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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  2019,  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, nos servimos do presente expediente para

divulgar o “Relatório Anual de Atividades – 2019” do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais, acompanhado de arquivo de áudio

contendo esclarecimentos das metas que estão sendo idealizadas por nossa equipe a

partir do novo Planejamento Estratégico Decenal da Instituição para área criminal1.

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 Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

1 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

4

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 ESTRUTURAL

Zelar pela qualidade estrutural da unidade

Meta: Zelar pela 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;

• Refinar o Manual de Orientações Básicas de Rotinas Internas do CAOPCrim 

Resultados alcançados:

• Realização de 14 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.005559-3, voltado

a acompanhar processos seletivos de estagiários no ano de 2019.

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.18.004353-4

(encerrado em janeiro), com o objetivo de acompanhar o controle de qualidade de

ingresso de pessoal.

1.2 Zelar pela qualificação de pessoal 

Indicador(es):

• Testes seletivos criteriosos. 

Resultados alcançados:

• Realização de 5 reuniões;
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• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.019802-1, voltado

ao  Plano  Setorial  de  Ação  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias

Criminais, do Júri e de Execuções Penais ano 2019, via incremento administrativo

de pessoal;

• Realização de testes seletivos para contratação de estagiários de graduação e

pós-graduação.

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DAS ATIVIDADES 1.1 E 1.2 (JAN/ABR) 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DES ATIVIDADES 1.1 E 1.2 (MAI/AGO) 

REL

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DAS ATIVIDADES 1.1 E 1.2 (SET/DEZ)
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INICIATIVA 2 | 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  evolução  das iniciativas  (períodos de idealização,

execução e divulgação); 

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

Resultados alcançados:

• Realização de 4 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.19.019802-1, voltado

ao acompanhamento do  Plano Setorial de Ação do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais ano 2019.

• Elaboração  de  11  Relatórios  individualizados de  evolução  procedimental  das

atividades  elencadas  no  Plano  Setorial  de  Ação  –  ano  2019:  (i)  Relatórios  de

janeiro  a  abril;  (ii)  Relatórios  de  maio  a  agosto;  (iii)  Relatórios  de  setembro  a

dezembro).

• Evento externo realizado em Guarapuava/PR, no dia 05/04/2019, voltado à revisão

do planejamento estratégico do Ministério Público (2020-2029) na área criminal.
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DAS ATIVIDADES 2.1 E 2.2 (JAN/ABR) 

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DAS ATIVIDADES 2.1 E 2.2 (MAI/AGO) 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 2.1 E 2.2 (SET/DEZ)
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AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação qualificada

Meta: Zelar pela qualidade do atendimento prestado aos órgãos de execução 

INICIATIVA 3 | Fornecimento de subsídios qualificados 

3.1. Disponibilizar ferramentas qualificadas para pesquisa

Indicador(es):

• Aperfeiçoamento contínuo do site

◦ Reuniões procedimentais;

◦ Funcionalidades idealizadas;

◦ Atualizações realizadas.

• Elaboração semanal do CAOP Informa:

◦ Diligências procedimentais;

◦ Inserções realizadas.

• Elaboração quinzenal do Informativo:

◦ Reuniões procedimentais;

◦ Período de idealização;

◦ Período de divulgação.

Resultados alcançados nas Iniciativas

• Realização de 6 reuniões de trabalho;

• Elaboração  de  14  estudos  temáticos,  bem  como  de  Protocolo  da  Atuação

Investigatória.
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3.2. Subsidiar consultas complexas

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Períodos de categorização e registro;

• Períodos de execução;

• Diagnóstico estatístico;

• Diagnóstico temático.

Resultados alcançados nas Iniciativas (Atividade 3.1 e 3.2)

• Realização de 14 reuniões para atendimento de situações complexas e que

demandavam acompanhamento diferenciado;

• Consultas pelo CAOP por solicitação dos Membros e Servidores do MPPR e de

outros Estados, com o objetivo de realizar atendimento nas áreas de atuação deste

Centro de Apoio, quais sejam: criminal, júri e de execuções penais.

• Disponibilização  189  informações,  depuradas  e  tematizadas,  pela  ferramenta

“CAOP Informa”,  com inserções  semanais  das  principais  informações  e  avisos

pertinentes às áreas de atuação do CAOP Criminal;

• Elaboração de 13 (treze) Informativos, destinados à divulgação de “atualizações”

e “estudos de casos”;

• Realização de 697 consultas por solicitação dos Membros e Servidores do MPPR

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

Ano Criminais Júri
Execuções

Penais
Política Institucional e

Projetos 
Total

2016 388 70 348 63 969

2017 479 85 273 56 893

2018 470 93 217 74 854

2019 457 67 215 50 790

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 3.1 E 3.2 (JAN/ABR) 

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 3.1 E 3.2 (MAI/AGO) 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DAS ATIVIDADES 3.1 E 3.2 (SET/DEZ) 
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AÇÃO FUNCIONAL

Monitorar a política criminal

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução

 

INICIATIVA 4 | ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA CRIMINAL

4.1 Acompanhar estratégias e projetos de política criminal:

Indicador(es): 

• Reuniões interinstitucionais (Enccla, Gnccrim, GT's Cnmp); 

• Movimentações de procedimentos. 

Resultados alcançados:

• Realização de 24 reuniões2;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.18.040069-2

(encerrado em janeiro), voltado a Acompanhar 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-0046.19.010772-5, com o

objetivo de acompanhar atividades no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à

Corrupção  e  à  Lavagem  de  Dinheiro  (ENCCLA):  4.1  Acompanhar  estratégias

nacionais de política criminal;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.18.040069-2

(encerrado em julho), direcionado à apresentação de projeto ao Conselho Nacional

do Ministério Público (CNMP) para compor o Banco de Boas Práticas de Tutela da

Segurança Pública, conforme Edital CNMP-CSP nº 4/2019.

2 Dentre  estas  reuniões  estão  computadas  aquelas  relacionadas  às  duas  iniciativas  da  ENCCLA
acompanhadas pela Equipe do CAOP Criminal ao longo de 2019. Dada a temática da Ação 14 -
Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários – nossa Equipe
contou  com o  imprescindível  auxílio  do  Promotor  de  Justiça  Dr.  Gustavo  Eloi  Razera  que,  sem
prejuízo das suas funções, acompanhou as reuniões afetas à Ação.
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Eventos vinculados à iniciativa

• 26 e 27/08/2019 | Participação no evento “Seminário: A Sonegação Fiscal como

Crime Antecedente à Lavagem de Dinheiro”, Promovido pela Estratégia Nacional

de  Combate  à  Corrupção  e  à  Lavagem  de  Dinheiro  (ENCCLA),  o  objetivo  foi

debater com meio técnico-jurídico e acadêmico as temáticas afetas à Ação 14/2019

da ENCCLA3;

• 18  a  22/11/2019  |  Participação  no  evento  “Plenária  da  Estratégia  Nacional  de

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)”4.

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 4.1 (JAN/ABR) 

3 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2299 
4 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2240 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 4.1 (MAI/AGO) 

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 4.1 (SET/DEZ)
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4.2 Acompanhar propostas normativas de política criminal

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Estudos legislativos e normativos;

• Períodos de idealização de estudos;

• Períodos de execução de estudos;

• Movimentações de procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 6 reuniões temáticas específicas;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.018284-5 voltado

ao acompanhamento da atividade 5.2 do Plano Setorial de 2018: acompanhamento

de propostas legislativas de política criminal

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.16.124754-2

direcionado  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-0046.16.124754-2,

relacionado à Proposta de Especialização de Varas Criminais para o Tráfico Ilícito

de Entorpecentes. 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 4.2 (JAN/ABR) 

RELATÓRIO QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 4.2 (MAI/AGO) 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 4.2 (SET/DEZ)
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AÇÃO FUNCIONAL

Monitorar a atuação persecutória

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução

 

INICIATIVA 5 | Aperfeiçoamento da atividade persecutória 

5.1 Coordenar atividades de aperfeiçoamento persecutório

Indicador(es): 

• Reuniões de Grupos de Pesquisa;

• Períodos de idealização e organização de GP's e Eventos;

• Períodos de execução de GP's e Eventos;

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Objetivos funcionais:

• Articulação entre unidades ministeriais com foco na uniformização de atuação;

• Articulação interinstitucionais com foco na otimização da atuação;

• Aperfeiçoamento da atuação funcional.

Resultados alcançados:

• Realização de 61 reuniões;

• 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.
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Participações em eventos

• 01/02/2019   |  Participação  no  evento:  Webtransmissão:  Inquérito

Policial Eletrônico, organizada pela SUBPLAN. Tratando-se da plataforma que foi

implantada em todo estado;

• 07/02/2019   |  Participação  no  evento:  Entrevista  MP no  Radio:  Lei  Anticrime,  o

CAOPCrim participou de entrevista no MP, abordou-se alguns pontos do "Projeto

de Lei Anticrime";

• 12/02/2019   | Participação no evento: “MP no Rádio – Segurança Pública e “Projeto

de Lei Anticrime”;

• 14 a 15/03/2019   | Participação no evento: Encontro Regional 2019: Região Norte,

organizado pela Escola Superior do Ministério Público do Mato Grasso do Sul;

• 19/03/2019   |  Participação  no  evento:  II  Seminário  Brasil-Alemanha  sobre

Responsabilidade Penal  da Pessoa Jurídica,  com objetivo  de enfrentar,  sob as

mais  diversas  vertentes,  aspectos  problemáticos  de  cunho  dogmático,  político-

criminal e criminológico que envolvem o tema;

• 05/04/2019   |  Participação  no  evento:  Grupo  de  Pesquisa:  Atuação  Criminal  1º

Encontro Planejamento Estratégico Criminal, coordenado pelo CAOPCrim, as quais

abordarão problemas de desestrutura estatal  (polícias civil,  científica e militar  e

sistema prisional)  que recaem na rotina  das unidades,  objetivando desenvolver

uma proposta de atuação estratégica para as Promotorias criminais;

• 10  a  11/04/2019   |  Participação  no  evento:  CNMP |  Acordos  Penais:  Aspectos

técnicos  e  diretrizes,  foi  organizado  pela  Unidade  Nacional  de  Capacitação  do

Ministério  Público  (UNCMP),  teve  por  objetivo  analisar  a  prática  dos  acordos

penais, realidade que se avizinha na legislação brasileira, de modo a desenvolver

métricas e diretrizes para uma atuação ministerial adequada a partir da legislação

vigente e do que já existe no direito comparado;

• 14/05/2019   | Participação no evento: Seminário: Dia nacional de combate ao abuso

e exploração sexual, promovido pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o

apoio do Caoca, Ceaf e da ONG Plan Internacional, objetivando conscientizar a
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sociedade sobre a necessidade e formas de combate ao abuso e à exploração

sexual cometidos contra crianças e adolescentes;

• 23     a     24/05/2019   | Participação no evento: CAOP | Seminário: Técnicas Especiais

de Investigação em Lavagem de Dinheiro, promovido pelo Ministério Público do

Estado do Paraná o encontro buscou oferecer ferramentas de atuação para os

agentes  ministeriais  em  casos  que  envolvem  lavagem  de  dinheiro,  bem como

discutir novas metodologias para o combate a esse tipo de crime;

• 06/06/2019   |  Participação  no  evento:  Rechtsphilosophisches

Donnerstag – Seminar, promovido pela Universidade Humboldt de Berlim, trata-se

da etapa final do projeto de pesquisa oficial do Programa de Pós-Graduação da

UFPR com participação de membros integrantes deste Centro de Apoio; 

• 24/06/2019   | Participação no evento: CAOP | Oficina sobre Gestão Investigatória e

Acordo de Não Persecução Penal, a convite da Procuradoria-Geral de Justiça do

Ministério  Público  do  Estado  do  Maranhão,  teve  por  objetivo  apresentar  um

panorama dos problemas vividos no Estado do Paraná e as soluções que vêm

sendo implementadas;

• 16/08/2019   | Participação no evento: Oficina de Gestão Investigatória, a convite do

Grupo de Estudos "Rogério Luz", de Maringá/PR. Além de propiciar uma discussão

sobre as dificuldades enfrentadas pelas Promotorias na atividade investigatória, o

espaço  permitiu  tratar  das  estratégias  do  Ministério  Público  diante  do  cenário

deficitário  das  estruturas  policiais  paranaenses.  Foram ainda  abordados  temas

relacionados ao planejamento estratégico criminal e à gestão da investigação, em

seus aspectos teóricos e práticos;

• 20/08/2019   |  Participação  no  evento:  IX  Encontro  Nacional  do  MP no  Sistema

Prisional, promovido pela (CNMP\CSP), o evento foi destinado a fomentar o debate

em torno do uso de tecnologias e da governança na segurança pública, abordando,

de maneira prática, a intersecção da utilização de ferramentas tecnológicas com os

processos  decisórios  relativos  à  indução  de  políticas  públicas,  de  maneira  a

conformar novas experiências de exercício do controle externo da atividade policial

pelo Ministério Público;
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• 29    a  30  /08/2019   |  Participação  no  evento:  Workshop:  Investigação  em  crimes

cibernéticos,  promovido pelo  Ministério  Público  do Paraná,  temas debatidos no

evento:  Marco Civil  da internet,  Investigação em meios virtuais,  Provas digitais,

Interceptação de comunicações, Governança na internet, Direito penal e liberdade

de expressão, Normas de cooperação internacional, Segurança e criminalidade na

telefonia, Criptografia, Deepweb, Criptomoedas, Ciberterrorismo.

Presença nos eventos como ouvinte

• 15/07/2019   |  externo:  Nivelamento  de  inteligência  em  facções  criminosas  pela

PMPR.

• 21/08/2019   | Congresso Nacional de Direito Consensual – MPPE.

• 06/09/2019   |  Participação  no  evento:  VII  Seminário  Longa  Manus  na  Polícia

Federal, promovido pela Polícia Federal Cooperação Jurídica internacional

Participações e Coordenação nas reuniões do Grupo de Pesquisa

Grupo de Pesquisa em Direito Penal5

• 20/03/2019   | Grupo de pesquisa: Direito Penal 1ª Reunião | Tema:  Tipologias de

lavagem e problemas dogmáticos voltados à tipificação e efeitos da pena 

• 22/05/2019   | Grupo de pesquisa: Direito Penal 2ª Reunião | Tema: Insignificância e

seus Reflexos em Delitos da Rotina das Promotorias 

• 21/08/2019   |  Grupo  de  pesquisa:  Direito  Penal  3ª  Reunião  |  Tema:

Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes contra a ordem econômica 

• 23/10/2019   |  Grupo de pesquisa: Direito Penal 4ª Reunião | Tema:  Organização

criminosa, sob a vertente do domínio do fato e da omissão imprópria 

5 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2238 
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Grupo de Pesquisa em Atuação Criminal6

• 05/04/2019   | Grupo de pesquisa: Atuação Criminal 1ª Reunião | Tema: Indicadores

de efetividade da atuação criminal da Promotoria 

• 03/05/2019   |  Grupo de pesquisa: Atuação Criminal 2ª Reunião |  Tema: Perícias:

demora na produção e atuação estratégica do MP 

• 14/07/2019   | Grupo de pesquisa: Atuação Criminal 3ª Reunião | Tema: Monitoração

eletrônica: aspectos práticos da fiscalização e da violação 

• 23/08/2019   | Grupo de pesquisa: Atuação Criminal 4ª Reunião | Tema: Investigação

criminal: a gestão pela Promotoria local 

• 11/10/2019   | Grupo de pesquisa: Atuação Criminal 5ª Reunião | Tema: Carceragens

de Delegacias: efetividade das ACPs e atuação estratégica 

• 08/11/2019   | Grupo de pesquisa: Atuação Criminal 6ª Reunião | Tema:  Investigação

financeira e Articulação institucional 

• 29/11/2019   | Grupo  de  pesquisa:  Atuação  Criminal  7ª  Reunião  |  Tema:

Planejamento para a Atuação Criminal do MP 

6 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2234 

25

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2234


RELATÓRIO QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 5.1 (JAN/ABR) 

RELATÓRIO QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 5.1 (MAI/AGO)
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RELATÓRIO QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 5.1 (SET/DEZ)

5.2 Fomentar a atuação persecutória qualificada e planejada.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos. 

Resultados alcançados:

• Realização de 17 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.142413-9,  com o  objetivo  de  realizar  levantamento  do atual  panorama

junto à Procuradoria-Geral da República e o Superior Tribunal de Justiça referente

aos delitos de obtenção fraudulenta de financiamento (art. 19 da Lei n. 7.492/86) e

situações residuais de estelionato;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.056089-1, relacionado ao acompanhamento das questões relacionadas às

deficiências estruturais da Polícia Científica;
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• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo 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 Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.056145-1 (encerrado em abril), com o objetivo de acompanhar diligências

afetas à qualificação e definição de critérios de elaboração de TCIP's pela Polícia

Militar do Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.109853-5, direcionado ao acompanhamento da proposta de criação de um

subgrupo de atuação especializada no 2º Grupo Criminal da Procuradoria-Geral de

Justiça;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.116290-1, o qual  se volta à proposta de aperfeiçoamento normativo do

fluxo de apreensão e destruição de substâncias entorpecentes no  Paraná;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.159322-0,  relacionado  ao  acompanhamento  de  questões  afetas  às

deficiências estruturais da Polícia Militar;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.028128-0 (encerrado em março), voltado à apresentação à Procuradoria-

Geral de Justiça de proposta de aperfeiçoamento estrutural do Ministério Público

do Estado do Paraná (art. 75, da Lei Complementar Estadual n° 85/99);

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.065403-1 (encerrado em maio),  relacionado ao registro de informações

acerca da ausência de campo próprio no Projudi Execução Penal para a execução

de pena de multa;

• Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.19.091530-9, procedimento instaurado

a fim de verificar fluxo menos burocrático na liberação de corpos junto ao IML;

• Instauração e realização de diligências no PA MPPR-0046.19.073799-2 (encerrado

em janeiro), relacionado ao aperfeiçoamento da distribuição de atribuições entre as
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Promotorias de Justiça do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de

Curitiba.

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 5.2 (JAN/ABR) 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 5.2 (MAI/AGO) 

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 5.2 (SET/DEZ)
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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 6 | Monitoramento da política estadual prisional de execução penal 

6.1 Monitorar a política afeta às unidades prisionais e carceragens

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 73 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.16.084905-8,  com o  objetivo  de  monitorar  as 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 Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.046081-1, voltado 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 Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.011291-7 (encerrado em janeiro),  direcionado ao acompanhamento das

reuniões realizadas em 2018, pelo Comitê Estadual de Transferência de Presos

(COTRANSP/ESTADUAL);

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.008482-7 (encerrado em janeiro),  relacionado ao acompanhamento das

reuniões  realizadas  em  2018,  pelo  Comitê  de  Transferência  de  Presos

(COTRANSP) da Regional I – Curitiba;
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• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.17.007900-1, com o objetivo de acompanhar a 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 (Atividade 8.4  do Plano

Setorial de Ação 2018);

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.006327-4, o qual possui como objetivo acompanhar reuniões realizadas

em 2019, pelo Comitê de Transferência de Presos da Regional I (COTRANSP-R1);

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.005493-5, voltado ao acompanhamento das reuniões realizadas em 2019,

pelo Comitê Estadual de Transferência de Presos (COTRANSP/ESTADUAL);

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.002545-5  (encerrado  em  janeiro),  o  qual  possui  como  objeto

Recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos relativa à privatização

do sistema prisional, com a solicitação de informações, no prazo de 30 (trinta) dias,

sobre  as  ações  adotados  por  este  órgão  na  intensificação  da  fiscalização  dos

contratos já firmados entre o Estado e entre privados prestadores dos serviços

relacionados à custódia de pessoas presas.

Participações em eventos

• 28/02/2019   | Participação no evento: Entrevista BandNews: Tema –  Mutirão
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.1 (JAN/ABR) 

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.1 (MAI/AGO) 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.1 (SET/DEZ)

6.2 Monitorar a política afeta às unidades penitenciárias

Indicador(es): 

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Monitorar a política afeta às unidades penitenciárias.

Resultados alcançados:

• Realização de 15 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo 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 Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.125252-2, relacionado ao monitoramento de problemas relacionados às

unidades do sistema penitenciário do Estado do Paraná;
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• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.160427-6, direcionado ao acompanhamento da implantação das Unidades

de Progressão no Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.17.126591-4, com o objetivo de acompanhar o que 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 Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.051948-3, o qual possui como objeto o 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 Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.159104-4, voltado à 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 Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.075527-5,  relacionado  ao  acompanhamento  das  atividades  a  serem

desenvolvidas nos eixos do Programa Justiça Presente;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.19.159989-6, o qual possui como objeto a compilação de informações afetas

aos mutirões carcerários ocorridos no ano de 2019, especialmente os espelhados

nos protocolos nº.  22245/19, 21506/19, 20116/19, 18060/19 e 14541/2019, com

ênfase nos aspectos de excepcionalidade, previsibilidade e capacidade de análise

exauriente dos feitos a ela submetidos.
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.2 (JAN/ABR) 

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.2 (MAI/AGO) 
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.2 (SET/DEZ)

6.3 Monitorar a política das medidas de cumprimento em meio aberto

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 5 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n.  MPPR-

0046.16.102186-3, direcionado ao acompanhamento dos problemas enfrentados

com o uso de monitoramento eletrônico (Atividade 8.3 do Plano Setorial de Ação

2018);

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.16.069375-3, com o objetivo de solicitar chaves de acesso ao sistema de

monitoração eletrônica do DEPEN denominado Sistema de Acompanhamento de
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Custódia  24  Horas  –  SAC24 para  os  Promotores  de  Justiça  atuantes  na área

criminal;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n.  MPPR-

0046.19.065395-9 (encerrado em junho), o qual encaminha minuta de Acordo de

Cooperação  Técnica,  cujo  objeto  é  a  conjugação  de  esforços  entre  o  Poder

Judiciário e o Ministério Público visando o fomento e a ampliação do sistema de

aplicação de medidas socialmente úteis como substitutivo penal. 

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.3 (JAN/ABR)
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.3 (MAI/AGO)

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.3 (SET/DEZ)
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6.4. Monitorar atividades de fomento à reinserção social

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimentos.

Resultados alcançados:

• Realização de 8 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.18.031341-6,  voltado  ao  acompanhamento  das  atividades  voltadas  ao

fortalecimento dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no Procedimento Administrativo n. MPPR-

0046.17.100971-8  (encerrado  em  junho),  direcionado  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. 

Participações em eventos:

• 21 e  22.11.2019   |  Participação no evento: VIII Encontro Estadual dos Conselhos

da Comunidade
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.4 (JAN/ABR)

RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.4 (MAI/AGO
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RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DA ATIVIDADE 6.4 (SET/DEZ)
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QUADRO SINTÉTICO DAS ATIVIDADES – DADOS ESTATÍSTICOS

Atividade desenvolvida
Ano 2019

Criminais Júri
Execuções

Penais
Total

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

486 68 236 790

Elaboração de estudos 06 01 06 13

Eventos organizados pelo CAOP 07 - - 07

Participação em eventos externos 18 - 02 20

Informativos de “Atualização” e “Estudos 
de Caso”

- - - 15

Comunicados enviados 04 01 - 05

Reuniões de trabalho realizadas - - - 252

Encontros de Grupos de Pesquisa - - - 11

Ofícios expedidos - - - 309

Ofícios conjuntos - - - 0

Manifestações expedidas - - - 158

Procedimentos Administrativos 
instaurados

12 - 09 21

Procedimentos Administrativos 
arquivados

07 - 05 12

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 2019, 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 (SubPlan), 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 2019.
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