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APRESENTAÇÃO

Em 19 de agosto de 2016, o Ministério Público do Estado do
Paraná, dando concretude ao quanto divulgado pela Procuradoria-Geral de Justiça
ainda em abril daquele ano, promoveu uma reunião de trabalho intitulada
"Segurança Pública e Ministério Público"1.
Na ocasião, objetivou-se fomentar uma atuação estratégica do
Ministério Público na área da segurança pública, idealizando uma inédita política
institucional específica para o setor. Os debates então levados a cabo envolveram
temas sensíveis das políticas estaduais relacionadas às “unidades prisionais das
delegacias de polícia”, ao “sistema de monitoramento eletrônico”, à “efetividade do
sistema de Justiça” e ao “diagnóstico da política estadual de segurança pública” 2.
Em seu conjunto, estes temas figuravam – e, assim, ainda se
apresentam – como o eixo central que envolve a segurança pública de qualquer
política estadual, adotando como pressuposto o reconhecimento de que somente
por meio de contínuas atuações institucionais, articuladas intersetorialmente e
planejadas, será possível: (i) obter um diagnóstico confiável da política estadual na
área; e (ii) planejar uma atuação institucional que vise lograr melhorias substanciais
e concretas no âmbito da segurança pública do Estado.
Essa atividade fez com que o Ministério Público passasse a
poder precisar um cenário macro com os principais problemas vivenciados no
Paraná no que se refere aos órgãos estaduais de segurança pública, a saber: polícia
civil, polícia militar e polícia científica.3

1

2

3

Reporta-se aqui à expressa menção à priorização de atuações do Ministério Público do Estado do Paraná
em prol da segurança pública, proferida durante discurso de posse do primeiro mandato do atual ProcuradorGeral de Justiça. Disponível em: <http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?
storyid=6316> e <http://www.memorial.mppr.mp.br/2016/04/47/Posse-do-Procurador-Geral-de-Justica-doMinisterio-Publico-do-Estado-do-ParanaIvonei-Sfoggia-.html>.
Coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais do
Ministério Público do Estado do Paraná, o evento foi elaborado em em parceria com o Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do
Estado (SESP-PR), o Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária (CNPCP) e a Fundação Escola
do Ministério Público (FEMPAR). O registro dos debates pode ser acessado na íntegra em
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692>.
Nos moldes do art.46, da Constituição Estadual.
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Outrossim, deflagrou um mais intenso acompanhamento da
política estadual no tocante ao sistema prisional e penitenciário.
De forma concomitante, essa atividade permitiu ainda um
atento acompanhamento à reformulação de estruturas estaduais administrativas que
ocorreram no período – em especial com a criação, ao longo do ano de 2018, da
Secretaria Especial da Administração Penitenciária (SEPEN) 4, que passou a
administrar o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN-PR) –, bem
como propiciou elementos que viriam a subsidiar à elaboração pelo Tribunal de
Contas do Estado de um denso diagnóstico do retrato do sistema prisional
paranaense, cujo resultado refinaria e reforçaria os iniciais levantamentos
ministeriais5.
Este intenso acompanhamento proporcionou a idealização do
documento que ora vem a público, tomando como referência que as funções
ministeriais previstas nos incisos II e VII do artigo 129 da Constituição da República
estão imediatamente relacionadas à eficiência das políticas de segurança pública 6.
Assim, a partir dos eixos referidos, este documento busca
retratar aquilo que o Ministério Público pôde detectar no âmbito dos órgãos de
segurança pública paranaense e do sistema penitenciário, com enfoque para os
obstáculos verificados na concretização de certas ações ao longo de dois anos e
meio que ora apresentaram uma perspectiva de melhora, ora certa instabilidade.
Cientes de que, na atualidade, está em curso uma salutar
sucessão democrática no âmbito do Poder Executivo estadual – que dentre seus
princípios prevê o do planejamento da ação governamental e da continuidade dos
serviços prestados7 –, este documento serve para evidenciar o quão sensíveis são
determinados temas que tocam à segurança pública paranaense que, embora em
4
5
6

7

Vide Decreto Estadual n. 9.442/2018, art. 2º, III e IV.
O resultado do trabalho efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná concretizou-se no relatório
intitulado Plano Anual de Fiscalização 2017: Sistema Prisional. Documento disponível em
<https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2018/4/pdf/00326635.pdf> Acesso em 19. jul. 2018.
Esta interpretação deriva, ainda, do quanto previsto no artigo 3º da Lei Complementar n. 75/1993 ao tratar
das modalidades de atuação de controle externo pelo Ministério Público. Neste sentido, cf. ÁVILA, Thiago
André Pierobom de. “O controle pelo Ministério Público das políticas de segurança pública”, in O Ministério
Público e o controle externo da atividade policial: dados 2016. Brasília: CNMP, 2017, pp. 24-31.
Cf. Decreto Estadual n.º 11.397/2018, que regula o processo de transição governamental.

5

parte tenham apresentado avanços, exigem que seu enfrentamento esteja calcado
em políticas públicas estaduais contínuas, sob pena de implicar em grave risco de
retrocessos à sociedade paranaense.

Equipes do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais (CAOPCrim) e do
Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP)
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1. POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
Ausência de um espaço consistente de integração e interlocução entre os atores da
segurança pública do Estado do Paraná
Ao reconhecer a “necessidade de incrementar a atuação da
Secretaria de Estado da Segurança Pública em situações que exigem atenção
específica”, o Decreto Estadual nº 1.192, publicado em 02 de maio de 2011, instituiu
no Paraná o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública (GGI/PR) 8.
Ungido a espaço fundamental para a transparência e a
democratização da definição e execução das políticas estaduais de segurança
pública, sua composição envolve inúmeras Instituições e Departamentos, figurando
o Ministério Público do Estado do Paraná como um de seus membros permanentes.
Em 2016, no curso de uma das iniciativas do Plano Setorial de
Ação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de
Execuções Penais do Ministério Público (CAOPCrim) 9, foi identificado que, embora
transcorridos mais de cinco anos de sua criação formal, o GGI/PR ainda pendia de
concretas diligências para sua implantação10.
Neste cenário, mesmo após intensas tratativas mantidas junto
à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária 11, a ProcuradoriaGeral de Justiça expediria uma Recomendação Administrativa (nº 01/2017) ao
8

Originariamente, os Gabinetes de Gestão Integrada foram criados com foco municipal, no bojo do II Plano
Nacional de Segurança Pública - PNSP (2003-2006), tendo sido implantados nos estados brasileiros durante
o processo de institucionalização da primeira versão do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Este
arranjo organizacional seria uma das engenharias institucionais que viabilizaria uma maior articulação entre
as distintas instituições do sistema de segurança pública e justiça criminal que atuam em âmbito municipal. A
proposta era que distintas instâncias se reunissem para a discussão dos principais problemas de segurança
e ordem pública da localidade, delineamento de ações de prevenção e repressão ao crime, monitoramento e
avaliação dos resultados alcançados com as ações desenvolvidas. Apesar de essa ação estar prevista no
âmbito do II PNSP, foi apenas em 2008 que a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)
instituiria uma linha de financiamento específica para que os estados e os municípios pudessem viabilizar a
criação de instâncias de gestão dessa natureza no âmbito local.
9 Refere-se, aqui, à Iniciativa 4.1 do Plano Setorial de 2016, voltada ao “fomento à efetiva implantação do
Gabinete de Gestão Integrada”, cujos detalhes podem ser consultados em <http://www.criminal.mppr.mp.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1797>.
10 Um rol de diligências que já figuravam expressamente no próprio Decreto Estadual n. 1.192/2011.
11 O acompanhamento destas diligências foi objeto do Procedimento Administrativo MPPR 0046.16.099521-6.
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governo estadual que, em essência, buscava o integral “cumprimento do Decreto
Estadual nº 1.192/2011, com a efetiva implementação do Gabinete de Gestão
Integrada de Segurança Pública Estadual”.
Esta Recomendação levou à publicação do Decreto Estadual
nº 7.105/2017, de 12 de junho de 2017, que atualizou a estrutura do Gabinete de
Gestão Integrada de Segurança Pública no Estado do Paraná.
Fruto

deste

trabalho

intersetorial

do

Ministério

Público

paranaense que sensibilizou o Governo do Estado para a importância da existência
de um grupo interinstitucional de discussão e formulação de políticas de segurança
pública, com execução de ações a elas relacionadas, em 18 de julho de 2017 foi
realizada a primeira reunião plenária do Gabinete de Gestão Integrada de
Segurança Pública no Estado do Paraná.
Na ocasião, deliberou-se que para iniciar suas atividades havia
a necessidade de elaborar um Regimento Interno do Gabinete de Gestão Integrada
que, nos termos do artigo 7º, deveria ser realizada no prazo de 30 dias contados da
publicação daquele Diploma. Malgrado o texto deste Regimento esteja minutado e o
CAOPCrim já tenha proposto sugestões de aperfeiçoamento 12, ainda pende ele da
definitiva aprovação governamental13.
Sem embargo da ciência desta pendência formal, que impede
uma efetiva atuação interinstitucional integrada e formalizada via Gabinete de
Gestão Integrada no Estado do Paraná, vem o Ministério Público acompanhando as
intituladas “Reuniões de Integração das Forças de Segurança Pública” que, em
essência, têm sido realizadas com o propósito governamental de fomentar a
existência de um espaço de integração e interlocução entre os atores da segurança
pública do Estado14.

12 Cf. Ofício nº 325/2017-CAOPCrim, de 01.09.2017.
13 Precisamente por isto, em 13.08.2018, uma nova provocação foi efetuada à Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Paraná (Ofício nº 090/2018-CAOPCrim; Protocolo n. 15.342.210-9 SESP/PR).
14 Até a data da presente publicação, sete foram as reuniões organizadas pelo Poder Executivo estadual.
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Estágio atual da situação-problema
•

Regimento Interno do Gabinete de Gestão Integrada com minuta avançada
aguardando aprovação

•

Institucionalização do Gabinete de Gestão Integrada para que possa servir como
espaço de arranjo organizacional apto a viabilizar o planejamento de ações
integradas de segurança pública, com seu contínuo monitoramento e avaliação

2. POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTADUAIS

RELACIONADAS

AO

SISTEMA

PRISIONAL
Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
Taxas de ocupação prisional excedente em carceragens das delegacias de polícia
de todo o Estado do Paraná, com histórico de interdições desarticuladas
O monitoramento dos problemas afetos às unidades prisionais
de delegacias de polícia do Estado do Paraná foi objeto de intensa pauta de atuação
do Ministério Público, sob um diferenciado enfoque institucional, desde, ao menos, o
final do primeiro semestre de 2016.
Na ocasião, iniciais levantamentos elaborados pela atual
gestão do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri de
Execuções Penais (CAOPCrim/MPPR) permitiram verificar que o sistema carcerário
paranaense apresentava um grave cenário de desestrutura.
Somada à precariedade das instalações estruturais das
carceragens, foram constatadas inúmeras unidades policiais custodiando pessoas
presas em taxas de ocupação bem acima de sua capacidade e para além de suas
próprias atribuições legais.
Descortinou-se, igualmente, um grave descontrole relacionado
às interdições dessas unidades, judicial ou administrativamente determinadas. A
partir da impossibilidade de cumprimento de inúmeras destas decisões, tanto o
9

imediato esvaziamento de carceragens, quanto a impossibilidade de ingresso de
novos detentos nestes locais vinham (e persistem) sendo desatendidos.
No âmbito ministerial, foram constatadas reiteradas Consultas
efetuadas pelas Promotorias de Justiça de todo o Estado ao CAOPCrim, as quais
limitavam-se a resultar na implementação de soluções emergenciais.
Neste contexto, deu-se início a um longo e persistente trabalho
de

compilação

e

organização

destas

informações,

acompanhado

pelo

Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.16.084905-8. Seus iniciais resultados
forneceram um substrato que permitiu a adoção de uma atuação diferenciada e
uniforme por parte do Ministério Público acerca das inúmeras questões que
envolviam (e ainda envolvem) o sistema prisional paranaense.
Sob uma perspectiva macro, o procedimento adotou uma
metodologia voltada a coletar dados capazes de subsidiar intervenções da
Procuradoria-Geral de Justiça junto aos órgãos estaduais de cúpula, já que
responsáveis pela formulação e execução de políticas públicas na área 15.
Ao ser identificada a existência de cerca de 185 (cento e
oitenta e cinco) unidades prisionais de delegacias de polícia custodiando
presos no Estado, verificou-se que elas seriam responsáveis por um contingente
que, na ocasião, correspondia a aproximadamente 10 mil presos, ou seja, 1/3 da
população prisional paranaense16.
Dentre estas, 52 (cinquenta e duas) carceragens eram
objeto de ações civis públicas e 16 (dezesseis) possuíam expedientes
administrativos instaurados para fins similares: a pretensão de sua interdição17.
Toda esta judicialização produziria um número razoável de
15 Especificamente em relação aos detalhes metodológicos traçados, confira-se a Mesa de Trabalho “Unidades
Prisionais em Delegacias de Polícia”, do Encontro de Trabalho “Segurança Pública e Ministério Público”,
realizado em 19 de agosto de 2016, oportunidade em que, a partir de diagnóstico apresentado por esta
Equipe, foram estabelecidas as diretrizes que haveriam de guiar a postura ministerial na área, em prol de
uma política institucional específica, fomentando uma atuação estratégica do Ministério Público. Disponível
em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692.
16 Estes dados são fruto de levantamento então realizado nos autos do Procedimento Administrativo n. MPPR0046.16.084905-8 em curso junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de
Execuções Penais.
17 Ibidem.
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decisões favoráveis aos pleitos do Ministério Público 18 que, porém, não implicavam
em efetivas mudanças fáticas diante da concomitante inexistência de vagas nas
unidades penitenciárias em todo o Estado do Paraná.
A compilação destes dados globais permitiram que, ainda em
dezembro de 2016, fosse apresentada pela Equipe do CAOPCrim uma inicial
proposta de minuta de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajuste de
Conduta a ser celebrado com o Estado do Paraná, cuja redação final seria
protocolada pela Procuradoria-Geral de Justiça junto ao Poder Executivo em abril
de 2017.
Em apertada síntese, a proposta sempre esteve voltada ao
compromisso da formalização de um plano de ação que visasse o gradativo
esvaziamento da população prisional de carceragens de Delegacias de Polícia do
Estado.
De forma concomitante, outras diligências persistiram em curso
pelo CAOPCrim, subsidiando e densificando a proposta inicialmente apresentada,
passando a ganhar relevo reuniões de trabalho com o Tribunal de Contas do Estado
do Paraná.
Fortalecido por um cenário nacional que buscava diagnosticar
os problemas prisionais no país, o Tribunal de Contas estadual daria início a um
preciso diagnóstico da política pública estadual na área 19. O resultado veio a ser
publicado em março de 2018, cujo relatório intitulado Plano Anual de Fiscalização
2017: Sistema Prisional (PAF: Sistema Prisional), em muito coincide com
cláusulas contidas no inicial documento ministerial apresentado ao governo
estadual20.
Ambas as instituições fiscalizadoras identificaram, por vias
distintas, a ausência de uma política pública clara afeta ao sistema prisional
paranaense, contribuindo de maneira significativa para o atual quadro de absoluta
18 Invariavelmente nas instâncias iniciais de julgamento.
19 Portaria n. 343/2017-TCE, que instituiu o Projeto Plano Anulal de Fiscalização (PAF) 2017 – Sistema
Carcerário.
20 Documento disponível em <http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2018/4/pdf/00326635.pdf> Acesso em 21.
nov. 2018.
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desestabilização e descumprimento de decisões do Poder Judiciário por parte do
Estado do Paraná.
Diante destes precisos diagnósticos e dos graves deficits de
políticas públicas verificados, ambas as instituições, ademais, passaram a realizar
contínuas reuniões intersetoriais voltadas a desenvolver uma proposta conjunta de
minuta de um Termo de Ajustamento de Gestão e de Conduta, seja por força das
Recomendações derivadas do PAF: Sistema Prisional (TCE), seja por conta do
quanto

previsto

numa das cláusulas do

inicial Termo de

Compromisso,

Responsabilidade e Ajuste de Conduta (MPPR), ao prever a necessidade de uma
segunda etapa mais detalhada de negociação com o Governo do Estado 21.
Independentemente destas tratativas, com base no quanto
vinha sendo aferido no bojo do citado Procedimento Administrativo, a partir da
instituição pelo Ministério Público do seu Grupo de Atuação Especializada em
Segurança Pública (GAESP)22, foi instaurado o Inquérito Civil n. MPPR0046.18.023716-9 voltado, precisamente, a apurar a existência e a transparência de
um plano de governo contínuo relacionado ao esvaziamento gradativo da população
prisional custodiada em unidades prisionais de Delegacias de Polícia do Estado do
Paraná.
Durante a tramitação de ambos os feitos foi acompanhada a
alteração pela qual passou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da
Administração Penitenciária, com a criação, em fevereiro de 2018, da Secretaria
Especial da Administração Penitenciária (SEPEN) 23, que passou a administrar o
Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN-PR).
A partir daí, por força de intensas tratativas mantidas com os
gestores estaduais e com a cúpula da referida Pasta, evidenciou-se que,
efetivamente, a pretensa solução para a crise há de ser através da busca, pelo
21 Dispõe o parágrafo primeiro da Cláusula Oitava da minuta do TAC que “as partes se comprometem, no
prazo de 60 (sessenta) dias, a celebrar Termo de Ajustamento de Conduta complementar, o qual terá por
objeto o detalhamento dos referidos planos de ação, respectivos cronogramas de execução dos projetos,
indicando os responsáveis pela execução de cada etapa, as vinculações orçamentárias correspondentes e
demais pontos que delimitem com exatidão como o ESTADO DO PARANÁ concretizará o contido nos planos
e nos projetos”.
22 Cf. Resolução n. 550/2018 PGJ/MPPR.
23 Vide Decreto Estadual n. 9.442/2018.
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Estado do Paraná, da formalização e implementação de uma política pública
penitenciária, com ações concretas e detalhadas em sua execução, prevendo
objetivos e metas que permitam que a sociedade paranaense tenha exata ciência
dos rumos da política pública estatal.
Neste sentido, nos últimos dois quadrimestres do ano de 2018,
pôde ser verificado pelo Ministério Público terem sido deflagradas certas
providências governamentais indicativas de que uma inicial proposta de atividade
planejada estaria em curso, em especial, diante: (i) da apresentação de dados mais
precisos a respeito do estágio atual dos projetos de obras penitenciárias previstas
para o Estado do Paraná24; e (ii) da recente incorporação de 37 (trinta e sete)
setores de Carceragem Temporária das Delegacias de Polícia pelo Departamento
Penitenciário do Estado25.

Cenário identificado em 2016
Capacidade e ocupação das carceragens de Delegacias de polícia

24 Cf. Informação n° 335/2018/COENA/CGMO/DIRPP/DEPEN, extraída do Processo n° 08016.010229/201822, instruído com o Ofício n° 1011/2018/DISPP/DEPEN-MJ oriundo do Ministério Extraordinário da
Segurança Pública – Diretoria de Políticas Penitenciárias, datado de 10 de julho de 2018.
25 Cf. Decreto Estadual n. 11.614, de 7 de novembro de 2018.
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Cenário identificado em 2018
Capacidade de Ocupação das Carceragens de Delegacias de Polícia

Termo de Ajuste de Conduta (TAC)

Estágio atual da situação-problema
Tratativas avançadas para formalização de Termo de Ajustamento com redação
conjuntamente aprovada

14

2.1

CONTROLE DE DADOS E DIAGNÓSTICO DE VAGAS E DE PRESOS

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Imprecisão nos dados quantitativos e qualitativos das pessoas

•

Imprecisão sobre a real capacidade do sistema prisional e penitenciário

•

Impossibilidade de homologação dos dados cadastrados nos sistemas de
controle do Estado

•

Duplicidade de sistemas de controle em face da “gestão compartilhada” de
presos no Estado
Desde o ano de 2016, diversas atividades empreendidas pelo

Ministério Público estiveram voltadas à realização de um diagnóstico mais preciso
dos problemas de segurança pública no Estado do Paraná.
Sob a perspectiva prisional, estas iniciativas buscaram ampliar
a interlocução entre os bancos de dados do sistema prisional paranaense, de modo
a permitir seu compartilhamento integral entre cada um dos atores deste campo.
Um acompanhamento constante dos bancos de dados aos
quais o Ministério Público tem acesso indicou sua possível inconsistência quando
confrontados com aqueles extraídos do Sistema PRO-MP 26, especificamente, em
relação às anotações relacionadas à capacidade e ocupação das carceragens de
Delegacias de Polícia do Estado obtidas pelos membros do Ministério Público
durante suas inspeções mensais nos respectivos locais.
A partir de um recorte territorial inicialmente efetuado na
Regional I – uma regional que envolve as unidades de Curitiba e dos municípios de
sua Região Metropolitana – foi possível constatar que a capacidade e ocupação de
41 (quarenta e uma) unidades prisionais, quando analisadas nas distintas bases,

26 O Sistema PRO-MP é o programa de registro, acompanhamento e organização das atividades finalísticas
extrajudiciais do Ministério Público do Estado do Paraná, instituído por meio do Ato Conjunto n° 02, da PGJ e
da CGMP, de 06 de outubro de 2010. Na ocasião foi utilizada a funcionalidade prevista na aba “Livros
Virtuais / Formulário de Inspeção em Carceragens).
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dentro de um mesmo recorte temporal27, ora apresentavam imprecisão28 ora não29.
Estas iniciais análises empíricas despertaram, ainda, para a
ausência de uma integração e uniformização entre os diversos Sistemas adotados
pelo Estado do Paraná, o que vinha (e persiste) implicando na necessidade de
frequentes cruzamentos de informações para viabilizar uma mínima confiabilidade
nos dados que servem de subsídio à gestão prisional.

Confrontação de dados referente às unidades prisionais de delegacias de polícia
do Estado do Paraná (BI/PRO-MP, 2017/2018)

27 O diagnóstico teve como limite temporal as inspeções realizadas nas unidades prisionais nos meses de
novembro e dezembro de 2017, sendo que o cruzamento com o relatório do BI-DPC ocorreu no mesmo
recorte temporal, tendo como referência a data constante dos formulários de inspeção em carceragem.
28 Cite-se aqui o exemplo da carceragem do 11º Distrito Policial de Curitiba que, ao tempo que se constava no
Relatório de Inspeção, do MP, datado em 18.12.2017, a capacidade para 36 (trinta e seis) presos e
ocupação de 20 (vinte), no sistema BI, na referida data, constavam como capacidade dessa mesma unidade
prisional, a capacidade para 20 (vinte) presos e ocupação de 169 (cento e sessenta e nove) custodiados.
29 Serve de exemplo, aqui, diligência empreendida em 15.01.2018. A partir de listagem de presos extraída do
sistema BI referente à carceragem de Quatro-Barras, quando foi verificado in locu pelo Promotor de Justiça
titular na localidade, a inexistência de qualquer diferença nos dados.
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Identificou-se ainda que, embora normativamente já existisse
previsão de um compartilhamento integral de dados – em especial diante da
existência do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o TJPR, SESP, SEJU,
DETRAN, MPPR e Defensoria Pública estaduais (TC n° 009/2016), que se propôs à
integração dos sistemas informatizados por estes órgãos –, na prática, a permissão
de acesso deste compartilhamento seguia (e segue) sendo pouco transparente,
demandando a utilização de um complexo caminho burocrático estatal que,
invariavelmente, tende a permitir um acesso bastante limitado.
Todas estas debilidades, somadas às dificuldades no acesso
integral dos sistemas e à limitação da sua interoperabilidade, permitiram demonstrar
a fragilidade do diagnóstico publicizado pelo Estado em relação ao problema
prisional estadual, em especial diante de um persistente descompasso dos dados
apresentados.
Idêntica conclusão foi atingida ao término da auditoria realizada
pelo Tribunal de Contas do Estado em relação aos problemas do sistema
penitenciário paranaense30. Com efeito, em seu Achado n° 16, a questão da
debilidade do sistema de dados figurou como importante aspecto a ser levado em
conta, sob pena de comprometer o próprio planejamento estatal que venha a ser
idealizado. Neste sentido, ressalte-se, inclusive, a impossibilidade de aferir-se
com precisão o custo real do preso no sistema (Achado n° 17), o que acaba por
comprometer a própria escolha do modelo de gestão a ser adotado pelo Estado
paranaense na área.
Assim, malgrado possa ser reconhecido um certo avanço na
mera existência de certos sistemas informáticos de controle e gestão da população
carcerária no Paraná, contínuos levantamentos realizados por distintos órgãos de
controle deram conta de um corriqueiro descompasso entre as diferentes bases de
dados, comprometendo significativamente não apenas sua transparência pelos
órgãos de controle, mas o necessário planejamento estatal 31.
30 Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Plano Anual de Fiscalização (março/2018): Sistema Carcerário.
Disponível em: <http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2018/4/pdf/00326635.pdf> Acesso em 21. nov. 2018.
31 Sistemas da Polícia Civil (SIGEP), do Departamento Penitenciário (SPR), do BI-DPC, do Tribunal de Justiça
(Projudi/Mesa GMF) e do Ministério Público (Pro-MP/Livros Virtuais/Relatórios de Inspeções Mensais em
carceragens).
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Não por outra razão, além de figurar expressamente como uma
das cláusulas da minuta do Termo de Compromisso já referido, o tema persistiu
sendo tratado com absoluta prioridade pelo CAOPCrim/GAESP, que vem
participando de diversos espaços nos quais se procura entabular e mediar tratativas
afetas à concretização da integração de sistemas eletrônicos de dados sobre
segurança pública.
Neste sentido, merecem destaque diversos desdobramentos
das últimas reuniões intersetoriais de sistemas que, mensalmente, vêm ocorrendo
em espaço próprio na sede central da CELEPAR. É neste espaço que,
especificamente

no

que

diz

respeito

ao

sistema

prisional,

noticia-se

o

desenvolvimento de um sistema único que, em tese, poderá albergar a integralidade
dos dados afetos à população prisional.
Estágio atual da situação-problema
•

Notícia de estar em curso o desenvolvimento de um sistema eletrônico integrado
de dados do sistema prisional e penitenciário paranaense

•

2.2

Previsão do compromisso na adequação dos bancos de dados estaduais

IMPLANTAÇÃO DE PRESOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Desconhecimento dos operadores do sistema de Justiça a respeito do fluxo do
Comitês Regionais de implantação de presos no sistema penitenciário

•

Baixa efetividade das reuniões dos Comitês Regionais

•

Inobservância de previsões normativas pelos próprios Comitês Regionais

A partir do segundo semestre de 2016, o Ministério Público do
Estado do Paraná passou a intensificar e a qualificar sua participação nas reuniões
do Comitê Estadual para Transferência de Presos (COTRANSP) 32 e Comitê para
32 Resolução n. 562/2014-SEJU, art. 1°.
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Transferência de Presos da Regional 1 (COTRANSP – R1)33.
Essa atividade permitiu aferir uma aparente ausência de
uniformidade nas atividades empreendidas pelos distintos Comitês Regionais 34, seja
no tocante ao integral respeito aos critérios de prioridade de implante de presos no
Sistema Penitenciário, seja no que diz respeito à própria frequência de suas
reuniões ordinárias.
Aferiu-se, ainda, um grande desconhecimento a respeito do
próprio fluxo das atribuições destes Comitês, cuja representatividade formal de todos
os integrantes do sistema de Justiça desde 2014 figurava prevista em sua
regulamentação.
Essas debilidades despertaram para determinados vácuos
normativos nas próprias Resoluções que criaram os Comitês regionais e estadual
(Res. SEJU 166/2014 e Res. SEJU 562/2014), servindo como principal exemplo a
identificação da inexistência de uma atividade de “coordenação” entre todos eles.
Tais deficiências, ademais, explicavam as frequentes notícias
de graves problemas que vinham (e persistem) recaindo naquelas localidades
distintas das sedes dos referidos Comitês Regionais, com uma clara inobservância
da regra de proporcionalidade exigida para o preenchimento de vagas do Sistema
Penitenciário (art. 3º, § 5º, Res. SEJU 166/2014) 35.
Com efeito, por meio de diligências empreendidas pelo
CAOPCrim foi possível aferir, estatisticamente, a fragilidade no cumprimento pelos
Comitês Regionais da regra prevista, a saber36:

33 Resolução n. 166/2014-SEJU.
34 Disponível em <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ANEXO_8_VEPdivisao_regionais.pdf>
35 Este dispositivo prevê que 40% das vagas “devem ser preenchidas por presos que se encontrarem nas
dependências das Unidades do Sistema 'SESP' e 'SESP/SEJU' da Comarca Sede da respectiva Vara de
Execuções Penais; e os restantes 60%, por presos que se encontrarem nas carceragens das Comarcas
integrantes da respectiva Vara de Execuções Penais".
36 O levantamento completo das Reuniões dos COTRANSP’S realizado no período de set/2015 a jul/2017,
pode ser consultado em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/levantamento_das_reunioes_COTRANSPs_capa.pdf
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Cenário averiguado em 2017
Reuniões COTRANSP’S Regionais

Cenário averiguado em 201837
Reuniões COTRANSP’S Regionais

37 Cenário referente ao período de janeiro a maio de 2018.
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Diante deste contexto, a partir de diligências monitoradas pelo
Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.18.046081-1, o CAOPCrim adotou
como uma iniciativa de seu Plano de Atuação a de fomentar o aperfeiçoamento das
normativas estaduais mencionadas.
Como fruto desta iniciativa, no primeiro semestre de 2018, a
partir da criação da Secretaria Especial da Administração Penitenciária (SEPEN) e
da equipe de gestão que assumiu a Corregedoria do Departamento Penitenciário do
Paraná, diversas tratativas tiveram início em prol da concretização do referido
aperfeiçoamento normativo.
Para tanto, foi deflagrada a criação de uma Comissão para
elaborar uma minuta do que servirá como estrutura básica de uma pretensa
Instrução Normativa Conjunta a respeito do tema que, preferencialmente, envolva o
Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN-PR), o Tribunal de
Justiça do Estado e o Ministério Público do Estado do Paraná.
Esta minuta, na atualidade, encontra-se em estágio avançado
de redação e poderá significar um passo importante na organização e uniformização
das implantações de pessoas privadas da liberdade no Sistema Penitenciário do
Estado do Paraná.

Estágio atual da situação-problema
Reformulação da normativa estadual para aperfeiçoamento dos Comitês com
minuta em estágio avançado
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2.3

OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Imprecisão de informações oficiais divulgadas pelo Estado

•

Contínuos descumprimentos de cronogramas divulgados pelo Estado
A participação do Governo do Estado do Paraná no Programa

Nacional de Apoio ao Sistema Prisional (PNASP) do Ministério da Justiça vem,
desde 2012, sendo objeto de contínuas repactuações, adaptações e substituições
de projetos, com impacto direto na evolução da execução contratual voltada à
ampliação do número de vagas prisionais no Estado.
Conforme aferições realizadas pelo Ministério Público, os
projetos

originais

sofreram

substituições

autorizadas

pelo

Departamento

Penitenciário Nacional (DEPEN/MJ) ainda no ano de 2013, em atendimento à
solicitação do Estado do Paraná. Estas iniciais alterações resultaram na celebração
de 20 (vinte) contratos de repasse ao Estado, que envolvia R$131.932.500,00
(cento e trinta um milhões, novecentos e trita dois mil e quinhentos reais) em
recursos da União, com a previsão de uma contra-partida estadual de
R$31.522.413,22 (trinta e um milhão, quinhentos e vinte dois mil, quatrocentos e
treze reais e vinte dois centavos).
Verificou-se

que

esses

valores

estavam

destinados

à

realização de obras de construção e ampliação de estabelecimentos penais no
Estado, existindo a perspectiva de uma ampliação total de 6.670 (seis mil,
seiscentos e setenta) vagas no sistema penitenciário estadual.
Aferiu-se, no entanto, que em 2015 foi apresentada pelo
Estado do Paraná uma nova proposta de adequação dos projetos, sob o argumento
de que “mudanças ocorridas no cenário nacional da segurança pública” justificavam
referidas alterações. O resultado seria a manutenção de apenas 13 (treze) das
obras, com previsão de geração de 6.375 novas vagas no sistema penitenciário.
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O cenário de contínua superlotação prisional no Paraná ao
longo de todo este período, porém, em especial naquelas unidades prisionais de
delegacias de polícia, fez com que o Estado figurasse como o único do país com
uma população prisional superior a 10 mil presos nestes locais. Criou-se, com
isto, um cenário de grande instabilidade e de cobrança institucional que, desde
2016, não vinha encontrando quaisquer esclarecimentos transparantes por parte dos
gestores estaduais.
Afinal, não bastasse a redução do número de obras e de vagas
ofertadas, diversos cronogramas que vinham sendo publicizados pelos gestores de
então restavam descumpridos, seja daquelas obras inicialmente projetadas para
2016, seja daquelas cuja finalização divulgava-se para o ano de 2017.
Não por outra razão, distintos levantamentos realizados tanto
pelo Ministério Público quanto pelo Tribunal de Contas do Estado permitiram aferir a
existência de problemas atinentes à parca evolução das execuções contratuais que
estariam em curso. Algo que, ao seu tempo, levaria inclusive à necessidade de uma
nova repactuação dos repasses de recursos inicialmente projetados.
Serve de exemplo o quanto aferido, ainda em 2017, junto ao
Relatório de Contratos de Repasse Vigentes do Departamento Penitenciário
Nacional. No Paraná, tão somente a Cadeia Pública de Campo Mourão figurava
como obra “em evolução”, com um índice de execução de cerca de 21% (vinte um
por cento) em novembro daquele ano. As demais obras estaduais apresentavam, no
mesmo período, percentagens muito inferiores, figurando como “obras paralisadas”,
em completo descompasso com o então discurso oficial governamental 38.
Conforme confrontação realizada pelo Ministério Público ao
término de 2017, o cronograma oficial das obras estaduais – as quais, inclusive,
figuravam no Plano Diretor do Sistema Penal do Estado do Paraná 2011-2014 e
no Plano de Metas do Governo 2015-2018 – apresentava-se nos seguintes termos:

38 Referida informação pode ser, igualmente, extraída do Relatório de Avaliação de Execução de Programa de
Governo. 67 – Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Disponível em:
<https://auditoria.cgu.gov.br/download/9687.pdf>.
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Estágio de execução das 20 obras inicialmente projetadas (dezembro/2017)

Estágio da execução das 13 obras mantidas a partir de 2015 (dezembro/2017)
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Tais levantamentos, na ocasião, foram realizados tão somente
a partir de uma compilação de informações efetuada pelo Ministério Público, pois
embora instado, em diversas ocasiões, a apresentar formalmente referida evolução,
até abril de 2018 nenhum dado mais preciso era efetivamente publicizado
detalhadamente

pelos

gestores

estaduais,

dificultando

sobremaneira

o

acompanhamento da evolução das obras.
Também nesta vertente, porém, igualmente foi possível
identificar uma mudança de postura a partir da criação da Secretaria Especial da
Administração Penitenciária (SEPEN) e da equipe de gestão que tornou-se
responsável pelo repasse das informações. Com efeito, ainda antes do término do
primeiro semestre de 2018, seria publicado um cronograma avançado do estágio de
cada obra projetada, bem como das repactuações que estavam em curso junto às
agências federais.
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Cronograma de Execução das 13 (Treze) Obras Penitenciárias do Estado (julho/2018)

1.

3.

2.

4.

Estágio atual da situação-problema
•

Informações disponibilizadas pelo Ministério Extraordinário da Segurança
Pública noticiam que o estágio das obras penitenciárias previstas indicam 39:
a) Quatro obras em execução: Centro de Integração Social de Piraquara;
Cadeia Pública de Campo Mourão; Penitenciária Estadual de Foz do
Iguaçu; Penitenciária Estadual de Piraquara II;
b) Sete obras em processo de aprovação junto à Caixa Econômica Federal:
Cadeia Jovens e Adultos de Piraquara; Cadeia Pública de Foz do Iguaçu;
Cadeia Pública de Londrina; Cadeia Pública de Guaíra; Centro de
Integração Social de Campo Mourão; Cadeia Pública de Ponta Grossa;
Penitenciária Estadual de Piraquara I;
c) Duas obras dependendo de termo aditivo: Penitenciária Industrial de
Cascavel; Casa de Custódia de Piraquara

•

Previsão de cláusula específica na minuta do Termo de Ajustamento em prol da
ampla transparência destes projetos e seus respectivos cronogramas, com
informações atualizadas e detalhadas a serem disponibilizadas em página oficial

2.4

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Limitada participação social nas reuniões do Conselho Diretor do Fundo

•

Deficit de transparência na gestão dos recursos vinculados ao Fundo
A partir do ano de 2017, em observância ao quanto previsto na

Lei Estadual nº 17.140/2012, a Equipe do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais postulou a regularização de
sua designação junto à Procuradoria-Geral de Justiça o que, desde então, permitiu
39 Documento
originado
no
Ministério
da
Justiça,
consistente
na
Informação
n°
335/2018/COENA/CGMO/DIRPP/DEPEN, extraída do Processo n° 08016.010229/2018-22, instruído com o
Ofício n° 1011/2018/DISPP/DEPEN-MJ oriundo do Ministério Extraordinário da Segurança Pública – Diretoria
de Políticas Penitenciárias, datado de 10 de julho de 2018.
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que fosse intensificada e qualificada a atuação do Ministério Público junto ao
Conselho Diretor do Fundo Penitenciário do Estado do Paraná.
Buscando monitorar a regularidade da frequência das reuniões
ordinárias do referido Conselho identificou-se uma grande inobservância do quanto
previsto no artigo 11 do referido Diploma40:

Além de uma cautela em relação às perspectivas formais
afetas ao Conselho – v.g., regularidade de reuniões ordinárias, observância de
efetiva representação paritária, etc –, a preocupação assumida pelo Ministério
Público mostrou-se necessária na medida em que foram então identificadas certas
circunstâncias que relacionavam-se diretamente às principais Iniciativas abarcadas
pelos Planos Setoriais de Atuação na área de execução penal.
Com efeito, no próprio diagnóstico iniciado pelo Ministério
Público em 2016, já se despertava para problemas orçamentários referentes às
vagas no Sistema Penitenciário Estadual. Bastava ver, para tanto, um problemático
histórico, inclusive normativo, vivenciado pelo Estado paranaense 41.
Ademais, aferia-se ainda que embora estivesse havendo uma
evidente estagnação nas obras afetas à construção, ampliação, reforma,
aparelhamento e modernização das unidades penitenciárias, o problema longe
estava de ser de cunho orçamentário.
Esta confirmação veio à tona a partir de uma zelosa auditoria
publicizada pelo Tribunal de Contas da União no primeiro semestre do ano de 2018.
Com efeito, no Relatório de Auditoria dos Autos TC 026.096/2017-0, o Plenário
40 Art. 11. O Conselho Diretor do Fundo Penitenciário do Paraná reunir-se-á mensalmente e
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por solicitação de 2/3 (dois terços) de
seus membros.
41 Com efeito, no passado, a edição das Leis Estaduais n° 18.409/2014 (art. 33), 18.375/2014 (art. 1º, VI) e
18.468/2015 (art. 39) “modificaram” a natureza especial contábil do Fundo Penitenciário Estadual,
viabilizando que cerca de R$ 9 milhões do saldo fossem realocados pela Secretaria da Fazenda. Então
proposta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Procuradoria-Geral de Justiça (n° 1.490.567-6), em
2016 seria concedida uma liminar declarando inconstitucional a Lei Estadual n°18.435/2014, suspendendo a
vigência do dispositivo e determinando a devolução do referido valor ao Fundo.
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daquele colegiado destacava que, embora o Fundo Penitenciário Nacional tivesse
realizado repasses obrigatórios nos anos de 2016 e 2017, entre outros, para o
Governo do Estado do Paraná, o percentual financeiro executado tinha sido de
0,00% no ano de 2016, ante um registro de R$ 0,00 em gastos realizados, tanto
em relação a ações de “construção/ampliação de estabelecimentos prisionais”,
quanto a ações de “aparelhamento e modernização” do sistema 42.
Com feito, identificou-se que:
•

No primeiro ano, uma transferência realizada em dezembro de 2016
disponibilizou ao Estado do Paraná uma cota de R$ 44.784.444,44, sendo
R$31.944.444,44 destinados exclusivamente à geração de vagas prisionais e
R$1.209.179.991,78 dirigidos ao aparelhamento e modernização do sistema;

•

No segundo ano, uma transferência realizada em dezembro de 2017
disponibilizou ao Estado do Paraná uma cota de R$26,658.356,32, sendo
R$16.898.732,07 voltados a investimentos e R$9.759.624,25 a custeio 43;

•

Exclusivamente em relação aos recursos de “geração de vagas”, portanto, o
Estado do Paraná recebeu no biênio 2016/2017 um montante de cerca de
R$40 milhões de reais44 e, em relação a ações de “aparelhamento e
modernização”, o recebimento no período foi de um montante de cerca de
R$31,5 milhões de reais45.
Seria previsível, portanto, que o mesmo Relatório confirmasse

que, até fevereiro de 2018, não tivesse havido qualquer geração de vaga, nem muito
menos quaisquer:

42 Reporta-se aqui ao quanto constante no referido Relatório a partir do item 49.
43 Tal qual ressalta o próprio Relatório (itens 56 e 57), termo “geração de vagas” deve ser compreendido na
acepção de “construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais” (art. 3º, I, da LC
79/1994), ao passo que a expressão “aparelhamento e modernização” refere-se à maioria das ações
contempladas nos demais incisos do art. 3º referido, fazendo com que os recursos sejam destinados “ao
desenvolvimento de ações voltadas à promoção da cidadania, às alternativas penais, ao controle social, à
capacitação, à qualificação de servidores do sistema penitenciário, entre outros”.
44 Mais precisamente foram R$ 31.944.444,44 no exercício de 2016 e R$ 7.997.506,90 no exercício de 2017,
atingindo um total de R$ 39.941.951,34 (Fonte: Item 76 e Tabela 4 do Relatório de Auditoria do TCU dos
Autos TC 026.096/2017-0).
45 Mais precisamente foram R$ 12.840.000,00 no exercício de 2016 e R$ 18.660.849,43 no exercício de 2017,
atingindo um total de R$ 31.500.849,43 (Fonte: Item 93 e Tabela 6 do Relatório de Auditoria do TCU dos
Autos TC 026.096/2017-0).
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“[…] indicativos de que as entregas ocorreriam até 31/12/2018, data
final estabelecida pelo DEPEN para a aplicação dos recursos
referentes a 2016, conforme prorrogação de prazo autorizada por
meio da Portaria MJSP 1.711/2017”46.

E tampouco houvesse “expectativa de utilização integral dos
recursos” vinculados às ações de aparelhamento e modernização 47.
Neste cenário, diante inclusive da existência da previsão de
uma reserva legal de aplicação de, no mínimo, 30% de novos recursos do FUNPEN
em construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais
(LC 79.1994, art. 3º, § 5º), existindo “grande probabilidade de sobreposição de
repasses financeiros para construção, reforma e ampliação de presídios sem que os
antecedentes tenham alcançado o objetivo determinado, com significativos riscos de
má gestão e desvios de recursos públicos” 48, mostra-se necessário que o Ministério
Público monitore as atividades do principal ente colegiado local responsável pela
alocação de recursos na área.
Neste sentido, a partir do segundo quadrimestre de 2018, pôde
ser identificado um importante avanço afeto à transparência das atividades
relacionadas à administração do Conselho Estadual do Fundo Penitenciário, seja por
força de uma maior regularidade que passou a ser vista em suas reuniões
ordinárias, seja pela adoção de cautelas mínimas voltadas aos esclarecimentos em
relação às contas geridas pelo mesmo.

46 Reporta-se aqui ao quanto constante no referido Relatório no item 64.
47 Reporta-se aqui ao quanto constante no referido Relatório no item 95.
48 A conclusão figura no Relatório de Auditoria referido, no item 88.
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Dados extraídos do Relatório de Auditoria do TCU (TC 026.096/2017-0)

Modalidade Fundo a Fundo (ano 2016)
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Modalidade Fundo a Fundo 2017

Estágio atual da situação-problema
•

Participação social intensificada no Conselho Diretor do Fundo Penitenciário

•

Intensificação dos esclarecimentos na gestão dos recursos

2.5

UNIDADES DE CUMPRIMENTO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Desmonte de unidades de cumprimento do regime prisional semiaberto

•

Inversão da excepcionalidade do regime semiaberto harmonizado
Um monitoramento realizado pelo CAOPCrim ao longo do

segundo semestre de 2016 permitiu verificar um novo rumo que estava sendo
assumido pela política estadual em relação às unidades de cumprimento do regime
prisional semiaberto do Paraná 49.
A pretensão dos então gestores do Departamento Penitenciário
do Estado (DEPEN/PR) de criação do chamado “Escritório Social” - unidade voltada
essencialmente ao atendimento de egressos do sistema prisional -, em certa
medida, estava sendo adotada de forma pouco transparente, em especial em
49 Referido monitoramento figura como objeto do Procedimento Administrativo n° MPPR-0046.16.102186-3.
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relação à via então utilizada para esta implantação.
Isto porque a implantação implicava numa precipitada extinção
do Centro de Regime Semiaberto Feminino (CRAF), única unidade do Sistema
Penitenciário Estadual voltada ao cumprimento de pena em regime semiaberto para
o público feminino. Noticiava-se que a unidade não mais se justificava no Estado,
haja vista a inexistência de um público a ser atendimento por ela.
Este argumento, porém, prontamente se mostrou equivocado.
Um inicial diagnóstico efetuado pelo Ministério Público tão somente em relação às
sentenciadas da Regional I já trazia indicativos de que:
i) desde a interdição administrativa da unidade determinada em
20/02/2017, num espaço de cinco meses, teriam existido, ao menos, 13 pleitos de
implantação de presas no regime semiaberto, os quais restaram prejudicados por
força da inexistência de uma unidade prisional no estado do Paraná com tais
características;
ii) comparativamente, ademais, no período de 14 meses
compreendido entre o início do ano de 2016 e fevereiro de 2017, constava-se terem
existido cerca de 26 pedidos, com a implantação de 07 sentenciadas.
Esses números, embora decorressem de uma aferição muito
inicial, inevitavelmente tendiam a ser maiores, pois vários pleitos que poderiam ser
enviados pelas oito outras Regionais do Estado não vinham ocorrendo,
precisamente, sob a justificativa do fechamento da unidade.
Ainda que este dado empírico, por si só, não tivesse sido o
principal dos argumentos utilizados, o que se notou foi que, mesmo aquela
informação de que, “na prática”, a regra estaria sendo da implantação do regime
semiaberto harmonizado por meio da monitoração eletrônica, igualmente não se
sustentava.
E isto, essencialmente, por força de um aspecto normativo que
não estava sendo considerado, na medida em que o chamado “regime semiaberto
harmonizado” jamais significou um “regime” legalmente previsto para o cumprimento
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de pena de sentenciados aos quais fora fixado o regime prisional semiaberto. Tratase, em verdade, de um regime absolutamente excepcional que como tal haveria de
ser tratado pela Administração Penitenciária.
Assim, além da falta de transparência nas informações, este
cenário indicava ainda uma clara inversão da excepcionalidade pelo Departamento
Penitenciário do Estado, invertendo a política pública legalmente prevista para o
cumprimento do regime semiaberto.
Conforme acompanhamento que persistiu sendo realizado pelo
Ministério Público, outras unidades penitenciárias do Estado voltadas ao público de
semiabertos estavam em processos similares, o que, até o início de 2018, vinha
sendo realizado sem quaisquer esclarecimentos mais objetivos a respeito do rumo
da política estatal pretendida para o setor.
A

mudança

da

equipe

de

gestão

do

Departamento

Penitenciário do Estado ocorrida em abril de 2018, porém, também deu ensejo a
uma mudança de postura governamental verificada pelo Ministério Público.
Com efeito, até onde se identificou, a partir da virada do
semestre, diversos estudos e tratativas com os atores do sistema de Justiça
passaram a ser realizados em prol da implementação de adaptações nos Centros de
Regime Semiaberto das cidades de Ponta Grossa e Guarapuava, com avanços
significativos tanto na implantação de unidades de progressão direcionadas ao
público prisional do regime fechado, quanto com a realocação da demanda local da
população vinculada ao regime semiaberto.
Em setembro de 2018, a partir de um documento elaborado
pela Secretaria Especial da Administração Penitenciária (SEPEN) e pela Diretoria do
Departamento Penitenciário do Estado, intitulado “Princípios de Política Pública
Conjunta”, restaram mais claras as propostas governamentais para o setor, a
saber:
i) num primeiro momento, resta reconhecido que, de fato,
existe uma demanda para o regime semiaberto que não vem sendo atendida;
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ii) ressalta-se, de toda forma, a necessidade de um “projeto
para regulação do segmento”, quiçá com o aproveitamento de unidades menores.

Cenário da população carcerária em unidades de regime semiaberto e
em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica

Cenário da população carcerária em unidades de regime semiaberto e
em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica por Regional (2018)
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Estágio atual da situação-problema
•

Reconhecimento de uma demanda estadual de população prisional do regime
semiaberto desatendida

•

Reconhecimento da necessidade de um projeto para regularização deste
segmento

•

Proposta de readequações de pontuais Centros de Regime Semiaberto em
curso

2.6

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Discricionariedade de comunicações de violações de monitoração eletrônica

•

Fragilidade normativa estadual
Como já referido, em agosto de 2016, o Ministério Público do

Estado do Paraná organizou evento voltado à segurança pública, cuja 2ª Mesa de
Trabalho – intitulada “Sistema de Monitoramento Eletrônico” – buscou apresentar ao
público interno o sistema de fiscalização e funcionamento das tornozeleiras
eletrônicas no Estado. Para tanto, dentre seus expositores, contou com a
participação de representantes da Central de Monitoramento Eletrônico, vinculados
ao DEPEN-PR.
Este evento permitiu que o Ministério Público desse início ao
acompanhamento da política estatal em relação à área. Isto porque, na ocasião,
diversas foram as observações e considerações a respeito dos principais problemas
que estavam sendo vivenciados no interior do Estado em relação à utilização do
equipamento. Dúvidas surgiram, ademais, em relação à forma como a fiscalização
do monitoramento vinha sendo realizada pela referida Central.
Assim, em reunião interinstitucional realizada no âmbito do
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional do Estado (GMF/PR) 50,
50 Reunião realizada em 20/06/2017, com a participação de integrantes do MPPR, TJPR e DEPEN/PR, cuja
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foram deflagrados alguns pontos relativos ao monitoramento eletrônico que
demandavam especial atenção nas discussões sobre o tema, a saber:
i) esclarecimentos sobre a estruturação e operacionalização da
Central de Monitoramento Eletrônico;
ii) proposta de reformulação e adequação das normativas
vigentes sobre a matéria; e,
iii) necessidade de assegurar a integração e interoperabilidade
dos diversos sistemas de controle utilizados no Estado.
A partir de diversas diligências realizadas pelo Ministério
Público no período – tanto junto à Central de Monitoração Eletrônica, quanto à
própria empresa contratada Spacecom – verificou-se que havia convergência em
relação aos problemas detectados na operacionalização da monitoração eletrônica.
Essa

circunstância

fez

com

que

o

Ministério

Público

intensificasse sua fiscalização sobre a política estatal. Uma preocupação que
ganhou novo respaldo a partir do quanto reconhecido em alguns dos Achados do
Relatório do Plano Anual de Fiscalização do Sistema Carcerário (PAF 2017)
elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado51.
Com efeito, no que ora interessa, constou daquele relatório
(Achado 10) a verificação de que a gestão estatal apresentava problemas afetos:
i) à tempestividade da comunicação das violações ao Juízo
competente; e
ii) à ausência de comunicação integral dos fatos ensejadores
de revogação da medida ou modificação de suas condições 52.
pauta era a monitoração eletrônica.
51 Disponível em <https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2018/4/pdf/00326635.pdf> Acesso em 02 ago. 2018.
52 Observou-se que não havia comunicação tempestiva pelo DEPEN-PR ao juízo competente para a execução
da pena de todas as ocorrências que pudessem levar à revogação da medida. Havia alertas informados
apenas por demanda judicial, demonstrando a inexistência de interoperabilidade entre o SAC24, pertencente
à prestadora do serviço de monitoração eletrônico, e o SIJE, sistema utilizado pelo DEPEN-PR. Ao final,
salientou-se, ainda, que a pessoa monitorada não dispunha de programas ou equipes multiprofissionais de
acompanhamento, nem de estrutura adequada de orientação no cumprimento de suas obrigações e auxílio
na sua reintegração social, além de um aparente descompasso entre as normas vigentes e sua execução,
em prejuízo, neste caso, à reinserção social do apenado.
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Este cenário deu ensejo a uma atuação do CAOPCrim voltada
ao fomento do aperfeiçoamento da Instrução Normativa n. 09/2015-CGJ em vigor, já
que ato normativo relacionado à monitoração eletrônica no Estado do Paraná.
Esta atividade ganhou intensificação a partir do final do
primeiro semestre de 2018, em ação conjunta com o Departamento Penitenciário do
Estado do Paraná (DEPEN/PR), permitindo que, em 20 de novembro, tenha sido
possível a publicação da Portaria DEPEN n. 23/2018, voltada a superar os
problemas então identificados a respeito da monitoração eletrônica.

Estágio atual da situação-problema
Portaria DEPEN n. 23/2018 recém-publicada para fins de aperfeiçoamento da
regulamentação estadual afeta à monitoração eletrônica

3. POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL RELACIONADA À POLÍCIA CIVIL

Situação-problema crônica identificada pelo Ministério Público
Baixa efetividade na atividade investigatória das Delegacias de Polícia como
consequência de distintos problemas
No exercício de sua função constitucional de controle externo
da atividade policial (CR, art. 129, VII), sempre pôde ser identificado pelo Ministério
Público uma grande dificuldade dos distritos policiais e das delegacias de polícia
exercerem com efetividade sua atividade típica de polícia judiciária.
Ao lado de problemas afetos à responsabilidade pela custódia
de presos – que, no Paraná, há muito vêm sendo vivenciada em inúmeras
localidades53 –, o deficit de pessoal, aliado, invariavelmente, a uma desestrutura de
equipamentos públicos e aos problemas de gestão acabam por gerar um contexto
que torna exceção a realização a contento de atividades investigatórias pela Polícia
53 Reporta-se, aqui, aos dados apresentados na parte inicial deste Diagnóstico.
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Civil (CR, art. 144, § 4º).
Nesse cenário – e, inclusive, com o propósito de aperfeiçoar a
sua própria atuação –, a instituição do Grupo de Atuação Especializada em
Segurança Pública (GAESP) pelo Ministério Público do Estado do Paraná também
esteve voltada à criação de órgão de referência para a Coordenação Estadual do
controle concentrado da atividade policial, em seu viés preventivo e relacionado à
prestação do serviço de segurança pública54.
Dentre suas diversas atribuições, ao GAESP foi entregue a
realização de visitas técnicas de controle externo da atividade policial que, nos
limites do quanto normatizado, refere-se a 23 unidades policiais do Município de
Curitiba55.
De cunho semestral, estas visitas tiveram início no mês de abril
de 2018 e foram planejadas a partir de um leque de atribuições que envolve o
momento anterior, concomitante e posterior às visitas em si. Ao longo do segundo
semestre, no mês de outubro, uma nova rodada de visitas foi realizada 56.
Referida iniciativa serviu como importante subsídio empírico de
contexto estadual, permitindo traçar um preliminar diagnóstico do atual cenário da
atividade investigatória por parte da polícia civil e de suas debilidades, despertando
para algumas iniciais alternativas que sugerem uma proposta em prol de maior
efetividade.
Isto porque, particularmente em Curitiba, referidas visitas
coincidiram com o inicial período de implementação da chamada “Central de
Flagrantes”, cujo fluxo implantado implicou em substancial esvaziamento de certas
atividades que vinham absorvendo a maior parte da rotina das demais unidades
policiais da região.
54 A proposta original que deflagrou a discussão acerca da necessidade de especialização da atuação de tutela
coletiva
da
segurança
pública
pode
ser
acessada
na
íntegra
em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Delib_148_2016.pdf.
55 Confira-se, neste sentido, a Resolução nº 550/2018 da PGJ/MPPR. Disponível em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucao_550_2018_GAESP.pdf. Para acesso aos diversos
Projetos
que
envolvem
o
atual
planejamento
da
unidade,
cf.
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2096.
56 Todas estas visitas foram registradas no Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.18.023342-4.
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A supressão da realização da lavratura de flagrantes oriundos
de prisões efetuadas por policiais militares numa dada região, somada ao traslado
de um grande número de inquéritos policiais instaurados até o ano de 2015 para o
Núcleo Intersetorial criado no primeiro trimestre de 2018 voltado a sua apreciação 57,
permitiu, finalmente, uma visualização mais concreta e menos intuitiva dos diversos
fatores que vêm impedindo a regular atuação da polícia civil em sua função de
investigação.
O primeiro deles refere-se à impossibilidade de se estabelecer
uma política pública segura a partir da análise dos dados levantados pelas próprias
unidades policiais, dada sua fragilidade e consequente falta de confiabilidade.
Ou seja, um ponto comum aferido por ocasião das visitas
técnicas foi que o registro e manejo de diversos dados afetos a uma Delegacia de
Polícia – v.g. registro de boletins de ocorrência, registro e movimentação de
Inquéritos Policiais, registro de bens apreendidos, registro de fianças, dentre outros
– não pode ser feito de maneira hígida, pois o sistema informático disponível não
possui os recursos técnicos necessários para o atendimento da rotina administrativa
das unidades.
E, mesmo quando tal registro mostra-se possível, o posterior
manejo das informações parece ser deficiente, o que se nota, por exemplo, na
impossibilidade de se obter, com precisão, o número de Boletins de Ocorrência e
Inquéritos Policiais registrados em um determinado período; ou, ainda, o número de
Inquéritos Policiais realmente em trâmite na unidade, tendo em vista que a falta de
integração com o sistema PROJUDI parece impedir que a autoridade policial tenha
conhecimento acerca de quais inquéritos já foram arquivados, ou cuja respectiva
denúncia foi oferecida.
Ademais, quanto a este ponto, um problema que sobreleva
importância é a inviabilidade técnica de se classificar os procedimentos registrados
de acordo com o prazo prescricional das infrações em apuração, o que dificulta o
estabelecimento de critérios de prioridade na atuação e leva, inclusive, a casos
57 No início do ano de 2018, foi criado um Núcleo Intersetorial voltado à apreciação dos inquéritos policiais
instaurados na Comarca de Curitiba até o ano de 2015.
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extremos de infrações penais que, mesmo já prescritas, continuarem sendo
investigadas.
Assim, o primeiro passo para uma ordenação da atuação neste
campo parece estar no estabelecimento de um sistema de informações capaz de
registrar dados hígidos, a partir dos quais seja possível pautar uma política pública
eficaz para o setor.
Sobre as dificuldades relacionadas às rotinas internas de
registro nas unidades policiais, alguns dos dados levantados pelo GAESP parecem
ter sido bastante incisivos:

De toda forma, existe ainda um segundo problema comum que
pode ser apontado: a falta de padronização e de critérios claros e objetivos quando
da análise das ocorrências registradas.
Com efeito, uma vez registrado o boletim de ocorrência, o fluxo
que a notícia toma a partir daí parece ser completamente diverso a depender da
unidade policial envolvida. Enquanto algumas unidades convertem todas as
ocorrências registradas em Inquéritos Policiais (IP’s) ou Termos Circunstanciados de
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Infração Penal (TCIP’s), outras entendem por bem realizar uma avaliação prévia de
cada ocorrência registrada, para só então decidir sobre a conversão ou não em
outro procedimento. Mesmo neste último caso, porém, cada unidade tem os seus
critérios, em regra, subjetivos, para determinar quando um registro seguirá ou não
para um trâmite persecutório mais avançado.
Não surpreendeu, por isso, verificar-se que a falta de
padronização e regulamentação sobre o tema termina por conduzir a um ambiente
de informalidade na realização de diligências investigatórias, as quais ocorrem,
inclusive, antes da instauração formal da investigação.
Fato é que, com este fluxo, cria-se um cenário que envolve a
restrição de direitos individuais no qual está presente uma frágil transparência dos
atos procedimentais, falecendo ainda qualquer possibilidade de exercício de controle
(interno e externo) destas atividades.
Mas se não bastasse este problema de controle, esse contexto
coloca em risco a obtenção de informações sensíveis que eventualmente resultem
de certas investigações, já que poderão ser facilmente invalidadas pelo Poder
Judiciário num momento posterior, comprometendo os esforços envidados na
elucidação do delito.
A estes dois fatores, no entanto, soma-se ainda uma terceira
abordagem relacionada à deficiência nos quadros de pessoal das unidades. Com
efeito, este aspecto também figura como um relevante fator que compromete o
regular desempenho das atividades da polícia civil.
Neste particular, em recente publicação realizada pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, tomando como referência o exercício de 2017, na
chamada “Contas do Governador”, no tocante à gestão da segurança pública 58,
concluiu-se que o Quadro Próprio da Polícia Civil apresentava uma taxa vacância
de 43%.

58 Disponível em: <https://www3.tce.pr.gov.br/contasdogoverno/2017/pdfs/seguranca.pdf>. Acesso

em: 08. nov. 2018.
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Constatou-se, ainda, que entre os anos de 2012 e 2017 houve
um decréscimo no quadro de pessoal, que passou de 4.299 servidores para 4.156
e que, do percentual ativo de servidores, 11% não desempenham atividades-fim da
Instituição. De fato, a falta de servidores foi verificada pelo GAESP em 20 das 21
Delegacias visitadas59:

59 As demais unidades visitadas, que também contam com deficit de pessoal são o IML e o IC de
Curitiba.
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Não bastassem esses aspectos, tal circunstância é ainda mais
grave se considerados outros fatores, como (a) o deslocamento de equipes para a
composição das escalas de atuação perante a Central de Flagrantes que, até onde
se notou, ainda não encontra preciso delineamento normativo, nem estrutura
independente; (b) a alta rotatividade de funcionários nas delegacias, o que afeta o
estabelecimento do fluxo interno padrão de rotina com funcionários devidamente
adaptados a cada realidade; (c) a realização de inúmeras atividades cartoriais
burocratizadas, de baixa relevância procedimental; e (d) a necessidade de plantão
para fins de vigilância dos prédios, em virtude da ausência de um sistema de
monitoração e da existência de bens apreendidos no interior da unidade.
Em síntese, o que pôde ser verificado foi que, não obstante a
abertura de horizontes proporcionada pela remodelação da Central de Flagrantes
ocorrida na Capital, diversos outros fatores persistirão impedindo que a Polícia Civil
desempenhe regularmente suas atividades investigatórias típicas, daí a importância
de se repensar a estratégia de atuação.
Refletido tal cenário pelas unidades visitadas pelo GAESP,
pôde ser concluído que a capacidade investigatória dos distritos policiais da capital
persiste extremamente reduzida, sendo que, nas delegacias especializadas, embora
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a possibilidade de realização de diligências investigatórias seja sensivelmente maior,
o que se verifica, por sua vez, é uma sobrecarga de demanda recebida.
Foi tomando por base estas premissas e a partir da verificação
empírica dos aspectos positivos decorrentes da centralização de flagrantes ocorrida
em Curitiba, que o GAESP deu início a tratativas junto à Divisão Policial da Capital,
buscando contribuir para o rearranjo de seus Distritos Policiais e, em última análise,
permitir o aperfeiçoamento da atividade investigatória.
Este contexto, somado à identificação do potencial estratégico
da localização de determinados prédios policiais 60, deu ensejo à idealização de um
projeto de reestruturação de unidades, atualmente em curso, voltado à
racionalização de suas atribuições e que tenha como diretrizes: (i) a qualificação no
atendimento da população pela Polícia Civil (inclusive com potencial de ampliação
de locais de registro de boletins de ocorrências a um menor custo); e (ii) a
oxigenação das equipes de investigação.

Estágio atual da situação-problema
•

Tratativas avançadas com a Divisão Policial da Capital para rearranjo dos
Distritos Policiais de Curitiba, em prol do aperfeiçoamento da atividade
investigatória, a partir da centralização de flagrantes

•

Diagnóstico de aperfeiçoamento, estrutural e normativo, em relação ao
quadro de pessoal e ao tratamento dos dados afetos às atividades da polícia
civil

60 Sobre o elevado custo estatal de imóveis locados pelo Departamento da Polícia Civil que comportam
atividades permanentes do Estado, confira-se recente auditoria efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, no Relatório “Contas do Governador: Exercício 2017, Gestão da Segurança”, p. 25 e ss..
Disponível em <https://www3.tce.pr.gov.br/contasdogoverno/2017/>. Acesso em 26.11.2018.
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS RELACIONADAS À POLÍCIA MILITAR
A preocupação do Ministério Público com a eficiência das
políticas de segurança pública decorre das funções institucionais que lhe foram
entregues pelos incisos II e VII do artigo 129 da Constituição 61. Trata-se de uma
preocupação que também possui uma vertente vinculada às atividades da Polícia
Militar.
Neste contexto, a partir de 2016, ao participar de forma mais
intensa de reuniões voltadas à integração de sistemas e à articulação entre órgãos
estaduais, o Centro de Apoio Operacional pôde verificar a existência de, ao menos,
dois projetos em curso que relacionavam-se a iniciativas previstas em seu Plano
Setorial de Atuação, tanto em prol de uma maior efetividade na ação penal, quanto
do aperfeiçoamento da investigação criminal e da depuração dos dados afetos à
segurança pública no Estado62.

4.1

PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Indefinição sobre a viabilidade técnico-jurídico de lavratura de termo
circunstanciado de ocorrência policial pela Polícia Militar

•

Inexistência de interoperacionalidade na plataforma eletrônica de elaboração
de procedimentos persecutórios militares

61 Trata-se de interpretação que deriva, inclusive, do quanto previsto expressamente no artigo 3º da Lei
Complementar n. 75/1993 - que, ao cuidar das modalidades de atuação de controle externo pelo Ministério
Público, refere que o exercício desta atividade levará em conta a “preservação da ordem pública” e “a
competência dos órgãos incumbidos da segurança pública” -, bem como de seu artigo 5o, inciso II, alínea ‘e’,
ao estabelecer que a Instituição deve atuar na fiscalização da segurança pública. Confira-se, neste sentido,
ÁVILA, Thiago André Pierobom de. “O controle pelo Ministério Público das políticas de segurança pública”, in
O Ministério Público e o controle externo da atividade policial: dados 2016. Brasília: CNMP, 2017, pp. 24-31,
para quem “o relacionamento expresso entre controle externo da atividade policial com a preservação da
ordem pública e a competência de todas as instituições de segurança pública indica claramente que o
controle externo da atividade policial não está limitado à atividade de investigação criminal, mas abrange um
conjunto de atividades relacionadas à segurança pública, inclusive àquelas de prevenção criminal”.
62 Neste sentido, cf. as Iniciativas 6.3, 5.1 e 4.2 do Plano Setorial de Atuação de 2016. Disponível em
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1774>.
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No Estado do Paraná, a lavratura de Termos Circunstanciados
de Ocorrência pela Polícia Militar recebeu importante impulso normativo a partir do
ano de 2016 com fundamento na Resolução n. 309/2005 da Secretaria de Estado de
Segurança Pública e Administração Penitenciária.
Provocações então endereçadas ao CAOPCrim, porém,
ensejaram a instauração do Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.16.0412477 que, ao monitorar os reflexos das atividades que vinham sendo realizadas pela
polícia militar paranaense, buscava diagnosticar a adequação da normativa estadual
ao ordenamento jurídico pátrio, bem como aferir a necessidade de um
aperfeiçoamento desta normativa.
No tocante ao questionamento da legitimidade da Polícia Militar
proceder a lavratura de Termos Circunstanciado de Ocorrência, um profundo estudo
então realizado concluiria não ser exclusiva da Polícia Civil referida atividade, em
especial por não ser ela de natureza investigativa. Tanto que assim vinha sendo
compreendido tanto em âmbito jurisprudencial, quanto institucionalmente 63.
Vencida esta questão preliminar, diversas tratativas passaram a
ser mantidas com as equipes responsáveis da Polícia Militar com o propósito de
contribuir com o aperfeiçoamento da referida lavratura, tanto sob a perspectiva
técnico-jurídica, quanto sob o ponto de vista instrumental.
E foi, precisamente, em relação a este último aspecto, que
ganharam importância projetos de procedimentos eletrônicos que, em última análise,
vem contribuindo para uma maior efetividade da persecução penal em nosso
Estado.
Com efeito, embora iniciada no primeiro semestre de 2016, a
elaboração de Termos Circunstanciados de Infração Penal Eletrônicos (TCIP-e)
passaria a estar sedimentada, praticamente, na totalidade dos municípios
paranaenses em 201864.

63 Referimo-nos, aqui, à Deliberação n. 01/2017 do Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.16.041247-7.
64 A informação toma por referência dados e gráficos fornecidos pela Polícia Militar durante a 7ª Reunião de
Integração das Forças de Segurança Pública do Estado do Paraná, ocorrida em 12.11.2018.
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A importância deste projeto, entretanto, vai além e deve ser
medida também a partir dos reflexos que produziria em prol do desenvolvimento do
chamado Inquérito Policial Militar Eletrônico.
De fato, tal qual recentemente noticiado, de projeto-piloto, hoje,
o Inquérito Policial Militar Eletrônico transformou-se em realidade em todo Estado do
Paraná. Numa atividade que já prevê a interoperabilidade com as demais
plataformas processuais existentes no Estado do Paraná.

Estágio atual da situação-problema
•

Sedimentação da lavratura de termo circunstanciado de ocorrência policial pela
Polícia Militar em todos os municípios do Estado

•

Interoperacionalidade na plataforma eletrônica de elaboração de inquéritos
policiais militares

49

4.2

FLUXO PERSECUTÓRIO DE CRIMES CONTRA A VIDA

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
•

Baixa efetividade nas investigações de homicídios derivada, em parte, da
inexistência de cautelas mínimas nas etapas iniciais da persecução penal
Desde o ano de 2016, diversas atividades do CAOPCrim

pautaram-se na perspectiva de aperfeiçoar a investigação criminal do Ministério
Público, buscando imprimir-lhe maior efetividade65.
Com a criação do Grupo de Atuação Especializada em
Segurança Pública (GAESP), dados estatísticos então levantados justificaram a
elaboração de um projeto de atuação ministerial, especificamente, voltado à
investigação de determinados crimes dolosos contra a vida 66.
Monitorado pelo Procedimento Administrativo n° MPPR0046.17.004159-7, este projeto buscou, num primeiro momento, a definição de
parâmetros técnicos e metodológicos que permitiriam uma análise qualificada dos
dados relacionados à ocorrência de homicídios. Seu resultado parcial demonstraria
uma tendência a baixíssimas taxas de esclarecimento 67.
Territorialmente delimitado na Região Metropolitana de Curitiba,
o projeto identificaria que, na maior parte das comarcas analisadas, a taxa de
esclarecimento de homicídios, no ano de 2015, tinha sido inferior a 50%. Em alguns
casos, esta taxa chegou a ser inferior a 15%.

65 Confira-se, neste sentido, as Iniciativas 5.1 e 5.2 do Plano Setorial de Atuação de 2016, as Iniciativas 4.1 e
4.2 do Plano de 2017 e, finalmente, as Iniciativas 6.1 e 6.2 do Plano Setorial de 2018. Todos disponíveis em
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669>.
66 Intitulado “Efetividade da Investigação de Homicídios”, o detalhamento deste projeto pode ser consultado em
<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_Efetividade_da_investigacao_de_homicidios.pdf>.
67 Conforme estudos realizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Ministério da Justiça), em
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o esclarecimento dos crimes de homicídio
vem servindo como parâmetro para fomentar reformas estruturais voltadas à melhoria so desempenho das
unidades encarregadas da investigação desses delitos. Na literatura internacional “devemos considerar que
um homicídio foi esclarecido quando a investigação resultou numa denúncia criminal” (BRASIL, Secretaria
Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A
Investigação
de
Homicídios
no
Brasil.
Ano
da
publicação:
2014.
Disponível
em:
<http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/download/
fbsp_termoparceria_2/5-4-a-investigacao-de-homicidios-no-brasil.pdf>. Acesso em: 05 out. 2017).
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Esclarecimento de Homicídios Consumados

Reconhecendo que a investigação deste tipo de infração
pressupõe a realização de diligências policiais anteriores à instauração formal da
investigação, o projeto assumiu a importância destas iniciais providências que,
invariavelmente, costumam ser realizadas pela própria Polícia Militar, já que primeira
Instituição acionada na ocorrência destes crimes.
A partir desta diretriz, o projeto prevê tratativas com os demais
atores da justiça criminal para aferir a viabilidade de aperfeiçoamentos pontuais que,
em última análise, tendem a ampliar os índices de esclarecimento e melhorar o
desempenho destas investigações.
Neste particular, já se identificou a importância de uma
iniciativa pioneira que, na atualidade, vem sendo conduzida pela Polícia Militar
paranaense, ao promover uma capacitação permanente de cerca de 5.500 policiais
militares estaduais que, conforme noticiado, busca aperfeiçoar, entre outras, a
atuação de isolamento e preservação de local de crime.
Estágio atual da situação-problema
•

Interlocução entre Ministério Público e Polícia Militar para aferir a possibilidade
da adoção de medidas aptas a impactar nos índices de esclarecimento de
homicídios consumados
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5. POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL RELACIONADA À POLÍCIA CIENTÍFICA

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
Excessiva demora na elaboração de laudos periciais com relevante impacto na
população carcerária de presos provisórios no Estado
Dentre os atores da segurança pública que estão vinculados ao
Executivo estadual, a Polícia Científica do Paraná figura como aquele que conta com
os maiores índices de deficit em seus quadros de pessoal.
Tal

circunstância,

até

onde

se

conseguiu

aferir,

vem

provocando imediato impacto na capacidade da realização de sua atividade-fim de
maneira tempestiva, com reflexos diretos no desenvolvimento regular da persecução
penal daquelas infrações penais que dependam da atividade pericial para
elucidação. Infrações penais que, não raro, estão afetas à população carcerária de
presos provisórios do Estado.
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Com efeito, muito embora não se desconheça as diversas
limitações afetas ao registro de dados no âmbito executório, informações publicadas
em data recente dão conta de que a população prisional provisória paranaense
corresponderia a uma daquelas que mais tempo permanecem aguardando
julgamento no cenário nacional.
Mais

precisamente,

84%

de

seus

presos

provisórios

permanecem mais de 90 dias aguardando julgamento definitivo, isto é, o
correspondente ao terceiro maior índice no cenário nacional.
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Este cenário, identificado pelo Ministério Público principalmente
a partir de 2016, fez com que diversos esforços fossem envidados a fim de obter um
diagnóstico mais apurado das causas do quanto em curso, tendo sido verificado
como uma das hipóteses, especificamente, a demora da realização de exames
periciais, diretamente relacionada, por sua vez, ao deficit de quadro de pessoal.
Um reforço à confirmação da hipótese foi obtido, inicialmente,
com o chamado “Mapa Organizativo e Estratégico da Polícia Científica – 20152019”, fornecido pela própria Direção daquela unidade durante reunião de trabalho
realizada ainda no início do segundo semestre de 2016.
Das informações apresentadas, no que aqui interessa, as
seguintes ganham importância:
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QUADRO DE PESSOAL POLÍCIA CIENTÍFICA CONFORME MAPA ORGANIZATIVO – 2015-2019

IC

IML

CARGO

EFETIVO
PREVISTO*

EFETIVO
EXISTENTE

TAXA DE VACÂNCIA

Peritos Criminais

600

180**

70%

Auxiliar de Perícia

300

0

100%

Médicos Legistas

301

60

80%

Odonto Legistas

26

0

100%

Auxiliares de Necropsia

151

38

75%

* Conforme quadro geral previsto na Lei Estadual nº 18.008/2014.
** Segundo informações do Mapa organizativo, efetivamente o quadro era composto por 178 peritos, tendo em
vista que dois estavam cedidos a outros órgãos policiais.

Solicitada uma complementação daqueles dados iniciais, em
janeiro de 2017, a seguinte planilha de quantitativo de servidores restou obtida 68:
IC
Cascavel
Curitiba
Gurapuava
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Londrina
Maringá
Paranaguá
Pato Branco
Ponta Grossa
Umuarama
TOTAL

QPPO
8
94
6
7
6
19
12
7

IML
Apucarana
Campo Mourão
Cascavel
Curitiba
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Guarapuava
Ivaiporã
Jacarezinho
Londrina
Maringá
Paranaguá
Paranavaí
Pato Branco
Ponta Grossa
Toledo
Umuarama
União da Vitória
TOTAL

QPPO
1
2
2
75
2
2
3
1
2
9
3
4
3
3
5

9
5
173

1
1
119

QPPE
1
15

PSS

1
1
2
3
1

5
2
3
1
4
1
1
1
72

ESTAGIÁRIO CEDIDOS

1

16
1
1
1
5
2
2

1

2

42

30

5

1

1

1
25
QPPE
2
4
2
42
2
1
1

CC
1
35
1
2
1

PSS
6
4
7
11
8
9
9
5
7
9
7
3
6
7
5
6
6
5
120

CC
1

29
3

1
8

ESTAGIÁRIO CEDIDOS
2

12

1
2

1
1
6
1
2
1
2
1
2

1
2
1

2

1
1

1
51

16

9

68 QPPO: Quadro Próprio de Peritos Oficiais / QPPE: Quadro Próprio do Poder Executivo / PSS: Processo
Seletivo Simplificado / CC: Cargo em Comissão
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Referidos dados permitiram que nossa Equipe, com o auxílio
da diretoria administrativa da polícia científica, pudesse elaborar uma nova planilha
voltada a aferir a deficiência do quadro de pessoal considerando, especificamente, a
natureza do cargo e a região do Estado.
Após seu preenchimento, em junho de 2017 chegou-se aos
seguintes dados:
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
AGENTE AUXILIAR DE
PERÍCIA OFICIAL

PERITOS CRIMINAIS
AISP

CELEPAR
JURIDICO
SENASP BSB
CHASSI
GABINETE PCP
DA
INFRAESTRUTURA
GABINETE IC
BALISTICA
DOCUMENTOSCOPIA
DNA
FONÉTICA FORENSE
COMPUTAÇÃO FORENSE
QUIMICA FORENSE
LOCALISTICA
PLANTÃO
LAB. BIOQUIMICA
LAB. TOXICOLOGIA
CASCAVEL
FOZ DO IGUAÇU
FANCISCO BELTRAO
GUARAPUAVA
LONDRINA
MARINGÁ
PARANAGUA
PONTA GROSSA
UMUARAMA
TOTAL

EFETIVO
EXISTENTE
2
1
2
3
2
1
1
3
6
8
4
6
10
8
30

EFETIVO
PREVISTO

EFETIVO
EXISTENTE

EFETIVO
PREVISTO

QUÍMICO LEGAL (lab. IML) TOXICOLOGISTA (Lab. IML)
EFETIVO
EXISTENTE

EFETIVO
PREVISTO

EFETIVO
EXISTENTE

EFETIVO
PREVISTO

TOTAL
TOTAL
EXISTENTE

CEDIDOS
PELO IC

CEDIDOS AO
IC

TOTAL
PREVISTO

6
7
14
10
7
6
5
19
12
6
8
5
165

2

240

0

0

9

15

14

15

188

270

0

6

Este cenário descortinaria o que, no início de 2018, seria
aferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Com efeito, tomando como referência o exercício de 2017, a
publicação intitulada “Contas do Governador”, no tocante à gestão da segurança
pública, concluiu que a polícia científica apresentava uma taxa geral de ocupação
de apenas 18%.
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Esta mesma auditoria verificou, ademais, que no período entre
os anos de 2012 e 2017 houve um decréscimo de 326 para 270 servidores
vinculados à polícia científica:
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Buscando aprofundar ainda mais a partir deste diagnóstico,
diligências realizadas em abril de 2018, durante visitas técnicas de controle externo
pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), a respeito do
quantitativo de pessoal do Instituto Médico Legal, aferiu, por exemplo, que:
Quadro Próprio dos Peritos
Oficiais (cf. Lei Estadual
18.008/2014)

QPPO

QPPE

PSS

CC

Cedidos

Médico legista

301 vagas

48

9

39

–

10

Odonto legista

26 vagas

0

–

–

–

–

Auxiliar de
necropsia

151 vagas

28

–

33

1

2

Auxiliar de perícia
(motoristas)

150 vagas

0

4

45

–

2

Na mesma ocasião foi possível verificar o passivo de perícias
em relação a este órgão:
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INSTITUTO MÉDICO LEGAL
Período: julho a dezembro de 201769
Exame

Realizados

Pendentes

Corpo de delito

10.870

299

Corpo de delito cadavérico

1.522

398

Corpo de delito estupro

1.448

74

Traumatologia

9.422

225

Antropologia

0

0

Odontologia

120

0

Psiquiatria

222

0

Radiologia

0

0

Psicologia

0

0

Psicopatologia

0

0

Quanto ao Instituto de Criminalística, no entanto, através de
informações prestadas por ocasião do Ofício n° 072/2018-Gab/IC, identificou-se que
o quadro geral de peritos, na ocasião, apresenta situação deficitária muito mais
grave:
Local de Trabalho

Lotação

Total

Número Ideal

Deficit

Localística

29

40

11

Computação
Forense

07

20

13

Balística

07

10

03

Fonética

04

08

04

Chassi

02

05

03

Documentoscopia

07

10

03

Diretoria

04

05

01

IC de Paranaguá

Localística

05

08

03

IC de Ponta
Grossa

Localística

06

08

02

IC de Guarapuava

Localística

06

08

02

IC de Cascavel

Localística

07

08

01

IC de Foz do
iguaçu

Localística

06

08

02

IC de Francisco
Beltrão

Localística

06

09

02

Computação

01

IC de Curitiba

69 Dados obtidos por meio do Formulário de Visita Técnica realizada em 23/04/2018.
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Forense

IC de Maringá

IC de Londrina

IC de Umuarama

Localística

05

Balística

03

Computação
Forense

01

Chassi

02

Grafotecnia

02

Chassi

03

Localística

06

Balística

02

Computação
Forense

04

Chefia DTI

01

Localística

05

15

04

24

06

08

03

Esta distribuição setorial permitiria identificar, ainda, o seguinte
quadro geral do Estado do Paraná no âmbito do Instituto de Criminalística:
TOTAL DO ESTADO
Nº DE PERITOS ATIVOS

131

Nº IDEAL

194

DEFICIT

63

Em agosto de 2018, entretanto, seria informado pela DiretoriaGeral da Polícia Científica (cf. Ofício nº 506/2018-DGPC), que o acréscimo de
servidores resultante das nomeações do concurso público realizado em 2017 teria
gerado um incremento de pessoal, distribuído da seguinte forma:
IML

MÉDICO LEGISTA

APUCARANA

AUXILIAR DE
NECROPSIA

AUXILIAR DE
PERÍCIA

3

4

CAMPO MOURÃO

2

2

CASCAVEL

2

3

CURITIBA

1

FOZ DO IGUAÇU

3

1

3

FRANCISCO
BELTRÃO

2

1

3

GUARAPUAVA

4

1

4

IVAIPORÃ

3

1

2

JACAREZINHO

3

2

2

ODONTOLEGISTA

4
2

1
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LONDRINA

2

2

3

MARINGÁ

5

3

4

PARANAGUÁ

2

PARANAVAÍ

3

1

1

PATO BRANCO

3

2

4

2

3

PONTA GROSSA

4

TOLEDO

3

1

UMUARAMA

4

1

UNIÃO DA
VITÓRIA

2

3

4

TOTAL

44

29

47

1

IC

PERITO CRIMINAL

AUXILIAR DE PERÍCIA

CURITIBA

2

3

UMUARAMA
TOTAL

1
2

4

Em outubro de 2018, por fim, nas visitas técnicas mais
recentes que foram realizadas pela equipe do GAESP, verificou-se que se, por um
lado, em relação ao Instituto Médico Legal, o incremento de pessoal assistido
impactou positivamente para solucionar os problemas então identificados em 2016,
por outro lado, no tocante ao Instituto de Criminalística, persiste um grave deficit,
com imediatos reflexos na demora de exames periciais afetos às áreas de balística,
toxicológicas e laboratoriais, bem como de informática forense.
Estágio atual da situação-problema
•

Parcial melhora do quadro de recursos humanos do Instituto Médico Legal

•

Grave deficit no quadro de recursos humanos no âmbito do Instituto de
Criminalística

61

6

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
A análise dos cinco eixos referidos possibilita considerar que o

risco de uma solução de continuidade nas políticas públicas estaduais de segurança
pública demanda, por parte das futuras gestões, envidar esforços:
A. Quanto à política pública estadual de integração:
•

Em prol da aprovação do Regimento Interno do Gabinete de Gestão
Integrada (GGI/PR), já que medida essencial para sua institucionalização,
transformando-o em efetivo espaço de arranjo organizacional apto a viabilizar
o planejamento de ações integradas de segurança pública, assim como seu
contínuo monitoramento e avaliação;

B. Quanto às políticas públicas relacionadas ao sistema prisional:
•

Em prol da finalização das tratativas afetas ao Termo de Ajustamento, já
que

instrumento

com

redação

aprovada

por

diversas

instâncias

governamentais e institucionais70 e que possui o potencial de traçar um plano
de ação estatal consistente para a área;
•

Em prol da finalização do desenvolvimento de um sistema eletrônico
integrado de dados prisionais, já que medida necessária à organização e
transparência da política pública estatal, bem como para o controle e
diagnóstico de vagas e de presos no Estado;

•

Em

prol

da

finalização

da

reformulação

normativa

voltada

ao

aperfeiçoamento dos Comitês de Transferência e Remoção de Presos, já
que medida organizacional essencial à implantação de pessoas privadas de
liberdade no sistema penitenciário paranaense;
•

Em prol da manutenção de uma ampla transparência governamental em
relação às obras de ampliação e reforma do sistema penitenciário
paranaense e seus respectivos cronogramas, evitando-se um cenário como o

70 Refere-se, aqui, ao quanto já manifestado, em distintas ocasiões, pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pela Procuradoria Geral do Estado do Paraná e pela
própria Secretaria Extraordinária de Administração Penitenciária do Estado do Paraná.
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outrora

vivenciado

de

contínuas

informações

desencontradas

que

prejudicavam o planejamento de quaisquer das Instituições que atuam no
setor;
•

Em prol da manutenção da intensificação nos esclarecimentos e na
publicidade da gestão dos recursos afetos ao Conselho Estadual do
Fundo Penitenciário, já que medida necessária para o fomento a uma
contínua participação social nesta seara;

•

Em prol da definição a respeito da política pública estadual a ser aplicada
às unidades de cumprimento de regime prisional semiaberto, em especial
para evitar a inversão da excepcionalidade prevista para o regime semiaberto
harmonizado;

•

Em prol da implementação do aperfeiçoamento da regulamentação
estadual afeta à monitoração eletrônica, já que um dos principais
instrumentos que, em situações objetivamente delimitadas, pode figurar como
eficiente alternativa ao cumprimento de pena em tradicionais unidades
privativas da liberdade;

C. Quanto à política pública estadual relacionada à Polícia Civil:
•

Em prol da finalização das tratativas avançadas com a Divisão Policial da
Capital para rearranjo dos Distritos Policiais de Curitiba, em prol do
aperfeiçoamento da atividade investigatória, a partir da centralização de
flagrantes;

•

Em prol do aperfeiçoamento, estrutural e normativo, relacionado ao
quadro de pessoal e ao tratamento dos dados afetos às atividades
investigatórias conduzidas pela polícia civil;

D. Quanto às políticas públicas relacionadas à Polícia Militar:
•

Em

prol

do

contínuo

aprimoramento

da

lavratura

de

termos

circunstanciados de ocorrência policial e da elaboração de inquéritos
policiais eletrônicos pela Polícia Militar, com especial atenção à busca
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pela interoperacionalidade das plataformas utilizadas;
•

Em prol da continuidade das tratativas entre o Ministério Público e a
Polícia Militar para aferir a possibilidade da adoção de medidas aptas a
impactar positivamente nos índices de esclarecimento de homicídios
consumados;

E. Quanto à política pública relacionada à Polícia Científica:
•

Em prol de um persistente aperfeiçoamento do quadro de recursos
humanos do Instituto Médico Legal, mas, principalmente, da pronta
implantação de uma política diferenciada que atenda ao grave deficit de
pessoal do Instituto de Criminalística, o qual também vem impactando na
população carcerária de presos provisórios do Estado.
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