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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP)

foi instituído, em 31 de janeiro de 2018, pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério

Público do Estado do Paraná, lastreando-se para tanto em estudo que foi apresentado

pela Equipe do CAOP Criminal ainda no final do segundo semestre do ano de 20161. 

Regulamentado  pela  Resolução  n°  550/2018  PGJ/MPPR  e

vinculado, normativamente, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais,

do  Júri  e  Execuções  Penais,  o  Grupo  atua  como  órgão  central  de  coordenação  e

execução das atividades de tutela coletiva da segurança pública no âmbito do Estado do

Paraná (art. 1°), sendo sua Equipe composta, para fins de desenvolvimento de atividades,

dos  mesmos  integrantes  que  fazem  parte  do  apoio  às  Promotorias  Criminais  e  de

Execução Penal do CAOP.

A proposta de atuação inicialmente idealizada para o GAESP contou

com 06 (seis)  Projetos Estratégicos de Atuação, cujos resultados foram apresentados à

classe ao final do ano de 20182. 

Após uma minuciosa avaliação das metas traçadas para o primeiro

ano  de  atuação  do  Grupo,  e  tendo  sido  identificado  que  muitas  delas  restaram

integralmente atingidas, no início de 2019 apresentou-se uma proposta de Plano Setorial

de Ação3 com o objetivo de imprimir uma uniformização de sua atuação, possibilitando a

consecução  de  seus  objetivos,  por  meio  de  um cronograma devidamente  fixado  das

iniciativas estratégicas planejadas.

Assim, com o propósito de prestar constas destas atividades, bem

como de conferir completa transparência do quanto executado ao longo do exercício de

2019,  nos  servimos  do  presente  expediente  para  divulgar  o  “Relatório  Anual  de

Atividades  –  ano  2019” do  GAESP,  acompanhado  de  arquivo  de  áudio contendo

1 Cf. art. 19, XXII, da Lei Complementar Estadual n° 85/1999.
2 Relatório  Anual  de  Atividades  do  Gaesp  disponível  em:

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2224 
3 Divulgado  por  meio  do  Informativo  389,  de  31  de  janeiro  de  2019.  Disponível  em:

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2227   

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2227
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2224


esclarecimentos das metas que estão sendo idealizadas por nossa equipe a partir do

novo Planejamento Estratégico Decenal da Instituição para área criminal4.

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, fevereiro de 2020.

Equipe do Grupo de Atuação Especializada em

Segurança Pública – GAESP

4 Os objetivos, diretrizes e ações que compõe o Planejamento Estratégico do Ministério Público do
Estado  do  Paraná  (2019  –  2029)  podem  ser  conferidas  neste  link:
https://www.intranet.mppr.mp.br/arquivos/Image/2019_MPPR_Planejamento_Estrategico_Objetivos_D
iretrizes_Acoes.pdf

https://www.intranet.mppr.mp.br/arquivos/Image/2019_MPPR_Planejamento_Estrategico_Objetivos_Diretrizes_Acoes.pdf
https://www.intranet.mppr.mp.br/arquivos/Image/2019_MPPR_Planejamento_Estrategico_Objetivos_Diretrizes_Acoes.pdf


AÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO

Meta: Zelar pela qualidade do atendimento prestado pela unidade

INICIATIVA 01 | Alinhamento da unidade

1.1 Alinhar a rotina de trabalho

Indicador(es):

• Reuniões administrativas de alinhamento;

1.2 Zelar pela qualificação de pessoal

Indicador(es):

• Testes seletivos criteriosos;

Resultados alcançados:

• Realização de 15 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n.  0046.18.075348-8,  com o objetivo de
acompanhar os processos seletivos de estagiários no ano de 2018.

• Instauração e realização de diligências no PA n.  0046.19.026184-5,  com o objetivo de
acompanhar os processos seletivos de estagiários no ano de 2019.

EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL



EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO

EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO



INICIATIVA 02 | Transparência da unidade

2.1. Zelar pela qualidade das atividades prestadas

Indicador(es):

• Pesquisa anual de opinião;

• Reuniões periódicas de rotina de avaliação de iniciativas;

• Aferição estatística quadrimestral de consultas, estudos e movimentações procedimentais
(Manifestação/Informação).

2.2. Elaborar prestação de contas

Indicador(es):

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 2 reuniões;

• Instauração e  realização de diligências  no PA n.  -0046.19.019833-6,  voltado ao Plano
Setorial  de Ação do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP)
referente ao ano de 2019.

EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL



EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO

EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO



AÇÃO DE PERSECUÇÃO

Meta: Reprimir a prática de condutas ilícitas afetas às políticas de segurança pública e

penitenciária quando presente uma perspectiva estadual

INICIATIVA 03  |  Apuração  de  responsabilidade  de  fatos  afetos  à  política  estadual  de

segurança pública e penitenciária

3. Apuração de responsabilidade: segurança pública e penitenciária

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais.

Resultados alcançados:

• Realização de 3 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no IC n. MPPR-0046.18.130807-6, cujo objeto teve
seu sigilo decretado;

• Instauração e realização de diligências no IC n. MPPR-0046.17.138166-1, cujo objeto teve
seu sigilo decretado;

• Instauração e realização de diligências na NF n. MPPR-0046.19.026702-4 (encerrado em
julho), cujo objeto teve seu sigilo decretado;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  Procedimento  Preparatório  n.  MPPR-
0046.19.009159-8,  voltado  ao  monitoramento  das  irregularidades  relacionadas  ao
pagamento de tornozeleiras eletrônicas em estoque pelo Estado do Paraná, na execução
do contrato nº 043/2014, com a empresa Spacecom Monitoramento S/A;

• Instauração e realização de diligências na NF n. MPPR-0046.19.103308-6 (encerrado em
novembro), possuindo como objeto notícia de alocação, em aparente desvio de função, de
Guaras Municipais nas Delegacias da Polícia Civil do Estado do Paraná, para o exercício
de funções típicas dos servidores da Corporação, mediante convênios firmados com os
municípios;

• Instauração e realização de diligências na NF n. MPPR-0046.19.052079-4, com o objetivo
de apurar (in)ocorrência de ato de improbidade administrativa na gestão do contrato n.
233/2015 firmado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública para a “prestação de
serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições, incluindo transporte, destinados
aos presos custodiados nas unidades policiais, de forma a atender as necessidades de
todas as unidades policiais de Maringá e região”;



EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL

EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO



EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO



AÇÃO DE POLÍTICA ESTADUAL

Meta: Aperfeiçoar a atuação ministerial criminal a partir de debilidades 

político-estaduais identificadas

INICIATIVA 04 | Aperfeiçoamento da atuação ministerial criminal

4.1. Fomento à efetividade da atuação ministerial criminal

Indicador(es):

• Reuniões internas;

• Reuniões interinstitucionais;

• Reuniões intersetoriais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais;

• Relatórios de evolução e análise dos procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 74 reuniões;

• Realização de 48 visitas de controle externo da atividade policial;

• Instauração e realização de diligências no IC n. MPPR-0046.18.023346-5 (encerrado em
2019),  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;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.067626-7,  voltado  ao
monitoramento das atividades de desenvolvimento de plataforma de dados estratégicos
para a atuação criminal;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-MPPR-0046.18.109192-0, com o
objetivo de acompanhar as questões estruturais e planejadas relacionadas às Promotorias
de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba-PR;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.023342-4,  voltado  ao
acompanhamento de visitas técnicas de controle externo da atividade policial;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.004159-7, relacionado ao
desenvolvimento de proposta de atuação ministerial planejada visando a efetividade da
investigação de homicídios;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.108129-5 (encerrado em
julho),  com  o  objetivo  de  acompanhar  o  “Projeto-Piloto:  Fluxo  Organizacional  para
Investigação de Crimes contra a Administração Pública”;

• Instauração e  realização de diligências  no PA n.  MPPR 0046.19.055857-0,  voltado ao
acompanhamento  do  fornecimento  de  acesso  aos  sistemas  BOU e  PROJUDI  para  a
Guarda Municipal de Curitiba;



• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.136151-1, relacionado ao
monitoramento  das  tratativas  voltadas  à  formalização  de  convênio  entre  SESP  e  o
Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do CAEx/NI, a fim de ampliar o acesso
ao ambiente Intranet da SESP para os demais membros da instituição;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.039592-4 (encerrado em
março),  com o objetivo de informar quanto a não autorização de incineração da droga
apreendida  no  13º  Distrito  Policial  de  Curitiba  devido  a  substituição  do  conteúdo  de
invólucros que continham “crack” por barras de sabão. 

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.039587-4 (encerrado em
março), com o objetivo de informar quanto a possíveis irregularidades nos procedimentos
de incineração de drogas pela autoridade policial da Delegacia de Polícia de Fazenda Rio
Grande/PR. 

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.005837-3 (encerrado em
janeiro), voltado à informação sobre o lançamento do projeto Controle Externo da Atividade
Policial em números, cujo objetivo é conferir maior visibilidade e transparência ativa aos
dados de controle externo da atividade policial, compilados por aquele Órgão a partir das
visitas  ordinárias  realizadas  pelos  membros  do  Ministério  Público  de  todo  o  país  a
unidades policiais em atenção à Resolução CNMP n. 20, de 28 de maio de 2007. 



EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL

REUNIÕES

VISITAS TÉCNICAS



EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO

REUNIÕES E VISITAS TÉCNICAS



EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO

REUNIÕES

VISITAS TÉCNICAS



4.2. Articulação interinstitucional na atuação criminal

Indicador(es):

• Reuniões internas;

• Reuniões interinstitucionais;

• Reuniões intersetoriais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais;

• Relatórios de evolução e análise dos procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 18 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.049388-7,  voltado  ao
acompanhamento do encaminhamento do Termo de Cooperação Técnica entre o MPPR e
a PMPR;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.040567-7 (encerrado em
janeiro),  relacionado  à  solicitação  de  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-0046.19.095678-2, com o objetivo
de  criar  Grupo  de  Trabalho  Intersetorial  para  elaboração  de  diagnóstico  voltado  à
estruturação de um fluxo de atividades relacionadas à segurança das unidades prisionais
do Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.040567-7 (encerrado em
novembro),  voltado  ao  acompanhamento  do  fluxo  adotado  pela  SESP/PR  para  a
realização de perícias documentoscópicas de aferição de autenticidade de carteiras de
identidade. 



EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL

EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO



EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO



INICIATIVA 05 | Monitoração da política estadual de segurança pública

5.1. Fomento ao implemento de melhorias político-criminais estaduais

Indicador(es):

• Reuniões internas;

• Reuniões interinstitucionais;

• Reuniões intersetoriais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais;

• Relatórios de evolução e análise dos procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 38 reuniões e 6 eventos;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.161083-6  (encerrado em
novembro),  voltado  ao acompanhamento  das políticas  estaduais  de segurança  pública
pelo Ministério Público do Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.16.099521-6, com o objetivo
de acompanhar a Implementação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) de Segurança
Pública Estadual, criado pelo Decreto Estadual nº 1192/2011;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.063944-8, relacionado ao
acompanhamento das diligências  realizadas para  a  integração dos sistemas de dados
sobre segurança pública; 

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.19.062141-0,  voltado  ao
acompanhamento da regulamentação do Inquérito Policial Eletrônico do Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.074754-6, com o objetivo
de acompanhar a implementação do Banco de Dados de Perfis Genéticos no Estado do
Paraná, em cumprimento ao disposto no art. 9º-A da Lei n. 7.210/84;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.19.159351-9,  voltado  ao
acompanhamento das tratativas que permeiam a edição de provimento conjunto do TJPR
que visa normatizar a recusa do recebimento de armas e munições nas sedes dos fóruns
do Estado do Paraná, bem como a implementação de referido provimento e a capacidade
e as condições de seu armazenamento em outros locais;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.161083-6  (encerrado em
junho), relacionado ao acompanhamento acompanhamento de questões afetas à cessão
de  estagiários  da Prefeitura  Municipal  a  outras  entidades como o Batalhão da Polícia
Militar,  INSS e Polícia Científica, bem como, questões relativas ao uso de viaturas por
agentes policiais em situações de comando de unidade e de não serviço.



EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL

EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO



EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO



5.2. Fiscalização das políticas públicas afetas às polícias estaduais

Indicador(es):

• Reuniões internas;

• Reuniões interinstitucionais;

• Reuniões intersetoriais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais;

• Relatórios de evolução e análise dos procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 8 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no IP n. MPPR-0046.18.161083-6, relacionado à
regularização do inventário de armas e munições do DRF;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.121368-0,  voltado  à
necessidade de regulamentação das escoltas policiais de presos para atos jurisdicionais
por parte da Secretária da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do
Paraná (SESP);

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

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.19.056644-1,  voltado  à
realização das perícias referentes ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre (DPVAT) pelo Instituto Médico Legal;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.176577-8, com o objetivo
de acompanhar a reforma administrativa e normativa da Polícia Civil do Estado do Paraná;



EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL

EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO



EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO



INICIATIVA 06 | Monitoração da política estadual prisional e penitenciária

6.1. Fiscalização do planejamento estadual prisional e penitenciário

Indicador(es):

• Reuniões internas;

• Reuniões interinstitucionais;

• Reuniões intersetoriais;

• Movimentações procedimentais;

• Informações procedimentais;

• Relatórios de evolução e análise dos procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 22 reuniões e 5 eventos;

• Instauração e realização de diligências no IP n. MPPR-0046.18.023716-9, com o objetivo
de 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;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.149816-6,  voltado  ao
monitoramento do processo de incorporação de carceragens pelo DEPEN-PR;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.149816-6 (encerrado em
março), relacionado à apuração de possível enriquecimento ilícito por parte da empresa
Sabor e Art Cozinha Industrial, responsável pelo fornecimento de alimentação aos detentos
da Cadeia Pública da 9º SDP de Maringá. 

EVOLUÇÃO | JANEIRO A ABRIL



EVOLUÇÃO | MAIO A AGOSTO

EVOLUÇÃO | SETEMBRO A DEZEMBRO



SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

ESTATÍSTICAS E PRODUTOS ENTREGUES

DADOS ESTATÍSTICOS

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Síntese das atividades desenvolvidas

ao longo do período de análise
Total

Manifestações meritórias 123

Procedimentos Administrativos instaurados 17

Procedimentos Administrativos arquivados 06

Procedimentos Administrativos em trâmite 11

Reuniões de trabalho 180

Visitas técnicas 48

Ofícios expedidos 304

Crendo era o que nos cumpria relatar, publica-se o presente documento

para registro dos Projetos de Atuação do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública

– GAESP no ano de 2019, nos termos das normativas já referidas, dando-se a devida publicidade

ainda no site institucional desta unidade, sem embargo da adoção das demais providências que

venham a ser requeridas pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento

Institucional, com especial atenção à necessidade de comunicações a referido órgão, além da

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

– exercício 2019.

Adianta-se,  desde  logo,  estar  em  desenvolvimento  material  específico

relacionado aos Produtos e Metas relacionadas ao GAESP, as quais, ainda ao longo do primeiro

semestre, serão amplamente divulgadas à Instituição.
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