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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
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