  das  Visitas  Técnicas  às  unidades  listadas  pela

Resolução nº 1.143/2018 PGJ/MPPR.

Destaque-se que na ocasião da reunião realizada no dia 1º de abril de 2019, a

CSP requereu  a  colaboração  dos  membros  participantes  do  GAESP no  sentido  de

apresentar sugestão de reformulação dos relatórios de visita técnica a órgãos policiais,

nos termos da Resolução CNMP nº 20/2007, para, além de torná-los mais concisos, promover

sua adequação para fins de eficaz cumprimento do controle externo concentrado da atividade

policial pelo Ministério Público.

Diante  de  tal  atividade  colaborativa,  a  CSP  opinou  pelo  deferimento  da

suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2019, do envio dos formulários de visitas às unidades

policiais,  com a  ressalva  de que  a  referida  medida  seria  monitorada  trimestralmente  pela

Comissão. Não obstante, assinalou-se que os dados relativos a cada um dos campos previstos
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na Resolução CNMP nº 20/2007, tal como asseverado pela unidade ministerial no Ofício nº

58/2019, fossem armazenados e tutelados para evitar risco de perda de sua série histórica.

Por sua vez, por meio do Ofício nº 089, de 17 de maio de 2019, o GAESP

remeteu à CSP minuta de proposta de reformulação do formulário de visitas técnicas da

Resolução nº 20/2007,  bem como documentos comparativos evidenciando as sugestões de

alterações idealizadas.

Constam, ainda, juntados aos autos, em razão de matéria correlata ao objeto do

presente procedimento – controle externo da atividade policial –, o Pedido de Providências nº

1.00786/2017-01, de relatoria do então Conselheiro Gustavo Rocha, encaminhado à CSP para

providências  que  entender  cabíveis,  e  as  Sugestões  572ML18EY7  e  WH49UH967L,

recebidas pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

II – ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS

O presente Procedimento Interno de Comissão foi, preliminarmente, instaurado

com o propósito de acompanhar o reduzido índice de cumprimento da Resolução nº 20/2007

pelo MP/PR. Em razão das comunicações estabelecidas junta à nominada unidade,  a CSP

passou a acompanhar as diligências realizadas com o propósito último de dar solução a essa

ocorrência. Nesse sentido, o MP/PR voltou-se a verificar se os órgãos cadastrados no Sistema

de Resoluções correspondiam aos órgãos em efetivo funcionamento, os quais foram indicados

pela Secretaria de Segurança Pública do aludido estado.

A esse respeito, a par das ações empreendidas pela citada unidade ministerial,

conclui-se que a situação fática relacionada à ausência de formulários quanto a determinados

órgãos policiais e periciais quedou-se solucionada, em razão do ajuste realizado no cadastro

das instituições, no âmbito do Sistema de Resoluções, passíveis de serem controladas pelo

Ministério Público.   

Finda essa tarefa inicial  e em decorrência da Visita Institucional promovida

pela  CSP na  esfera  local,  iniciou-se  pelo  MP/PR projeto  voltado  à  reformulação  das

atividades concernentes ao controle externo da atividade policial.
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Nessa esteira,  desenhou-se e foi proposto um modelo de atuação focado no

diagnóstico, no planejamento, no monitoramento e na fiscalização de políticas públicas de

segurança,  com o propósito  de  se  buscar  maior  eficácia  e  resolutividade  da  investigação

policial.  Nesse sentido,  o processo de inspeção a órgãos policiais  e pericias foi  esboçado

assumindo-se como premissa três etapas: (i) pré-visita; (ii) visita; e (iii) pós-visita, momentos

que exigem a atuação específica dos membros ministeriais.

Então  iniciado  em  2018,  tem-se  ciência  do  avançar  do  então  projetado,

coincidindo com a intensificação de certas pautas desta unidade. Com efeito, uma vez

vencidas as etapas projetadas pelo GAESP, o que se identificou foi que aquele projeto vinha

ao  encontro  de  antiga  pauta  há  muito  prevista  no  seio  dessa  Comissão,  voltada  à

reformulação  do  Fluxo  de  Atribuição  Ministerial  de  Controle  Externo  da  Atividade

Policial.  Neste  sentido,  basta  ver  o  histórico  dos  enunciados  dos  diversos  Encontros

Nacionais organizados por esta Comissão, ao menos desde 2015. Eles já demonstravam que

vinha ganhando protagonismo a necessidade de repensar a realização dessa atividade.

Pois  bem,  na  virada  do  presente  ano,  este  cenário  ganhou  um  importante

impulso com a publicação da  Portaria PRESI/CNMP nº 2, de 6 de janeiro de 2021, a qual

instituiu Grupo de Trabalho específico no âmbito desta  Comissão “visando a empreender

estudos para o aperfeiçoamento da Resolução CNMP no 20, de 28 de maio de 2007, que

regulamenta o art. 9o da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 80 da Lei

no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando,  no âmbito do Ministério  Público,  o

controle externo da atividade policial; e da Resolução CNMP n° 129, de 22 de setembro de

2015, que estabelece regras mínimas de atuação do Ministério Público no controle externo da

investigação de morte decorrente de intervenção policial”. Desde então, o quanto idealizado e

projetado  pela  Comissão  nesta  seara  passou  a  coincidir  diretamente  com  projetos  de

reformulação em curso, dentre os quais aquele paranaense.

Neste novo contexto, tem-se ciência de que, na data atual, o Grupo de Trabalho

instituído  já  conta  com  atividades  em  estágio  avançado,  seja  no  tocante  à  proposta

normativa  (em  elaboração),  seja  no  tocante  à  proposta  de  novos  formulários.  Em  certa

medida, essas atividades têm tomado por base aquelas que pautaram os contatos mantidos
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entre esta Comissão e o GAESP paranaense. Não por outra razão, ainda ao ensejo do presente

procedimento,  passou o GAESP a subsidiar  atividades de,  ao menos,  dois dos Subgrupos

criados no Grupo de Trabalho (intitulados B e D). Em um deles, inclusive, deliberou-se pela

realização de projeto-piloto voltado a aferir a efetividade e resolutividade das alterações que

vêm sendo idealizadas no âmbito do referido GT, envolvendo unidades ministeriais de dois

Estados da Federação e respectivas unidades policiais vinculadas à sua atuação, a saber:

PARANÁ:

• Curitiba: Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP)

• Apucarana: 6a Promotoria de Justiça

• Colorado: 2a Promotoria de Justiça

• Cornélio Procópio: 2a Promotoria de Justiça

• Formosa do Oeste: Promotoria de Justiça

• Ivaiporã: 2a Promotoria de Justiça

• Mandaguaçu: Promotoria de Justiça

• Porecatu: 1a Promotoria de Justiça

• Tibagi: Promotoria de Justiça

BAHIA:

• Salvador: CEAP

• Cachoeira: 2a Promotoria de Justiça

• Remanso: 2a Promotoria de Justiça

• Ipirá: 3a Promotoria de Justiça

• Porto Seguro: 7a Promotoria de Justiça

• São Gonçalo dos Campos: 2a Promotoria de Justiça

• Valença: 5a Promotoria de Justiça

O projeto em questão apresenta o seguinte cronograma:

13



Este  resgate  é  necessário,  pois  a  partir  dele  percebe-se  a  necessidade  da

realização de uma depuração procedimental deste autuado, com necessárias comunicações

institucionais do quanto em curso. Até porque, segundo consta, até o momento as atividades

do GT instituído ainda não seriam objeto de qualquer procedimento desta unidade.

Se  é  assim,  tendo-se  como  premissa  que  as  diversas  atividades  até  aqui

narradas possuem como linha condutora comum a  “reformulação do Fluxo de Atribuição

Ministerial de Controle Externo da Atividade Policial”, manifesta-se no sentido de que sejam

adotadas as seguintes providências:

1. Por primeiro, reautue-se o objeto do presente feito para que passe a contar

como seu  assunto:  “monitoramento  das  atividades  de  reformulação do fluxo  do controle

externo da atividade policial exercido pelo Ministério Público”. Isto porque, o quanto vem

sendo acompanhado, bem como empreendido pelo Grupo de Trabalho já referido, vai além da

mera ‘reestruturação de formulários’, dizendo respeito à própria estruturação da atividade de

controle externo exercida pelo Ministério Público;

2.  Na sequência,  tendo-se ciência  de que as atividades de reformulação em

curso no Grupo de Trabalho deram ensejo à intensificação da articulação das atividades desta
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equipe e da equipe do GAESP – tendo implicado, inclusive, na idealização de projeto-piloto

que vem sendo coordenado em parceria por ambas as equipes e que interfere diretamente na

coleta  de  dados  decorrentes  da  Res.  20  no  presente  ano  –,  providencie-se  as  seguintes

comunicações, com cópia desta manifestação:

2.1. À Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná (com

cópia  à  Promotora-Corregedora  Dra.  Raquel  Fülle)  para:  (i) ciência  da  presente

manifestação; e (ii) ciência das Promotorias de Justiça paranaenses que vêm fazendo parte do

projeto-piloto  em  curso  no  âmbito  do  Grupo  de  Trabalho  instituído  pela  Portaria

PRESI/CNMP nº 2, de 6 de janeiro de 2021, já que referida atividade impactará na coleta de

dados relacionados às suas respectivas atividades de controle externo no presente ano;

2.2.  À Corregedoria-Geral  do Ministério  Público  do Estado da Bahia (com

cópia  ao  Promotor-Corregedor  Dr.  Marcelo  Guedes)  para:  (i) ciência  da  presente

manifestação; e  (ii)  ciência das Promotorias de Justiça baianas que vêm fazendo parte do

projeto-piloto  em  curso  no  âmbito  do  Grupo  de  Trabalho  instituído  pela  Portaria

PRESI/CNMP nº 2, de 6 de janeiro de 2021, já que referida atividade impactará na coleta de

dados relacionados às suas respectivas atividades de controle externo no presente ano;

2.3. À Coordenação do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública

do Ministério Público do Estado do Paraná para: (i) ciência da presente manifestação; e (ii) ao

término dos trabalhos projetados do referido projeto-piloto (data prevista: 2a quinzena de

junho),  noticiar a esta unidade achados que teriam sido identificados ao longo do referido

projeto-piloto e que subsidiarão as atividades conclusivas do GT em curso nesta Comissão;

3. Por fim, ciente de que as  dezesseis unidades ministeriais  supra  referidas

vêm realizando acompanhamento procedimental do projeto-piloto mencionado, providencie-
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se ainda ofício circular  às mesmas,  agradecendo sua participação e dando-lhes ciência da

presente manifestação.

Eis a manifestação.

Brasília, 07 de junho de 2021.

  

ALEXEY CHOI CARUNCHO
Membro Auxiliar da Comissão do Sistema Prisional,

Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública
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