
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PÚBLICA
GAESP

MANIFESTAÇÃO N.026/2018

Referência: Instauração de Procedimento Administrativo 

Assunto: Monitoramento  das atividades de  desenvolvimento

de plataforma de dados estratégicos para atuação criminal

1. CONSIDERANDO:

• Que figura  como um dos  projetos  do  Grupo  de  Atuação  Especializada  em

Segurança  Pública  aquele  voltado  ao  desenvolvimento  de  uma “Plataforma

com dados estratégicos para a atuação criminal do Ministério Público” (Projeto

político-criminal 01);

• Que  recente  levantamento  de  dados  realizado  pelo  Centro  de  Apoio

Operacional  das  Promotorias  Criminais  pôde  aferir  dificuldades  e

inconsistências  nas informações oficiais  relacionadas ao quadro  de pessoal

das polícias estaduais, a saber, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica

(Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.16.057863-2);

• Que,  igualmente,  no  curso  do  Procedimento  Administrativo  n.  MPPR-

0046.16.084905-81, verificou-se a necessidade de melhor organização também

dos  dados  inerentes  a  população  carcerária  das  unidades  prisionais  de

delegacias  de  polícia,  já  que  ainda  que  tenha  existido  avanço  nos  atuais

1 Que  se  refere  ao  monitoramento  das  informações  relacionadas  à  população  custodiada  em
Unidades Prisionais  de Delegacias  do Estado  do  Paraná  em prol  de uma atuação ministerial
planejada. 
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sistemas  de  controle  deste  grupo  populacional,  foi  identificado  um  relativo

descompasso entre as distintas bases de dados que vêm sendo utilizadas2,

bem como uma excessiva limitação no compartilhamento das mesmas a todos

os autores do sistema prisional3;

• Que, por fim, no âmbito do presente projeto o que se pretende é permitir uma

atuação ministerial  estratégica  a partir  de  dados político-criminais  afetos  às

perspectivas investigatória e prisional, dentro de um mesmo ambiente, porém,

com confiabilidade dos dados nele inseridos;

2. DELIBERA-SE no sentido de que:

a) Por  primeiro,  instaure-se  Procedimento  Administrativo,

com os devidos registros cadastrais no sistema Pro-MP, observando-se para tanto

as características já traçadas no cabeçalho da presente manifestação. 

b)  Dada a natureza do feito, observe-se, ainda, a importância

de  seu  registro  junto  à  Tabela  de  Controle  de  Procedimentos  desta  unidade

contida no Drive compartilhado, anotando-se como de prioridade “média”;

c) Em seguida, para fins de organização do feito, instaure-se

apensos distintos para o desenvolvimento das plataformas de dados referentes às

Polícias  (Civil,  Militar  e  Científica)  e  afetos  ao  Sistema  Prisional,  já  que

invariavelmente darão ensejo a reuniões distintas (como já vem sendo notado);

2 Em  relação  ao  cenário  de  fragilidade  dos  dados  prisionais,  foi  instaurado  o  Procedimento
Administrativo  n.  MPPR-0046.18.063944-8,  no  qual  se  demonstra  a  conveniência  do  registro
centralizado  do  conteúdo  das  tratativas  sobre  a  integração  dos  sistemas  de  dados  sobre
segurança pública. 

3 Nesse sentido foi instaurado o Inquérito Civil n. MPPR-0046.18.023346-5, cujo objeto é o acesso,
pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  a  sistemas  eletrônicos  de  dados  da  área  de
segurança pública gerenciados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração
Penitenciária. 
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D)  Por fim, proceda-se ao  registro de todas as reuniões  já

realizadas  e  futuras  atinentes  ao  presente  objeto,  junto  ao  Sistema  Pro-MP,  no

campo “Diligências”.

Curitiba, 24 de maio de 2018.

ALEXEY CHOI CARUNCHO

Promotor de Justiça
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