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 1. APRESENTAÇÃO

A  instituição  do  Grupo  de  Atuação  Especializada  em

Segurança Pública (GAESP), ocorrida em 31 de janeiro de 2018, teve o propósito

de  fazer  com  que  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  incrementasse  o

aperfeiçoamento da tutela coletiva relacionada às políticas de segurança pública, de

modo a propiciar o exercício de uma atuação institucional cada vez mais condizente

com o papel que lhe fora entregue pela Constituição da República1

Dentre outras, foi entregue ao GAESP uma função voltada à

realização  de  diagnóstico,  planejamento  e  monitoramento  das  políticas  de

segurança pública, desenvolvendo para tanto diretrizes de prevenção e repressão à

criminalidade (art. 2º da Resolução nº 550/2018)2.

Foi com este propósito que, em seu inicial Plano Setorial  de

Ação3,  o  Grupo  previu  como  uma  proposta  de  iniciativa  aquela  direcionada  ao

aperfeiçoamento  da  atuação  ministerial  criminal,  em  especial,  por  meio  do

desenvolvimento  de  propostas  metodológicas  investigatórias  especializadas,  que

traçassem como meta a de viabilizar uma maior efetividade nesta atuação (item 4,

do PPI 01).

Várias foram as atividades previstas para que fosse possível

atingir referida meta, ganhando relevância, para os fins do presente, o projeto-piloto

que viria a ser acompanhado por meio do Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.067626-7,  relacionado  ao  aperfeiçoamento  das  atividades  de  controle

externo da atividade policial por parte do Ministério Público do Paraná, tendo como

uma das frentes o desenvolvimento de um protótipo regional de uma plataforma de

dados estratégicos que seja acessível pelas Promotorias Criminais.

Como uma das  atividades-meio  essenciais  para  esta  frente,

1 Sob este particular aspecto já referia, de forma bem mais detalhada, a Deliberação n. 148/2016
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais que
deflagraria o processo que subsidiaria a criação do GAESP. Para o acesso do teor integral desta
deliberação, cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Delib_148_2016.pdf.

2 A Resolução nº 550/2018 pode ser consultada na íntegra em:  http://www.intranet.mppr.mp.br/
arquivos/Comunicacao/2018/  2_Fevereiro/Documentos/Resolucao550_Gaesp_Atualizada.pdf  .  

3 Para acesso ao plano e seu detalhamento em: 
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2226.
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buscou-se a organização dos dados afetos ao ajuizamento das inúmeras ações civis

relacionadas  ao  sistema  prisional  estadual,  as  quais,  invariavelmente,  abordam

questões  inerentes  à  estrutura  prisional  deficitária  (material  e  funcional),  que  se

refere à população carcerária de unidades prisionais de delegacias de polícia do

Estado do Paraná.

Este  é  o  contexto  no  qual  surge  esta  primeira  versão  do

presente texto,  voltado à apresentação da metodologia que foi  adotada por  esta

Equipe para a construção de uma ferramenta que possa auxiliar no diagnóstico para

atuação articulada entre unidades ministeriais, por meio da adoção de uma contínua

atuação planejada no âmbito criminal.

Dividido  em  dois  momentos,  na  primeira  parte,  o  texto

apresenta as observações relacionadas à metodologia empregada na construção da

plataforma referida; num segundo momento, serão apresentadas reflexões iniciais

acerca  dos  dados  estatísticos  do  conjunto  de  judicializações  que  versam sobre

questões prisionais das unidades carcerárias do Estado do Paraná.

Mais do que a transparência da atividade, o que se busca é

que  este  texto  e  as  iniciativas  possam  fomentar  a  contínua  interlocução  entre

unidades  do  Ministério  Público  com  atividades  afins,  permitindo  ainda  um

refinamento na própria base de dados que vem servindo à plataforma já referida.
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 2. METODOLOGIA

O presente item tem o objetivo de registrar o percurso seguido

por nossa Equipe para o desenvolvimento de um incipiente Sistema de Controle de

Ações Civis sobre questões Prisionais, que pudesse armazenar as informações

essenciais e alimentar, de forma automatizada, uma plataforma de dados voltada a

subsidiar  uma atuação  ministerial  estratégica  a  partir  de  dados  político-criminais

afeto à perspectiva prisional.

A primeira observação que se faz, nesse sentido, é que para a

construção do sistema de controle de ações foi necessário:

(1) identificar e categorizar os pedidos que frequentemente são

objeto dessas ações;

(2) identificar no Projudi quais seriam os principais movimentos

processuais a serem cadastrados no sistema; e

(3)  modelar uma base de dados que permitisse a vinculação

das unidades a pedidos específicos do processo no qual esses

são veiculados4.

A partir da elaboração do referido sistema, os trabalhos foram

realizados em três etapas:  i) cadastramento das ações;  ii) inserção das principais

movimentações processuais; e iii) revisão dos trabalhos.

Portanto, todos os pedidos realizados na peça inicial  dessas

ações  foram  mapeados  e  registrados,  seguido  do  cadastramento  de  todas  as

principais movimentações de cada processo (fase de conhecimento e de execução),

incluindo-se as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, bem como aquelas

proferidas em segundo grau.

Por fim, com o escopo de dotar o usuário com ferramentas que

auxiliem  no  acompanhamento  da  tramitação  das  ações,  o  sistema  permite  a

emissão de relatórios, os quais apresentam os seguintes dados compilados: i) os

4 Isso em razão da possibilidade de,  em uma mesma ação civil,  serem enfrentadas situações-
problemas relacionadas a diversas unidades prisionais de determinada Jurisdição,  não sendo
incomum que alguns dos pedidos realizados na inicial da ação proposta digam respeito a apenas
uma ou algumas dessas unidades.
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dados básicos das ações civis públicas ajuizadas no Estado do Paraná referentes ao

Sistema Prisional;  ii) as  unidades  prisionais  envolvidas; iii) os  quantitativos  dos

principais pedidos realizados no bojo das ações civis públicas cadastradas;  iv) as

principais movimentações das ações e o total de decisões proferidas em primeiro e

segundo  graus;  v) as  ações  que  não  estão  sendo  movimentadas  sem  razão

aparente; e vi) o status da judicialização efetuada sobre cada unidade prisional.

 Para além das limitações inerentes à adoção de um sistema

de gerenciamento de banco de dados relacional  gratuito e de código aberto5, a

principal  limitação  do  sistema  refere-se  a necessidade  de  uma  contínua

atualização das informações cadastradas, através do sistema Projudi, bem como

da de inserção de novos cadastramentos de ações civis que, porventura, venham a

ser ajuizados com essa temática.

Sem embargo  dessas  limitações,  a  atividade  de  atualização

tem sido facilitada pela utilização da funcionalidade push Pro-MP, que possibilita o

recebimento dos alertas de movimentações processuais automatizados do sistema

Projudi.

5 O LibreOffice Base é um banco de dados relacional gratuito e de código aberto, desenvolvido por
uma  comunidade de colaboradores.  Como toda ferramenta gratuita,  vem sendo aperfeiçoada
apenas pelo interesse dos usuários e dos programadores que dela se utilizam. Diante disso, pode
ser sentida a ausência de alguns recursos fundamentais ou, ainda, falhas nas consultas ou na
emissão de relatórios.
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 3. INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS OBTIDAS A PARTIR DO CADASTRO

3.1 Ações: Comarcas e Unidades abrangidas

De acordo com os dados do sistema, foram cadastradas, até o

momento, 102 (cento e duas) ações civis afetas a questões prisionais.

Deste total, foram identificadas  01 (uma) ação condenatória

(obrigação de não fazer e reparação de danos) proposta por um Delegado de Polícia

Civil (com pedido de providência afeta à reestruturação do quadro de pessoal) e 101

(cento  e  uma)  ações  civis  públicas,  propostas  em maior  parte  pelo  Ministério

Público do Paraná (90%) e outra parte pela Defensoria Pública estadual (10%).

O conjunto de ações envolve 78 (setenta e oito) comarcas e

113 (cento e treze) unidades de segurança pública, conforme os mapas abaixo.

Mapa 01: “Ações Civis: Comarcas abrangidas”
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Mapa 02: “Ações Civis: Unidades abrangidas”

Entre as 113 (cento e treze)  unidades de segurança pública

abrangidas pelas ações, 29 (vinte e nove) unidades foram totalmente interditadas e

07 (sete) unidades encontram-se parcialmente interditadas em razão das decisões

judiciais proferidas no bojo destas ações. 

Comarca Unidade Situação

Arapongas 22.ª Subdivisão Policial de Arapongas Interdição parcial

Assaí 34.ª Delegacia Regional de Polícia de Assaí Interdição total

Astorga 28.ª Delegacia Regional de Polícia de Astorga Interdição total

Bandeirantes 39.ª Delegacia Regional de Polícia de Bandeirantes Interdição total

Bela Vista do Paraíso 32.ª Delegacia Regional de Polícia de Bela Vista do Paraíso Interdição total

Campina Grande do Sul Delegacia de Polícia de Campina Grande do Sul Interdição total
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Cantagalo Delegacia de Polícia de Cantagalo Interdição total

Cidade Gaúcha 19.ª Delegacia Regional de Polícia de Cidade Gaúcha Interdição parcial

Congonhinhas Delegacia de Polícia de Congonhinhas Interdição parcial

Cruzeiro do Oeste 17.ª Delegacia Regional de Polícia de Cruzeiro do Oeste Interdição total

Curitiba 1.º Distrito Policial da Capital Interdição total

Curitiba 3.º Distrito Policial da Capital Interdição total

Curitiba 7.º Distrito Policial da Capital Interdição total

Curitiba 8.º Distrito Policial da Capital Interdição total

Curitiba 11.º Distrito Policial da Capital Interdição total

Curitiba Delegacia de Furtos e Roubos Interdição total

Curitiba Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Interdição total

Faxinal 53.ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal Interdição total

Formosa do Oeste Delegacia de Polícia de Formosa do Oeste Interdição total

Guaíra 13.ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra Interdição parcial

Nova Esperança 25.ª Delegacia Regional de Polícia de Nova Esperança Interdição total

Palmas Delegacia de Polícia de Palmas Interdição total

Palmital 44.ª Delegacia Regional de Polícia de Palmital Interdição total

Palotina Delegacia de Polícia de Palotina Interdição total

Piraí do Sul Delegacia de Polícia de Piraí do Sul Interdição total

Ponta Grossa 13.ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa Interdição parcial

Pontal do Paraná Delegacia de Polícia de Pontal do Sul Interdição parcial

Prudentópolis Delegacia de Polícia de Prudentópolis Interdição total

Ribeirão do Pinhal Delegacia de Polícia de Jundiaí do Sul Interdição total

Santa Fé Delegacia de Polícia de Santa Fé Interdição total

São Jerônimo da Serra 33.ª Delegacia Regional de Polícia de São Jerônimo da Serra Interdição total

São José dos Pinhais 1.ª Delegacia Regional de Polícia de São José dos Pinhais Interdição total

Sengés Delegacia de Polícia de Sengés Interdição total
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Terra Rica Delegacia de Polícia de Terra Rica Interdição total

Toledo 20.ª Subdivisão Policial de Toledo Interdição total

União da Vitória 4.ª Subdivisão Policial de União da Vitória Interdição total

             Tabela 01: Unidades interditadas

Mapa 03: “ACP: Unidades interditadas”

3.2 Ações: Pedidos e Movimentações

As informações sobre os diversos tipos de pedidos veiculados

nas ações civis são de grande importância, na medida em que permitem mapear as

principais situações-problemas de natureza prisional levadas à apreciação judicial.

Além disso, ao se buscar identificar as situações-problema com

base nos pedidos das iniciais das ações civis,  permite-se, a partir  de uma visão

global, subsidiar o Promotor de Justiça com informações que possam auxiliá-lo na

tomada de decisões, especialmente diante da realidade de outras localidades com
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população  equivalente  ou  com realidade  estrutural  semelhante,  sem olvidar  das

restrições inerentes à (limitada) capacidade financeira do Estado em arcar com os

custos decorrentes da consecução das providências buscadas nestas ações.

Nesse sentido, é emblemático que entre as 102 (cento e duas)

ações civis, pelas quais são aviados 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) pedidos

sobre  questões  prisionais,  mais  da  metade  dos  pedidos  buscam  sanear,  com

urgência (vide os 138 pedidos de imposição de multa), a absoluta impropriedade do

cenário caótico verificado nas carceragens em Delegacias de Polícia, conforme o

gráfico abaixo:

Gráfico 01: “ACP: Tipo de Pedido”

De igual forma, as decisões judiciais afetas a estes pedidos e o

registro das respectivas movimentações processuais podem auxiliar no diagnóstico

de eventuais obstáculos à celeridade e eficiência processual, podendo servir, ainda,
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como  dado  objetivo  a  contribuir  na  adoção  de  estratégias  extrajudiciais  para  a

efetivação da providência buscada na via judicial.

Como  se  observa  pelo  gráfico  abaixo,  em  torno  de  75%

(setenta e cinco por cento) das ações cadastradas no sistema ainda se encontram

em fase de conhecimento, sendo que apenas 10% (dez por cento) dessas ações se

encontram em fase de execução ou de cumprimento de sentença.

Gráfico 02: “ACP: Status da Ação”

Já quanto à situação dos pedidos  realizados na peça inicial,

tem-se o seguinte cenário:

Gráfico 03: “ACP: Situação dos Pedidos”
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Note-se que praticamente a metade das decisões (pedidos não

analisados ou indeferidos)  representa um prognóstico pouco favorável  à  solução

pela via judicial, até porque cerca de 95% (noventa e cinco por cento) dessas ações

foram propostas até o final do primeiro semestre de 20186.

Por  fim,  no que diz respeito  às movimentações processuais,

foram registradas 354 (trezentos e cinquenta e quatro) decisões judiciais proferidas

(de deferimento ou indeferimento), o que resultou no seguinte gráfico gerado pela

plataforma:

Gráfico 04: “ACP: Tramitação”

6 Datas de propositura: AC1: ND, AC2: ND, AC3: 27/06/2007, AC4: 03/11/2008, AC5: 05/05/2009, AC6: 26/06/2009, AC7: 23/08/2010, AC8: 13/07/2011, AC9: 
14/02/2012, AC10: 13/04/2012, AC11: 13/04/2012, AC12: 03/09/2012, AC13: 02/10/2012, AC14: 07/03/2013, AC15: 18/04/2013, AC16: 09/05/2013, AC17: 
07/06/2013, AC18: 05/07/2013, AC19: 12/07/2013, AC20: 11/09/2013, AC21: 24/09/2013, AC22: 11/10/2013, AC23: 22/10/2013, AC24: 11/02/2014, AC25: 
08/04/2014, AC26: 11/04/2014, AC27: 16/04/2014, AC28: 16/05/2014, AC29: 16/07/2014, AC30: 22/07/2014, AC31: 23/07/2014, AC32: 02/09/2014, AC33: 
16/09/2014, AC34: 03/10/2014, AC35: 03/10/2014, AC36: 06/11/2014, AC37: 13/11/2014, AC38: 02/12/2014, AC39: 15/01/2015, AC40: 21/01/2015, AC41: 
11/02/2015, AC42: 03/03/2015, AC43: 13/03/2015, AC44: 19/03/2015, AC45: 04/05/2015, AC46: 14/05/2015, AC47: 08/07/2015, AC48: 10/07/2015, AC49: 
30/07/2015, AC50: 30/07/2015, AC51: 11/08/2015, AC52: 27/08/2015, AC53: 21/09/2015, AC54: 28/09/2015, AC55: 27/10/2015, AC56: 30/10/2015, AC57: 
06/11/2015, AC58: 13/11/2015, AC59: 18/11/2015, AC60: 04/12/2015, AC61: 23/12/2015, AC62: 15/01/2016, AC63: 19/01/2016, AC64: 18/02/2016, AC65: 
17/03/2016, AC66: 29/03/2016, AC67: 04/04/2016, AC68: 30/05/2016, AC69: 16/08/2016, AC70: 19/08/2016, AC71: 27/10/2016, AC72: 10/11/2016, AC73: 
30/11/2016, AC74: 30/11/2016, AC75: 14/02/2017, AC76: 15/03/2017, AC77: 25/03/2017, AC78: 18/07/2017, AC79: 20/07/2017, AC80: 17/08/2017, AC81: 
18/08/2017, AC82: 25/08/2017, AC83: 20/10/2017, AC84: 26/10/2017, AC85: 30/11/2017, AC86: 01/12/2017, AC87: 18/01/2018, AC88: 05/02/2018, AC89: 
25/04/2018, AC90: 08/05/2018, AC91: 12/06/2018, AC92: 12/06/2018, AC93: 20/06/2018, AC94: 20/06/2018, AC95: 24/07/2018, AC96: 04/09/2018, AC97: 
10/10/2018, AC98: 06/11/2018, AC99: 04/12/2018, AC100: 28/01/2019, AC101: 13/03/2019, AC102: 28/08/2019.
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta  inicial  versão  do  presente  relatório  busca  servir  de

subsídio para que o tema afeto à judicialização no âmbito prisional possa ser objeto

de discussão e debates no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná7.

Apartando-se de quaisquer juízos de valor e num momento em

que  a  Instituição  planeja  as  prioridades  e  posturas  ministeriais  para  o  próximo

decênio8,  o  momento  é  adequado para  que uma postura  institucional  possa  ser

delineado diante de tão complexo problema vivenciado pelo Estado.

7 Neste sentido,  o presente material  figura parte daquele  disponibilizado para a  5ª  Reunião do
Grupo de Atuação Criminal do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e
de Execuções Penais, prevista para 11.10.2019, no período matutino.

8 Precisamente por isto,  cada Reunião do Grupo de Atuação Criminal,  em 2019, vem servindo
como espaços de identificação de prioridades institucionais no âmbito criminal.
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