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APRESENTAÇÃO
A partir do Planejamento do MPPR (ciclo 2020/2029), o Plano Setorial de
Ação do CAOP Criminal e GAESP foi estruturado assumindo doze
iniciativas com o fim de atingir seis metas estratégicamente definidas.
Muito embora o cenário pandêmico tenha impactado no quanto
idealizado, entregando especial protagonismo aos temas afetos ao
sistema prisional e penitenciário, a tutela coletiva da segurança pública
persistiu guiando nossas ações.
Como iniciativa estrutural, previmos que uma das etapas da
transparência envolveria a realização de acompanhamento e análises
frequentes para aferir: (i) a evolução das iniciativas traçadas; (ii) as
circunstâncias que as impactaram no período; e (iii) a necessidade de
eventuais reajustes em prol do contínuo avanço àquelas metas.
Vencido mais um semestre desse Plano, ao efetuar uma avaliação dos
resultados
atingidos,
buscamos
apresentá-los
aqui
para,
justificadamente, poder propor as iniciativas centrais que persistirão
em curso.
Nas próximas páginas, confira os objetivos alcançados e o que se
projeta para a sequência das atividades que envolvem a nossa unidade,
na busca de uma evolução consistente das suas mais diversas frentes.
Curitiba, fevereiro de 2021.

PLANO SETORIAL DE AÇÃO
Cf. Planejamento Estratégico MPPR 2019-2029

METAS | CAOP E GAESP
META 1

META 2

Orientados

META 3

pelos

objetivos

estratégicos assumidos pela
Instituição a partir de 2020,
idealizamos um Plano que se
apresentasse apto a atingir
seis metas, que passariam a

Atuação da
equipe de forma
planejada,
transparente e
qualificada

Qualidade do
apoio prestado
aos órgãos de
execução

Coordenação de
atividades em prol
da efetividade da
atuação criminal
do MPPR

nortear cada uma de nossas
iniciativas,

atividades

projetos

META 4

META 5

Monitoração da
política estadual
de segurança
pública

Monitoração da
política estadual
prisional e
penitenciária

META 6

Formulação de proposta
de redesenho das visitas
de controle concentrado
da atividade policial

e

PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS
A partir de uma estruturação em
eixos,

as

metas,

iniciativas

e

atividades permitiram que fossem
identificados
estratégicos

projetos

prioritários

da

unidade, que foram publicizados em
2020

com

o

Plano

de

Ação

CAOP/GAESP.

projetos

desenvolvimento
planejadas

Coordenação da atividades afetas à
implantação do modelo de Promotorias de
Prevenção e Persecução Criminal (PJPPC)

04 | POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Monitoração das políticas estaduais afetas

Na sua essência, a linha condutora
desses

02 | EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO CRIMINAL

para

é
de

fazer

aos órgãos de segurança pública

o
ações

frente

às

complexas demandas das políticas
de segurança pública do Estado
do Paraná.
Procuramos ressaltar aqui alguns

06 | UNIDADES PRISIONAIS E PENITENCIÁRIAS
Fiscalização do planejamento estadual
prisional e penitenciário

09 | CONTROLE EXTERNO

dos resultados alcançados em cada
um

desses

projetos

respectivas iniciativas.

e

de

suas

Aperfeiçoamento das inspeções de controle
concentrado da atividade policial

EIXO ESTRUTURAL

TRANSPARÊNCIA
QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE

EIXO ESTRUTURAL
As iniciativas vinculadas a este eixo
voltam-se

tanto

à

transparência

promoção

da

atuação

da

da

unidade, quanto

à organização da

equipe que a compõe.
No

ano

de

2020,

o

cenário

DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS AO EIXO

Procedimentos vinculados

08

Manifestações expedidas

10

Relatórios elaborados

03

Reuniões realizadas

19

12
5

INICIATIVAS NO
PLANO DE AÇÃO
PROJETOS
PRIORITÁRIOS

pandêmico dificultou a realização de
testes

seletivos

contratações,

e

de

CRIAÇÃO DO PORTAL
"PLANEJAMENTO CAOP/GAESP"

novas

comprometendo

o

processo de estruturação do quadro
de

estagiários,

com

sensíveis

impactos em certas atividades.

PROJETOS

De outro lado, o trabalho remoto

TRANSPARÊNCIA

evidenciou a expressiva qualificação
do alinhamento interno da equipe,
permitindo
tarefas

uma

e

distribuição

metas

objetivas

de
e

mensuráveis, com sensíveis ganhos
de

qualidade

dos

foram entregues.

produtos

que

CONH
E
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EM!

PRODUTOS
ENTREGUES

PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
CAOP/GAESP
CAOP/GAESP

PLANO
SETORIAL DE
AÇÃO

RELATÓRIO
DE GESTÃO

INSPEÇÃO
CORREICIONAL

EIXO DE APOIO FUNCIONAL

01|

SUBSÍDIOS QUALIFICADOS

01 | SUBSÍDIOS QUALIFICADOS
O fornecimento de subsídios para o
aperfeiçoamento da atividade-fim da
Promotoria

figura

como

uma

iniciativa que, ano a ano, vem sendo
aprimorada
esforços

a

fim

de

canalizar

em prol da entrega de

subsídios

qualificados

para

DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

Procedimentos vinculados

02

Manifestações expedidas

08

Ofícios expedidos

14

Reuniões realizadas

66

3
9

PROTOCOLOS DE
ATUAÇÃO
ENCONTROS DE
GRUPO DE PESQUISA

demandas de natureza complexa e
prioritárias.
O

substancial

impacto

SUBSÍDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS

ocasionado

pela Lei n. 13.964/19 fez com que,
ao

longo

do

ano

atividades

deste

norteadas

em

aprimoramento

de

eixo
prol:

2020,

as

1

estivessem
i)

do

relacionado

ao

Comunicados
enviados

acordo de não persecução penal; e ii)
aos inúmeros reflexos na atividade
criminal trazidos pela Lei Anticrime.
Confira nossos números!

4

Estudos
publicados

2

23 184
11

13

3

CAOP Informa
lançado
semanalmente

Informativos
publicados

PAINEL DE ATENDIMENTOS...
A partir de uma parceria com a SubPlan e da
depuração

e

organização

dos

dados

compilados por nossa Equipe desde 2016, foi
desenvolvido o Painel de Atendimentos. A
funcionalidade permite verificar em tempo
real as demandas efetuadas à nossa unidade
Nos painéis gráficos é possível acessar o
histórico

de

consultas,

temáticas

e

localidades de origem. Além da contínua
transparência,

a

ferramenta

subsidiará

decisões estratégicas de estudos e iniciativas
da

unidade,

evidenciando,

a

título

de

exemplo, que dentre os mais de 800 registros
no ano de 2020, previsivelmente, a maior
incidência recaiu no ANPP (26,4%) e na pena
de multa (6,3%)
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ALGUNS NÚMEROS...

O fluxo de teletrabalho assumido a partir de março,
em seus meses

iniciais, prejudicou

o registro de

consultas substancialmente. De toda forma, foram

ATENDIMENTOS POR QUADRIMESTRE

registradas mais de 847 demandas recebidas por
telefone, e-mail, hangout e WhatsApp.

PROCESSO PENAL

PRINCIPAIS TEMAS
ANPP
26.4%

POLÍTICA INSTITUCIONAL

DIREITO PENAL

OUTROS
55%

EXECUÇÃO PENAL

PENA: MULTA
6.3%
IP
4.7%

PROCEDIMENTO DO JÚRI
0

50

100

150

200

SISTEMAS INFORMÁTICOS
3.4%

250

CONSULTAS POR MÊS
JANEIRO

67

MARÇO

81
FEVEREIRO

64

MAIO

49
ABRIL

47

JULHO

47
JUNHO

83

SETEMBRO

66
AGOSTO

170

NOVEMBRO

59
OUTUBRO

60

55
DEZEMBRO

RANKING DOS PRINCIPAIS
TEMAS DOS EVENTOS

FORAM MUITOS EVENTOS!

Sistema prisional

7

Investigação criminal

3

Controle externo da atividade policial

3

Acordo de não persecução penal

3

exploradas.

Monitoração eletrônica

2

ao quanto ainda está por ser aprimorado.

12
12

A pandemia

trouxe desafios e nos apresentou

novos hábitos. O fácil acesso

aos eventos

online

nos

de

distintos

formatos

indicou

potencialidades de plataformas até então pouco
A

grande

adesão

do

público

evidenciou seu interesse, nos chamando atenção

Nos eventos vinculados à nossa unidade, dentre

EVENTOS INTERNOS
(ORGANIZADOS PELO CAOP)

os temas que assumiram destaque encontram-se
aqueles relacionados ao sistema prisional e
penitenciário

EVENTOS EXTERNOS
(CONVIDADO / EXPOSITOR)

CONHEÇA
OS PORTAIS
CLICANDO NAS
IMAGENS!

ESPAÇOS TEMÁTICOS NO SITE...

Em 2020 nossa equipe finalizou a estruturação de 05 novos espaços temáticos disponíveis na página do CAOP. As
páginas

buscam

compilar

os

principais

materiais

de

apoio

(webcast,

áudios,

pesquisas,

estudos

e

encaminhamentos) sobre os temas centrais da seara criminal. Novos espaços já estão sendo desenvolvidos para os
próximos anos.

PORTAL LEI ANTICRIME: PRODUTOS ENTREGUES
A Lei 13.964/19 entrou em
vigor

trazendo

alterações
justiça

no

inúmeras
sistema

de

Desde

seu

criminal.

anúncio, ainda na época de
projeto, o Pacote Anticrime fez
com

que

nossa

rotina das Promotorias.
A amplitude das modificações
demonstrou ser necessária a
específico

de

um

para

principais

12.FEV.2020

17.MAR.2020

ABR.2020

06.MAI.2020

ESTUDO

PORTAL

ÁUDIO

GRUPOS DE

PROTOCOLO DE

PESQUISA

ATUAÇÃO

Lei Anticrime:

Divulgado o espaço criado

Novidades Jurídicas:

Apontamentos iniciais

no site com subsídios ao

esclsrecimentos em áudio

sobre a Lei 13.964/19

novo cenário normativo

sobre o Pacote Anticrime e

Primeiros Encontros dos GP

Atualização do Protocolo

com o tema "Pacote

sobre ANPP

ANPP

Equipe

analisasse seus impactos na

idealização

22.JAN.20

espaço

compilar

materiais

os

Anticrime"

06.MAI.2020

14.MAI.2020

28.JUL.2020

05.AGO.2020

21.AGO.2020

ESTUDOS

GP DIREITO PENAL

PENA DE MULTA

GP DIREITO PENAL

ENCONTRO DE

Estelionato | Representação

2º Encontro com o tema:

Alteração do Estudo

3º Encontro com o tema:

e Processos em andamento

estelionato e alterações da

sobre os aspectos

confisco e alterações da

Lei Anticrime

procedimentais da

Lei Anticrime

TRABALHO

Pena de multa | Juízo

multa e nivelamento da

execução da Pena de Multa

competente

Tema: execução na pena de
política prisional do Estado

que

elaboramos sobre o tema.

02.SET.2020

07.OUT.2020

07.OUT.2020

17.NOV.2020

PROGRESSÃO E

ESTELIONATO

ANPP E MULTA

18.DEZ.2020

Confira ao lado a linha do
tempo

com

os

principais

produtos entregues ao longo
de 2020 como subsídio para a
atuação

criminal

diante

novo cenário normativo!

do

LIVE: ANPP

REINCIDÊNCIA

ANPP e sua
Operacionalização
pelo MPPR

Atualização do Estudo:
Estudo | Alterações da Lei n.
13.964/2019

e

Cenário

jurisprudencial
Cartilha | Noções básicas de
cálculo para concessão de
progressão de regime

Estelionato, Ação penal e
Acompanhamento
jurisprudencial

Criação

de

espaço

PENA DE MULTA
com

Nova atualização do Estudo

compilado de decisões mais

compilando a divergência

recentes sobre ANPP

em curso entre as Câmaras

Atualização do estudo da
Pena de Multa

Criminais do TJPR e
encaminhamentos
realizados visando
uniformizar o entendimento

PORTAL CORONAVÍRUS...
No mês de abril disponibilizamos um
espaço no site com os principais
materiais de apoio sobre os reflexos
da

pandemia

na

atuação

das

Promotorias Criminais do Estado
Desde a atenção com as alterações
normativas surgidas no contexto
de crise sanitária, até os aspectos
afetos

à

reanálise

de

prisões,

discussões jurisprudenciais, além
do

REANÁLISE DE
PRISÕES

REFLEXOS
EXECUÇÃO PENAL

REFLEXOS
CRIMINAIS

Diretrizes básicas que

Monitoramento eletrônico,

Condutas delitivas, toque

o atual momento exige

visitas de familiares,

de recolher, audiências,

na concessão de

apresentação em juízo,

escoltas, requisições,

saídas e progressões

inspeções e destinação de

inspeções e conversão de

antecipadas

verbas

flagrantes

ACOMPANHAMENTO
SANITÁRIO

PLANO
ESTADUAL

ATOS
NORMATIVOS

monitoramento do Plano de

Atuação do Estado e o respectivo
acompanhamento sanitário das
unidades prisionais... Todos foram
temas categorizados e compilados
para subsidiar a atuação do MPPR.
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CORONAVÍRUS
___________________________________________

CAOP CRIMINAL, DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS

Monitoramento de

Fluxo de ingresso e

Atos normativos

casos nas cadeias

permanência de presos

Nacionais e Estaduais

públicas e medidas de

em carceragens e

relacionados a pandemia

contenção adotadas

penitenciárias no Estado

do novo Coronavírus

pelo Estado

PORTAL CORONAVÍRUS: PRODUTOS ENTREGUES
REANÁLISE DE PRISÕES

REFLEXOS CRIMINAIS

Webtransmissão | Estratégia prisional

Cartilha I | Reflexos na atuação

Cartilha III | Reanálise das prisões

Cartilha II | Reflexos na atuação

Estudo | Impugnação de reanálise

Estudo | Principais delitos

Ofício ao TJPR | Reapreciação coletiva

Estudo | Toque de recolher

Ofício às PJ's | Reapreciação coletiva

Estudo | Conversão de flegrante

Comunicado | Alerta sobre progressão
de regime

Perguntas e respostas: escoltas;
inspeção de controle externo e
requisições judiciais

REFLEXOS EXECUÇÃO PENAL

ACOMPANHAMENTO SANITÁRIO

Cartilha II | Reflexos na execução penal

Disponibilização de painéis de controle
e documentos governamentais
relevantes

Cartilha IV | Monitoração eletrônica

Formulário para comunicação de
problemas sanitários

Estudo | Apresentação em juízo
Perguntas e respostas: crise em
unidades prisionais; inspeções;
reanálise de prisões; monitoração;
visitas; verbas do Conselho da
Comunidade
PLANO ESTADUAL

Organização de dados diários de
evolução de casos em carceragens do
Estado
Relatórios de monitoramento sanitário
ATOS NORMATIVOS

Manifestação GAESP | Estratégia
institucional
Provocação GAESP | Aperfeiçoamento
do Plano
Dados das unidades sentinelas e
regionais administrativas

Organização e constante atualização
dos atos normativos:
- Nacionais
- Estaduais

EIXO DE TUTELA COLETIVA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

0 2 | EFETIVIDADE

DA ATUAÇÃO

0 3 | PLANEJAMENTO

DA ATUAÇÃO

02 | EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO
DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

OBJETIVO
Coordenar atividades de fomento à
efetividade da atuação criminal do

Procedimentos vinculados

02

Ofícios expedidos

03

Manifestações expedidas

09

Reuniões realizadas

30

MPPR

CNMP | BANCO DE BOAS PRÁTICAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS
para

O projeto das Promotorias de Prevenção e

replicar modelos de projetos que

Persecução Criminal, desenvolvido pelo

possam impactar na efetividade da

MPPR, a partir de idealização do GAESP

atuação criminal

em articulação com as Promotorias da

Coordenação

de

estudos

Capital e a SubPlan,

CNMP como exemplo nacional de boas

PROJETO ESTRATÉGICO

práticas conduzidas no âmbito da tutela
coletiva da segurança pública. A iniciativa

PRIORITÁRIO
Projeto

foi indicado pelo

estratégico

prioritário:

Objetivo: Coordenação da atividades

tem

como

diretriz

o

redesenho

institucional das atividades criminais.

afetas à implantação do modelo de
Promotorias

de

Prevenção

Persecução Criminal (PJPPC)

e

Projeto estratégico prioritário
Coordenação da atividades afetas à implantação do modelo
de Promotorias de Prevenção e Persecução Criminal (PJPPC)

O PROJETO DAS PJPPC...
Apresentado

em

2018,

busca-se

a

MP COMO ÓRGÃO DE POLÍTICA CRIMINAL

reestruturação e aperfeiçoamento das
atividades

de

controle

externo

da

1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

4ª FASE

Expedientes
antecedentes à
proposta

Apresentação de
Proposta

Análise da Proposta
- Viabilidade e
Transparência

Elaboração de
Planos de Ação

5ª FASE

atividade policial por parte do MPPR, a
partir

de

um

projeto-piloto

implantado

em

Curitiba,

concretizado

pelas

Resoluções

2.339/2019 e 4.206/2019
Desde

então

o

GAESP

vem

monitoramento as fases do projeto e
coordenando

as

atividades

desenvolvidas em cada eixo:
- Eixo de atuação planejada
- Eixo de atuação preventiva
- Eixo de atuação repressiva

REUNIÕES OPERACIONAIS
Em 2020, foram iniciadas as
reuniões gerais voltadas ao
refinamento e análise das
propostas de Plano de Ação,
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interrompidas em razão das
medidas

de

adotadas

por

contenção
força

impactos do COVID-19

dos

Prestação de Contas
e Análise de Resultados

03 | PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO
DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

OBJETIVO
Coordenar atividades em prol do
planejamento na atuação criminal

e

plataforma

de

estruturação
dados

de

para

a

atuação criminal
Idealização

e

maior

Ofícios expedidos

16

Manifestações expedidas

19

Reuniões realizadas

28

Fruto das tratativas e diligências empreendidas
pelo

GAESP,

publicação

estruturação

de

proposta de atuação planejada
de

10

NORMATIVA DE REGULAMENTAÇÃO DO IPE

ATIVIDADES PRINCIPAIS
Idealização

Procedimentos vinculados

eficácia

04/2020

em
da

para

julho,

o

Instrução

TJPR

determinou

Normativa

regulamentar

a

a

Conjunta

tramitação

dos

Inquéritos Policiais Eletrônicos no Estado

nas

investigação de homicídios

INFORMAÇÕES PROCEDIMENTAIS DO SISTEMA SEEU

estratégia

A transição para o Sistema Eletrônico de

interinstitucional de integração

Execução Unificada (SEEU) trouxe diversas

de sistemas e bancos de dados

complicações procedimentais. Diante disso,

Monitoração

da

criamos

um

espaço

no

site

compilando

materiais de apoio, informações e instruções
que nos foram repassadas pelas unidades
responsáveis pela sua implantação.

PLATAFORMA DE DADOS PARA ATUAÇÃO CRIMINAL...
Vinculado à Iniciativa 03, idealiza-se
um

protótipo

dados

de

plataforma

estratégicos

para

de

atuação

criminal, a partir de dados obtidos
nas diversas frentes de atuação do
GAESP:

unidades

de

policiais,

STATUS DO PROJETO:
ESTÁGIO AVANÇADO

segurança

pública (estrutura física e humana),
ocorrências

RESULTADO PARCIAL OBTIDO:
REFINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACP'S

inquéritos

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2020:

policiais e unidades prisionais, etc.

1. Cadastramento de 47 (quarenta e sete) novas ações civis públicas;

Paralelamente,

3. Atualização dos relatórios referentes à situação fática e processual das

estágio

está

em

2. Inserção de controle “Push/Pro-MP” para acompanhamento processual;

avançado

o sistema de controle de

judicializações

prisionais,

que

armazena informações de ações civis,
pedidos realizados no bojo dessas
ações, as principais movimentações
processuais,

suas

decisões

e,

em

especial, um controle das principais
deficiências
prisional

de

cada

unidade

carceragens incorporadas pelo DEPEN-PR;
4. Adaptação da estrutura do Sistema de Controle e implementação da
elaboração de Relatórios;
5. Cadastramento de 21 (vinte e um) novos pedidos de providências;
6. Inserção de campo específico no Sistema de Controle, para registrar se
há correspondência entre os pedidos aviados nas judicializações e a
atual realidade fática da unidade prisional;
7. Desenvolvimento de painel de BI (dashboard) para disponibilizar
apresentação gráfica dos dados armazenados no Sistema de Controle.

EIXO DE TUTELA COLETIVA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

0 4 | POLÍTICAS

DE SEGURANÇA

0 5 | ESTRATÉGIAS,

PROJETOS E PROPOSTAS

04 | POLÍTICAS DE SEGURANÇA
DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

OBJETIVO
Monitorar as políticas estaduais de

Procedimentos vinculados

16

Ofícios expedidos

20

segurança pública

Manifestações expedidas

26

Reuniões realizadas

24

REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO | CADEIA DE CUSTÓDIA

ATIVIDADES PRINCIPAIS
Monitoração da implementação
da

política

estadual

afeta

à

cadeia de custódia

Articulação com SESP, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e
Guarda Civil de Curitiba em prol de estrutura de plataforma que visa
monitorar as atividades estatais voltadas a atender ao fluxo da cadeia de
custódia

Monitoração da implementação
do plano estadual de segurança

PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

pública (Lei 11.675/2018, art. 22,

Encaminhamento de informações à SESP-PR

§ 5º)
Monitoração

para contribuir na construção das ações que
das

comporão

políticas

o

Plano

Estadual

de

Segurança

Pública e Defesa Social do Paraná 2020-2035

estaduais afetas aos órgãos de
segurança pública

Projeto estratégico prioritário
Monitoração das políticas estaduais afetas aos órgãos de
segurança pública

05 | ESTRATÉGIAS, PROJETOS E PROPOSTAS
DADOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO
Acompanhar as estratégias, projetos
e propostas normativas de política

Procedimentos vinculados

07

Ofícios expedidos

05

Manifestações expedidas

08

Reuniões realizadas

18

criminal estadual

EM 2019 O CAOPCRIM ACOMPANHOU A
AÇÃO 13/2019 DA ESTRATÉGIA NACIONAL
DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM
DE DINHEIRO (ENCCLA)

ATIVIDADES PRINCIPAIS
Monitoração
reforma

do

projeto

administrativa

de

O OBJETIVO ERA PROPOR NORMATIVAS OU
MELHORIAS DE CONTROLES PARA EVITAR
A UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA
PARA A LAVAGEM DE DINHEIRO

e

normativa da Polícia Civil;
Monitoração

da

proposta

interinstitucional

de

regularização da incineração de

A PARTIR DE PROVOCAÇÕES, FOI
PUBLICADA A INSTRUÇÃO NORMATIVA
76/2020, PELO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

substâncias entorpecentes;
Acompanhamento

de

ações

estratégicas da ENCCLA voltadas
à

contribuição

atividades
criminais

das

efetiva

nas

Promotorias

A A
FIR ÃO
N
UÇ
CO
TR TIVA
S
N
A
I
RM
0!
NO /202
76

O DOCUMENTO REFORÇA
TIPOLOGIAS PREVISTAS
NO MATERIAL
"TIPOLOGIAS DE
EMPRESAS DE FACHADA"
ELABORADO POR ESTE
CENTRO DE APOIO

EIXO DE TUTELA COLETIVA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

0 6 | SISTEMA
07|

PRISIONAL E PENITENCIÁRIO

MEDIDAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO
E SEMIABERTO

0 8 | POLÍTICAS

DE REINSERÇÃO SOCIAL

06 | SISTEMAS PRISIONAL E PENITENCIÁRIO
DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

OBJETIVO
Monitorar a política afeta ao sistema
prisional

e

penitenciário,

e

aos

fundos penitenciários

dos

problemas

de regime fechado
Monitoração

do

processo

de

implantação

de

unidades

de

progressão

Monitoração da transparência da
gestão das verbas relacionadas
ao Fundo Penitenciário estadual;
afetos
critérios

à

dos

problemas

inobservância
para

Ofícios expedidos

78

Manifestações expedidas

35

Reuniões realizadas

140

ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO desde a publicação do

afetos às unidades penitenciárias

Monitoração

17

ESVAZIAMENTO DAS CARCERAGENS

ATIVIDADES PRINCIPAIS
Monitoração

Procedimentos vinculados

realização

mutirões carcerários

de

Decreto

Estadual

n.

6.081,

visando

auxiliar

no

planejamento da atuação ministerial nesta área
A partir das reuniões do Grupo de Trabalho instituído pela
Sesp/PR para concretizar a transição, elaboramos uma
NOTA TÉCNICA para expor o fluxo de trabalho adotado

MUTIRÕES CARCERÁRIOS
Tratativas conduzidas ao longo do segundo semestre levaram à criação
de um FLUXO INTERINSTITUCIONAL diferenciado, resguardando a
atuação da Promotoria natural nos mutirões carcerários

de

Projeto estratégico prioritário
Fiscalização do planejamento estadual prisional e penitenciário

07 | MEDIDAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO E SEMIABERTO
DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

OBJETIVO

Procedimentos vinculados

04

Ofícios expedidos

41

Manifestações expedidas

04

Reuniões realizadas

35

Monitorar a política das medidas de
cumprimento

de

pena

em

meio

aberto e semiaberto

INSPEÇÕES DE UNIDADES PRISIONAIS
Com a publicação da Nota Técnica 03/2020-CSP/CNMP,
elaboramos Cartilha sobre o fluxo proposto para a atuação
do MP durante a pandemia em relação a essas inspeções

ATIVIDADES PRINCIPAIS
Monitoração

problemas

Articulação com a CGMP e reunião de alinhamento com

afetos à política da monitoração

integrantes do MP para tratar da estratégia traçada no

eletrônica.

tocante às visitas de unidades prisionais pelo MP

Monitoração

dos

ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

dos

problemas

afetos às unidades penitenciárias
de regime semiaberto.

INTENSO ACOMPANHAMENTO DO COMITÊ GESTOR
PRISIONAL E SEUS SUBCOMITÊS
- 4 3 reuniões de acompanhamento dos problemas
relacionados aos impactos do Covid no sistema prisional
- Intenso desenvolvimento de atividades vinculadas à efetiva
implantação do Plano de Contingenciamento da crise no
ambiente prisional
- Intensa articulação com Promotorias impactadas

OFICINA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
E SISTEMA PRISIONAL PARANAENSE

Realização de Oficina de trabalho

Minuta de Instrução Normativa

Protocolo elaborado com base

para tratar das estratégias em

Conjunta

estabelecer

em acompanhamento realizado

curso em relação à monitoração

diretrizes e procedimentos para a

desde 2016, visando contribuir

eletrônica

administração,

para o incremento do contínuo

e

ao

controle

da

população de regime semiaberto

controle

para

da

execução
medida

monitoração eletrônica

e
de

protagonismo do MP na área

08 | POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL
DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

OBJETIVO
Monitorar a política de fomento à

Procedimentos vinculados

03

Ofícios expedidos

09

reinserção social.

Manifestações expedidas

04

Reuniões realizadas

06

MONITORAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ATIVIDADES PRINCIPAIS

Análise

Monitoração das atividades de

das

Prestações

de

contas

apresentadas pelos Conselhos da Comunidade

fomento ao fortalecimento dos

do

Conselhos Sociais

Paraná,

visando

identificar

o

direcionamento dos valores despendidos para

Monitoração

do

processo

implantação

de

Escritórios

custeio da manutenção de unidades prisionais

de
e

Complexos Sociais

CRIAÇÃO DE PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD)
Etapas

iniciais

de

desenvolvimento

de

painel

contendo informações depuradas e organizadas
dos

dados

paranaenses

dos

Conselhos

da

Comunidade

EIXO DE ATIVIDADE EXECUTÓRIA

0 9 | VISITAS
10|

DE CONTROLE EXTERNO

RESPONSABILIZAÇÃO NA POLÍTICA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

09 | INSPEÇÕES DE CONTROLE EXTERNO
DADOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS À INICIATIVA

OBJETIVO
Apresentar
para

as

proposta
inspeções

estratégica
de

controle

externo de unidades policiais

das

inspeções

de

controle externo de unidades da
polícia

civil

e

científica

do

Município de Curitiba.
Idealização de fluxo diferenciado
de inspeção de unidades em prol
de maior eficácia na atuação
criminal.

DESTAQUE
Nos termos da Res. 208/2020 CNMP,
excepcionalmente, diante do cenário
pandêmico, foi suspensa a inserção
de dados de controle externo na
plataforma do CNMP

03

Ofícios expedidos

35

Manifestações expedidas

07

Reuniões realizadas

47

CARTILHA VI | FLUXO DE INSPEÇÕES DE DEPOL'S

ATIVIDADES PRINCIPAIS
Realização

Procedimentos vinculados

Com

a

publicação

da

Nota

Técnica

04/2020-CSP/CNMP,

elaboramos Cartilha sobre proposta de atuação do MP durante a
pandemia no tocante às visitas de controle externo

REUNIÃO DE TRABALHO CGMP/GAESP
Na oportunidade foram abordadas questões afetas a orientações
relacionadas às inspeções de controle externo e à estratégia
institucional traçada nesta área

INSPEÇÕES DE CONTROLE EXTERNO PELO GAESP
- 25 reuniões de alinhamentos sobre as visitas de controle externo
- 06 visitas físicas e 06 visitas virtuais
- Reuniões de análise pós-visita e inúmeros encaminhamentos

Projeto estratégico prioritário
Aperfeiçoamento
atividade policial

das

visitas

de

controle

concentrado

da

MAIS SOBRE O PROJETO...
Desde sua criação, o GAESP assumiu as visitas semestrais de controle
externo da atividade policial em Curitiba/PR. Como órgão de coordenação
de política pública estadual, a execução desta atividade vem servindo como

CON
FI
MAIS RA
DO
PRO
JETO
NO S
ITE!

importante subsídio empírico do contexto estadual, permitindo traçar um
preliminar diagnóstico dos problemas, despertando para algumas iniciais
alternativas que sugerem uma proposta em prol de maior efetividade

FRENTES DE ATUAÇÃO:

APERFEIÇOAMENTO E
REESTRUTURAÇÃO DO
CONTROLE EXTERNO

idealizou-se uma proposta distinta
de trabalho: as visitas passaram a
ser consideradas como atividademeio e não como atividade-fim.
Traçou-se um método para as visitas,
assumindo-as
em
seus
três
momentos: i) pré-visita, ii) visita e
iii) pós-visita.

PROBLEMAS MACRO
IDENTIFICADOS
NAS DEPOL'S

1. Déficit na higidez dos dados;
2. Déficit de padronização e
critérios claros relacionados
conversão de ocorrências;
3. Déficit de recursos humanos;
4. Fragilidades em depósitos
bens, veículos e drogas;
5. Problemas crônicos referentes
perícias criminais.

REFORMULAÇÃO
DO FORMULÁRIO

de
à

de
às

Parceria entre GAESP e Comissão do
Sistema Prisional e Controle Externo
do CNMP para o aperfeiçoamento
das visitas, com foco no redesenho
deste viés da atuação ministerial no
controle externo da atividade policial

PRODUTOS DA INICIATIVA...
Na condição de órgão de coordenação estadual, o GAESP tem pautado suas atividades em dados empíricos colhidos
durante as visitas efetuadas em

cerca de 25 unidades da Capital, permitindo verificar que vários problemas

identificados se refletem em outras unidades do Estado, abrindo espaço para a proposta de uma atuação
ministerial diferenciada.
RELATÓRIO 2020
VISITAS DE CONTROLE EXTERNO
O

Relatório

2020

ACHADOS GLOBAIS
NAS UNIDADES POLICIAIS

soma-se

ao

primeiro diagnóstico elaborado em

Falta

de

contornos

nas

normativas das unidades

2019, reforçando a necessidade de

Necessidade

que,

sistema de controle de BO's

institucionalmente,

sejam

mantidas duas frentes distintas de
atuação nesta seara:
(i) uma relacionada aos aspectos
individuais de cada unidade; e
(ii) outra afeta àquelas questões
que se inserem num contexto de
dificuldades

regionais,

estaduais da política pública.

senão

atribuições

de

aperfeiçoamento

Imprecisão nos critérios de conversão

do
de

ocorrências em investigações (IP's e TC's)
Subutilização de determinadas unidades
Ausência

de

critério

na

realização

de

plantões para acautelamento da unidade
Ausência ou indefinições nos fluxos de
armazenamento das apreensões
Presos em custódia na delegacia para além
do tempo do flagrante

10 | RESPONSABILIZAÇÃO NAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETRIZES DESTA
ATIVIDADE

OBJETIVO
Apurar a responsabilidade

Nos termos dos arts. 2° e 4° da Res. 550/2018-PGJ, compete ao GAESP

de

atividades executórias de fiscalização de políticas de segurança pública,

fatos

política

relacionados
estadual

segurança
penitenciária

pública

à
de
e

"zelando pela probidade administrativa" dos órgãos de segurança pública, bem
como "pela regularidade das atividades de investigação".
Diante da ampla margem desses conceitos e pautado pela linha condutora desde
de sua instituição, o GAESP tem vinculado essas atividades, necessariamente, a
procedimentos estratégicos que – dentro dos limites estruturais e humanos da
unidade – possam ser conduzidos de forma concomitante às suas demais
iniciativas.
Atualmente, dentre os procedimentos prioritários têm curso aqueles relacionados
às obras penitenciárias, às questões afetas à monitoração eletrônica e aos
serviços vinculados à população prisional.

EM 2021
O QUE VEM POR AÍ...
PLANO SETORIAL DE AÇÃO
CAOP CRIMINAL | GAESP

[LIVE] CONSELHOS
DA COMUNIDADE

[MP DEBATE]
SEGURANÇA PÚBLICA E
POLÍTICA ORIENTADA POR

[REUNIÃO DE ALINHAMENTO]

RESULTADOS

SISTEMA PRISIONAL

[OFICINA]
INTELIGÊNCIA
INVESTIGATIVA

[OFICINA]

[LIVE] ACORDO DE NÃO

CONTROLE EXTERNO E

PERSECUÇÃO PENAL

SEGURANÇA PÚBLICA

EVENTOS PROGRAMADOS...

EM BREVE MAIS INFORMAÇÕES. NÃO PERCA!

A

intensificação

de

atividades

realizadas

de

Por

isto,

o

oferta

de

qualificação e a objetividade das discussões a

aprofundamento. Essa realidade foi incorporada

serem realizadas, pautando-as nos problemas que

no

aflingen a rotina das Promotorias criminais.

cronograma

aperfeiçoamento.

das

de

distintos

nossas

níveis

atividades

de

para

eventos

programados

eventos

estruturado

dos

forma remota teve como consectário a ampla
de

foi

planejamento

buscar

a

GRUPO DE PESQUISA: PROGRAME-SE!

TEMAS IDEALIZADOS

AGENDA DOS ENCONTROS

24 / MAR

Reconhecimento de pessoas e as

28 / ABR

Acordos,

26 / MAI

Segurança pública e estatísticas

23 / JUN

Crime de hermenêutica na nova
Investigação

convidados especialistas.

25 / AGO

Fique atento às novas diretrizes e

29 / SET

Controle eletrônico e captações

22 / OUT

Investigação

ESTAMOS ATENTOS ÀS NOVIDADES!

O

Grupo

Criminal

de

Pesquisa

assumirá

de

Direito

metodologia

diretrizes distintas, em prol

e

de uma

participação necessariamente ativa de
todos os pesquisadores envolvidos, com
o propósito de qualificar seus debates
que

contarão

com

a

presença

de

metodologia no edital, em breve!

mudanças jurisprudenciais
discricionariedade

e

standards da denúncia
criminais
lei de abuso de autoridade
preditiva

e

algorítmos: desafios e limites
visuais na persecutio criminis
financeira

e

estratégias no Direito comparado

INICIATIVAS E METAS
DIAGNÓSTICO | PLANEJAMENTO
Centro de Apoio Operacional das Promotorias
Criminais, do Júri e de Execuções Penais
Grupo de Atuação Especializada em
Segurança Pública - GAESP

Rua Marechal Hermes, 751, 5º andar, Centro Cívico
CEP 80530-230, Curitiba - PR | (41) 3250-8815
Saiba mais em www.criminal.mppr.mp.br

