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Nome do Participante 
 
FÁBIO VERMEULEN CARVALHO GRADE 
 
Cargo 
 
10º Promotor de Justiça da Comarca de Ponta Grossa 
 
Email Institucional 
 
fvgrade@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (42)  3224-2357 
 (42)  3025-3804 
 (43)  9937-7431 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Forum 
 
Cidade 
 
Ponta Grossa - Paraná 
 
CEP 
 
84035-310 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
PANÓPTICO 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

●  Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

●  Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

●  Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
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administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A atuação ministerial especializada em crimes dolosos contra a vida (sobretudo 
quando um único órgão de execução desenvolve atribuição “plena” na área – ou 
seja, do inquérito ao júri, como é o modelo que vem sendo defendido pela 
Corregedoria-Geral) tem particularidades que, como é sabido, reclamam da 
Promotoria de Justiça rotinas de trabalho um pouco diferentes das que são 
adotadas por unidades ministeriais atuantes em outras áreas, inclusive criminais – 
seja em razão da natureza da matéria (geralmente relacionada a delitos de 
gravidade capital, de grande sensibilidade/visibilidade social e repercussão, com 
altas penas cominadas etc.), seja pelas características do procedimento especial 
que lhe é inerente (sempre voltado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que tem 
sua lógica própria). 
Atentos a tais imperativos, desenvolvemos (e continuamos desenvolvendo) no 
âmbito desta 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa um sistema prático, 
relativamente simples e de fácil gerenciamento, para acompanhamento dos 
procedimentos afetos a nossa área de atuação – viabilizando, a um só tempo, o 
registro e acompanhamento da tramitação individual da cada feito (informações 
sobre cada caso, fase em que se encontra cada procedimento, o que precisa ser 
feito em cada um deles, consignação de anotações preparatórias para a fase do 
art. 422 do CPP e para o próprio júri etc.), bem como uma visão geral de todos os 
crimes dolosos contra a vida (consumados e tentados) ocorridos na comarca, com 
suas principais características – inclusive com a possibilidade de cruzamento de 
informações entre os diversos casos registrados, para orientação do trabalho ou 
para produzir estatística local sobre a matéria, sempre voltada à atuação 
ministerial. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Embora ainda esteja em desenvolvimento, o “PANÓPTICO” consiste, inicialmente, 
em um sistema de alimentação e gerenciamento de tabelas pré-formatadas 
(fichas) – podendo, para tanto, serem utilizados os programas “Excel” ou o próprio 
editor de texto “Word” (para nos atermos apenas a recursos de informática 
comuns, disponíveis em qualquer unidade ministerial do Estado) - e seu 
cruzamento com recursos disponíveis no aplicativo gratuito Google Earth. 
Cada ficha corresponde àquilo que convencionamos chamar de “caso” – ou seja, 
um ou mais homicídios (consumados ou tentados) praticados num mesmo 
contexto, objetivo e/ou subjetivo. Assim, um caso pode se referir a apenas um 
crime ou a vários, apurados num mesmo procedimento (ou, mesmo, em 
procedimentos diferentes, em casos de desmembramento etc.). 
Cada “caso” recebe um número seqüencial e um nome – um “apelido” – pelo qual 
será identificado no âmbito interno da Promotoria (pode ser um nome atribuído 
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pela imprensa – p. ex.: “O crime da Praça XV”, “O caso Ana Júlia” etc. – ou outro 
qualquer, escolhido pelo pessoal do Gabinete – p. ex.: “O crime do poço perto do 
Fórum”; “O caso da tia idosa morta pelo sobrinho inimputável” etc.). 
É também identificada, logo de início, a “fase” da persecução em que cada caso se 
encontra (inquérito, sumário da culpa, RSE contra a pronúncia, pré-júri, apelação 
contra sentença etc.) – vendo-se aí a importância de se manter os registros 
sempre atualizados. Uma vez oferecida a denúncia, as datas dos marcos 
interruptivos da prescrição são anotados em 4 espaços destinados a essa 
finalidade (controle de prescrição) e, ao mesmo tempo, para produção de 
estatística acerca da demora de cada etapa do processo etc. (recebimento da 
denúncia, pronúncia, confirmação da pronúncia e data do júri/sentença). 
Convencionamos que um caso de condenação ou absolvição imprópria somente 
pode ser qualificado como “encerrado” após a conferência pelo Gabinete da guia de 
recolhimento definitiva expedida à VEP – havendo na ficha-padrão também um 
espaço reservado a esse quesito. Já quando ocorrer arquivamento de inquérito, 
absolvição sumária ou absolvição em plenário, é o trânsito em julgado que 
determina o encerramento o caso. Por fim, os casos “impronunciados” tem 
classificação própria – pois admitem, em princípio, novas investigações visando 
sua reabertura na hipótese de surgir prova nova. 
Mas, além do número seqüencial, do nome do caso e da fase procedimental, em 
cada ficha ainda são cadastradas as seguintes informações: número único (para 
permitir o acompanhamento de todo o procedimento, inclusive a nível recursal 
etc.), vara de origem (em Ponta Grossa são 4 varas criminais), data do crime, dia 
da semana, período (manhã, tarde, noite ou madrugada – com horário 
aproximado), local (logradouro, nº etc.), loteamento/localidade e bairro/distrito, 
ambiente/contexto (residencial, via pública, bar etc.); nome(s) do(s) 
indiciado(s)/réu(s) e da(s) vítima(s), bem como suas respectivas datas de 
nascimento (para prevenir homonímia), antecedentes criminais e idades ao tempo 
do fato (para estatística e, também, para controle de prescrição e de eventual 
incidência de atenuante etária na pena); indiciamento(s)/imputação(ões) e 
meio/modo de execução (disparo de arma de fogo, golpe de arma branca etc.). 
Cada tabela-padrão tem também um espaço destinado à descrição sucinta do 
crime e outro, amplo, reservado à consignação de anotações gerais e observações 
ao longo da persecução, registros sobre o júri, considerações para exame oportuno 
etc. – que servem para orientar o trabalho da Promotoria naquele caso e onde, ao 
final, é registrado o resultado do procedimento. 
Por fim, cada crime é classificado de acordo com os seus motivos determinantes, 
em conformidade com as motivações que padronizamos como sendo as mais 
comuns, ao menos em Ponta Grossa: álcool/bar, crime sexual, trânsito (dolo 
eventual), crime passional, “mundo do crime” (tráfico de drogas, “acertos”, 
execuções entre delinquentes etc.), suicídios, “excludentes” (quando há a 
incidência clara de causa justificante ou exculpante), ou “outro/ignorado”. E, para 
cada motivo diferente, há uma cor pré-definida. 
Paralelamente ao preenchimento gradativo da ficha individual de cada caso, o local 
exato (ou aproximado) do crime é identificado e tem sua posição geográfica 
localizada no programa Google Earth e no seu recurso Street View – que permitem 
não só encontrar o sítio do crime em fotos de satélite da comarca (geralmente com 
definição bastante razoável), como também visualizar fotografias 360º tiradas “ao 
nível da rua”, mostrando o local do crime e suas adjacências de maneira 
tridimensional. 
Uma vez localizado o ponto exato em que ocorreu o crime, ele é gravado com um 
“marcador” (um arquivo gráfico simples, mas em formato “png”, compatível com o 
Google Earth) – que, além de sinalizar o local, serve também para identificar 
visualmente se aquele homicídio é consumado ou tentado, bem como seu motivo 
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determinante (dentre aqueles motivos-padrão, já citados). Para tanto, criamos 
marcadores em forma de “cruz” (como uma cruz de cemitério), que indicam que o 
homicídio foi consumado, e em forma de “T”, que se referem às tentativas. Cada 
cruz ou “T” corresponde a uma vítima e é gravado como suas iniciais e com a 
coloração correspondente ao motivo daquele crime. 
Os marcadores são então dispostos em um sistema de pastas e subpastas próprio 
do Google Earth, que os organiza primeiramente por ano (2013, 2012, 2011 etc.) 
e, dentro de cada ano, os dividem em “consumados” e “tentados” (divisão que 
reputamos importante, para cotejo de dados com o sistema da Secretaria de 
Segurança – que, em princípio, só trata de homicídios consumados). Desta forma, 
a apresentação das “cruzes” e “T’s” no mapa pode ser referente a todos os casos 
registrados, bem como a apenas um ou alguns anos, consumados e/ou tentados 
etc. (visão macro), bem como exibir um único caso, individualmente (visão micro) 
– permitindo sua identificação imediata e acesso rápido a todos os seus detalhes 
(inclusive a visualização espacial de seu local, até mesmo “ao nível da rua”).  
Assim, por exemplo, se o Promotor de Justiça quer saber quantos crimes contra a 
vida já foram cometidos no ano de 2013 em Ponta Grossa, basta clicar na pasta 
“2013” e todos os dados acima, referentes ao período escolhido, aparecerão 
imediatamente no mapa (foto de satélite) da comarca – podendo, ao mesmo 
tempo, acessar as informações de cada caso individual (clicando na “cruz” a ele 
correspondente, ou em seu nome/número seqüencial, dentro das pastas), ou 
descer ao Street View para conferir se a versão de uma testemunha é fisicamente 
plausível, ou para mostrar o local do crime em “3D” aos jurados, verificar 
anotações feitas ao longo do processo etc. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Os resultados esperados da prática - que, em parte, já estão sendo até sentidos 
durante seu desenvolvimento - são, primeiramente, proporcionar à 10ª Promotoria 
de Justiça de Ponta Grossa (ou, até mesmo, a órgãos de outras comarcas, que 
tenham atribuições assemelhadas) um sistema de controle efetivo e 
individualizado da persecução de cada caso de crime doloso contra a vida cometido 
na comarca (plano micro) – importantíssimo num contexto em que várias centenas 
de inquéritos e processos precisam ser eficientemente gerenciados 
simultaneamente (e com a expectativa de pelo menos 50 novos homicídios 
consumados por ano em Ponta Grossa, além das tentativas etc.). Além disso, o 
sistema visa permitir a análise inteligente das informações da "casuística" e a 
construção de um panorama geral dos crimes dolosos contra a vida nesta comarca 
(plano macro). Como estão atuando, nesses casos, as instituições incumbidas da 
persecução criminal (a começar pelo próprio Ministério Público)? As investigações e 
processos estão tendo resultados satisfatórios? Onde estão pecando? Quem é 
autor e quem é vítima de homicídio em Ponta Grossa? Onde, quando, como e por 
quê são praticados tais crimes? etc. 
Daí o pouco simpático nome provisoriamente escolhido para a prática - 
emprestado das obras de Jeremy Bentham e de Michel Foucault (“PANÓPTICO” foi 
um projeto, idealizado por Bentham e inicialmente voltado a penitenciárias, que se 
propunha a permitir que um único homem exercesse observação e vigilância 
eficiente sobre toda uma coletividade). 
Embora a prática esteja sendo pensada exclusivamente para uma Promotoria  com 
atribuições especializadas em crimes dolosos contra a vida, nada obsta que sua 
sistemática seja adaptada às necessidades de outras áreas da atuação ministerial 
(área criminal geral, por exemplo). 
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Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Os recursos materiais envolvidos, como descrito acima, já se encontram presentes 
ou facilmente acessíveis em qualquer Promotoria de Justiça do Estado. Quanto aos 
recursos humanos, o sistema pode ser facilmente gerenciado por um estagiário, 
por exemplo - mas o ideal parece ser que a base de dados do PANÓPTICO esteja 
disponível online (no Dropbox, por exemplo) para que todo o pessoal de gabinete - 
especialmente o Promotor, claro - possa consultá-la, atualizar informações, fazer 
anotações, alimentá-la com os novos casos que vão surgindo etc., durante o 
expediente normal da Promotoria. Vale dizer, a prática precisa apenas ser 
incorporada à rotina de trabalho da unidade - que é o que estamos buscando fazer 
na 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
As únicas dificuldades que podemos destacar são as decorrente do próprio volume 
de serviço e as relativas à incorporação, à rotina de trabalho da equipe da 
Promotoria, dos expedientes necessários à alimentação e atualização de registros 
do PANÓPTICO. 
 
 


