PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Área criminal | Ciclo 2019-2029

Como ter uma atuação
criminal EFICAZ na
Promotoria?
Utopia da
investigação
financeira
Judicialização
não tem alterado
a realidade

Desestrutura
da delegacia
Ausência de
tempo para
investigar
via PIC

Inquéritos
mal
instruídos

Monitoramentos
eletrônicos sem
critérios
Presos em
condições
absurdas nas
Depol’s

Demora
nas perícia
e laudos

Banalização
no cumprimento
de penas

Desvios
policiais
frequentes

Elevado
número de
IP’s

ACP’s de
interdições
desrespeitadas

1

Controle Externo da
Atividade Policial

Problemas da Promotoria Criminal
Inquéritos policiais
mal instruídos

Demora nas perícias
e laudos

Denúncias
não tem
alterado a
insegurança
social

Notícias frequentes
de desvios policiais
Elevado número de
inquéritos policiais
Desestrutura
na Depol

Déficit do quadro de pessoal

43% de taxa
de vacância

2012
4.299 servidores

11% não

desempenham
atividades-fim

2017
4.156 servidores

Ocorrências sem gerar investigações

Descompasso em números

1,25 milhões

de

ocorrências em 2017

141 mil

de inquéritos

policiais em 2017

2 Área Prisional e Penitenciária
Problemas prisionais para a Promotoria
Banalização do
cumprimento das
penas

Presos aguardando
laudos

Presos em
condições
absurdas

Desestrutura de
carceragens

Presos em carceragens de Depol’s

ACP’s e interdições
desrespeitadas

Tornozeleiras
sem critérios

Ausência
de vagas
e remoções

Presos no sistema penitenciário

12.065 pessoas encarceradas

21.885 pessoas encarceradas

Ocupação: 12.065

Ocupação: 21.885

no Paraná em 2019

no Paraná em 2019

78%78%
Capacidade:
6.778 vagas

Média
excedente

Descontrole nas interdições

185

Delegacias custodiando
presos*

76

objeto de
Ações Civis Públicas

16

com interdições
Administrativas*
* Números aproximados

18%
Capacidade:
18.576 vagas

Média
excedente

Banalização da monitoração
eletrônica
Cenário em 2016
- Fragilidade nas
normativas estaduais
- Discricionariedade de
comunicações de violações

7.074

monitorados no

Paraná em 2019

3

Persecução da

MACROcriminalidade

Problemas vivenciados pela Promotoria

Limitação
estrutural de
apoio nestas
investigações

Dificuldade de
sistematização
dos dados

Baixo número
de PIC’s

Problemas crônicos neste tipo de investigação

Indefinição de
estratégia
investigatória

Complexidade
das investigações

Desconhecimento
das técnicas
especiais de
investigação

Ausência de
integração de
dados entre os
atores da
segurança pública

Desencontro de
informações de
inteligência e
investigatórias

Investigações
paralelas sobre
fatos conexos

Utilização
de métodos
tradicionais
de investigação
Descontinuidade
investigatória

Rotina de
trabalho que
impede estas
investigações

Inexistência
de tratamento
e cautelas
mínimas no
início da
investigação

