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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em 2016, foi instaurado no âmbito do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais, o
Procedimento Administrativo (PA) MPPR-0046.16.084883-7, com o objetivo de obter
subsídios voltados à prestação de esclarecimentos da atuação ministerial no tocante
ao Gerenciamento de Crises envolvendo unidades prisionais.
A partir da verificação da necessidade de um conhecimento
técnico-especializado em relação ao tema, passaram a ser adotadas providências
no intuito de elaborar um Protocolo de Atuação que pudesse traçar diretrizes aos
Membros do Ministério Público do Estado do Paraná que se vissem envolvidos em
situações de crise de Unidades Prisionais do Estado, sobretudo em casos de
rebeliões.
Considerou-se, na ocasião:
•

a necessidade de fomentar uma atuação planejada e

uniforme, propiciando uma integração e uniformização de atuação entre a Polícia
Militar do Paraná, a Polícia Civil e o Ministério Público nos casos de crises em
estabelecimentos prisionais, garantindo que a atuação estatal se dê da forma mais
técnica e eficaz possível;
•

as informações técnico-especializadas aferidas durante o

evento “Gerenciamento de crises: Unidades prisionais”, realizado no dia 1º de
novembro de 2016 por este Centro de Apoio em conjunto com o Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional, que contou com a exposição do Comando da Equipe
de Negociação do BOPE e do Promotor de Justiça Emiliano Antunes Motta Waltrick1;
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Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1812.
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•

o

conteúdo

dos

Decretos

Estaduais

1.592/2003,

4.199/2012 e 8.627/2010 e Resolução 560/2014-SEJU.
Foi a partir destes subsídios, que o CAOP Criminal, contando
com o auxílio imprescindível dos referidos profissionais especializados, apresentou o
presente Protocolo de Atuação Funcional, a fim de que pudesse servir de subsídio
e repositório de informações técnicas aos Membros do Ministério Público do Estado
do Paraná.
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IDENTIFICAÇÃO DA CRISE

O conceito de crise segundo o Federal Bureau of Investigation
(FBI) corresponde ao de “um evento ou situação crucial, que exige uma resposta
especial da polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável”.
As crises têm como características:
i)

a compressão de tempo: a situação requer medidas

ii)

a imprevisibilidade: a crise pode ocorrer em qualquer

imediatas;

lugar e a qualquer momento;
iii)

a existência de ameaça à vida: seja de uma possível

vítima, de terceiros ou até mesmo do próprio causador do evento crítico;
iv)

a exigência de preparo prévio: qualquer pessoa que

intervenha na situação deve estar preparada para tanto, sabendo as diretrizes e
limites da sua atuação;
v)

uma postura organizacional não rotineira: por suas

características, as medidas de rotina, em regra, não são aplicáveis à situação de
crise, exigindo adoção de uma postura técnica especial.
Identificada uma situação de crise, portanto, especialmente nos
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casos de rebelião ou motim em unidades prisionais, é de suma importância a inicial
identificação do tipo de estabelecimento prisional, quais sejam:
i)

Carceragens de Delegacias de Polícia;

ii)

Cadeias Públicas de gestão compartilhada2; ou

iii)

Unidades Penitenciárias.

Essa diferenciação do ponto crítico3 faz-se necessária para que
seja acionado o correto grupo policial responsável para atuação no
gerenciamento da crise4, sem prejuízo de eventual mútua colaboração. Assim é
que:


nos casos de rebeliões ou motins em carceragens de Delegacias de Polícia,
a atribuição para atuação compete ao Centro de Operações Policiais
Especiais da Polícia Civil – COPE;



nos demais casos, a atribuição para atuação competirá ao Batalhão de
Operações Especiais da Polícia Militar – BOPE (cf. Decreto Estadual
8.627/2010 e Decreto Estadual

2

3
4

5

1.592/2003)5.

Carceragens na estrutura de uma Delegacia de Polícia que, no entanto, são de responsabilidade
do DEPEN, conforme arts. 2º e 3º do Decreto Estadual 4.199/2012. Especificamente em relação a
elas cf. Estudo já disponibilizado por nossa Equipe que procurou esclarecer os contornos técnicos
destas unidades para fins de responsabilização estatal intitulado “Considerações s obre a
Gestão Compartilhada no Sistema Prisional do Estado do Paraná”, disponível em
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo__Consideracoes_sobre_gestao_compartilhada_no_Parana_.pdf. Para fins de identificar qual o
vínculo estatal de uma dada unidade, cf. Tabela elaborada envolvendo todas as unidades
prisionais do Estado do Paraná. Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=2249.
Local onde se instalou a crise, onde estão localizados o causador do evento crítico (CEC), os
reféns, as vítimas etc.
Conforme informado a este Centro de Apoio, quando essa informação é previamente conhecida
do Membro do Ministério Público, há uma maior agilidade no acionamento das equipes, evitandose, ainda, uma sobreposição de atuação.
Conforme informações repassadas ao longo do evento, em situações excepcionais justificadas
pela dificuldade de deslocamento de uma dada equipe, tem sido admitido o acionamento de
equipe distinta daquela normativamente vinculada a uma dada unidade.
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COMO ATUAR

O gerenciamento de crises consiste “no processo eficaz de
identificar, obter e aplicar em conformidade com a legislação vigente, as medidas
estratégicas adequadas para a resolução do evento crucial, a fim de preservar a
vida e a integridade física dos envolvidos, a aplicação da lei e o restabelecimento da
ordem pública.”
A crise, conforme conceito referido, corresponde a uma
situação que exige uma resposta especial da Polícia. Sendo assim, o Gerente da
Crise será sempre a mais alta autoridade policial envolvida no caso.
Isto porque, será este ator do Teatro de Operações6 quem terá
o poder de decisão sobre as ações, podendo estar presente ou não no local, já que
a ele competirá tomar as decisões baseadas no assessoramento especializado que
lhe seja fornecido.
O Membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, da
Defensoria Pública, Representantes da OAB ou de outras organizações, neste
sentido, poderão, eventualmente, atuar no papel de Intermediários7, com base nas
orientações técnicas da equipe policial.
Justamente por isto, não é indicado que o Membro do
Ministério Público seja o primeiro interventor na crise.
Até porque, há informações de que o Batalhão de Operações
Especiais da PMPR realiza cursos em todo o Estado, a fim de instruir os policiais
militares dos pelotões ou destacamentos locais, preparando-os para a primeira
intervenção até a chegada da Equipe especializada.
Na atualidade, existem dois números de telefone, com
6
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Abrange o ponto crítico, toda a área circundante, as principais vias de acesso, arquitetura e
instalações. É o local onde se desenrola a ação.
Pessoa escolhida após análise (policial ou não), que faz contato verbal com o CEC (Causador do
Evento Crítico) - preferencialmente por telefone -, devidamente protegida e orientada pelos
negociadores. O contato com o intermediário é um importante instrumento ou ferramenta de
barganha, de troca, por alguma vantagem junto ao CEC, daí sua utilização ser objeto de
estratégia que deve ser coletivamente definida.
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atendimento ininterrupto no BOPE, para contato em caso de crises, através dos
quais a Equipe de Negociação passará as primeiras instruções aos policiais locais e,
sendo necessário, fará o deslocamento até o local.
Como primeiro interventor, o Policial ou a Equipe policial
estão orientados a adotar Dez Passos, quais sejam:
i)

localizar o ponto crítico;

ii)

solicitar apoio de área;

iii)

conter a crise (não aumentar ou mudar de local);

iv)

coletar informações sobre a ocorrência;

v)

isolar o ponto crítico;

vi)

permanecer em local seguro durante todo o tempo;

vii)

estabelecer contato, mas sem concessões;

viii) afastar terceiros (imprensa, curiosos e familiares);
ix)

diminuir o stress da situação; e

x)

sempre acionar o BOPE (ou o COPE, conforme a

atribuição), a fim de relatar a situação e receber orientações.
Estas são as orientações técnicas e genéricas para
qualquer crise, o que faz com que o contato com o órgão policial responsável
(BOPE ou COPE) seja de suma importância para a adoção das demais providências
tecnicamente adequadas, de acordo com cada caso concreto.
Desta forma, o Membro do Ministério Público que venha a
tomar conhecimento de uma situação de crise poderá, imediatamente, entrar em
contato com o BOPE ou COPE, a fim de informar a situação crítica, caso assim
ainda não tenha sido efetuado pela equipe policial local.
Caso se desloque até o tecnicamente denominado Teatro de
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Operações, poderá verificar se a Equipe Policial adotou os procedimentos
mencionados e supervisionar a atuação policial sem intervir na atuação
técnica, com exceção daqueles casos de flagrante ilegalidade.
Importante lembrar que a equipe policial é a responsável pelo
Gerenciamento da Crise, de modo que não incumbe ao Promotor de Justiça tomar
decisões técnicas ou manter contato com o causador do evento crítico sem prévia
orientação da Equipe de Negociação.
Após terminado evento crítico, conforme orientações do
Gerente da Crise, o Membro do Ministério Público poderá manter contato com o
causador do evento crítico, sempre resguardada sua independência funcional.
Em suma, no exercício da inerente atribuição do controle
externo da atividade policial, a atuação do Membro do Ministério Público nos casos
de crises pode ser resumida como sendo: de supervisão, de fiscalização e de
colaboração, mantendo contato direto com a Equipe responsável pela intervenção,
sem prejuízo de intervenção na crise para casos de flagrante ilegalidade ou
conforme solicitação da Equipe de Negociação, na qualidade de agente
Intermediário.
Poderá, finalmente, contribuir para fins de resguardar que
somente a Equipe de gerenciamento de crise tenha contato com o CEC 8 e acesso
ao ponto crítico, colaborando para que terceiros (familiares, curiosos, imprensa,
políticos, religiosos etc.) mantenham-se afastados e não interfiram na atuação da
Equipe policial especializada, resguardando assim que a intervenção seja a mais
técnica possível.
Importa destacar, nesse contexto, que a Resolução n.º
560/2014-SEJU proíbe qualquer tipo de negociação para transferência de presos
durante motins ou rebeliões, estando, portanto, vedada qualquer concessão nesse
sentido.
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CEC – Causador do Evento Crítico.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, a atuação do Membro do Ministério
Público em casos de Crises em Unidades Prisionais pode ser assim sintetizada:
4.1

Em caso de crise em carceragem de Delegacia de

Polícia: manter contato imediato com o Centro de Operações Policiais Especiais da
Polícia Civil (COPE), pelos telefones (41)3217-2900 ou (41)3217-2917, e pelo e-mail
cope@pc.pr.gov.br, a fim de informar a situação e buscar orientações iniciais; na
eventualidade de haver reféns, competirá ao COPE acionar, se necessário, o Grupo
TIGRE, também da Polícia Civil;
4.2

Em se verificando situação de crise em Cadeias

Públicas de Gestão Compartilhada9 ou Unidades Penitenciárias, manter contato
imediato com a Equipe de Negociação do BOPE por meio do telefone geral
(41)3326-9300, e pelo e-mail bope-p5@pm.pr.gov.br, a fim de informar a situação e
buscar orientações iniciais;
4.3 Caso não se trate tecnicamente de “crise”, mas de
situações de menor complexidade que exijam mero reforço à força policial
local (como reforço para revistas tipo “pente fino”, fragilidade de policiamento local,
necessidade de averiguação dentro de celas de carceragens, dentre outras), o
contato oficial poderá ser realizado com ao Setor de Operações Especiais (SOE),
vinculada ao DEPEN, através do e-mail assessoriaseguranca@depen.pr.gov.br.
Especificamente sobre as situações de crise, uma vez
realizado o contato com a Equipe Policial especializada, pode-se pontuar as
seguintes orientações sobre a atuação do Agente Ministerial no local da crise
(Ponto Crítico):
i)

O Gerente da Crise será sempre a autoridade policial de maior patente
envolvida na situação, cabendo a ela a tomada das decisões técnicas sobre a
atuação no gerenciamento da crise;

9

Reitera-se e reforça-se, aqui, as especificidades e o material de apoio já referido na nota 2 supra.
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ii)

Orienta-se que o Promotor de Justiça evite contato prévio com o CEC 10,
especialmente em situações em que esteja desprovido de subsídio das
equipes especializadas do BOPE ou COPE e tenha havido uma prévia
definição com essas equipes policiais, isto até para que se evite a realização
de eventuais concessões, sem a devida orientação da Equipe Técnica;

iii)

A atuação do Membro do Ministério Público, se necessária, deverá ser de
supervisão, fiscalização e colaboração, no exercício da sua atribuição de
controle externo da atividade policial, sem prejuízo de intervenção em casos
de flagrante ilegalidade ou por expressa solicitação da Equipe de
Negociação, mas sempre na qualidade de Intermediário;

iv)

O Agente Ministerial poderá colaborar, ainda, dando respaldo aos Dez
Passos e fazendo com que sejam respeitadas as orientações técnicas:
zelando para que seja resguardado que somente a Equipe de Gerenciamento
de Crise tenha contato com o Causador do Evento Crítico e acesso ao ponto
crítico, auxiliando, assim, que terceiros (familiares, curiosos, imprensa,
políticos, religiosos etc.) mantenham-se afastados e não interfiram na atuação
da equipe policial, resguardando, desta forma, que a intervenção seja a mais
técnica possível.

Enfim, ao cabo do levantamento de subsídios realizado, restou
evidente que, nesta temática, a integração entre todas as autoridades envolvidas
nas situações de crise só tem a colaborar para que a atuação se desenvolva de
forma absolutamente técnica, dentro dos ditames legais e constitucionais, obtendo
os melhores resultados possíveis no restabelecimento da ordem e na proteção à
vida de todos os envolvidos.
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CEC – Causador do Evento Crítico.
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