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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 24

da Portaria n.º 001/2018 da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento

Institucional que, “ao término do exercício de 2018, serão elaborados Relatórios de Avaliação de

Resultados parciais e totais, indicando o cumprimento das etapas e a avaliação dos resultados

obtidos” ao longo do período.

Neste  cenário  normativo,  ao  tempo em  que  demos  início  ao  longo  de

janeiro de 2019 à elaboração da proposta de Plano Setorial de Ação1, nos servimos do presente

expediente  para  divulgar  o  “Relatório  Anual  de  Atividades  –  2018” do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais.

Cumpre-nos, desde logo, ressaltar duas observações afetas ao presente

documento:

i) é que, ao longo do exercício de 2018, mudanças estruturais e de pessoal

ocorridas  em  nossa  Equipe  implicaram  em  significativa  impossibilidade  de  manutenção  das

evoluções verificadas no ano precedente2;

ii) ademais,  desde  fevereiro  de  2018,  parte  significativa  da  Equipe  do

Centro de Apoio Operacional esteve voltado ao atendimento, concomitantemente, de atividades

decorrentes dos Projetos do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP),

criado a partir  da Res.  550/2018 PGJ/MPPR na condição de órgão central  de coordenação e

execução das atividades de tutela coletiva de segurança pública em âmbito estadual3.

O  impacto  destas  circunstâncias  poderá  ser  graficamente  aferido  nos

relatórios individualizados de evolução de cada uma das iniciativas,  que seguem encartados ao

1 Disponibilizado para consulta e sugestões nesta mesma oportunidade.
2 Reportamo-nos, aqui, às duas mudanças físicas de local de trabalho (ocorridas nos meses de julho e

dezembro de 2018) e à substituição de um dos Membros do Ministério Público integrantes de nossa
Equipe,  o  que  fez  com que,  no  quadrimestre,  entre  junho  e  setembro,  a  unidade  contasse  tão
somente com dois de seus Membros com designação cumulativa no Centro de Apoio Operacional e
no Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP).

3 E isto, inclusive, diante do quanto previsto pelo art. 1º da Res. 550/2018 PGJ/MPPR que dispõe ser o
GAESP órgão “vinculado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do
Júri e de Execuções Penais”.
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presente documento, tendo sido, ainda, objeto de esclarecimentos e valorações nos áudios que

podem ser acessados através dos links inseridos neste Relatório4.

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 2019.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

4 Em certa medida, parte destes esclarecimentos foram, ao seu tempo, apresentados à Corregedoria
Geral  do  Ministério  Público  por  ocasião  da  Inspeção  de  Rotina  realizada  nesta  unidade  em
15.05.2018. O acesso tanto do questionário apresentado pelo CAOP, quanto do relatório conclusivo
da inspeção podem ser consultados em nosso site, em particular, na aba ‘Diretrizes de Gestão’: http://
www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669. 
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AÇÃO ESTRUTURAL

Manter a qualidade do atendimento prestado aos órgãos de execução

Meta: Conservar a qualidade do atendimento prestado aos órgãos de execução

INICIATIVA 1 | ALINHAMENTO DA UNIDADE

1.1 Alinhar a rotina de trabalho

Indicador(es):

• Reuniões administrativas de alinhamento;

• Orientações individuais de alinhamento;

• Aferição de implementação do Manual de Rotinas Administrativas do CAOPCrim;

• Aperfeiçoamento administrativo de pessoal da unidade.

Resultados alcançados:

• Realização de 45 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.17.069013-8,  voltado  ao
Monitoramento das atividades relacionadas realizadas em prol da qualidade estrutural da
unidade, via incremento administrativo de pessoal (Encerrado em 22/11/2018).

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 1.1

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO
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INICIATIVA 2 | TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE

2.1 Monitorar qualitativamente a produtividade

Indicador(es): 

•  Pesquisa anual de opinião;

•  Testes seletivos criteriosos;

•  Manifestações finalísticas e tempestivas em procedimentos;

Resultados alcançados:

• Realização de 11 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.004353-4,  voltado  ao
acompanhamento  dos  processos  seletivos  de  estagiários  no  ano  de  2018  (CAOP
Criminal);

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.075348-8,  voltado  ao
acompanhamento dos processos seletivos de estagiários no ano de 2018 (GAESP);

• Realização  de  testes  seletivos  para  contratação  de  estagiários  de  graduação  e  pós-
graduação.

• Pesquisa de opinião deflagrada, por ocasião de Inspeção de Rotina ocorrida em 15 de
maio de 2018 pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Paraná.

2.2 Monitorar qualitativamente a produtividade

Indicador(es): 

• Relatórios  individualizado  de  evolução  procedimental  (períodos  de  idealização  e
execução);

• Rotinas de avaliação de iniciativas;

• Número de movimentações de procedimentos (Manifestação / Informação).

Resultados alcançados:

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.014538-8,  voltado  ao
Plano Setorial de Ação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri
e de Execuções Penais ano 2018;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.042445-2,  voltado  ao
Plano  Setorial  de  Ação  do  Grupo  de  Atuação  Especializada  em  Segurança  Pública
(GAESP) referente ao ano de 2018;

• Produção de  189  manifestações e 285  ofícios, exarados no bojo dos procedimentos em
trâmite;

• Elaboração  de  Relatórios  individualizados  de  evolução  procedimental  das  atividades
elencadas no Plano Setorial de Ação – ano 2018.
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2.3 Elaborar prestação de contas

Indicador(es): 

• Relatórios quadrimestrais de evolução das iniciativas (períodos de idealização, execução
e divulgação);

• Relatório anual de iniciativas e ações (períodos de idealização, execução e divulgação).

Resultados alcançados:

• Realização de 02 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.014538-8,  voltado  ao
Plano Setorial de Ação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri
e de Execuções Penais ano 2018.

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.061103-3 (Encerrado em
17/05/2018),  voltado  ao  acompanhamento  das  atividades  relacionadas  à  Inspeção  de
Rotina realizada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná nesta
unidade de trabalho:

a) Elaboração de Questionário Inspecional 2018: Áreas Criminal e Execução Penal;

b) Elaboração de Questionário Inspecional 2018: Área do Júri;

c) Relatório Inspecional 2018 da CGMP/PR.

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.042445-2,  voltado  ao
Plano  Setorial  de  Ação  do  Grupo  de  Atuação  Especializada  em  Segurança  Pública
(GAESP) referente ao ano de 2018.

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.068624-1 (Encerrado em
25/05/2018) voltado ao encaminhamento de Ofício-Circular n. 5/2018/CSP, referente ao
Plano Diretor da Comissão do Sistema Prisional Controle Externo da Atividade Policial e
Segurança Pública do Conselho nacional do Ministério Público;

• Elaboração  de  Relatórios  individualizados  de  evolução  procedimental  das  atividades
elencadas no Plano Setorial de Ação – ano 2018;

• Elaboração da prestação de contas, consubstanciada na publicação do Relatório Anual de
Atividades – ano 2017, bem como do Plano Setorial de Ação – ano 2018;

• Participação na Webtransmissão promovida pelo CEAF sobre o tema “Segurança Pública:
o que muda na atuação do MP com a criação do GAESP”, co-organizado por esta unidade
com o propósito de esclarecer aspectos básicos da unidade de trabalho então criada.
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EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 2.1

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO
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SETEMBRO A DEZEMBRO

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 2.2

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO
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EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 2.3

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO
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SETEMBRO A DEZEMBRO
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AÇÃO FUNCIONAL

Conservar a qualidade do atendimento prestado aos órgãos de execução

Meta: Conservar a qualidade do atendimento prestado aos órgãos de execução

INICIATIVA 3 | CONTRIBUIÇÃO À ATUAÇÃO JURÍDICO-PENAL QUALIFICADA

Objetivos:

3.1 Aperfeiçoar continuamente o conteúdo da página virtual

3.2 Aperfeiçoar as funcionalidades do aplicativo

3.3 Elaborar Informativos de “Atualizações”

3.4 Elaborar Informativos de “Estudos de casos”

3.5 Subsidiar consultas qualificadas

3.6 Organizar grupos de trabalho temáticos

Resultados alcançados:

• Realização de 48 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.014538-8,  voltado  ao
Plano Setorial de Ação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri
e de Execuções Penais ano 2018;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.093152-2  (Encerrado
sigiloso);

• Atualizações contínuas na página do CAOP Criminal no site institucional;

• Aprimoramento do Informativo utilizando a ferramenta chamada “Mala Direta” disponível no
Sistema Xoops;

• Utilização da nova funcionalidade disponibilizada no site institucional “CAOP Informa” com
o propósito de reforçar a comunicação,  tornando-a mais célere, dinâmica e atualizada.
Disponibilizado na página inicial do CAOP Criminal a partir de agosto, o espaço recebeu
inserções semanais das principais notícias e avisos pertinentes às áreas de atuação do
CAOP Criminal;

• Elaboração de 19 (dezenove) Informativos, destinados à divulgação de “atualizações” e
“estudos de casos”;

• Realização de  854 consultas por solicitação dos Membros e Servidores do MPPR e de
outros Estados;

• Participação no “Curso de Preparação e Aperfeiçoamento em Ministério Público – Eixo III”,
promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) para qualificação
dos Promotores de Justiça substitutos, em abril de 2018;

• Promoção do evento  “Perícias  Forenses  em equipamentos  computacionais  e  vestígios
cibernéticos”  em parceria com o Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à
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Execução, com participação do ICPR, para discussão técnica sobre perícias forenses, em
julho de 2018;

• Participação  na  “Webtransmissão:  Acordo  de  Não-Persecução  Penal”,  a  convite  da
FEMPAR, em maio de 2018;

• Promoção  de  “Webtransmissão  sobre  as  alterações  trazidas  pela  Lei  n°  13.546/2017
(alterações do Código de Trânsito Brasileiro)”, em maio de 2018;

• Promoção de quatro encontros do Grupo de Pesquisa em Articulação da Atuação Criminal;

• Promoção de quatro encontros do Grupo de Pesquisa em Investigação Criminal;

• Participação  do  “Curso  de  Preparação  e  Aperfeiçoamento  em  Ministério  Público”,
promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) para qualificação
dos Promotores de Justiça substitutos, em setembro de 2018;

• Promoção do “Curso Promotoria do Júri”, voltado aos aspectos práticos e discussões de
casos relacionados ao tribunal do júri,  medicina legal e investigação de crimes dolosos
contra a vida, em setembro e outubro de 2018;

• Participação no “Encontro Integração – Novos Promotores 2018”  para qualificação dos
novos Promotores de Justiça, em dezembro de 2018.

 INICIATIVA 3

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 3.1

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 3.2

JANEIRO A ABRIL 
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MAIO A AGOSTO

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 3.3

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO 

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 3.4 

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 3.5

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

 

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 3.6

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 3 (Unificada)
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CONSULTAS PELO CAOP POR SOLICITAÇÃO DOS MEMBROS DO MPPR E DE OUTROS
ESTADOS5

Ano Criminais Júri Execuções Penais Total

2016 451 70 348 969

2017 535 85 273 893

2018 544 93 217 854

GRÁFICOS ILUSTRATIVOS DOS ATENDIMENTOS – ANO 2018

1. GRUPOS

 

5 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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2. TEMAS

3. SUBTEMAS
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AÇÃO FUNCIONAL

Monitorar a política criminal

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução

 

INICIATIVA 4 | MONITORAÇÃO DA POLÍTICA CRIMINAL ESTADUAL

4.1 Diagnosticar a precisão dos dados político-criminais estaduais

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais; 

• Movimentações de procedimento; 

• Relatórios parciais de dados e informações consolidadas.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Aferição da confiabilidade dos dados estaduais político-criminal.

* O objetivo desta atividade migrou integralmente para o Projeto Político Criminal 01 do Grupo de
Atuação  Especializada  em  Segurança  Pública  (GAESP)  a  partir  de  março  de  2018,  o  que
implicou no esvaziamento dos registros desta atividade que passaram a compor o relatório do
referido projeto.

4.2 Atuar em prol do compartilhamento institucional e interinstitucional de dados

Indicador(es): 

• Reuniões institucionais; 

• Reuniões interinstitucionais; 

• Movimentações de procedimento.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Fomento  à  idealização  de  espaço  virtual  que  facilite  o  acesso  aos  dados  por  cada
Promotoria Criminal.

* O objetivo desta Iniciativa migrou integralmente para o Projeto Político Criminal 01 do Grupo
de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) a partir de março de 2018, o que
implicou no esvaziamento dos registros desta atividade que passaram a compor o relatório do
referido projeto.
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Resultados parciais alcançados na Iniciativa até março de 2018 (Atividades 4.1 e 4.2):

• Realização de 09 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  IC  n.  MPPR-0046.18.023346-5  voltado  ao
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 (que teria sequência no âmbito do GAESP).

EVOLUÇÃO PARCIAL DA ATIVIDADE 4.1

JANEIRO A ABRIL

EVOLUÇÃO PARCIAL DA ATIVIDADE 4.2

JANEIRO A ABRIL
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INICIATIVA 5 | ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA CRIMINAL NACIONAL

5.1 Acompanhar estratégias nacionais de política criminal

Indicador(es): 

• Reuniões interinstitucionais;

• Movimentações de procedimento.

• Relatórios parciais de dados e informações consolidadas.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Aferição da confiabilidade dos dados estaduais político-criminal.

Resultados alcançados:

• Realização de 37 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.128897-5 (Encerrado em
05/04/2018) 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-0046.16.077596-4 (Encerrado em
16/04/2018)  voltado  ao  acompanhamento  da  atuação  dos  Conselhos  Comunitários  de
Segurança – CONSEGs;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.040069-2,  voltado  ao
acompanhamento  das  atividades  no  âmbito  da  Estratégia  Nacional  de  Combate  à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA);

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.132047-7 (Encerrado em
16/10/2018) voltado ao encaminhamento de sugestões para elaboração do Planejamento
Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP), 2020-2029 – Objetivos estratégicos
criminais;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.114042-0,  voltado  à
solicitação de sugestões para reformulação da meta de homicídios da ENASP/CNMP;

• Participação no evento “Seminário Internacional de Execução Penal” promovido pelo CSP
do CNMP que abordou questões relativas à implementação de garantias estabelecidas
internacionalmente para o problema prisional, em junho de 2018;

• Participação e contribuição com o evento “I Seminário Interinstitucional pela efetividade da
Lei Maria da Penha” promovido pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência
Doméstica  e  Familiar  (CEVID),  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná,  para
discussão e a apresentação de propostas de melhoria da atual legislação relacionada ao
tema, em agosto de 2018;

• Participação  e  contribuição  no  encontro  de  trabalho  “Comissão  Nacional  Criminal  do
Ministério Público (Conacrim), promovido pelo MPGO entre os representantes dos CAO
Criminais a nível nacional, em agosto de 2018;

• Participação no evento “IX Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Nacional
(ENSP)  promovido pelo CSP do CNMP para possibilitar  a troca de experiências entre
membros  do  MP com  atuação  nas  áreas  do  sistema  prisional  e  controle  externo  da
atividade policial, em setembro de 2018;
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• Participação no evento “VIII Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo
da Atividade Policial (ENCEAP), com o objetivo de discutir a atuação do MP brasileiro na
formulação de políticas públicas de segurança pública, em setembro de 2018;

• Promoção  do  evento  “Curso  Promotoria  do  Júri”  voltado  aos  Promotores  de  Justiça,
visando  abordar  conhecimentos  técnicos  recorrentes  nos  julgamentos  pelo  Júri,  em
setembro de 2018;

• Participação no evento “Semana do Ministério Público 2018”, realizado pelo MPMG em
comemoração ao Dia do Ministério Público, em setembro de 2018;

• Participação no evento “Simpósio Acordo de Não Persecução” promovido pela ESMPU
com o objetivo de discutir as dificuldades jurídicas e práticas na implementação do acordo
penal de não persecução, em setembro de 2018;

• Participação e contribuição com o evento “Seminário Internacional de Direito Nuevos Retos
em Materia de Seguridad” promovido pela Universidad del Pacífico, em Lima/Peru, sobre
os desafios no enfrentamento ao crime organizado e aos conflitos urbanos nas Américas,
em outubro de 2018;

• Participação  e  contribuição  com o  evento  “6°  Encontro  Nacional  de  Química  Forense
(ENQFor) destinado a integrar profissionais de diversas áreas do conhecimento que atuam
no campo forense para discussão sobre os avanços das Ciências Forenses, em novembro
de 2018;

• Participação no evento “Seminário: Acordo de não persecução” promovido pelo Conselho
Nacional  do  Ministério  Público  (CNMP)  que  teve  por  objetivo  contribuir  para  o
aperfeiçoamento  da  atuação  do  MP nos  casos  em que  seja  possível  a  realização  de
acordo de não persecução penal, bem como debater avanços e questionamentos sobre
este instrumento, em novembro de 2018;

• Participação e contribuição com o evento “XVI Reunião Plenária da ENCCLA” promovido
pela ENCCLA para finalização dos produtos desenvolvidos pelos Grupos de Trabalho das
11 Ações do ano de 2018, e definição das propostas de Ações para o ano de 2019, em
novembro de 2018;

• Participação  no  evento  “Simpósio  Nacional  de  Colaboração  Premiada”  destinado  a
propiciar discussões e interlocuções sobre o tema, indicar boas práticas para uma atuação
nacional e integrada de combate à corrupção, em novembro de 2018;

• Participação e contribuição com o evento “Grupo Nacional de Coordenadores dos Centros
de Apoio Criminais” com o objetivo de promover uma atuação cada vez mais articulada e
planejada na esfera criminal, formulando estratégias para o enfrentamento à criminalidade
e disseminação de experiências e boas práticas na atuação ministeriais, em outubro de
2018.

*  Parte  do objetivo  desta atividade migrou para o  Projeto  Político  Criminal  02 do Grupo de
Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) a partir de março de 2018, o que levou
ao esvaziamento parcial dos eventos desta Atividade, que passaram a compor o relatório do
referido projeto.

5.2 Acompanhar propostas legislativas de política criminal

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;
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• Estudos legislativos e normativos;

• Períodos de idealização de estudos;

• Períodos de execução de estudos;

• Movimentações de procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 09 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.018284-5,  voltado  à
atividade 5.2 do Plano Setorial de 2018: acompanhamento de propostas legislativas de
política criminal. Um procedimento que foi instaurado, precisamente, com o propósito de
registrar as diversas diligências decorrentes dos esforços da Equipe em prol da elaboração
de distintos estudos legislativos de cunho federal e estadual;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.011679-3 (Encerrado em
02/04/2018), voltado ao acompanhamento do cumprimento das obrigações atribuídas pela
Lei de Lavagem de Capitais (Lei no 9.613/98) à Junta Comercial do Estado do Paraná, no
que tange às comunicações efetuadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF);

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.119782-8 (Encerrado em
02/10/2018),  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-0046.16.124754-2,  voltado  ao
acompanhamento da revisão do Formulário de Inspeção em Carceragens – Anexo II, do
Ato Conjunto n. 01/2015-PGJ/CGMP;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.116487-9 (Encerrado em
09/05/2018), voltado às sugestões de alteração do Sistema Projudi na área de execução
penal;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.092347-3 (Encerrado em
16/04/2018),  voltado  ao  acompanhamento  do  pedido  de  implantação  de  Centrais  de
Flagrantes no Estado do Paraná;

• Realização  de  diligências  finais  no  PA  n.  MPPR-0046.18.007962-9  (Encerrado  em
22/01/2018),  voltado  ao  Decreto  n.  9.246/2017,  que  dispõe  sobre  indulto  natalino  e
comutação de pena de 2017;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.086880-7 (Encerrado em
10/08/2018),  voltado  ao  acompanhamento  das  diligências  adotadas  no  âmbito  do
Ministério  Público do Estado do Paraná para  fins do envio de sugestões no processo
legislativo afeto ao Decreto Presidencial de Indulto Natalino/2018;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.007761-5 (Encerrado em
22/01/2018),  voltado  ao  questionário  encaminhado  ao  MPPR  para  fins  de  subsidiar
inspeções  carcerárias  programadas  pelo  Conselho  Nacional  de  Polícia  Criminal  e
Penitenciária (CNPCP) entre 23 a 26 de janeiro de 2018;

• Participação e co-organização do evento “Seminário:  Soluções Extrajudiciais  nas áreas
criminais e de proteção ao patrimônio público” promovido pelo Grupo de Estudo “Rogério
Luz”  em  Maringá,  para  aprofundar  as  discussões  e  debates  acerca  da  finalidade  do
procedimento investigatório criminal e sobre acordos via TAC na fase administrativa dos
Inquéritos Civis e procedimentos correlatos, em junho de 2018.
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EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 5.1

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO
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SETEMBRO A DEZEMBRO

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 5.1

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO

34



EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 5.2

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO
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SETEMBRO A DEZEMBRO
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AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação persecutória

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução 

INICIATIVA 6 | APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA

6.1 Desenvolver propostas metodológicas investigatórias especializadas

Indicador(es): 

• Encontros de trabalho;

• Reuniões institucionais; 

• Reuniões interinstitucionais; 

• Movimentações de procedimento; 

• Períodos de idealização e execução.

Resultados parciais alcançados até março de 2018*:

• Realização de 02 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.042414-0 (Encerrado em
17/04/2018), voltado à regulamentação da estruturação de prontuários médicos visando
sua utilização para realização de laudo pericial por médicos, nomeados peritos ad hoc,
quando do atendimento  de vítimas de crimes contra a dignidade sexual  praticados no
contexto de violência doméstica e familiar.

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.057863-2 (Encerrado em
03/05/2018),  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;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.041247-7 (Encerrado em
17/04/2018),  acerca  de  irregularidades  na  lavratura  de  termos  circunstanciados  de
ocorrências pela Polícia Militar;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.15.100328-5 (Encerrado em
03/04/2018),  voltado  à  elaboração  de  Ato  Conjunto  entre  MPPR  –  PCPR  –  ICPR
regulamentando  o  encaminhamento  de  equipamentos  eletrônicos  e  da  requisição  de
exames periciais ao Instituto de Criminalística do Paraná;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.18.030535-4,  para
acompanhamento  da  Visita  Institucional  da  Comissão  do  Sistema  Prisional,  Controle
Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CNMP) a ser realizada no Ministério
Público do Estado do Paraná nos dias 02 e 03 de abril de 2018;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.023342-4,  voltado  ao
acompanhamento das visitas técnicas de controle externo da atividade policial.
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* O objetivo desta atividade migrou para o Projeto Persecutório Penal 01 do Grupo de Atuação
Especializada em Segurança Pública (GAESP) a partir de março de 2018, o que implicou no
esvaziamento  dos  eventos  desta  atividade,  que  passaram  a  compor  o  relatório  do  referido
projeto.

6.2 Fomentar a atuação persecutória qualificada e planejada

Indicador(es): 

• Eventos de aperfeiçoamento;

• Períodos de idealização;

• Períodos de execução;

• Pesquisa de opinião pós-evento;

• Movimentações de procedimento;

• Protocolos de atuação.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Apresentação de uma proposta de reestruturação de Promotorias Criminais.

Resultados alcançados:

• Realização de 20 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.030535-4 (Encerrado em
03/04/2018), referente à Visita Institucional da Comissão do Sistema Prisional, Controle
Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CNMP) a ser realizada no Ministério
Público do Estado do Paraná nos dias 02 e 03 de abril de 2018;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.042414-0 (Encerrado em
20/04/2018), referente à atuação voltada à regulamentação da estruturação de prontuários
médicos visando sua utilização para realização de laudo pericial por médicos, nomeados
peritos ad hoc, quando do atendimento de vítimas de crimes contra a dignidade sexual
praticados no contexto de violência doméstica e familiar;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.030506-7, referente ao
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-0046.16.057863-2 (Encerrado em
03/05/2018),  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;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.15.100328-5 (Encerrado em
03/04/2018),  voltado  à  Conjunto  entre  MPPR  -  PCPR  -  ICPR  regulamentando  o
encaminhamento  de equipamentos eletrônicos e da requisição de exames periciais  ao
Instituto de Criminalística do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.056145-1, voltado ao Ato
Acompanhar diligências afetas à qualificação e definição de critérios de elaboração de
TCIP's pela Polícia Militar do Estado do Paraná;
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• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.056089-1,  voltado  ao
acompanhamento  das  questões  relacionadas  às  deficiências  estruturais  da  Polícia
Científica;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.159104-4,  voltado  a
Realização de audiências criminais sem a presença física do magistrado, que preside o ato
por meio do aplicativo Skype, na Comarca de Pontal do Paraná;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.146056-2,  voltado  ao
monitoramento dos problemas relacionados ao cadastro e agendamento de exames de
insanidade mental no Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.129654-5 (Encerrado em
26/09/2018), voltado ao Termo de Cooperação Técnica entre o MPPR e o Município de
Campina Grande do Sul por intermédio da Guarda Municipal;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.103032-4 (Encerrado em
03/08/2018), voltado ao requerimento formulado pela Associação dos Peritos, Avaliadores,
Mediadores, Conciliadores, Árbitros, Intérpretes e Interventores do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.090056-8 (Encerrado em
11/07/2018), voltado a informações oriundas da Promotoria de Justiça das Comunidades
sobre delitos na região do Boqueirão;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.027411-3 (Encerrado em
06/03/2018), voltado a manifestação quanto a eventual demanda no tocante a contratação
de serviços de apoio técnico e especializado bem como eventuais perícias, avaliações e
vistorias técnicas destinadas a garantir o exercício dos desígnios institucionais levadas a
efeito pelas Promotorias de Justiça Especializadas;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.011679-3 (Encerrado em
02/04/2018), voltado ao acompanhamento do cumprimento das obrigações atribuídas pela
Lei de Lavagem de Capitais (lei no 9.613/98) à junta Comercial do Estado do Paraná, no
que tange às comunicações efetuadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF). 
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EVOLUÇÃO PARCIAL DA ATIVIDADE 6.1

JANEIRO A ABRIL

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 6.2

JANEIRO A ABRIL 
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MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO
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AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação no âmbito prisional e de execução penal

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução 

INICIATIVA 7 | SUBSIDIAR A ATUAÇÃO MINISTERIAL NO ÂMBITO PRISIONAL

7.1 Subsidiar a atuação preventiva no âmbito prisional

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;

• Períodos de idealização;

• Períodos de execução;

• Movimentações de procedimento;

• Informativos prisionais.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Proposta  de  apresentação  de  subsídios  às  Promotorias  de  Justiça  para  uma atuação
preventiva em relação às carceragens em situação crítica.

Resultados parciais alcançados até março de 2018*:

• Realização de 01 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.18.014538-8,  para
acompanhamento  do  Plano  Setorial  de  Ação  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais – ano 2018.

* O objetivo desta atividade migrou integralmente para o Projeto Execução Penal 01 do Grupo de
Atuação  Especializada  em  Segurança  Pública  (GAESP)  a  partir  de  março  de  2018,  o  que
implicou no esvaziamento dos eventos desta atividade, que passaram a compor o relatório do
referido projeto.

7.2 Desenvolver proposta de monitoramento processual de judicializações afetas ao âmbito
prisional

Indicador(es):

• Reuniões institucionais;

• Períodos de idealização;

• Períodos de execução;

• Movimentações de procedimento;

• Informativos prisionais;
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• Relatórios estaduais de judicialização.

Resultados parciais alcançados até março de 2018:

• Realização de 02 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.18.023346-5,  sobre  a
solicitação de 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 (Atividade 6.1);

• Instauração e realização de diligências no PA n.  MPPR-0046.18.023716-9,  destinado 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 (que migraria, posteriormente, para o GAESP).

* O objetivo desta atividade migrou para o Projeto Política Criminal 01 do Grupo de Atuação
Especializada  em Segurança  Pública  (GAESP)  a  partir  de  março  de  2018,  o  que  levou  ao
esvaziamento  dos  eventos  desta  atividade,  que  passaram  a  compor  o  relatório  do  referido
projeto.

EVOLUÇÃO PARCIAL DA ATIVIDADE 7.1

JANEIRO A ABRIL
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EVOLUÇÃO PARCIAL DA ATIVIDADE 7.2

JANEIRO A ABRIL
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AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação no âmbito prisional e de execução penal

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução 

 

INICIATIVA 8 | MONITORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL PRISIONAL E DE EXECUÇÃO
PENAL

8.1 Monitorar a política estadual de remoção e transferência de presos

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimento.

Resultados alcançados:

• Realização de 107 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.011291-7, referente ao
acompanhamento  das  reuniões  realizadas  em  2018,  pelo  Comitê  Estadual  de
Transferência de Presos;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.008482-7, referente ao
acompanhamento  das  reuniões  realizadas  em 2018,  pelo  Comitê  de  Transferência  de
Presos (COTRANSP) da Regional I – Curitiba;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.042979-2 (Encerrado em
15/04/2018),  referente ao acompanhamento da situação apresentada a este Centro de
Apoio quanto à transferência da Delegacia de Polícia de Rio branco do Sul, a fim de que o
imóvel  em que  estava  situada  se  torne  um  local  para  recolher  os  presos  da  Região
Metropolitana de Curitiba;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.007900-1, referente 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;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.084905-8, referente ao
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-0046.18.046081-1, referente ao
monitoramento da efetividade da política estadual de remoção e transferência de presos
pelos Comitês de Transferência de Presos (COTRANSP''s), para fins de eventual proposta
de aperfeiçoamento normativo;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.125252-2, referente ao
monitoramento de problemas relacionados às unidades do sistema penitenciário do Estado
do Paraná;
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• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.096430-9 (Encerrado em
03/09/2018), voltado a ciência de audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná com o propósito de tratar das carceragens das delegacias de polícia,
solicitando providências pelo Ministério Público;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.084839-5 (Encerrado em
29/06/2018),  instaurado  em  razão  de  requisição  de  intervenção  federal  em  face  de
descumprimento de sentença pelo Estado do Paraná (originário da ação civil pública n.
0004602-29.2009.8.16.0024);

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.071628-7 (Encerrado em
25/05/2018), referente ao ofício Circular n. 7/2018/CSP CNMP – Divulgação dos dados
relativos a ocupação dos estabelecimentos prisionais. 

8.2 Monitorar a política estadual do regime semiaberto

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimento.

Resultados alcançados:

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

8.3 Monitorar a política estadual da monitoração eletrônica

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimento.

Resultados alcançados:

• Realização de 02 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n.  MPPR-0046.17.076843-9 de natureza
sigilosa;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.102186-3, referente ao
acompanhamento dos problemas enfrentados com o uso de monitoramento eletrônico.

• Instauração e realização de diligências no PA n.  MPPR-0046.16.069375-3 de natureza
sigilosa;

• Instauração e  realização de diligências  no PA n.  MPPR-0046.18.021576-9,  referente  a
Violação  de  tornozeleira  eletrônica  por  GJB  sem  a  comunicação  ao  juízo
processante/exequente (autos n. 2314-75.2017.8.16.009);

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.015527-0 (Encerrado em
05/02/2018), referente à análise de minuta de Ato Normativo Conjunto, que dispõe sobre
mandados de prisão,  mandados de fiscalização,  mandados de monitoração eletrônica,
mandados de internação e alvarás de soltura do Estado do Paraná (Protocolo 1903/2018).
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8.4 Monitorar atividades de fomento à reinserção social

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimento.

Indicadores:

• Reuniões institucionais;

• Reuniões interinstitucionais;

• Movimentações de procedimentos;

• Relatórios de análise de projeto.

Resultados alcançados:

• Realização de 17 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.031341-6, referente ao
acompanhamento  das  reuniões  realizadas  pelo  Grupo  Interinstitucional
GMF/FECCOMPAR/CAOP,  no  ano  de  2018,  afetas  às  atividades  dos  Conselhos  da
Comunidade e Destinação dos Recursos oriundos de Prestações Pecuniárias;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.003952-4, referente ao
acompanhamento  da  implantação  do  Projeto  Mulheres  Livres,  conforme  Acordo  de
Cooperação  Técnica  n.  01/2017,  celebrado  entre  o  Ministério  da  Justiça  e  Segurança
Pública, Estado do Paraná e Tribunal de Justiça do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.126591-4, referente 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;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.100971-8, referente 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-0046.17.083272-2 (Encerrado em
03/08/2018),  referente  ao  interesse  na  celebração  de  novo  termo  de  convênio  para
efetivação do "Projeto Girassol: Educação como Alternativa";

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.055632-3, referente ao
acompanhamento  da  implantação  da  Política  Estadual  de  Atenção  às  Mulheres  em
Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Penal do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.010048-6 (Encerrado em
24/04/2018), referente 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-0046.18.051948-3, referente ao
monitoramento  da  observância  da  política  estadual  penitenciária  afeta  às  APAC's  no
tocante aos critérios previstos pela Lei Estadual n. 17.138/2012;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.160427-6, referente ao
acompanhamento da implantação das Unidades de Progressão no Estado do Paraná;
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• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.111177-7 (Encerrado em
20/08/2018), referente a prestação de informações acerca do atual cenário no Estado do
Paraná no que atine aos referidos órgãos de execução penal e a existência de projetos e
iniciativas afetas à implantação dos Conselhos da Comunidade e à atuação do Conselho
Penitenciário, no sentido de fomentar o controle social por eles exercido.

 

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 8.1

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO
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SETEMBRO A DEZEMBRO

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 8.2

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO
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EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 8.3

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO
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SETEMBRO A DEZEMBRO

EVOLUÇÃO DA INICIATIVA 8.4

JANEIRO A ABRIL
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MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO
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QUADRO SINTÉTICO DAS ATIVIDADES – DADOS ESTATÍSTICOS

Atividade desenvolvida

Ano 2018

Criminais Júri
Execuções

Penais
Total

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

544 93 217 854

Elaboração de estudos 04 - 03 07

Elaboração de estudos legislativos 10 - 04 14

Eventos organizados pelo CAOP 05 01 - 06

Participação em eventos externos (com ou sem
contribuição dos integrantes do CAOP)

18 01 02 21

Informativos  de  “Atualização”  e  “Estudos  de
Caso”

- - - 19

CAOP Informa (semanalmente publicados desde
julho de 2018)

- - - 101

Comunicados enviados - - - 05

Reuniões de trabalho realizadas - - - 312

Encontros de Grupos de Pesquisa - - - 08

Ofícios expedidos - - - 285

Ofícios conjuntos expedidos - - - 02

Manifestações elaboradas - - - 189

Procedimentos Administrativos instaurados - - - 39

Procedimentos Administrativos arquivados - - - 23

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  2018,  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 que venham a ser requisitadas pela

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 2018.
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