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APRESENTAÇÃO

Nos  termos  do  artigo  75,  inciso  X,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.

85/1999, compete aos Centros de Apoio Operacional “apresentar ao Procurador-Geral de Justiça

relatório anual das atividades do Ministério Público na sua área”. Dispõe, por sua vez, o artigo 26

da Portaria  n.º  01/2016 da Subprocuradoria-Geral  de Justiça  para  Assuntos  de Planejamento

Institucional que, “ao termino dos exercicios de 2016 e de 2017, serao elaborados Relatorios de

Avalia�ao de Resultados parciais e totais, indicando o cumprimento das etapas e a avaliaaao dos

resultados obtidos” ao longo do período.

Neste  cenário  normativo,  nos  servimos  do  presente  expediente  para

divulgar  o  “Relatório  Anual  de  Atividades  –  2017” do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais.

Ressaltamos  constar  deste  Relatório  uma prestação  de  contas  que  se

atém, essencialmente, às atividades vinculadas aos Projetos e Iniciativas decorrentes do Plano

Setorial de Ação proposto para o ano de 2017. Isso porque, especificamente em relação ao ano

de 2016, os trabalhos desenvolvidos por este Centro de Apoio orientavam-se por Plano Setorial

diverso, cujo relatório final restou devidamente publicizado por meio do Informativo 3531.

Nesta edição, buscando imprimir um maior dinamismo de seu conteúdo,

optamos por incluir ao término da apresentação do relatório de cada uma das Ações, um arquivo

de áudio2 contendo pontuais comentários desta Equipe sobre a evolução obtida e novas metas

propostas a  partir  de  então.  Espera-se que,  desta forma,  esta unidade possa contribuir  para

ofertar  esclarecimentos  que,  em  última  análise,  nada  mais  pretendem  do  que  fomentar  a

constante  articulação  entre  as  diversas  instâncias  institucionais,  em  prol  de  um  contínuo

aperfeiçoamento institucional na seara penal.

Curitiba, janeiro de 2018.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

1 Disponível  em:  http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?
storyid=19781&tit=Informativo-353.

2 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2042.
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AÇÃO 1 

FORNECER APOIO TÉCNICO-JURÍDICO QUALIFICADO

1.1 QUALIFICAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO 

Atividades:

i) Uniformidade e objetivação no fluxo de atendimento às consultas endereçadas à unidade em
todas as suas áreas de atuação;

ii)  Delimitação  de  fornecimento  de  um apoio  estratégico  e/ou  instrumental  especializado  aos
órgãos de execução solicitantes;

iii) Contínua categorização no registro dos atendimentos realizadas pela unidade;

iv) Monitoramento estatístico dos atendimentos para aferir demandas prioritárias.

Resultados alcançados:

• Realização de 07 (sete) reuniões;

• Elaboração e divulgação do “Manual de Orientações Básicas de Rotinas Internas”, com a
finalidade  de  orientar  os  Membros,  servidores  e  estagiários  do  CAOP  Criminal  nos
procedimentos e rotinas administrativas internas;

• Atendimento a 893 solicitações de consultas dos membros do MPPR e de outros Estados,
distribuídas entre as áreas atendidas por este Centro de Apoio;

• Instauração  e  realização de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.17.069013-8,  voltado  ao
monitoramento das atividades relacionadas à qualificação do fluxo de atendimento;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.17.129368-4,  voltado  à
prestação de orientações em razão de informações encaminhadas pela Promotoria de
Justiça de Pontal do Paraná, acerca de dificuldades procedimentais para apresentação de
contrarrazões ao recurso de apelação, cujos autos se encontram em segundo grau, sem a
devida remessa física ou digital do feito ao MP.

Consultas pelo CAOP por solicitação dos membros do MPPR e de outros Estados3

Ano Criminais Júri Execuções Penais Total

2016 451 70 348 969

2017 535 85 273 893

3 Embora de número reduzido, o apoio a outros Estados da Federação ocorre no sentido de auxiliar
determinados Centros de Apoio na busca de dados e/ou normativas institucionais locais.
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1.2 CONTÍNUA ELABORAÇÃO CRITERIOSA DE INFORMATIVOS

Atividades: 

i) Elaboração mensal de Informativo de “Estudo de Caso”;

ii) Elaboração mensal de Informativo de “Atualização Criminal”;

iii)  Elaboração  de  conteúdo  tendo  como  premissa  a  apresentação  de  distintas  posições
doutrinárias e/ou jurisprudenciais para subsidiar o livre convencimento do Membro com atribuições
para o caso concreto;

iv)  Contínua  aferição  estatística  de  temas  e  subtemas  mais  recorrentes  nos  atendimentos
efetuados pela unidade para definir futuras pautas de Informativos.

Resultados alcançados:

• Elaboração e publicação de 14 (quatorze) Informativos,  sendo 06 (seis) de Estudos de
Caso e 08 (oito) de Atualização Criminal.

Estudos de Caso: 354, 357, 360, 361, 363, 366

Atualização Criminal: 355, 356, 358, 359, 362, 364, 365, 367

1.3 CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DO SITE

Atividades: 

i) Contínua atualização do conteúdo do site;

ii) Contínua categorização e organização do conteúdo do site;

iii) Aferição da possibilidade de inserção de documentos esparsos de outros setores institucionais
afetos à seara criminal a título de material de apoio;

iv) Alinhamento da equipe com o processo de atualização e de categorização do conteúdo de
atualização a ser inserido no site;

v) Distribuição de tarefas dentro da equipe para o processo de atualização do site.

Resultados alcançados:

• Realização de 11 (onze) reuniões a fim de distribuir tarefas e apresentar tarefas cumpridas
relacionadas às atividades previstas na Iniciativa.
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1.4 FOMENTO À ARTICULAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

Atividades: 

i)  Fomento ao desenvolvimento pelo DTI de ferramenta de controle, alerta e interlocução para
processos criminais de maior expressão;

ii)  Organização de Reuniões Temáticas de Trabalho entre unidades de uma mesma instância
ministerial com foco no esclarecimento, na deliberação e na uniformização de atuação (formato:
videoconferência);

iii)  Organização  de  Reuniões  Temáticas  de  Trabalho  entre  unidades  de  distintos  setores
ministeriais com atribuições criminais (Promotorias, Procuradorias, Coordenadoria de Recursos,
Setor de Crimes de Prefeitos, etc.) com foco na uniformização de atuação.

Resultados alcançados:

• Realização de 10 (dez) reuniões.

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.17.010910-5,  voltado  à
otimização da articulação entre Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça com
atribuições criminais;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.17.148097-6,  voltado  ao
desenvolvimento de aplicativo móvel para ampliar e agilizar o acesso ao material de apoio
disponibilizado  pelo  Centro  de  Apoio  Criminal  no  site  institucional,  bem como para  a
implantação de novas funcionalidades;

• Categorização e classificação dos seguintes materiais: pareceres da Subjur em Conflitos
de Atribuição e em manifestações do Art.  28 do CPP;  artigos penais  das Revistas do
MPPR,  atos  da  Corregedoria-Geral  do  MPPR,  material  doutrinário  produzido  pelo
Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  e  jurisprudência  consolidada  do  STJ,  com a
posterior inclusão na página virtual do CAOP a fim de subsidiar uma maior uniformização
na atuação ministerial;

• Desenvolvimento  de ferramenta  e  suas  funcionalidades,  os  chamados  “Formulários  de
Articulação” com o objetivo de possibilitar uma maior articulação entre o 1º e 2º graus dos
órgãos ministeriais de execução e vice-versa;

• Lançamento  do  Aplicativo  CAOPCrim,  que  tem  por  função  servir  como  facilitador  do
acesso  ao  material  disponibilizado  na  página  virtual  do  CAOP  Criminal,  além  dos
“Formulários de Articulação”.
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EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 1.1

7 A



EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 1.2

7 B



EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 1.3

7 C



EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 1.4

7 D



AÇÃO 2

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 CONTÍNUA TRANSPARÊNCIA DAS INICIATIVAS

Atividades:

i) Contínua atualização do conteúdo do espaço reservado no site para a publicação de Iniciativas
e suas atividades;

ii) Reavaliação trimestral do estágio de cada uma das Iniciativas em curso.

Resultados alcançados:

• Realização de 04 (quatro) reuniões;

• Envio de relatório de atividades à Subplan relativas ao Plano Setorial de Ação do ano de
2016;

• Elaboração do Plano Setorial de Ação do ano de 2017;

• Elaboração  dos  Relatórios  de  Evolução  das  Iniciativas  do  Plano  Setorial  de  Ação,
subdivididos em 1º, 2º e 3º quadrimestre do ano de 2017;

• Idealização e desenvolvimento de espaço adequado no site para fins de prestação de
contas parcial e anual, bem como para expor a evolução de cada iniciativa do plano, tanto
sob a perspectiva registral quanto gráfica (timelines).

2.2 ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Atividades:

i)  Elaboração de sistematização de dados das atividades da unidade ao longo do período, no
intuito de viabilizar uma maior precisão da prestação de contas;

ii) Elaboração de um relatório anual de atividades da unidade ao término do período de referência;

iii) Divulgação de prestação de contas anual.

Resultados alcançados:

• Compilação  de  dados  relativos  aos  Procedimentos  em  trâmite,  reuniões  realizadas  e
demais atividades desenvolvidas no decorrer do ano com o objetivo de elaborar o Relatório
Anual de Prestação de Contas, e envio do documento à Subplan;

• Elaboração  dos  relatórios  de  progresso  das  Iniciativas  do  Plano  Setorial  de  Ação,
subdivididos em 1º, 2º e 3º quadrimestre do ano de 2017;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.003250-7, voltado ao acompanhamento
do Plano Setorial de Ação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do
Júri e de Execuções Penais – ano 2016.
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EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 2.1

8 A



EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 2.2

8 B



AÇÃO 3

ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA

3.1 CONSOLIDAR A EXISTÊNCIA DE FUNÇÕES MINISTERIAIS AFETAS À TUTELA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

Atividades:

i) Subsidiar os órgãos da Administração Superior com informações e propostas que justifiquem e
viabilizem o exercício centralizado de funções ministeriais de tutela de segurança pública pelo
Ministério Público do Estado do Paraná;

ii) Subsidiar a instância ministerial responsável pelo exercício centralizado de funções ministeriais
de tutela de segurança pública com informações e articulações que viabilizem este mister.

Resultados alcançados:

• Realização de 10 (dez) reuniões;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.117805-1, voltado à apresentação de
propostas  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  para  o  aperfeiçoamento  das  atividades  do
Ministério Público do Estado do Paraná na tutela difusa da segurança pública e no âmbito
do controle externo da atividade policial. 

3.2 CONSOLIDAR A IMPLANTAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA

Atividades:

i) Fomentar a implantação do Gabinete de Gestão Integrada, nos termos do previsto no Decreto
Estadual n. 1192/2011;

ii) Estabelecer um fluxo de atividades pelo Gabinete de Gestão Integrada;

iii) Assumir protagonismo nas discussões do Gabinete de Gestão Integrada;

iv)  Fomentar  o  compartilhamento  de  dados  interinstitucionais  e  a  integração  de  sistemas
informatizados como política de segurança pública.

Resultados alcançados:

• Realização de 07 (sete) reuniões;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.099521-6, voltado ao acompanhamento
da  Implementação  do  Gabinete  de  Gestão  Integrada   (GGI)  de  Segurança  Pública
Estadual, criado pelo Decreto Estadual nº 1192/2011.
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3.3 CONTÍNUA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE DADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Atividades:

i) Articulação em prol da integral obtenção de dados estatísticos afetos:

•  às ocorrências,  inquéritos policiais  e denúncias,  classificadas conforme natureza do delito  e
localidade;

• à estrutura de recursos humanos de Delegacias, Batalhões, Corporações conforme localidade;

• à estrutura e número de processos das Promotorias e Procuradorias de Justiça;

ii)  Tratamento,  cruzamento  e  mapeamento  dos  dados  obtidos  no  intuito  de  diagnosticar  os
números existentes, os números previstos e os números ideais;

iii) Fomento ao desenvolvimento pelo DTI de ferramenta que permita uma análise sistematizada e
abrangente da área de segurança pública conforme localidade.

Resultados alcançados:

• Realização de 18 (dezoito) reuniões;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.057863-2, voltado à apresentação à
Procuradoria-Geral  de  Justiça  de propostas  e  sugestões  de  requalificação  da  atuação
institucional  na  área  criminal,  em particular,  na  participação  do  MPPR na  deliberação
atinente à política estadual de segurança pública, como instrumento de aperfeiçoamento
da atividade de execução das Promotorias e das Procuradorias de Justiça com atribuições
criminais;

• Realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.16.008147-0,  voltado  à  solicitação  de
providências  junto  à  Polícia  Civil  do  Paraná,  conforme  demanda  registrada  pelos
Promotores de Justiça com atribuição criminal da Região Metropolitana de Curitiba, quanto
às condições deficitárias, principalmente no número de policiais nas Delegacias de Polícia
da Região Metropolitana.

3.4 CONTÍNUO  ACOMPANHAMENTO  DE  ESTRATÉGIAS  NACIONAIS  E  PROPOSTAS
LEGISLATIVAS

Atividades:

i)  Identificação  de  estratégias  nacionais  e  propostas  legislativas  de  maior  importância  que
impactem diretamente na atuação ministerial na área penal;

ii) Elaboração de estudo inicial destas propostas legislativas para disponibilizar e fomentar críticas
e sugestões pelos membros da Instituição;

iii) Participação e efetivo acompanhamento de estratégias nacionais que tenham o potencial de
impactar na atuação ministerial na área penal;
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iv) Contínua provocação e incentivo institucional à apresentação de subsídios relacionados às
estratégias nacionais e propostas legislativas mencionadas;

v) Compilação e organização de contribuições institucionais às propostas legislativas analisadas,
submetendo-as às instâncias deliberativas estratégicas.

Resultados alcançados:

• Realização de 13 (treze) reuniões;

• Acompanhamento de ato normativo e elaboração de estudo, em relação ao: Decreto de 12
de  abril  de  2017;  Decreto  Presidencial  n.  8.940/2016,  Decreto  Presidencial  de  Indulto
Natalino de 2016, Projeto de Lei n. 156/2009 e Resolução n. 181/2017 do CNMP;

• Aperfeiçoamento e reformulação de acompanhamento das atividades da ENCCLA no site
institucional;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.128897-5, voltado ao acompanhamento
de atividades no âmbito da ENCCLA (Estratégia  Nacional  de Combate à Corrupção e
Lavagem de Dinheiro).;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.141666-5,  voltado  ao
estudo a respeito dos impactos político-criminais propostos pelo Projeto de Lei do Senado
n. 513/2013 e a intitulada "Reforma da Lei de Execuções Penais" .
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EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 3.1

11 A



EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 3.2

11 B



EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 3.3

11 C



EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 3.4

11 D



AÇÃO 4

SUBSIDIAR A ATIVIDADE MINISTERIAL PERSECUTÓRIA

4.1 FOMENTO AO APERFEIÇOAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Atividades:

i) Continuidade das Oficinas voltadas ao desenvolvimento de Protocolos de Atuação para o uso
dos principais meios de coleta de provas em investigações presididas pelo Ministério Público e na
execução de investigações financeiras;

ii)  Formatação  de  Curso  de  Aperfeiçoamento  Contínuo  com foco  prioritário  nos  membros  do
Ministério Público recém-ingressos na Instituição;

iii) Formatação de Encontro de Trabalho de Articulação Contínua entre atores da justiça criminal,
com especial atenção àqueles responsáveis pela coleta e processamento de material probatório.

Resultados alcançados:

• Realização de 26 (vinte e seis) reuniões;

• Realização do Encontro de Trabalho com a Polícia Militar;

• Realização do 1º Encontro das Oficinas “Desenvolvimento de Protocolos de Investigação”
do MPPR;

• Realização do 2º Encontro das Oficinas “Desenvolvimento de Protocolos de Investigação”
do MPPR;

• Realização do 3º Encontro das Oficinas “Desenvolvimento de Protocolos de Investigação”
do MPPR.

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.030506-7,  voltado  ao
acompanhamento do Ciclo de Oficinas "Desenvolvimento de Protocolos de Investigação",
destinadas a aprimorar as atividades de investigação desenvolvidas pelo Ministério Público
do Paraná;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.17.019163-2,  voltado  ao
registro e remessa ao Ministério Público de investigações preliminares por parte da Polícia
Civil;

• Instauração e realização de diligências on PA n.  MPPR-0046.15.100328-5,  em prol  da
formação de Grupo de Trabalho com o Setor  de Computação Forense do Instituto de
Criminalística, com o propósito de diagnosticar problemas afetos à demora na realização
de  laudos  periciais,  estabelecer  metas  e  implementar  iniciativas  para  aprimorar  os
encaminhamentos efetuados pelos operadores da justiça criminal.
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4.2 FOMENTO À EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA PERSECUÇÃO PENAL

Atividades:

i)  Propiciar  espaço de discussão relacionado à efetividade e aferição de critérios para fins de
otimização da intervenção ministerial criminal;

ii) Propiciar espaço de discussão relacionado a propostas que permitam um maior protagonismo
dos interesses da vítima na persecução penal;

iii) Atuar em prol da implementação de ferramentas que busquem maior eficiência na atuação
ministerial.

Resultados alcançados:

• Realização de 20 (vinte) reuniões;

• Participação  na  “XIV  Reunião  Plenária  Anual  da  Estratégia  Nacional  de  Combate  à
Corrupção e à Lavagem de Ativos (ENCCLA)”; 

• Realização de diligências no PA n. MPPR-, voltado ao acompanhamento do Ato Conjunto
entre  MPPR  –  PCPR  –  ICPR  regulamentando  o  encaminhamento  de  equipamentos
eletrônicos e da requisição de exames periciais ao Instituto de Criminalística do Paraná;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.112453-5, voltado ao acompanhamento
e contribuição com o processo legislativo  voltado à  promulgação do Ato  Nacional  dos
Direitos das Vítimas de Crimes;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.128897-5, voltado ao acompanhamento
de atividades no âmbito da ENCCLA (Estratégia  Nacional  de Combate à Corrupção e
Lavagem de Dinheiro);

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.092347-3, voltado ao acompanhamento
do pedido de implantação de Centrais de Flagrantes no Estado do Paraná;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.081586-7,  voltado  à
obtenção de informações sobre o procedimento para incineração de drogas apreendidas,
com vistas a possível formulação de Protocolo de Atuação Ministerial na fiscalização dessa
atividade, nos termos do art. 50, §4º, da Lei n. 11.343/06;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.097387-2,  voltado  à
apresentação à Procuradoria-Geral de Justiça de subsídios para a realização de tratativas
junto ao TJPR quanto à possível criação de Varas de Inquéritos Policiais no Foro Central
da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.040567-7,  voltado  à
análise sobre a viabilidade de criação de órgão específico, ou aproveitamento de órgão já
existente, para a investigação e controle externo da atividade policial no âmbito dos delitos
de tráfico de entorpecentes e atos infracionais equiparados;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.108129-5,  voltado  ao
acompanhamento  do Projeto-Piloto:  Fluxo Organizacional  para  Investigação de Crimes
contra a Administração Pública;
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• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.112181-0,  voltado  ao
acompanhamento da revisão normativa relacionada ao Plantão Permanente do Ministério
Público;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.119782-8,  voltado  ao
acompanhamento  e  análise  das  alterações  trazidas  pela  Resolução  n.  181/2017  do
Conselho Nacional do Ministério Público;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.108710-2,  voltado  ao
acompanhamento  do  Projeto  que  prevê  a  normatização  da  distribuição  de  atribuições
criminais no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.109273-0,  voltado  ao
encaminhamento de sugestões em proposta de resolução que estabelece regras mínimas
de atuação do Ministério Público em face dos crimes dolosos contra a vida ou contra a
integridade física de policiais em serviço ou em razão do exercício das funções;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.135015-3,  voltado  à
prestação de auxílio técnico em razão de consulta formulada a respeito dos limites da
realização de diligências pelo Ministério Público a título de complementação de inquéritos
policiais.
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AÇÃO 5

SUBSIDIAR A ATIVIDADE MINISTERIAL NA EXECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO SISTEMA
PRISIONAL

5.1 FOMENTO  À  ADOÇÃO  DE  POLÍTICA  MINISTERIAL  MACRO  NA  REMOÇÃO  DE
PRESOS

Atividades:

i)  Contínua centralização de informações (estruturais,  populacional,  orçamentária,  de medidas
extrapenais  judicializadas,  etc.)  para  subsidiar  a  adoção  de uma política  ministerial  uniforme,
macro e sistemática em relação à população de unidade prisionais de Delegacias de Polícia;

ii) Articulação voltada à manutenção pelo Ministério Público de acesso integral aos sistemas de
dados relacionados à população prisional do Estado;

iii) Contínua atualização da classificação de unidades prisionais conforme seu grau de deficiência,
viabilizando desta forma uma pronta identificação dos principais pontos de estrangulamento do
Estado nesta seara;

iv) Contínua realização de levantamentos da população prisional de unidades de Delegacias de
Polícia para fins de subsidiar os órgãos de execução, acompanhados de posterior mensuração da
efetividade das informações encaminhadas;

v) Fomento ao desenvolvimento pelo DTI de ferramenta que permita uma análise sistematizada da
situação prisional estadual.

Resultados alcançados:

• Realização de 68 (sessenta e oito) reuniões;

• 204 (duzentas e quatro) avaliações relacionadas à implantação de sentenciados no regime
semiaberto4;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.084905-8, voltado ao acompanhamento
de  Iniciativa  do  Plano  Setorial  de  Ação  2016-2017:  Monitoramento  das  informações
relacionadas à população custodiada em Unidades Prisionais de Delegacias do Estado do
Paraná em prol de uma atuação ministerial planejada;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.007900-1,  voltado  ao
acompanhamento  da  implementação,  no  Estado  do  Paraná,  da  política  criminal
apresentada pela Resolução nº 05 de 25 de novembro de 2016 do CNPCP, que dispõe
sobre  os  indicadores  para  fixação  de  lotação  máxima  nos  estabelecimentos  penais
numerus clausus;

4 Trata-se  de  atividade  que  vinha  sendo  realizada  pela  Equipe  do  Centro  de  Apoio  Operacional,
conforme Termo de Convênio 01/2014, então firmado entre o Ministério Público do Estado do Paraná,
a  Secretaria  de  Estado  da  Justiça,  Cidadania  e  Direitos  Humanos,  a  Secretaria  de  Estado  da
Segurança Pública e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

15

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2042


• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.097662-8,  voltado  ao
monitoramento das diligências voltadas ao aperfeiçoamento da transparência e do fluxo de
implantação e transferência de presos das carceragens de Distritos Policiais e Delegacias
de Polícia para o Sistema Penitenciário Estadual pelo COTRANSP/REGIONAL CURITIBA;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.006143-9,  voltado  ao
acompanhamento  das  reuniões  do  Comitê  de  Transferência  de  Presos  –  COTRANSP
Estadual 2017;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.005566-2,  voltado  ao
acompanhamento  das  reuniões  do  Comitê  de  Transferência  de  Presos  –  COTRANSP
Regional I 2017.

5.2 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA ESTATAL DE EXECUÇÃO PENAL E FOMENTO À
SUA OTIMIZAÇÃO

Atividades:

i) Contínuo incentivo à adoção de uma postura institucional uniforme e dotada de visão sistêmica
na área da execução penal;

ii) Identificação de projetos estatais que impactem diretamente na atuação ministerial na área da
execução penal;

iii) Participação e efetivo acompanhamento da política estatal de execução penal, com especial
atenção aos trabalhos afetos ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(GMF) e ao Projeto Cidadania nos Presídios;

iv)  Fomento ao fortalecimento e autonomia de órgãos de execução penal  ainda não de todo
estruturados, com especial atenção aos Conselhos da Comunidade e aos Patronatos.

Resultados alcançados:

• Realização de 87 (oitenta e sete) reuniões;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.15.079034-6, voltado ao acompanhamento
da situação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.039104-4, voltado ao acompanhamento
do Projeto Cidadania nos Presídios – Eixos Processual e Ambiência Prisional;

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.084905-8, voltado ao acompanhamento
da  Iniciativa  do  Plano  Setorial  de  Ação  2016-2017:  Monitoramento  das  informações
relacionadas à população custodiada em Unidades Prisionais de Delegacias do Estado do
Paraná em prol de uma atuação ministerial planejada; 

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.055632-3, voltado ao acompanhamento
da implantação da Política Estadual de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de
Liberdade e Egressas do Sistema Penal do Paraná;
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• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.102186-3, voltado ao acompanhamento
dos problemas enfrentados com o uso de monitoramento eletrônico; 

• Realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.010048-6, voltado ao monitoramento da
política penitenciária estadual relacionada à implantação de Associações de Proteção e
Assistência  aos  Condenados  (APACs)  e  do  fornecimento  de  subsídios  voltados  à
uniformização de uma postura ministerial institucional na área; 

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.003570-6,  voltado  ao
acompanhamento das providências para a realização de esforço concentrado para análise
da situação prisional dos presos no Estado do Paraná;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.100971-8,  voltado  ao
monitoramento das atividades relacionadas à 2ª fase do Projeto Cidadania nos Presídios,
Eixos "Processual", "Ambiência Prisional" e "Escritório Social", por este Centro de Apoio
Operacional;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.102210-9,  voltado  ao
monitoramento  da  política  estatal  penitenciária  relacionada  às  unidades  de  regime
semiaberto do Estado do Paraná; 

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.139078-7,  voltado  à
análise da Resolução CNPCP n. 03/2017, que dispõe sobre a prestação de serviços de
alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade e aos trabalhadores no sistema
prisional; 

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.113932-5,  voltado  ao
acompanhamento  das  implicações  no  tocante  à  assistência  educacional  no  Sistema
Prisional em decorrência da aprovação do Projeto Lei n. 370/2017; 

• Instauração  e  realização  de  diligências  no PA n.  MPPR-0046.17.126591-4,  voltado  ao
acompanhamento do quanto vem sendo deliberado nas reuniões do Conselho Diretor do
Fundo  Penitenciário  do  Paraná  –  CED/FUPEN,  conforme  previsto  na  Lei  Estadual  n.
17140/2012.
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QUADRO SINTÉTICO DAS ATIVIDADES – DADOS ESTATÍSTICOS

Atividade desenvolvida

Ano 2017

Criminais Júri
Execuções

Penais
Total

Consultas  pelo  CAOP  por  solicitação  dos
membros do MPPR e de outros Estados

535 85 273 893

Elaboração de estudos 14 - 09 23

Elaboração de estudos legislativos 01 - 04 05

Eventos: organizados pelo CAOP 04 - - 04

Informativos: distribuição temática 34 03 21 58

Protocolos de atuação funcional 02 - - 02

Atividades desenvolvidas

Ano 2017

Criminal, Júri e
Execuções Penais

Total

Eventos: participações como convidado 09 09

Informativos: enviados 14 14

Ofícios expedidos 527 527

Manifestações 298 298

Procedimentos Administrativos instaurados 76 76

Procedimentos Administrativos arquivados 105 105

Procedimentos Administrativos em trâmite 45 45

Reuniões de trabalho 281 281

Acreditando  que  era  o  que  nos  cumpria  relatar,  publica-se  o  presente

documento  para  registro  das  atividades  e  iniciativas  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais  no  ano  de  2017,  nos  termos  das

normativas  já  referidas,  dando-se  a  devida  publicidade  ainda  junto  ao  site  institucional  desta

unidade, sem embargo da adoção das demais providências necessárias nos termos do previsto

na Portaria  n.º  01/2016 da Subprocuradoria-Geral  de Justiça  para  Assuntos  de Planejamento

Institucional, com especial atenção à necessidade de comunicações a referido órgão e juntada de

cópia  nos  autos  do  Procedimento  Administrativo  relacionado  ao  Plano  Setorial  de  Ação

2016/2017.

Curitiba, janeiro de 2018.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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