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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 0550/2018

Institui o Grupo de Atuação Especializada
em Segurança Pública – GAESP.

O  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO
ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
19, XXII, da Lei Complementar Estadual nº 85/99 - Lei Orgânica do Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná  -,  tendo  em vista  o  contido  no  Protocolo  nº
3364/2017-PGJ/MPPR, e

CONSIDERANDO a  necessidade  de
aperfeiçoamento da ação institucional do Ministério Público na tutela coletiva
da segurança pública, condizente com o relevante papel constitucionalmente
incumbido  ao  Ministério  Público  de  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  poderes
públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (artigo 129, I
da CF);

CONSIDERANDO que  a  segurança  pública  é
considerada dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a denotar
ações proeminentemente desempenhadas por distintos órgãos policiais (artigo
144 da CF), cujo controle externo a Constituição incumbiu ao Ministério Público
(artigo 129, VII da CF);

CONSIDERANDO que a tutela da segurança pública
exige  dedicação  especializada  de  esforços,  em  interface  interdisciplinar  e
interprofissional com várias outras áreas de atuação institucional do Ministério
Público, bem como com diferentes tratativas de âmbito interinstitucional,  em
atuação  distinta  da  difusamente  empregada  em  tradicionais  Promotorias
criminais ou congêneres órgãos de investigação;

CONSIDERANDO que  a  Resolução  n.  20/2007
(artigo 3º, II  e parágrafo único), do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), dispõe que o controle concentrado da atividade policial será exercido
por membros com atribuições específicas, conforme disciplinado no âmbito de
cada Ministério Público, sem prejuízo da acumulação de atribuições entre um
órgão ministerial central e diversos órgãos ministeriais locais;

CONSIDERANDO que  o  documento  final  do  VII
Encontro  Nacional  do  Ministério  Público  no  Controle  Externo  da  Atividade
Policial – ENCEAP, promovido pelo CNMP e realizado nos dias 1 e 2 de agosto
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

(Resolução nº 0550/2018)

de 2017, em Brasília/DF, conclamou a criação de “Promotorias (ou Núcleos) de
Tutela Coletiva da Segurança Pública (ou da Atividade Policial), voltadas para
os  controles  concentrado  e  difuso  da  atividade  policial,  sem  prejuízo  do
controle  difuso  feito  pelo  promotor  natural  e  do  controle  da  probidade
administrativa  da atividade-meio,  realizado  pelas  Promotorias  de  Justiça  de
Defesa do Patrimônio Público”;

CONSIDERANDO competir ao Procurador-Geral de
Justiça criar grupos especializados no primeiro e segundo graus, e designar
seus membros (artigo 19, XXII, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado
do Paraná),

R E S O L V E

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério do Estado do Paraná, vinculado
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e
de  Execuções  Penais,  o  Grupo  de  Atuação  Especializada  em  Segurança
Pública  (GAESP),  como  órgão  central  de  coordenação  e  execução  das
atividades de tutela coletiva da segurança pública em âmbito estadual. 

§ 1º No exercício da tutela coletiva da segurança pública o GAESP exercerá,
as funções de coordenação estadual, executando, no Foro Central da Comarca
da Região Metropolitana de Curitiba, nas unidades elencadas no Anexo desta
Resolução,  atividades  de  execução  inerentes  ao  exercício  do  controle
concentrado da atividade policial, sem prejuízo de eventual atuação conjunta,
nas demais unidades, quando necessário e solicitado pelo Promotor Natural.

§  2º As  atividades  de  execução  de  que  trata  o  parágrafo  anterior  não  se
confundem  com  as  inspeções  mensais  a  estabelecimentos  penais  e
carceragens de delegacias  de polícia,  objeto  do Ato  conjunto nº  01/2015 e
respectivos Anexos.

§ 3º As  atribuições do GAESP não prejudicam as  dos  Grupos de Atuação
Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado  (GAECOs)  e  da  respectiva
Coordenação Estadual, cujas atribuições de controle concentrado da atividade
policial ficam mantidas.

Art. 2º Na tutela coletiva da Segurança Pública em âmbito estadual o GAESP
atuará no diagnóstico, planejamento, proposição, fiscalização e monitoramento
das políticas de segurança pública, desenvolvendo diretrizes de prevenção e
repressão à criminalidade, zelando pela probidade administrativa da atividade
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

(Resolução nº 0550/2018)

da polícia judiciária e demais órgãos de segurança pública, pela celeridade e
regularidade das atividades de investigação, bem como pela maior eficácia e
resolutividade no combate à criminalidade.

Parágrafo  único. A atuação  do  GAESP dar-se-á  de  modo  prioritariamente
preventivo e proativo, mediante a utilização dos instrumentos empregados na
promoção e tutela coletiva de direitos fundamentais e de efetivação de políticas
públicas  (tais  como  recomendações,  audiências  públicas,  termos  de
ajustamento  de  conduta,  mandados  de  segurança  coletivo,  ações  de
improbidade administrativa, mandados de injunção e ações civis públicas), em
garantia da prestação eficaz da segurança pública à sociedade, bem como das
condições estruturais necessárias à sua realização.

Art.  3º A atuação  do  GAESP  será  finalisticamente  orientada  a  assegurar
legalidade,  regularidade  e  maior  eficácia  na  área  de  segurança  pública,
inclusive  a  partir  de  informações  rotineiramente  colhidas  em  inspeções  e
situações sistematicamente monitoradas, que servirão de instrumento para o
fomento, fiscalização e efetivação de políticas de segurança pública, em âmbito
estadual.

§ 1º O GAESP terá acesso aos dados consolidados das visitas realizadas pelas
Promotorias de Justiça em todas as Comarcas do Estado, de modo a obter
visão  ampla  do  cenário  estadual,  com  a  identificação  de  deficiências  e
planejamento de ações, articulações e estratégias que garantam maior eficácia
e resolutividade à atuação institucional.

§ 2º O GAESP deverá ter acesso aos sistemas de dados gerenciados pelos
órgãos de segurança pública do estado, podendo realizar auditorias estaduais
das  ocorrências  policiais  e  dos  inquéritos  policiais,  para  a  obtenção  de
informações  úteis  à  atuação  institucional  do  Ministério  Público  e  para  a
implementação de mecanismos de apoio e suporte à atuação das Promotorias
de Justiça em todo o Paraná.

Art. 4º Para o exercício das funções previstas nesta Resolução, o GAESP terá
atribuições  de  natureza  administrativa,  cível  e  criminal,  podendo  instaurar
procedimentos administrativos, investigatórios criminais e inquéritos civis, com
a propositura das ações e medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes.

Parágrafo único. As atribuições do GAESP cessarão com a propositura das
ações  e  medidas  judiciais  cíveis  e  criminais,  cabendo  ao  Promotor  Natural
prosseguir  nos  demais  atos  processuais,  salvo  se,  com a  anuência  deste,
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

(Resolução nº 0550/2018)

houver  justificada  necessidade  de  atuação  conjunta  em  razão  da
complexidade, importância ou gravidade do caso.

Art. 5º O GAESP será integrado por Promotores de Justiça designados pelo
Procurador-Geral de Justiça e contará, em sua estrutura administrativa, com
servidores do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público.

Art.  6º A Procuradoria-Geral  de  Justiça  assegurará  ao  GAESP instalações
próprias para seu funcionamento, com equipamentos e programas adequados
à  detalhada  compilação  e  análise  de  informações  de  interesse  à  tutela  da
segurança pública.

Art. 7º Todos os setores do Ministério Público, em especial o Centro de Apoio
Operacional  das Promotorias  de Justiça Criminais,  do  Júri  e  de Execuções
Penais, a Coordenação Estadual dos GAECOs, o Centro de Apoio Operacional
das  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção ao Patrimônio  Público  e  à  Ordem
Tributária,  e o Centro de Apoio Técnico à Execução procurarão atender,  de
forma expedita, às solicitações de colaboração provenientes do GAESP. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 31 de janeiro de 2018.

Ivonei Sfoggia
Procurador-Geral de Justiça
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

(Anexo à Resolução nº 0550/2018)

ANEXO

Unidades de atribuição do GAESP para a realização
do Controle Externo da Atividade Policial

no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

Unidades policiais Órgãos ministeriais
1º Distrito Policial e
CIAC - Centro

GAESP

2º Distrito Policial GAESP
3º Distrito Policial GAESP
4º Distrito Policial GAESP
5º Distrito Policial GAESP
6º Distrito Policial GAESP
7º Distrito Policial GAESP
8º Distrito Policial e
CIAC - Sul

GAESP

9º Distrito Policial GAESP
10º Distrito Policial GAESP
11º Distrito Policial GAESP
12º Distrito Policial GAESP
13º Distrito Policial GAESP
DEAM - Del. de Explosivos, Armas e
Munições

GAESP

DFR - Del. Furtos e Roubos GAESP
DEDC - Del. de Estelionato e Desvio
de Carga

GAESP

DFRV - Del. Furtos e Roubos de 
Veículos

GAESP

DENARC – Divisão de Narcóticos GAESP
COPE - Centro de
Op. Pol. Especiais

GAESP

IC - Inst. Criminalística GAESP
IML - Instituto Médico Legal GAESP
NUCIBER - Núcleo de Combate aos
Ciber Crimes

GAESP

**  A fiscalização  das  demais  unidades  é  objeto  do  anexo  à  Resolução  nº
551/2018-PGJ.
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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP)

foi  instituído pela  Procuradoria-Geral  de  Justiça com base em estudo conduzido pela

Equipe do CaopCrim, que teve início ainda durante o segundo semestre de 2016 (Res.

550/2018 PGJ/MPPR1).

Amplamente  publicizada  desde  então,  a  proposta  visa  aprimorar,

reforcar e especializar a atuacao do Ministério Público na tutela da seguranca pública, em

prol da redução dos índices de violência no Estado do Paraná e da busca por soluções

para problemas decorrentes da descontinuidade de certas políticas públicas estaduais da

área.

Com foco numa atuação pautada em diagnósticos,  planejamento,

monitoramento e fiscalização das políticas de segurança pública, o Grupo atua de forma

prioritariamente proativa, desenvolvendo diretrizes voltadas a uma maior efetividade na

prevenção e repressão à criminalidade, zelando pela probidade administrativa da atuação

policial  e  dos demais  órgãos de segurança pública,  bem como pela  maior  eficácia  e

resolutividade investigatória.

Pautado nestas considerações iniciais, bem como da necessidade

de imprimir  transparências aos Projetos traçados para esta fase inicial,  nossa Equipe

elaborou  o  presente  documento  –  cuja  apresentação  gráfica  pode  ser  consultado  no

ambiente virtual –, submetendo-o à apreciação dos membros do Ministério Público do

Estado do Paraná.

1 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucao_550_2018_GAESP.pdf.

https://www.mindmeister.com/1044369975?t=VoYRg4scOx


PROJETOS POLÍTICO-CRIMINAIS

PROJETO 01 |  Plataforma de atuação criminal estratégica

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 4.1

• Atividade 4.2

• Atividade 7.2

Meta: 

• Desenvolver  um  protótipo  regional  de  uma  plataforma  de  dados  estratégicos

acessível pelas Promotorias Criminais

Justificativa:

• Permitir  uma autuação ministerial  estratégica a partir  de dados político-criminais

afetos  às  perspectivas  investigatória  e  prisional,  num  ambiente,  porém,  de

confiabilidade dos dados fornecidos2

Grau de dependência externa:

• Média

Prazos e Cronogramas:

• Fase I: Diagnosticar dados estratégicos político-criminais estaduais (abril/2018)

Atividades:

(a) Aferir unidades relacionadas à segurança pública (delegacias, batalhões,  

unidades periciais, promotorias)

(b) Coletar  dados  básicos  de  cada  unidade  (endereço,  recursos  humanos,  

investigações, capacidade prisional, judicializações, etc)

(c) Verificar e organizar banco de dados já disponibilizados ao CAOPCrim

2 O reconhecimento da pouca precisão dos dados,  diagnósticos e estatísticas nacionais na seara da
segurança pública restou expressamente reconhecido pelo TCU (cf.  BRASIL, Tribunal de Contas da
União, "O TCU e o desenvolvimento nacional.  Contribuições para a administração Püblica". Brasilia,
TCU,  2017,  p.  35)  **  "Reestruturação  das  Promotorias"  A reestruturação  de  promotorias  criminais
poderá tomar por base reunião e visita estratégica ao MPSC por duas razões: - Portal do Promotor
Criminal - GesPro: em 2017, a estruturação de promotorias foi objeto de Projeto ganhador do Prêmio
Inovare, cuja metodologia em muito poderá auxiliar (GesPro - Gestão Administrativa das Promotorias -
Bárbara Elisa Heise e Karin Maria Sohnlein)



(d) Verificar potenciais bancos de dados complementares

(e) Diligenciar junto a setores estratégicos para acesso a novos bancos

(f) Elaborar tabelamentos e relatórios com dados disponíveis

• Fase II: Depurar dados estratégicos político-criminais estaduais (agosto/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer  critérios  objetivos  de  depuração  (recortes  organizacional,

temático, geográfico)

(b) Delimitar territorialmente as unidades

(c) Aferir confiabilidade e atualidade dos dados de cada unidade

(d) Reestruturar tabelamentos e relatórios com dados depurados

• Fase  III:  Desenvolver  protótico  regional  de  plataforma  de  atuação  criminal

(dezembro/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer critérios de desenvolvimento a serem considerados

(b) Desenvolver estrutura inicial da plataforma 

(c) Aferir viabilidade e funcionalidade da plataforma inicial

(d) Reestruturar plataforma conforme considerações apresentadas

Responsáveis imediatos:

• Promotor de Justiça: André Tiago Pasternak Glitz

• Assessor: André Andrade Piccolim

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões intersetoriais

(d) Movimentações procedimentais

(e) Elaboração de relatórios parciais de dados

(f) Elaboração de relatórios consolidados de dados

(g) Desenvolvimento de protótipo de plataforma virtual

(h) Relatórios de evolução e análise do projeto

Potencialidade do resultado final:

Contribuir para reestruturação funcional das Promotorias Criminais



PROJETO 02 | Articulação interinstitucional investigatória

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 5.1

Meta:

• Desenvolver  proposta  de  projeto-piloto  voltado  à  atuação  interinstitucional

investigatória planejada em face da criminalidade regionalizada

Justificativa:

• O  expressivo  número  de  crimes  numa  dada  região  demanda  uma  atuação

ministerial  distinta  que  priorize  a  interlocução  com  instâncias  policiais  que  já

possuem diferenciada forma de agir

Grau de dependência externa: 

• Média

Prazos e Cronograma:

• Fase I: Idealizar proposta de projeto-piloto (abril/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer critérios de desenvolvimento a serem considerados

(b) Desenvolver delineamentos iniciais do projeto

(c) Estabelecer critérios para delimitação territorial do projeto

• Fato II: Diligenciar em prol da execução do projeto-piloto (agosto/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer  interlocução  com  unidades  ministeriais  e  Interinstitucionais

envolvidas, com foco na atividade de Inteligência das informações

(b) Coordenar atividades de implantação do projeto

• Fase III: Aferir funcionalidade do projeto-piloto (dezembro/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer critérios de efetividade a serem valorados

(b) Desenvolver metodologia de aferição

(c) Elaborar relatórios conclusivos do quanto apurado



Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: André Tiago Pasternak Glitz e Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões intersetoriais

(d) Movimentações procedimentais

(e) Idealização do projeto-piloto

(f) Coordenação das atividades decorrentes do projeto-piloto

(g) Relatórios de evolução e análise do projeto

Potencialidade do resultado final:

• Contribuir para seletividade da atuação criminal das Promotorias



PROJETOS PERSECUTÓRIOS

PROJETO 01 | Efetividade da atuação investigatória

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 6.1

Meta: 

• Reestruturar e aperfeiçoar a atuação investigatória criminal

Justificativa:

• Permitir uma autuação ministerial investigatória objetivamente seletiva em prol de

uma maior efetividade

Grau de dependência externa:

• Mínimo

Prazos e Cronogramas:

• Fase I: Desenvolver metodologias investigatórias especializadas (abril/2018)

Atividades:

(a) Elaborar,  a partir  de análise empírica,  proposta de fluxo investigatório de

homicídios

(b) Elaborar,  a partir  de análise empírica,  proposta de fluxo investigatório de

corrupção

(c) Realizar reuniões de trabalho de esclarecimento da metodologia proposta

(d) Coordenar  informações  sobre  a  efetividade  dos  fluxos  investigatórios

elaborados

(e) Aferir aperfeiçoamentos necessários a partir do apurado

• Fase II: Desenvolver metodologias investigatórias especializadas (agosto/2018)

Atividades:

(a) Elaborar, a partir  de análise empírica, proposta de fluxo investigatório de

tráfico de drogas

(b) Elaborar, a partir  de análise empírica, proposta de fluxo investigatório de

crimes sexuais



(c) Realizar reuniões de trabalho de esclarecimento da metodologia proposta

(d) Coordenar  informações  sobre  a  efetividade  dos  fluxos  investigatórios

elaborados

(e) Aferir aperfeiçoamentos necessários a partir do apurado

• Fase III: Desenvolver metodologias investigatórias especializadas (dezembro/2018)

Atividades:

(a) Elaborar, a partir  de análise empírica, proposta de fluxo investigatório de

crimes patrimoniais

(b) Elaborar, a partir  de análise empírica, proposta de fluxo investigatório de

crimes de porte de arma

(c) Realizar reuniões de trabalho de esclarecimento da metodologia proposta

(d) Coordenar  informações  sobre  a  efetividade  dos  fluxos  investigatórios

elaborados

(e) Aferir aperfeiçoamentos necessários a partir do apurado

Responsáveis imediatos:

• Promotores  de  Justiça:  André  Tiago  Pasternak  Glitz,  Alexey  Choi  Caruncho  e

Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões intersetoriais

(d) Períodos de idealização dos fluxos

(e) Movimentações procedimentais

(f) Elaboração de minuta de fluxos investigatórios

(g) Relatórios de análise de efetividade dos fluxos investigatórios

(h) Relatórios de evolução e análise do projeto



PROJETO 02 | Efetividade do controle externo da atividade policial

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 6.1

• Atividade 6.2

Meta: 

• Reestruturar e aperfeiçoar o exercício do controle externo da atividade policial

Justificativa:

• Entregar  proposta  de  atuação  dotada  de  maior  efetividade  e  uniformidade  no

exercício do controle externo da atividade policial pelo MP

Grau de dependência externa:

• Médio

Prazos e Cronogramas:

• Fase  I:  Diagnosticar  vantagens  e  desvantagens  das  visitas  institucionais

(junho/2018)

Atividades  3:

(a) Idealizar logística, mapeamento e cronograma de visitas

(b) Publicizar cronograma de visitas às unidades envolvidas

(c) Publicizar cronograma de visitas às promotorias vinculadas

(d) Elaborar análise dos relatórios de visitas e aferir dados positivos e negativos

de seu conteúdo

(e)  Fomentar a interlocução com órgãos de controle interno policial

(f) Realizar visitas ordinárias em 23 unidades policias

(g) Analisar dados estrategicamente coletados

• Fase  II:  Coordenar  efetividade  das  visitas  institucionais  reordenadas

(dezembro/2018)

Atividades:

(a) Diligenciar em prol da obtenção dos dados juntos às fontes primárias

(b) Coordenar análise de dados estrategicamente coletados durante as visitas

institucionais no âmbito estadual

(c) Coordenar a efetividade da reordenação proposta
3 Dada a natureza semestral destas “visitas”, estas atividades também serão realizadas no 2º semestre,

subsidiando a fase II



(d) Aferir aperfeiçoamentos necessários

Responsáveis imediatos:

• Promotores  de  Justiça:  André  Tiago  Pasternak  Glitz,  Alexey  Choi  Caruncho  e

Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Visitas ordinárias em unidades policiais

(b) Reuniões internas

(c) Reuniões interinstitucionais

(d) Reuniões com instâncias de controle interno das instituições envolvidas

(e) Períodos de identificação das informações estratégias a serem coletadas

(f) Períodos de análise das informações estratégias coletadas

(g) Movimentações procedimentais

(h) Elaboração de minuta de fluxo e finalidade das visitas

(i) Proposta de reordenação do fluxo de visitas em prol de sua efetividade

(j) Relatórios de evolução e análise do projeto



PROJETOS DE EXECUÇÃO PENAL

PROJETO 01 | Desenvolvimento de atuação preventiva na execução penal

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 7.2

• Atividade 8.1

• Atividade 8.2

• Atividade 8.3

Meta: 

• Desenvolver  proposta  de  fluxo  de  atuação  preventiva  na  seara  prisional  e  de

execução penal

Justificativa:

• A ausência de uma clara politica estadual afeta à seara prisional e de execução

penal como um todo demanda uma atuação ministerial uniforme e estratégica na

área, inclusive com o propósito de monitorar informações sensíveis relacionada a

presos faccionados

Grau de dependência externa:

• Médio

Prazos e Cronogramas:

• Fase  I:  Reestruturação  de  projeto  preventivo  na  seara  prisional  e  executória

(abril/2018)

Atividades:

(a) Idealização de um projeto

(b) Reestruturar e automatizar a atualização do controle de unidades prisionais 

por “capacidade excedente”, conforme critérios objetivos

(c) Estabelecer  como  um  dos  critérios  deste  “controle  de  unidades”,  o  

monitoramento de informações sensíveis relacionadas a presos faccionados

(d) Fomentar  a  interlocução  com  órgãos  estratégicos  de  controle  de  

informações sensíveis prisionais



(e) Elaborar  levantamento normativo  e organograma administrativo afeto às  

carceragens de delegacias de polícia do Estado

(f) Idealizar “informativo prisional individualizado” em fase experimental

(g) Aferir aperfeiçoamentos necessários

• Fase II: Implementação experimental do projeto (agosto/2018)

Atividades:

(a) Estabelecimento de critérios objetivos para delimitação territorial do projeto

(b) Reuniões intersetoriais de esclarecimentos sobre o projeto

(c) Aferir aperfeiçoamentos necessários

• Fase III: Generalização do projeto em âmbito macro (dezembro/2018)

Atividades:

(a) Divulgação dos resultados obtidos na Fase II

(b) Coordenar a efetividade da reordenação

(c) Aferir a funcionalidade da implementação

Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: Alexey Choi Caruncho e Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões com órgãos de controle de informações sensíveis relacionadas a

presos faccionados

(d) Movimentações procedimentais

(e) Elaboração de informativos prisionais individualizados

(f) Relatórios de evolução e análise do projeto



PROJETO 02 | Controle da evolução das obras penitenciárias

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 8.1

• Atividade 8.2

Meta: 

• Aferir as reais circunstâncias relacionada à construção das unidades penitenciárias

do Estado do Paraná 

Justificativa:

• A partir da baixa precisão das informações publicizadas a respeitos das obras e se

tratando  da  principal  frente  proposta  pelo  Estado  para  minorar  o  problema da

população prisional em delegacias de polícia, busca-se uma maior confiabilidade e

transparência destes dados

Grau de dependência externa:

• Mínimo

Prazos e Cronogramas:

• Fase I: Diagnosticar e organizar informações afetas à área (junho/2018)

Atividades:

(a) Diligências preparatórias de âmbito funcional

(b) Diligências em prol da obtenção dos dados relacionados às referidas obras

(c) Estabelecer fluxo organizacional do processo de coleta destes dados

(d) Idealizar  plataforma  virtual  de  controle  de  tarefas  empreendidas  e  

distribuídas

(e) Idealizar plataforma virtual no site da unidade coltada ao acompanhamento 

das diligências que veem sendo realizadas pelo MP na área

(f) Estabelecimento de critérios para análise preliminar

(g) Análise preliminar do material coletado

• Fase II: Análise técnico-jurídica das informações coletadas (dezembro/2018)

Atividades:

(a) Estabelecimento de critérios objetivos para análise mais detida

(b) Redistribuição de tarefas conforme análise empreendida

(c) Análise mais detida do material coletado



(d) Estabelecer fluxo organizacional das informações aferidas

(e) Análise conclusiva dos encaminhamentos a serem adotados

(f) Redistribuição de tarefas conforme encaminhamentos

Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: Alexey Choi Caruncho;

• Assessores: Ana Paula Moreira, André Andrade Piccolim e Thalita Moreira Guedes

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões intersetoriais

(c) Movimentações procedimentais

(d) Idealização de Portal do Sistema Criminal (transparência e controle)

(e) Relatórios de evolução e análise do projeto



CRONOGRAMA DE

VISITAS INSTITUCIONAIS



GAESP | Projeto Persecutório 02

Efetividade do Controle Externo da Atividade Policial

Meta:

Reestruturar e aperfeiçoar o exercício do controle externo da atividade policial

Justificativa:

Entregar proposta de atuação dotada de maior efetividade e uniformidade no exercício do controle externo da atividade 

policial pelo MP.

Prazos e Cronograma:

Fase I: Diagnosticar vantagens e desvantagens das visitas institucionais

Prazo: junho/2018

Fase II: Coordenar efetividade das visitas institucionais reordenadas

Prazo: dezembro/2018

Responsáveis imediatos:

Promotores: ndré Tiago Pasternak Glitz, Alexey Choi Caruncho, Raquel Juliana Fülle



CRONOGRAMA DE VISITAS
(Abril/2018)

Data Horário Unidades e endereços Delegado responsável Contatos

02/04 9h00 1º DP – Rua André de Barros, 671, Centro – Curitiba-PR GIL ROCHA TESSEROLLI
33263400 - 1distritocapital@pc.pr.gov.br - 
gtesserolli@pc.pr.gov.br

03/04

13h30
3º DP – Rua Solimões, 1640, Mercês – Curitiba-PR LEONARDO  BUENO

CARNEIRO
3561-1100 - 3distritocapital@pc.pr.gov.br - 
del.leobienoc@pc.pr.gov.br

12º DP – Avenida Manoel Ribas, 6693, Santa Felicidade – 
Curitiba-PR 

PATRICIA  CONCEIÇÃO
NOBRE PAZ

33701200 - 12distritocapital@pc.pr.gov.br - 
del.pcnpaz@pc.pr.gov.br

04/04

13h30
4º DP – Rua Ary Barroso, 377, Boa Vista – Curitiba-PR GUTEMBERG  LUZ  NEVES

RIBEIRO
32512500 - 4distritocapital@pc.pr.gov.br - 
del.gutemberg@pc.pr.gov.br

5º DP – Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1399, Bacacheri
– Curitiba-PR

GERALDO  JOAO
CELEZINSKI

32512400 - 5distritocapital@pc.pr.gov.br - 
celezinski@pc.pr.gov.br

09/04 9h00
8º DP – Avenida Presidente Wenceslau Braz, 3968, 
Lindoia – Curitiba-PR

JOSE VITOR SILVA PINHAO
32126100 - 8distritocapital@pc.pr.gov.br - 
jvpinhao@pc.pr.gov.br

10/04

13h30
DENARC – Avenida Getúlio Vargas, 3670, Água Verde – 
Curitiba-PR

RIAD BRAGA FARHAT 32701700 - denarc@pc.pr.gov.br - 
del.rbfarhat@pc.pr.gov.br

2º DP – Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 2610, Água 
Verde – Curitiba-PR

JOAQUIM  ANTONIO
FIGUEIRA

32133200 - 2distritocapital@pc.pr.gov.br - 
jotafigueira@pc.pr.gov.br

11/04

13h30
DE – Rua Professora Antônia Reginato Vianna, 1177, 
Capão da Imbuía, Curitiba-PR

EDWARD FIGUEIRA FERRAZ 32616600 - dedc@pc.pr.gov.br - 
edwferraz@pc.pr.gov.br

6º DP – Rua Antônio Meirelles Sobrinho, 519, Capão da 
Imbuía, Curitiba-PR

ADRIANO  ADMIR  DA  CRUZ
RIBEIRO

32616700 - 6distritocapital@pc.pr.gov.br - 
adrianoribeiro@pc.pr.gov.br

12/04

13h30
7º DP – Rua Professor João Soares Barcelos, 725, Vila 
Hauer, Curitiba-PR

OSMAR  ANTONIO
DECHICHE

32172300 - 7distritocapital@pc.pr.gov.br - 
osmardechiche@pc.pr.gov.br

COPE – Rua Conde de São João das Duas Barras, 1274, 
Boqueirão – Curitiba-PR

RODRIGO  BROWN  DE
OLIVEIRA

32172900 - cope@pc.pr.gov.br - 
rodrigobrown@pc.pr.gov.br

9h00
DFR – Avenida Presidente Affonso Camargo, 2239, Cristo 
Rei – Curitiba-PR

MATHEUS ARAUJO LAIOLA
32186100 - dfr@pc.pr.gov.br - 
del.ma_laiola@pc.pr.gov.br



16/04

13h30
9º DP  - Avenida Arthur Bernardes, 375, Santa Quitéria, 
Curitiba-PR

JOSE SUDARIO DA SILVA 32703768 - 9distritocapital@pc.pr.gov.br - 
delpolsudario@pc.pr.gov.br

DFRC – Rua Lorenço Gbur, 1783, Campina do Siqueira – 
Curitiba-PR

ADEMAIR  DA CRUZ  BRAGA
JUNIOR

33431639 - dccp.dfrc@pc.pr.gov.br - 
del.ademair@pc.pr.gov.br

17/04 13h30

10º DP – Rua Cafeara, 49, Sítio Cercado – Curitiba-PR MOISES  AMERICO  DE
SOUZA NETO

33868350 - 10distritocapital@pc.pr.gov.br - 
msneto@pc.pr.gov.br

11º DP – Rua Manoel Valdomiro Macedo, 2921, Cidade 
Industrial, Curtiba-PR

RINALDO IVANIKE 32125900 - 11distritocapital@pc.pr.gov.br - 
ivanike@pc.pr.gov.br

18/04 9h00 DFRV – Rua Tamoios, 1250, Vila Izabel, Curitiba-PR
HERCULANO  AUGUSTO  DE
ABREU

33146400 - dfrv@pc.pr.gov.br - 
haa@pc.pr.gov.br

19/04

13h30
DEAM – Rua Desembargador Ermelino de Leão, 513, 
Centro, Curitiba-PR

DANIELA CORREA ANTUNES
ANDRADE

38837110 - dpe.deam@pc.pr.gov.br - 
daniela@pc.pr.gov.br

NUCIBER – Rua José Loureiro, 378, 6º andar, Centro – 
Curitiba-PR 

DEMETRIUS  GONZAGA  DE
OLIVEIRA

33211900 - cibercrimes@pc.pr.gov.br - 
demetrius@pc.pr.gov.br

20/04 9h00
13º DP – Rua Tenente Coronel Manoel Eufrásio de 
Assumpção, 414, Tatuquara – Curitiba-PR 

GERSON ALVES MACHADO
35792600 - 13distritocapital@pc.pr.gov.br - 
gersonmachado@pc.pr.gov.br

23/04 13h30
IML – Avenida Visconde de Guarapuava, 2652, Centro – 
Curitiba-PR

3321-8100 



OUTROS DOCUMENTOS

RELEVANTES



Material utilizado na Reunião Institucional do dia 02.04.2018

http://prezi.com/jtoomf5m5kgd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

CAOPCrim: Plano Setorial de Ação 2016

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Plano_Setorial_2016_2017pdf.pdf

CAOPCrim: Prestação de Contas 2016

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf

CAOPCrim: Plano Setorial de Ação 2017

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/formulario_2017_CAOP.pdf

CAOPCrim: Prestação de Contas 2017

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2042

CAOPCrim: Plano Setorial de Ação 2018

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Plano_Setorial_de_Acao_2018.pdf

http://prezi.com/jtoomf5m5kgd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Plano_Setorial_2016_2017pdf.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/formulario_2017_CAOP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2042
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Plano_Setorial_de_Acao_2018.pdf
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