
RELATÓRIO DE ATIVIDADE EXTERNA 

EVENTO INSTITUCIONAL 

IV Encontro Nacional de Coordenadores de CAOPCRIM 

(Florianópolis/SC, 26 de maio de 2017)

      

Curitiba, 28 de maio de 2017

A partir ofício enviado a este Centro de Apoio Operacional, chegou

nesta  unidade  convite  encaminhado  pela  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Ministério

Público  de  Santa  Catarina  para  fins  de  participar do IV  Encontro  Nacional  de

Coordenadores de CAOP CRIM, a realizar-se na cidade de Florianópolis/SC.

Identificado  que  durante  o  evento  estariam  pautados  temas

diretamente afetos a algumas das iniciativas traçadas pela gestão atual do Centro de Apoio,

deliberou-se  pela  aceitação  do  convite  e  pela  adoção  dos  trâmites  necessários  para  a

participação da representação paranaense.

No  intuito  de  viabilizar  uma  prestação  de  contas  da  atividade

empreendida,  cumpre brevemente arrolar  uma síntese da programação e das principais

questões e contatos que foram objeto dos trabalhos.



Dia 26 de maio

 Hora: das 14h às 18h30min

 Local: Procuradoria Geral de Justiça, Plenário do Colégio de Procuradores de Justiça 

 Público: Coordenadores de CAOP CRim (representatividade de 12 estados)

 Questões preliminares:

- A reunião teve início com a apresentação efetuada pelo Procurador-Geral de Justiça

daquele  estado,  Dr.  Sandro  Reis,  recentemente  empossado  na  Presidência  do

Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça. 

Na ocasião, foi ressaltada a importância do pleito que vem sendo efetuado por este

colegiado àquele Conselho para ver reconhecida a formalização de sua estrutura,

buscando  imprimir  uma  maior  estabilidade  em  prol  da  homogeneidade  e

uniformização da atuação criminal do Ministério Público brasileiro.

Ao  procurar  esclarecer  as  razões  da  recente  rejeição  do  CNPG  à  formalização

pretendida pelo CONACRIM, o Dr. Sandro Reis destacou que isto longe estaria de

significar a ausência do apoio às atividades que vêm sendo desenvolvidas. De toda

forma, sugeriu que fossem fomentadas reuniões virtuais de forma a cada vez mais

incrementar a articulação entre os diversos Centro de Apoio envolvidos.

Justamente por força disto, a título de questões administrativas restou deliberado

pelo Colegiado que:

- Inicialmente, a haverá uma preocupação da realização de apenas uma reunião

presencial semestral, resguardando-se a possibilidade da realização de reuniões

virtuais  em  períodos  mais  curtos.  Pretende-se  evitar  deslocamentos

desnecessários  e,  concomitantemente,  fortalecer  os  projetos  estratégicos  nos

quais se envolva o colegiado;

- Ademais, restou definido que a próxima reunião presencial será realizada no 2o

semestre,  em  Brasília/DF,  inclusive  por  força  do  pleito  já  manifestado  pelo

representante do CAO do MPDF;

- Deliberou-se pela constituição de representantes regionais para fins de buscar

uma maior articulação, de forma a fazer com que todos os Ministérios Públicos

estaduais sejam incentivados a participar do colegiado;

- Finalmente, deliberou-se que a busca da formalização pretendida pelo colegiado

junto ao CNPG deverá estar acompanhada da entrega de produtos que possam

ser  efetuados  desde  logo.  Ou seja,  a  pretensão  é  que  exista  ao  menos um

projeto que poderá servir de exemplo da potencialidade do colegiado.



 Temas pautados:

1. Criação  de  banco  de  dados  único,  com  abrangência  nacional  e  busca

automática, de todo acervo de modelos de peças, relatórios, consultas e outros

documentos  produzidos  pelos  Centros  de  Apoio  Criminais  para  facilitar

consultas,  uniformizar  modelos  de  atuação,  disseminar  boas  práticas  e  troca  de

informações  mais  céleres  para  atendimento  de  parte  das nossas  demandas  (nos

moldes do Sistema SIMP ACERVO, em desenvolvimento no MPPA)

Sem embargo das vantagens da iniciativa pretendida, vários representantes estaduais

destacaram as dificuldades técnicas e operacionais da mesma.

A partir  de  problemas  identificados  pelo  CAOPCrim  do  MPPR  no  processo  de

reelaboração de seu espaço virtual, advertiu-se a respeito dos cuidados que devem

existir numa tal criação, precisamente no que diz respeito à enorme possibilidade de

replicar erros em grande escala, caso não sejam adotados critérios de inserção do

material originário.

Encaminhamento:

Deliberou-se que a existência de dificuldades técnicas e operacionais, no momento,

impedem avançar  na  iniciativa,  devendo  ela  ser  repensada,  inclusive,  a  partir  de

experiências estaduais que, em tese, pudessem servir de indicativo.

O que desde logo ressaltou-se como viável foi a elaboração de uma troca prévia de

Notas Técnicas, Estudos de Caso e/ou Resoluções que já tenham sido elaboradas

pelos  Centros  de  Apoio  e  que  possam  ser  aproveitadas  no  cenário  nacional.  A

pretensão  é  que,  inicialmente,  referido  material  seja  compilado  e,  numa  reunião

futura, deliberado sobre sua conversão como produto do CONACRIM.

2. Grupos de Trabalho e atuação vinculada ao CAOCRIM

Representantes  de  Centros  de  Apoio  de  outros  Estados  procuraram  ressaltar

experiências que vêm sendo realizadas com tópicos pontuais de natureza criminal

que estariam envolvendo diversas instâncias de atuação do Ministério Público local.

Neste sentido, o CAO do MPRS informou que já teria elaborado alguns projetos com

Grupos de Trabalho que envolveram Promotores de Justiça de diversas entrâncias e

Procuradores de Justiça,  num único espaço,  com o fim de buscar  diretrizes  para

problemas  pontuais.  A proposta,  segundo  foi  informado,  estaria  gerando  efeitos

bastante satisfatórios e tende a ser replicada. Um formato similar também já estaria

sendo utilizado pelo CAO do MPSC, igualmente com resultados positivos.



3. Serviço de informações que auxiliem os Promotores Criminais nas instruções

processuais  como,  por  exemplo,  identificação  do  endereço  de  testemunhas  não

localizadas.

Entendeu-se que, na realidade, a pretensão desta iniciativa passa, inicialmente, pela

realização de um diagnóstico para conhecimento das diversas realidades (estruturais

e funcionais) dos Centros de Apoio dos Ministérios Públicos Estaduais. 

E  isto,  inclusive,  porque  mais  do  que  o  mero  fornecimento  de  endereços  de

testemunhas, compreendeu-se que o serviço de informações, na atualidade, está na

base  de  diversas  das  iniciativas  a  serem empreendidas  pelos  Centros  de  Apoio,

quando analisados sob uma perspectiva de planejamento de atuação criminal. Neste

sentido, foi ressaltada a importância da existência de ao menos um servidor Técnico

em  TI  vinculado  ao  CAO  Crim,  sob  pena  de  inviabilizar  boa  parte  desta  nova

perspectiva de atuação.

4. Tutela  coletiva da segurança pública  nos Ministérios Públicos dos Estados e o

papel dos CAOCRIMs nessa atividade.

Praticamente  como um corolário  do  referido  no  item 3,  o  colega  Cabral  (MPMA)

trouxe de exemplo recém diagnóstico de segurança pública elaborado na Grande São

Luís/MA. Informou que o mesmo só teria sido viabilizado a partir de um acesso mais

amplo aos dados e registros policiais – que, de toda forma, ainda não seriam integrais

– e do apoio constante de um servidor técnico em processamento destes dados.

Encaminhamento:

Tendo sido identificada uma grande disparidade entre as atribuições dos Centros de

Apoio,  restou  deliberado  que  será  efetuado  um  diagnóstico  de  como  figuram  as

atribuições ministeriais relacionadas ao controle externo e a segurança pública nos

diversos estados brasileiros. Neste sentido, comprometeu-se o CAOP MPPR, desde

logo, a fornecer um levantamento elaborado por ocasião do desenvolvimento de uma

de suas principais iniciativas em curso, a partir do qual, inclusive, será possível aferir

peculiaridades locais que não constam nas normativas de cada localidade.

5. Compartilhamento com os colegas dos demais Estados de um projeto desenvolvido

pelo CAOCRIM do MPPR na capacitação dos membros à atividade investigatória,

com o desenvolvimento de protocolos de investigação.

Ao  tempo  em  que  foi  ressaltado  que  a  presente  apresentação  decorreu  de

provocação ocorrida no Grupo de contatos dos Coordenadores,  pontuou-se que a

pretensão dos representantes do CAOP do MPPR seria tão somente de apresentar o

método de trabalho que foi utilizado para a curso de capacitação voltado à atividade

investigatória do Ministério Público.



Após breves esclarecimentos a respeito da metodologia empregada, bem como dos

resultados positivos até o momento obtidos, a partir de provocação dos presentes,

restou o compromisso de compartilhamento de documentos que pudessem auxiliar a

replicação do método em outros Ministérios Públicos estaduais. Neste sentido, houve

o compromisso de encaminhamento do Projeto Pedagógico do Curso,  da Apostila

com o Material de Apoio e, finalmente, do Protocolo de Investigação já obtido a partir

da recente finalização do primeiro Ciclo de Encontros.

Registra-se, ainda, contato efetuado com o colega Luciano – Centro

de Apoio  do MPRS – que estaria  desenvolvendo um projeto  relacionado às  atribuições

ministeriais de apoio às vítimas de crimes. Ao tempo em que foi ressaltado que o CAOP

Criminal  do  PR também  já  elaborou  um  denso  estudo  sobre  o  Projeto  de  Lei  do  Ato

Nacional dos Direitos das Vitimas de Crimes, restou o compromisso de ser compartilhado

referido  material  que  poderá  servir  de  subsídio  ao  desenvolvimento  de  um  projeto

institucional nesta seara.
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