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ESCLARECIMENTOS INICIAIS

O presente  material  tem o propósito  de  compilar  num único

documento, de forma sistematizada e organizada, todas as respostas relacionadas

aos  Questionários  Inspecionais  recentemente  encaminhados  aos  integrantes  do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções

Penais supra referidos1.

Longe  de  inobservar  arbitrariamente  a  estrutura  padrão

formulada  pela  E.  Corregedoria-Geral,  a  opção  por  esta  forma  compilada  de

apresentação de respostas decorreu, exclusivamente, do quanto identificado a partir

de uma cautelosa análise das questões trazidas e, em especial, por uma forma de

gestão instalada pelos atuais integrantes desta Equipe, desde maio de 2016.

Com efeito, tal qual figurou na reformulação do Plano Setorial

de Ação de 20162 - apresentado institucionalmente em 05 de julho de 20163 -, tem

figurado como uma intransigente iniciativa desta unidade “imprimir uniformidade de

atuação em relação às suas demandas”4. O que, no presente caso, exigiu com que

fossem  idealizadas  respostas  comuns  às  perguntas  dos  Títulos  2  e  3  do

Questionário Inspecional padrão encaminhado aos Promotores e dos Títulos 5 e 6

do Questionário enviado ao Procurador Coordenador.

A pretensão desta compilação de respostas,  portanto,  foi  de

manter  a  coerência  que  vem  pautando  a  atuação  desta  gestão,  cuja  dinâmica

impressa às atividades do Centro de Apoio fez com que, qualquer tipo de repartição

individualizada  de  atividades  nesta  ocasião,  soaria  frágil  e  propensa  a  não

corresponder efetivamente com a rotina diária desta unidade ministerial.

Excepcionou-se, entretanto, as respostas afetas à área do Júri,

cujas peculiaridades fizeram com que mantivesse uma forma de atuação tradicional

1 Reportamo-nos,  aqui,  aos  Ofícios  n.  442/2018,  443/2018,  444/2018 e 445/2018,  todos  da  E.
Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf. 
3 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669. 
4 Referimo-nos, neste aspecto, à Iniciativa 2.2 daquele Plano. No entanto, similares feixes desta

Iniciativa também se encontram previstas nos Planos Setoriais de 2017 (1.1) e 2018 (1.1).
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que, precisamente por isto e do quanto já referido na nota de rodapé 1, houve por

bem  expressar-se  por  meio  de  questionário  individualizado  de  responsabilidade

exclusiva da Equipe afeta àquela área, por meio de documento apartado, que foi

intitulado de “Parte II”5.

Ressalta-se desde já, entretanto, o compromisso de cada um

dos  signatários  deste  questionário  em  preencher  os  formulários-padrão

individualizados, caso o método aqui utilizado tenha, de qualquer forma, resultado

prejudicial à apreciação da E. Corregedoria-Geral do Ministério Público.

5 Assim, especificamente a respeito do questionário da área do Júri, confira-se a referida Parte II
elaborada pela respectiva Equipe.
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PARTE I

ATOS PREPARATÓRIOS À INSPEÇÃO
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 1 QUAIS  OS  MEIOS  DE  DIVULGAÇÃO  UTILIZADOS  QUANTO  À

REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO NO CAOP? ESPECIFIQUE

Dada  a  natureza  das  atribuições  afetas  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  –  de

unidade  voltada,  exclusivamente,  às  atividades-meio  que  possam  subsidiar  o

exercício da atividade-fim pelos órgãos de execução da Instituição (LCE 85/99, art.

74 ss.) – tomou-se como premissa que a divulgação da Inspeção agendada deveria

estar voltada tão somente ao público interno do Ministério Público do Estado do

Paraná.

Assim,  no  intuito  de  fomentar  uma  participação  mais  expressiva  por  parte  dos

membros e servidores desta Instituição, foram adotadas duas providências:

i) inicialmente, a própria Equipe do CAOP procurou idealizar um  Formulário de

Sugestões, Comentários e Críticas a serem entregues de forma compilada a E.

Corregedoria-Geral na data da inspeção;

ii)  ato  seguinte,  foi  encaminhado  um  Ofício-Circular  pelo  CAOP,  via  e-mail

funcional, comunicando Membros e Servidores do Ministério Público do Estado do

Paraná da Inspeção agendada e do Formulário idealizado;

iii) finalmente, um link via web-banner deste Formulário foi inserido na página de

abertura deste Centro de Apoio Operacional.
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PARTE II

DADOS GERAIS DO COORDENADOR DO CAOP
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 2 DADOS GERAIS DO COORDENADOR

 2.1 Unidade de trabalho

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de

Execuções Penais.

 2.2 Coordenador

Cláudio Rubino Zuan Esteves.

 2.3 Qual o horário de comparecimento do Agente Ministerial no CAOP?

Não há uma periodicidade definida, em virtude de circunstâncias que podem

ser assim resumidas: 

a) exerce atribuições cumulativas (esclarecidas no item a seguir); 

b) as dependências do CAOP estão sediadas em prédio distinto do edifício-

sede  do  Ministério  Público,  onde  exerce  suas  atribuições  ordinárias  de

Procurador de Justiça e onde, com frequência, acontecem reuniões e outras

atividades concernentes ao CAOP envolvendo outros órgãos do MPPR e

externos; 

c)  boa parte  das reuniões e  outras  atividades  de  trabalho  exercidas em

conjunto com os demais membros lotados no CAOP acontecem no edifício-

sede do Ministério Público.

 2.4 Cumula  outra  atividade  ministerial  com a  exercida  no  CAOP? Caso

positivo, especifique

Sim, exerce cumulativamente suas atribuições integrais como Procurador de

Justiça  –  com  a  respectiva  carga  plena  –,  consoante  sua  lotação  no

Gabinete 09 do 2º Grupo da Procuradoria de Justiça Criminal.

 2.5 Os dados pessoais constantes em sua Ficha Funcional encontram-se

devidamente atualizados?

Sim.
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 2.6 Caso  a  resposta  anterior  tenha  sido  negativa,  requereu  a  devida

atualização perante os órgãos da Administração Superior?

Prejudicado.

 2.7 Data de início das atividades no CAOP?

A designação para o Centro de Apoio ocorreu por meio da Resolução n.

2.143/2016-PGJ, publicada em 29 de abril de 2016.

 2.8 Reside na Comarca?

Sim (Rua Comendador Fontana, 78, apto. 604, Centro Cívico, Curitiba-PR).

 2.8.1 Caso  resida  fora  da  Comarca,  indique  o  número  da  resolução

autorizadora?

Prejudicado.

 2.9 Exerce  o  magistério  e/ou  frequenta  cursos  de  pós-graduação  na

Comarca?

Não.

 2.9.1 Em caso  positivo,  houve  comunicação  respectiva  à  Corregedoria-

Geral?

Prejudicado.

 2.10 Exerce o magistério e/ou frequenta cursos de pós-graduação fora da

Comarca?

Não.

 2.10.1 Em caso positivo, houve autorização? Especifique.

Prejudicado.
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PARTE III

DADOS DOS(AS) PROMOTORES(AS) DO CAOP6

6 Tal qual referido, muito embora o Centro de Apoio esteja composto pelas áreas Criminal, Júri e
Execuções  Penais,  este  questionário  contempla  informações  exclusivas  dos  Promotores  de
Justiça  que  atuam junto  às  áreas  Criminal e  de  Execuções Penais.  Isso  porque,  reuniões
administrativas realizadas ao longo dos anos de 2016 e 2017 definiram que a área do Júri seria
atendida, essencialmente, por equipe própria, composta pelo Promotor de Justiça Paulo Sergio
Markowicz de Lima e sua Assessora de Promotoria DAS-5 Liane Maria Vaz Daniel, os quais,
inclusive, utilizam instalações distintas.
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 3 DADOS DO PROMOTOR ALEXEY CHOI CARUNCHO

 3.1 Unidade de trabalho

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de

Execuções Penais.

 3.2 Coordenador

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções

Penais  tem  por  Coordenador  o  Procurador  de  Justiça  Cláudio  Rubino  Zuan

Esteves, designado pela Procuradoria-Geral de Justiça por meio da Resolução n.

2.143/2016-PGJ, publicada em 29 de abril de 2016.

 3.3 Nome do Promotor de Justiça inspecionado

Alexey Choi Caruncho.

 3.4 Qual o horário de comparecimento do Agente Ministerial no CAOP?

O comparecimento é diário, ocorrendo em regra entre as 09 e, ao menos, 18

horas.  Cumpre  salientar,  entretanto,  que  é  absolutamente  frequente  a

presença deste Agente na unidade além do horário de expediente oficial.

Seja porque dificilmente realiza 02 (duas)  horas de almoço,  seja  por  ser

corriqueira  sua  permanência  até  as  19h30min,  não  sendo  raro,  ainda,  o

início das atividades antes das 09 horas.

 3.5 Cumula  outra  atividade  ministerial  com a  exercida  no  CAOP? Caso

positivo, especifique?

A designação para o Centro de Apoio ocorreu em 17 de maio de 2016 (cf. Res.

2.475/2016).  Até  31  de  janeiro  de  2017,  entretanto,  este  Promotor  cumulou  as

atribuições de Coordenador  do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio

Público e no Combate à Improbidade Administrativa (GEPATRIA, Regional Curitiba,

cf. Res. 5.918/2015, 2.169/2016, 6.431/2016 e 486/2017).

O término desta última designação, porém, não implicou na designação exclusiva

deste Promotor no Centro de Apoio em questão:

i) seja porque o vínculo com o GEPATRIA (Regional Curitiba) persistiu (e persiste)
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até os dias atuais por meio da delegação de poderes recebida da E. Procuradoria-

Geral de Justiça para atuar, desde 27 de junho de 2016, nos Autos de Inquérito Civil

nº MPPR-0046.15.019762-5 que envolve investigação de autoridades com foro por

prerrogativa  de  função,  na  intitulada  “Operação  Quadro  Negro”  (cf.  Res.

3.210/2016);

ii) seja porque a partir de 31 de janeiro de 2018, com a instituição pela E.

Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Grupo  de  Atuação  Especializada  em

Segurança Pública (GAESP, cf. Res. 550/2018), houve a designação deste

Promotor  para,  sem prejuízo  de suas atuais  atribuições,  integrar  referido

Grupo (cf. Res. 552/2018).

 3.6 Os dados pessoais constantes em sua Ficha Funcional encontram-se

devidamente atualizados?

Em observância ao contido nos itens n° 38, alínea 'b' – Das Recomendações

em  Geral  –  do  Manual  de  Orientação  Funcional,  bem  como  do  quanto

previsto  no artigo 108,  incisos IX e X,  da Lei  Complementar  Estadual  n.

85/99 e, finalmente, do previsto pelo artigo 23, alíneas ‘d’ e ‘f’, do Regimento

Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, os

dados  constantes  na  ficha  funcional  foram  devidamente  informados  à

Administração  Superior,  por  meio  dos  Ofícios  nº  90/2018  e  99/2018-

CAOPCriminal.  Tais  expedientes  comunicaram  a  aquisição  de  títulos,

devidamente documentados, a fim de comporem o assentamento funcional

deste Promotor de Justiça.

 3.7 Caso  a  resposta  anterior  tenha  sido  negativa,  requereu  a  devida

atualização perante os órgãos da Administração Superior?

Prejudicada.

 3.8 Data de início das atividades no CAOP

Como referido, a designação para o Centro de Apoio ocorreu em 17 de maio

de 2016 (cf. Res. 2.475/2016).

 3.9 Reside na Comarca?

Sim, tendo como endereço residencial R. Dep. Heitor Alencar Furtado, 2881,
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apto. 1802, Curitiba/PR.

 3.10 Caso  resida  fora  da  Comarca,  indique  o  número  da  resolução

autorizadora

Prejudicado.

 3.11 Exerce  o  magistério  e/ou  frequenta  cursos  de  pós-graduação  na

Comarca?

Quanto  ao  magistério  na  Comarca,  a  resposta  é  negativa.  Embora  não

esteja  exercendo  o  magistério  de  forma  contínua,  entretanto,  parece

oportuno  informar  que,  de  forma pontual  e  esporádica,  este  Agente  tem

contribuído  junto  à  Fundação  Escola  do  Ministério  Público  do  Paraná

(FEMPAR) ministrando um único módulo que implica num total de 03 (três)

encontros ao longo do ano em datas não definidas, na sede Curitiba.

Quanto aos cursos de pós-graduação na Comarca, a resposta é negativa.

 3.12 Em  caso  positivo,  houve  comunicação  respectiva  à  Corregedoria-

Geral?

Prejudicado.

 3.13 Exerce o magistério e/ou frequenta cursos de pós-graduação fora da

Comarca?

Quanto ao magistério fora da Comarca, a resposta é negativa.

Quanto à “frequência” a  cursos de pós-graduação fora da Comarca,  a

resposta é igualmente negativa. Cumpre esclarecer, porém, que nos termos

da Resolução 2.497/2011 do Conselho Superior do Ministério Público, este

Agente  esteve  afastado  de  suas  funções  entre  novembro  de  2011  e

novembro de 2012 para fins de frequentar Curso de Mestrado habilitador de

Doutorado  na  Universidade  Pablo  de  Olavide,  na  cidade  de

Sevilha/Espanha.  Referido  período  foi  acrescido  de  06  (seis)  meses

decorrentes de concessão extraordinária de férias vencidas e licença-prêmio

gozados entre novembro de 2012 e abril  de 2013 (cf. Resolução PGJ n.º

3.272/12). Todo este período foi fruto de prestações de contas protocoladas

14



junto ao Conselho Superior do Ministério Público (Protocolos n. 23.325/12 e

17.624/12), tendo havido, inclusive, sustentação oral ocorrida em sessão de

agosto  de 2013 daquele  órgão,  oportunidades nas quais  foi  apresentado

minucioso relatório das atividades empreendidas no período e foi possível

ressaltar  que,  desde  novembro  de  2012,  este  Agente  encontra-se

matriculado  na  mencionada  Universidade  na  condição  de  doutorando.

Embora matriculado em referido curso, no entanto, deve ser ressaltado que

não  existem  mais  quaisquer  créditos  a  serem  cumpridos  junto  àquela

Universidade,  a  exceção  dos  estudos  e  pesquisas  voltadas  ao

desenvolvimento  da  tese  doutoral,  cuja  entrega  definitiva  ainda  não  foi

realizada. 

Neste sentido, desde o retorno de suas atividades funcionais no 1o semestre

do ano de 2013, invariavelmente durante períodos extraídos de suas férias

funcionais,  gozo de nova licença-prêmio  e de afastamentos,  este Agente

vem realizando diversas estâncias de investigação voltadas à intensificação

dos estudos em prol da finalização da tese doutoral referida7, acrescendo-os

sempre que necessário à frequência a cursos e à realização de atividades

acadêmicas de aperfeiçoamento funcional relacionadas ao tema de estudo

doutoral que este Agente vem desenvolvendo8. 

7 Deve, aqui,  mencionar-se,  ao menos, os seguintes períodos:  i)  03 dias de afastamento entre
14.04.2014 e 16.04.2014 (cf. Res. PGJ 732/14) antecedidos de 26 dias de férias funcionais entre
17.03.2014 e 11.04.2014 (cf. Res. PGJ 457/2014); ii) 19 dias de afastamento entre 15.09.2014 e
03.10.2014 (cf. Res. PGJ 2.515/14); iii) 21 dias de afastamento entre 04.07.2015 e 24.07.2015 (cf.
Res. PGJ 2.073/15); iv) 26 dias de afastamento entre 11.01.2016 e 05.02.2016 (cf. Res. PGJ
23.271/15); v) 19 dias de afastamento entre 19.09.2016 e 07.10.2016 (cf. Res. PGJ 18.481/16);
vi) 101 dias, correspondente a 3 meses de licença-prêmio somados a 11 dias de férias atrasadas,
entre 09.01.2017 e 19.04.2017 (cf. Res. PGJ 5.507/16); e vii) 22 dias de férias funcionais entre
27.11.2017 e 19.12.2017 (cf. Res. PGJ 4.891/17 e 6.629/17).

8 No período referido ao 1º semestre de 2014, a frequência relacionou-se ao Seminário “Polícia e
Investigação no Brasil”,  que ocorreu na Universidade de Göttingen/Alemanha; este período foi
antecedido por 26 dias de atividades acadêmicas empreendidas na cidade de Sevilha/Espanha,
durante o gozo de férias funcionais (cf. Res. 457/14). No 2º semestre de 2014, além do Curso
“Problemas Fundamentais  do  Direito  Penal  e  Processual  Penal”  e  do  Seminário  “Lavado  de
activos y compliance”, foi realizado intenso período de estudos e pesquisas acadêmicas ao longo
de estância doutoral ocorrida na Universidade de Göttingen/Alemanha. No 2º semestre de 2015,
além de “estância investigatória” na condição de investigador visitante, houve a participação no
Seminário “Processo Penal e Crime Organizado: Análise Crítica da Lei 12.850, de 02 de agosto
de  2013”,  ambas  atividades  empreendidas  junto  ao  Centro  de  Estudos  de  Direito  Penal  e
Processual  Penal  Latino-americano  da  Universidade  de  Göttingen/Alemanha.  Nos  1º  e  2º
semestres de 2016, a frequência esteve relacionada à “Estâncias Investigatórias”, na condição de
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Neste particular, merece destaque que, malgrado a normativa em vigor não

exija  qualquer  sorte  de  prestação  de  contas  em relação  a  períodos  de

afastamento inferiores a 30 dias (e, da mesma forma, em relação a períodos

de  férias  funcionais  e  gozo  de  licença-prêmio),  ao  término  de  cada  um

deles, este Agente tomou o cuidado de enviar à E. Procuradoria-Geral de

Justiça extensos relatórios das atividades empreendidas e da comprovação

de frequência afetas aos cursos realizados, buscando ressaltar a seriedade

com que vem sendo tratado o aperfeiçoamento funcional relacionado aos

estudos doutorais mencionados9.

 3.14  Em caso positivo, houve autorização? Especifique.

Prejudicado, nos termos dos esclarecimentos acima referidos.

investigador visitante da Universidade Pablo de Olavide, na cidade de Sevilha/Espanha. No 1º
semestre  de  2017,  por  sua  vez,  foram  realizadas  duas  “estâncias  investigatórias”  junto  à
Universidade  Pablo  de  Olavide,  na  cidade  de  Sevilha/Espanha  e  na  Universidade  de
Göttingen/Alemanha,  local  em que também foi  possível  participar,  na  condição  de  convidado
selecionado, no “I Seminario de Doctorandos Latinoamericanos do Centro de Estudos de Direito
Penal  e  Processual  Penal  latino-americano (CEDPAL)”.  Finalmente,  durante o gozo de férias
funcionais (cf. Res. 4.891/17 e 6.629/17), no 2o semestre de 2017, nova “estância investigatória”
foi efetuada junto à Universidade Pablo de Olavide, na cidade de Sevilha/Espanha.

9 Estas  prestações  de  contas  foram  protocoladas  diretamente  na  Diretoria  do  Gabinete  da
Procuradoria-Geral de Justiça através de expedientes endereçados em 23.04.2014 (Protocolo n.
7789), 13.10.2014 (Protocolo n. 20.857) e 24.08.2015 (Protocolo n. 15.616). Até onde se tem
conhecimento,  referidos expedientes foram encaminhados ao Conselho Superior do Ministério
Público, por aplicação analógica ao art. 6º, caput, da Resolução n. 83/12, e restaram juntados aos
autos das prestações de contas anteriormente referidas (Protocolos n. 23.325/12 e 17.624/12). A
partir  do  ano  de  2016,  pleitos  de  prestação  de  contas  de  igual  natureza  deixaram  de  ser
efetuados, exclusivamente, por força de orientação então recebida, no sentido da desnecessidade
do referido protocolo, especialmente diante da inexistência de previsão normativa para tanto.
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 4 DADOS DO PROMOTOR ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ

 4.1 Unidade de trabalho

Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções

Penais.

 4.2 Coordenador

O Procurador de Justiça Cláudio Rubino Zuan Esteves.

 4.3 Nome do Promotor de Justiça inspecionado

André Tiago Pasternak Glitz.

 4.4 Qual o horário de comparecimento do Agente Ministerial no CAOP?

De segunda-feira à sexta-feira, das 8h30min às 12h00min e das 13h30min

às 18h00min.

 4.5 Cumula  outra  atividade  ministerial  com a  exercida  no  CAOP? Caso

positivo, especifique?

Sim, desde 31 de janeiro de 2018 há acúmulo com as atribuições do Grupo

de  Atuação  Especializado  em  Segurança  Pública  (GAESP),  mediante

designação da Procuradoria-Geral de Justiça (Resolução nº 552/2018).

 4.6 Os dados pessoais constantes em sua Ficha Funcional encontram-se

devidamente atualizados?

Sim.

 4.7 Caso  a  resposta  anterior  tenha  sido  negativa,  requereu  a  devida

atualização perante os órgãos da Administração Superior?

Prejudicado.

 4.8 Data de início das atividades no CAOP

Teve início em 30 de maio de 2016, conforme Resolução nº 2476/2016, da

Procuradoria-Geral de Justiça.

 4.9 Reside na Comarca?

Sim.
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 4.9.1 Caso  resida  fora  da  Comarca,  indique  o  número  da  resolução

autorizadora

Prejudicado.

 4.10 Exerce  o  magistério  e/ou  frequenta  cursos  de  pós-graduação  na

Comarca?

Sim, na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FEMPAR).

 4.10.1 Em caso positivo,  houve comunicação respectiva à Corregedoria-

Geral?

Sim, mediante o Ofício n. 110/2018, do CAOPCrim.

 4.11 Exerce o magistério e/ou frequenta cursos de pós-graduação fora da

Comarca?

Não.

 4.11.1  Em caso positivo, houve autorização? Especifique.

Prejudicado.
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 5 DADOS GERAIS DA PROMOTORA RAQUEL JULIANA FÜLLE

 5.1 Unidade de trabalho

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de

Execuções Penais.

 5.2 Coordenador

O Procurador de Justiça Cláudio Rubino Zuan Esteves.

 5.3 Nome da Promotora de Justiça inspecionada

Raquel Juliana Fülle.

 5.4 Qual o horário de comparecimento do(a) Agente Ministerial no CAOP?

Manhã e tarde.  Geralmente,  das 8h45 às 11h45 e das 13h30 às 18h30,

ausentando-se com frequência para atividades externas afetas ao CAOP.

 5.5 Cumula  outra  atividade  ministerial  com a  exercida  no  CAOP? Caso

positivo, especifique?

Sim, desde 31 de janeiro de 2018 há acúmulo com as atribuições do Grupo

de  Atuação  Especializado  em  Segurança  Pública  (GAESP),  mediante

designação da Procuradoria-Geral de Justiça (Resolução n. 552/2018).

 5.6 Os dados pessoais constantes em sua Ficha Funcional encontram-se

devidamente atualizados?

Sim.

 5.7 Caso  a  resposta  anterior  tenha  sido  negativa,  requereu  a  devida

atualização perante os órgãos da Administração Superior?

Prejudicado.

 5.8 Data de início das atividades no CAOP

Teve início em 18 de maio de 2016, conforme Resolução n. 2.470/2016, da

Procuradoria-Geral de Justiça.

 5.9 Reside na Comarca?

Sim.
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 5.9.1 Caso  resida  fora  da  Comarca,  indique  o  número  da  resolução

autorizadora

Prejudicado.

 5.10 Exerce  o  magistério  e/ou  frequenta  cursos  de  pós-graduação  na

Comarca?

Não exerço o magistério. Estou matriculada, porém, em curso de MBA em

Gerenciamento de Projetos da ISAE/FGV, em Curitiba/PR.

 5.10.1 Em caso positivo,  houve comunicação respectiva à Corregedoria-

Geral?

Sim, houve comunicação de frequência ao curso de pós-graduação

por meio do Ofício n. 98/2018 do CAOPCrim.

 5.11 Exerce o magistério e/ou frequenta cursos de pós-graduação fora da

Comarca?

Não.

 5.11.1  Em caso positivo, houve autorização? Especifique.

Prejudicado.
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PARTE IV

DADOS GERAIS DO CAOP
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 6 FORMAS DE CONTATO COM O CAOP

 6.1 O CAOP possui e-mail próprio?

Sim, com o propósito de otimizar e direcionar o atendimento a ser efetuado pela

unidade existem, atualmente, três e-mails institucionais vinculados a este Centro de

Apoio, a saber:

i) mpcaopcrim@mppr.mp.br (área criminal);

ii) mpcaopjuri@mppr.mp.br (área do júri); e

iii) caopepenal@mppr.mp.br (área de execuções penais).

Buscando evitar que possa existir qualquer interrupção no fluxo de atendimento da

demanda que é enviada por esta via, foi idealizada a criação de um grupo de e-

mails  receptores,  envolvendo  o  e-mail  funcional  de  todos  os  Assessores  de

Promotoria e dos Promotores de Justiça vinculados a unidade, fazendo com que o

ingresso de qualquer provocação ao Centro de Apoio gere, imediatamente, uma

comunicação em bloco a todos os integrantes cadastrados da unidade no referido

grupo.

 6.2 Existem outras formas idealizadas de contato com o CAOP?

Sim, além da tradicional via telefônica, tanto os Assessores de Promotoria quanto

os Promotores de Justiça e o Procurador de Justiça vinculados à unidade estão

ininterruptamente  disponíveis  via  ‘hangout’  cadastrado  por  meio  de  seus

respectivos e-mails institucionais. Trata-se de ferramenta que costuma ser utilizada

por muitos Consulentes para o início da provocação.

Ainda  com o  propósito  de  fomentar  o  contato  com o CAOP,  foram idealizados

exclusivamente  por  nossa  Equipe  dois  outros  instrumentos  que,  igualmente,

costumam ser utilizados pelos Consulentes:

i) Formulários próprios de Consulta, acessível através da página institucional do

Centro de Apoio10; e

10 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/contato/?form_id=2. 
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ii) Aplicativo CAOPCrim, com acesso gratuito via smartphones11. Neste particular,

trata-se de protótipo  integralmente  desenvolvido e idealizado pela  Equipe desta

unidade, tendo sido previamente apresentado, ao longo de 2017, aos órgãos da

Administração Superior da Instituição, bem como à Assessoria de Comunicação12.

Tal qual acordado, o lançamento da ferramenta ocorreu no mês de novembro de

2017 e, desde então, passou a estar disponível a todos os membros do Ministério

Público do Estado do Paraná. A partir daí, realizou-se expediente específico, então

encaminhado  à  Administração  Superior,  com  o  propósito  de  fomentar  o

desenvolvimento de uma plataforma única que possa ser utilizada por todos os

Centros de Apoio Operacionais da Instituição.

11 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2034. 
12 A respeito de todas estas tratativas, confira-se o quanto registrado nos autos do Procedimento

Administrativo n. MPPR 0046.17.148097-6, então instaurado por esta unidade.
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 7 EQUIPE DO CAOP

Coordenação

Cláudio Rubino Zuan Esteves (Procurador de Justiça/MPPR)

Equipe Técnica do CAOCrim

Alexey Choi Caruncho

Promotor de Justiça/MPPR

André Tiago Pasternak Glitz

Promotor de Justiça/MPPR

Raquel Juliana Fülle

Promotora de Justiça/MPPR

Ana Carolina Malucelli Bohaczuk
Estagiária de Pós-Graduação (manhã)

Ana Paula Moreira
Assessora de Promotoria DAS-5

André Andrade Piccolim
Assessor de Promotoria DAS-5

Amanda Carolina Nocera
Estagiária de Graduação (tarde)

Bruno Henrique Campos Alvez
Estagiário de Ensino Médio (tarde)

Christian Faustino Ribeiro Bribor
Estagiário de Ensino Médio (manhã)

Donizete de Arruda Gordiano
Assessor de Promotoria DAS-4 

Herman Augusto Traebert

Estagiário de Graduação (tarde)

Kenny Robert Lui Bettio
Assessor de Promotoria DAS-5

Liz Ayanne Kurahashi
Assessora de Promotoria DAS-4

Thalita Moreira Guedes
Assessora de Promotoria DAS-4

Equipe Técnica do CAO Júri

Paulo Sergio Markowicz de Lima13

Promotor de Justiça/MPPR
Liane Maria Vaz Daniel

Assessora de Promotoria DAS-5

Equipe Técnica do GAESP14

Gabriela Buss Lagos
Assistente de Promotoria 4-C

Laienny Zardo
Assessora de Promotoria DAS-5

13 Embora o Centro de Apoio esteja composto pelas áreas Criminal, Júri e Execuções Penais, é necessário
ressaltar, desde logo, que este questionário contempla informações exclusivas dos Promotores de Justiça
que atuam junto às áreas Criminal e de Execuções Penais. Isso porque, reuniões administrativas realizadas
ao longo dos anos de 2016 e 2017 definiram que a área do Júri seria atendida, essencialmente, por equipe
própria,  composta  pelo  Promotor  de  Justiça  Paulo  Sergio  Markowicz  de  Lima e  sua  Assessora  de
Promotoria DAS-5 Liane Maria Vaz Daniel, os quais, inclusive, utilizam instalações distintas.

14 Malgrado o presente Questionário volte-se à Inspeção agendada junto ao Centro de Apoio Operacional, a
recente acumulação de atribuições entregue aos três Promotores referidos (Res. PGJ 552/2018) fez com
que  nos  parecesse  oportuno  destacar  a  equipe  técnica  que  está  vinculada  formalmente  ao  Grupo  de
Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP, cf. Res. 550/2018).
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 8 CARÊNCIAS MATERIAIS E HUMANAS

 8.1 Há carências materiais e humanas?

Sim.

 8.2 Em  caso  positivo,  aponte  os  problemas,  respectivas  carências  e

providências já adotadas para saná-las.

A reformulação de gestão efetuada pela atual Equipe tão logo iniciadas suas

atividades – nos termos, inclusive, do quanto figurou no seu Plano Setorial

de Ação de 201615 – permitiu diagnosticar a possibilidade de uma imediata

diminuição de custos institucionais. Com efeito:

i)  por um lado, restou rapidamente identificado um prejuízo funcional que

estava  em curso  a  partir  da  separação  física  das  Equipes  responsáveis

pelos atendimentos das searas Criminal e da Execução Penal16;

ii)  por  outro,  pôde  ser  verificada  a  presença  de  alguns  servidores

subutilizados, especialmente diante das atribuições normativas do próprio

Centro de Apoio, o que levou à sua devolução à Administração Superior.

Ainda no princípio de 2017, entretanto, a redistribuição e reordenação de

tarefas permitiu evidenciar uma importante carência humana na unidade,

correspondente especificamente à imprescindibilidade de, ao menos, um

servidor Oficial de Promotoria (ou similar).

E  isto,  especialmente,  diante  da  intensa  rotina  procedimental  implantada

tanto pela atual equipe, quanto pelo avanço dos registros no Sistema Pro-

MP. Trata-se de carência que, em certa medida, já implicou em expediente

encaminhado à Subprocuradoria-Geral para Assuntos Administrativos,

ainda pendente de solução (MPPR 0046.17.069013-8),  pois vem fazendo

com que boa parte dos Assessores de Promotoria tenham que ser utilizados

também para atividades rotineiras de menor complexidade.

15 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf. 
16 Na ocasião, foi identificada não somente a existência de equipes distintas pertencentes a uma

mesma unidade, mas ainda estarem elas em sedes distintas do Ministério Público, gerando uma
clara fragmentação no atendimento prestado, especialmente naquelas áreas coincidentes.
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 9 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CAOP

 9.1 Há pastas, físicas ou eletrônicas (obrigatórias e facultativas), destinadas ao

arquivamento de ofícios recebidos, ofícios expedidos e pronunciamentos?

Especifique

Em maio de 2016, tão logo assumida a gestão da unidade pela atual Equipe,

foi possível verificar a absoluta imprescindibilidade da adoção de um trato

diferenciado a respeito do tema afeto à sua organização administrativa. 

Naquela  ocasião,  identificou-se  a  existência  de,  no  mínimo,  duas formas

distintas  de  atuação  dentro  de  uma  mesma  unidade  ministerial.  Algo

agravado pela repartição – estrutural, humana e funcional – então existente

entre os setores de atendimento das áreas Criminal e de Execuções Penais.

Este  cenário  mostrava-se  ainda  pior  a  partir  da  verificação  da  escassa

utilização que se fazia do Sistema Pro-MP para registro de demandas da

unidade, fazendo com que todo o fluxo de acompanhamento e de registro

apostasse, quase que exclusivamente, no funcionalmente limitado Sistema

Jurai.  Por  fim,  a  inexistência de qualquer  controle  de produtividade e de

vinculação individual  de tarefas aos integrantes da Equipe figurava como

uma circunstância mais que contribuía para complicar esta engrenagem, o

que,  por  si  só,  já  justificava  que,  desde  seus  momentos  iniciais,  fosse

adotada  como  premissa  que  toda  e  qualquer  atuação  da  nova  gestão

estivesse pautada pela lógica do planejamento institucional.

O  impacto  desta  fragmentação  evidenciava-se  nas  distintas  formas  de

trabalho destas equipes, de suas respectivas gestões, no atendimento às

demandas enviadas ao Centro de Apoio e, principalmente, na organização

de arquivos e registros  por  cada uma das equipes que,  invariavelmente,

seriam instadas  a  apresentar  um posicionamento  único  e  coerente,  seja

perante  os  Membros  do  Ministério  Público  paranaense  (aí,  incluídos,  os

órgão da Administração Superior), seja perante o público externo.

Foi dentro deste contexto que o desafio administrativo diagnosticado passou
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a ser o de estabelecer uma forma única de gestão administrativa que, de

um  lado,  observasse  e  diferenciasse  as  peculiaridades  existentes  entre

ambas as searas de atuação, mas de outro não desse ensejo a prática de

atividades que fossem incoerentes, ineficazes e, principalmente, ineficientes.

Precisamente  por  isto  é  que,  desde  então,  vêm  figurando  nos  Planos

Setoriais de Ação deste Centro de Apoio  diversas iniciativas, projetos e

ações  de  cunho  administrativo  organizacional17,  dentre  as  quais

certamente figuram aquelas afetas ao controle afeto ao “arquivamento de

ofícios  recebidos,  ofícios  expedidos  e  manifestações”  elaboradas  pela

Equipe do Centro de Apoio.

Na atualidade, parte importante do fluxo a ser adotado em relação a esta

tarefa  encontra-se  minuciosamente  descrito  no  “Manual  de  Orientações

Básicas de Rotinas Internas”18, elaborado ao longo de meses pela atual

Equipe, com o propósito evidente de fazer com que fosse instalada certa

uniformidade também em relação ao processo de registro  e arquivo  dos

documentos mencionados19. 

Trata-se, porém, de uma frente de atuação que vem sendo continuamente

aperfeiçoada, já que:

i)  num primeiro momento, esteve voltada essencialmente ao  diagnóstico  e

reordenação  administrativa  mínima  da  unidade,  com foco  na  unificação

física e estrutural dos setores Criminal e de Execuções Penais (Ano de

2016). Confira-se, neste sentido, as diversas Iniciativas das Atividades 1, 2 e

17 Disponíveis em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669. 
18 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1856.
19 Referido Manual – cujo processo de idealização e elaboração teve acompanhamento nos autos

do Procedimento Administrativo n. MPPR 0046.17.069013-8 – vai muito além do mero controle de
arquivo e registro dos documentos mencionados, abrangendo ainda o trato a ser adotado:

 i) no atendimento às consultas (recebimento e resposta);
ii) nos procedimentos operacionais padrões da secretaria (trâmite de correspondências, saída
de documentos, pedido de materiais, fluxo de procedimentos administrativos);
iii)  nos  documentos de rotina e orientações para sua elaboração (ofícios,  manifestações,
informações, juntadas, memórias de reuniões, estudos);
iv) nas instruções para atendimento de ligações;
v) nas instruções para uso do e-mail institucional da unidade;
vi) e, finalmente, no controle de contatos de emergência dos recursos humanos da unidade 
(Cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1856).
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3 do Plano Setorial de Ação de 201620;

ii) num segundo momento, pautou-se pela unificação funcional de ambos

os  setores,  com  o  propósito  de  estabelecer  uniformidade  na  atuação,

figurando  como  principal  produto  o  Manual  de  Orientações  Básicas  de

Rotinas Internas já mencionado (Ano de 2017). Confira-se, neste sentido, as

Iniciativas 1.1 e 1.3 do Plano Setorial de Ação de 201721;

iii) por fim, num terceiro momento (atualmente em curso),  esta frente de

atuação  volta-se  essencialmente  à  unificação  procedimental,  buscando

reordenar todos os procedimentos da unidade para que, ao final, possa ser

impressa uma escala impessoal com graus distintos de prioridade a cada

uma das principais demandas do Centro de Apoio (Ano de 2018). Confira-se,

neste sentido, as Atividades das Iniciativas 1 e 2 do Plano Setorial de Ação

de  201822 que,  neste  ano,  dado  o  teor  da  atividade,  vem fazendo  uso,

inclusive, de uma plataforma gráfica mapeadora de todos os procedimentos

deste Centro de Apoio Operacional23.

Diante destes esclarecimentos, especificamente naquilo que diz respeito às

“pastas, físicas ou eletrônicas (obrigatórias e facultativas), de arquivamento

de ofícios recebidos, ofícios expedidos e pronunciamentos”, pode-se pontuar

que:

9.1.1 Pastas e Controles obrigatórios

A unidade  detém  todas  aquelas Pastas  de  natureza  obrigatória  –  em

formato  físico  e/ou  eletrônico  –  desde  que  pertinentes  às  suas

atribuições, as quais faz referência o artigo 27 do Ato Conjunto n. 01/2000

PGJ/CGMP desta Instituição, a saber:

I. Pasta eletrônica e física de “ofícios recebidos”;

II. Pasta eletrônica e física de “ofícios expedidos”;

20 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1774.
21 Disponível  em  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1850.

Embora a Iniciativa  1.3  refira-se à “continua atualização do site”,  sua menção aqui  se deve,
justamente, por ter sido utilizada também esta via como importante ferramenta voltada a imprimir
coerência e uniformidade nas manifestações a serem elaboradas pela unidade.

22 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2069. 
23 Este mapeamento pode ser consultado em https://mm.tt/1048330910?t=2TYn2Yl5rP. 
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III. Pasta física de controle do “de frequência de estagiários”24.

No que  diz  respeito  à  utilização  do  formato  eletrônico,  ressalta-se  que

referidas Pastas são acessíveis por todos os equipamentos patrimoniados

de informática da unidade, cujo trabalho “em rede” possibilitou que fossem

ordenadas em drive compartilhado por todos os integrantes do Centro de

Apoio. Com isto, tanto dos Ofícios recebidos, quanto daqueles expedidos

são registrados pela unidade e salvos neste drive institucional. 

Em prol  da organização,  foi  idealizada,  ainda,  uma  tabela eletrônica de

controle de ingresso e saída de documentos da unidade, fazendo que,

na atualidade,  seja  possível  rastrear  o ingresso ou saída de cada Ofício

recebido  ou  expedido  pelo  Centro  de  Apoio,  aferindo-se  ainda  eventual

vínculo  procedimental  ou  protocolar  que  ele  possa  possuir.  Sempre  que

necessário,  por  fim,  estes  Ofícios  também  recebem  arquivo  junto  aos

respectivos  procedimentos  aos  quais  estão  eventualmente  vinculados,

permitindo assim manter uma historicidade do avanço procedimental.

No  tocante  ao  Controle  e  Arquivo  dos  “Atos  normativos,  resoluções,

portarias, recomendações e avisos da Procuradoria-Geral de Justiça e

da Corregedoria-Geral do Ministério Público”, no intuito de ensejar uma

maior  utilidade  ao  seu  conteúdo  –  de  modo  que,  inclusive,  pudesse  se

mostrar  apto  a  alertar  os  membros  do  Ministério  Público  do  respectivo

impacto  na  sua  atuação  criminal  hodierna  –,  a  partir  de  uma  intensa

atividade organizacional, foram adotadas duas providências:

i) inicialmente,  na  página  virtual  do  Centro  de  Apoio,  foi  idealizado  um

espaço  próprio  voltado  à  compilação  desta  documentação,  no  qual  foi

inserida  toda  a  produção  de  cunho  criminal  e  oficial  acessível  via  sites

institucionais,  aí  incluídos  tanto  os  documentos  e  normativas  da

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  quanto  aqueles  da  Corregedoria-Geral  do

Ministério Público e, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público25;

ii) ademais,  também na página virtual  da unidade,  todo este material  foi

24 Especificamente em relação aos Assessores, o controle se dá na própria plataforma institucional.
25  Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1860.
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distribuído e categorizado26, com o propósito de facilitar a divulgação de seu

conteúdo, contextualizando-o para tanto com a área de atuação ministerial

correspondente27.

Por outro lado, em relação à Pasta obrigatória dos “Relatórios mensais de

atividades”,  optou-se  por  alçar  a  prestação  de  contas  da  unidade  à

condição de Iniciativa dos consecutivos Planos Setoriais de Ação do Centro

de Apoio desde 201628. Com efeito:

i) em 2016, a prestação de contas figurou como a Iniciativa 8.329;

ii) em 2017, como Iniciativas da Ação 230; e

iii) em 2018, figura ela como a Atividade 2.3 da Iniciativa 231.

Se em relação a 2018 esta atividade ainda está em curso, a mensuração do

período pretérito pode ser constatada:

i) tanto pela via do Relatório Anual de Atividades do Ano de 201632;

ii)  quanto  pela  via  dos  Relatórios  Quadrimestrais  de  Evolução  de

Iniciativas do Ano de 201733, bem como do próprio Relatório Anual deste

mesmo  ano,  ocasião  em,  além  do  Arquivo  de  Texto  elaborado,  foram

idealizados tanto Material em Áudio, quanto em forma Gráfica34.

Este  arcabouço  documental,  além  de  publicizado  na  página  virtual  da

unidade  nos  espaços  mencionados,  foram  oportuna  e  devidamente

comunicados  aos  órgãos  da  Administração  Superior  desta  Instituição,  aí

incluídas  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  a  Subprocuradoria  Geral  de

Planejamento Institucional e a E. Corregedoria-Geral do Ministério Público,

26 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1671. 
27 Como exemplo, confira-se a página virtual relacionada ao material de apoio da ‘Lei de Drogas’,

disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1721.
28 Confira-se, aqui,  os esclarecimentos prestados a título de Diretrizes de Gestão, acessível em:

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669. 
29 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1809.
30 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1861 e

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1862. 
31 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2048. 
32 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf.
33 Acessíveis em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1871. 
34 Acessível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2042. 
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nos termos do quanto previsto pelo artigo 75, inciso X, da LCE 85/199935.

9.1.2 Pastas e Controles facultativos

No  que  diz  respeito  às  Pastas  de  cunho  facultativo,  o  processo  de

reordenação já  mencionado implicou na idealização de diversas  Tabelas

Digitais de Controle que podem ser assim sumarizadas:

I. Tabela  Digital  Controle  de  Atendimentos  e  Consultas.  De  fato,

considerando  que  o  fornecimento  de  subsídios  aos  órgãos  de  execução

figura como importante atribuição do Centro de Apoio, uma das primeiras

providências adotadas pela atual gestão foi a:

i) diagnosticar a natureza e complexidade das consultas que vinham sendo

endereçadas ao Centro de Apoio;

ii) idealizar uma estrutura de categorização destas consultas, inclusive com

o  propósito  de  aferir  quais  eram  as  áreas  e  temas  mais  sensíveis  que

vinham sendo demandadas;

iii) reordenar a atividade de registro destas consultas.

Com efeito, a elaboração desta tarefa de reestruturação permitiu aferir que a

maior  parte  do  esforço  da  unidade  estava  voltado  ao  atendimento  de

consultas de baixíssima complexidade, bem como em relação a temas de

discutível  conteúdo  técnico36.  Neste  cenário,  além  de  um  maior  filtro  de

ingresso das demandas que foi  estabelecido pela atual  gestão, de forma

concomitante, foi aperfeiçoado o sistema de registro de consultas que, nos

dias  atuais,  igualmente  apresenta-se  como  um  arquivo  compartilhado  e

acessível por todos os integrantes do Centro de Apoio via drive institucional.

II. Pasta de Manifestações e respectiva Tabela de Controle. Com efeito,

na  atualidade,  todas  as  manifestações  proferidas  pela  unidade

encontram-se  cadastradas  em  tabela  própria  do  mencionado  drive,

contendo:

35 Cf. Ofícios n. 025, 023 e 024/2018 do CAOPCrim, respectivamente.
36 Reportamo-nos,  aqui,  ao  quanto  restou  devidamente  apresentado  a  todos  os  Membros  do

Ministério  Público  na  webcast  transmitida  em  05  de  julho  de  2016.  Disponível  em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669. 
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i) Numeração respectiva;

ii) Procedimento Administrativo no qual foi exarada;

iii) Informação sobre vinculação com o Plano Setorial de Ação;

iv) Breve descrição do objeto de referência;

v) Informação sobre a área de atuação do Centro de Apoio;

vi) Informação sobre Promotor de Justiça responsável, acompanhado pelo

Assessor de Promotoria que participou do processo de elaboração; e

vi) Data da publicação.

Todos estes documentos possuem uma cópia salva em rede,  em campo

apropriado e, como de praxe, uma cópia assinada da mesma passou a ser

anexada ao respectivo Procedimento Administrativo no Sistema de registros

Pro-MP,  dispensando-se,  com isso,  o  lançamento  manual  em Livro,  nos

termos que no passado era realizado37.

9.1.3 Outras Pastas e Controles digitais desenvolvidos

Figuram ainda como Tabelas de Controle compartilhadas via drive e/ou via

rede entre todos os integrantes do Centro de Apoio:

I. Controle de Distribuição de Tarefas dentro da Equipe;

II. Tabela de Pendências verificadas para Atualização do Site;

III. Tabela de Controle de Contratos de Estágios;

IV. Tabela de lista telefônica de integrantes do Centro de Apoio;

V. Tabela de Controle de Reuniões;

VI. Agenda eletrônica compartilhada de questões administrativas;

VII. Agente eletrônica compartilhada de atividades da unidade.

37 Conforme dispõe o art. 6, §5 do Ato Conjunto n. 02, da PGJ e da CGMP, de 06 de outubro de
2010, que instituiu e regulamentou o Sistema Pro-MP, fica dispensado o lançamento manual em
livros da Promotoria ou Procuradoria de Justiça ou Centros de Apoio Operacional, bem como o
envio  e  a  manutenção  de  cópias  de  atos  cuja  ocorrência  e  teor  tenham  sido  devidamente
lançados no Programa (Redação modificada pelo Ato Conjunto n. 2/2011-PGJ/CGMP)

33



 9.2 Há expedientes avulsos pendentes de autuação e registro?

Não. A partir  do ano de 2018,  inclusive,  um novo fluxo de atividades foi

implantado em relação à documentação que é enviada ao Centro de Apoio,

especialmente por unidades da Administração Superior, via Sistema Jurai.

Para tanto, foi idealizada a utilização de uma plataforma eletrônica acessível

por todos os equipamentos patrimoniados informáticos. Com o propósito de

otimizar a atuação dos integrantes do CAOP desde o primeiro acesso a uma

dada  documentação,  esta  plataforma  amplifica  a  interlocução  dentro  da

Equipe,  permitindo o  direcionamento  das  tarefas  a  serem empreendidas,

com o esclarecimento de dúvidas (inclusive de forma remota) e permite uma

maior objetividade na atuação, minimizando o retrabalho.

 9.3 Em caso positivo  relacione  os respectivos  expedientes,  indicando a

data da sua entrada no CAOP, origem e o seu objeto

Prejudicado.
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 10 ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CAOP

 10.1 Quais são as atividades desempenhadas pelo CAOP?

Tal qual referido, desde maio de 2016, o Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  de  Justiça  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais  vem

pautando suas atividades, iniciativas e projetos a partir daquilo que foi sendo

rotineiramente diagnosticado. Buscando sempre a otimização dos trabalhos

e consciente de seu amplo leque de atuação, todas as atividades do Centro

de Apoio desde então foram estabelecidas a partir de uma prévia análise

criteriosa das prioridades que, por isto, passaram a estar discriminadas no

Plano Setorial de Ação do ano de referência38.

Neste ano de 2018, as 22 Atividades foram classificadas em 08 Iniciativas

Estruturais ou  Funcionais.  Idealizadas  ao  longo  do  mês  de  janeiro,  a

proposta de Plano de Atuação foi disponibilizada a todos os Membros do

Ministério Público paranaense por meio do Informativo n. 36839, tendo sido

finalizado  ainda  no  início  do  mês  de  março,  conforme  comunicações

devidamente  realizadas  à  Administração  Superior  da  Instituição40.  Desde

então  encontra  espaço  específico  no  site  institucional,  especialmente

idealizado por nossa Equipe para fins de possibilitar com que cada membro

do Ministério Público, com atribuições de natureza criminal,  possa balizar

suas  respectivas  iniciativas  locais  naquilo  que,  em caráter  macro,  figura

como uma meta institucional41.

De modo a viabilizar um retrato do quanto restou idealizado para o presente

ano,  compilamos como Anexo  I  deste  Questionário  o  Plano Setorial  de

Ação de 2018.

38 Especificamente a respeito do Plano Setorial de Ação de 2016, confira-se o material disponível
em:  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1872. No tocante
ao Plano Setorial de Ação de 2017, confira-se, por sua vez, o quanto devidamente discriminado
em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1871. 

39 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2044. 
40 Cf. Ofícios n. 24/2018, 25/2018 e 26/2018.
41 Para  acessar  este  espaço,  cf.  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=2082. 
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 11 DINÂMICA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CAOP

 11.1 Quais são e como estas atividades vêm sendo desempenhadas?

Conforme mencionado, todas as atividades que vêm sendo desempenhadas

pelos Membros do Ministério  Público designados para atuar  junto a este

Centro  de  Apoio  Operacional,  além  da  normativa  de  regência  (LCE  n.

85/1999, art. 77 e segs.), tomam por referência os Planos de Ação Setorial

que rotineiramente vêm sendo publicizados desde 1o de junho de 201642.

Até a presente data, 03 foram os Planos Setoriais amplamente divulgados

a  toda  a  classe,  acompanhados  de  formais  expedientes  aos  Órgãos  da

Administração Superior da Instituição:

i) Reformulação do Plano Setorial de Ação do ano de 201643;

ii) Plano Setorial de Ação do ano de 201744; e

iii) Plano Setorial de Ação do ano de 2018.

Ao término de cada ano-civil  foi  devidamente  providenciada a  respectiva

Prestação de Contas das atividades empreendidas, nos moldes do art. 75,

X, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do paraná (LCE 85/99).

De notar-se, ainda, que a partir do ano de 2017 – e como decorrência de

42 Disponíveis em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669.
43 Cumpre ressaltar que o Plano Setorial de Ação apresentado para o ano de 2016 de forma prévia

à chegada dos atuais gestores sofreu alterações também por força da unificação das equipes do
Centro de Apoio nos termos já mencionados. Com efeito, a reestruturação física e de pessoal
resultou da necessidade de implementação de um novo fluxo de trabalho, de divisão de tarefas e
de registros das atividades. Foi assim que, após um detalhado diagnóstico das ações até então
desenvolvidas pela unidade que, em 05 de julho de 2016, foi realizada apresentação, via webcast
com o propósito de divulgar a proposta preliminar de trabalho idealizada pelos novos gestores (cf.
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1696).  Na  ocasião,
toda esta reformulação foi acompanhada das devidas comunicações à Subprocuradoria-Geral de
Justiça  para  Assuntos  de  Planejamento  Institucional  (cf.  Ofício  249/2016,  vinculado  ao
Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.16.003250-7).

44 Com o término do ano de 2016,  quando da apresentação  do Relatório  Anual  de Atividades,
constatou-se que a maior parte das iniciativas propostas no Plano Setorial de Ação então vigente
haviam  sido  integralmente  atingidas,  com  exceção  daquelas  que,  por  sua  própria  natureza,
possuíam caráter contínuo. Foi por isto que, em observância ao previsto pelo art. 26 da Portaria n.
01/2016-SUBPLAN/MPPR e buscando otimizar ainda mais os trabalhos do Centro de Apoio, para
o ano de 2017, foi elaborada uma reformulação estratégica do Plano Setorial de Ação, a qual
restou publicizada por meio do Informativo n. 355, em 15 de fevereiro de 2017. Disponível em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1891.
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uma das iniciativas planejadas no Plano do referido ano – foram idealizados

e realizados Relatórios Individualizados Quadrimestrais de Evolução de

Iniciativas, sempre seguido da mais ampla divulgação das atividades deste

Centro de Apoio. A publicização de todo este material ocorreu em distintos

momentos:

i) a Prestação de Contas das Atividades do CAOPCrim do ano de 2016 foi

feita em 15 de dezembro de 201645;

ii) os Relatórios de Evolução de Iniciativas do 1o quadrimestre de 2017 foram

publicados em 30 de maio de 201746;

iii) os  Relatórios  de Evolução de Iniciativas  do 2o quadrimestre  de  2017

foram divulgados em 26 de setembro de 201747;

iv) os Relatórios de Evolução de Iniciativas do 3o quadrimestre de 2017, por

sua vez, foram publicados em 1º de fevereiro de 201848; e

v) a Prestação de Contas das Atividades do CAOPCrim do ano de 2017 foi

divulgada em 1o de fevereiro de 201849.

Além destas divulgações, todo este material passou a estar disponível em

espaço próprio na página virtual do Centro de Apoio, permitindo resguardar

uma  historicidade  que,  inclusive,  justifica  e  legitima  aquelas  iniciativas  e

45 A Prestação de Contas das Atividades do ano de 2016 foi realizada por meio da publicação do
“Relatório  Anual  de  Atividades”  que  fez  parte  do  Informativo  n.  353.  Disponível  em:
http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=19781&tit=Informativo-
353.

46 Os  Relatórios  de  Evolução  das  Iniciativas  do  Plano  Setorial  de  Ação  do  ano  de  2017,
referentes aos meses de janeiro a abril foram publicizados no Informativo n. 359. Disponível em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1958.

47 Os  Relatórios  de  Evolução  das  Iniciativas  do  Plano  Setorial  de  Ação  do  ano  de  2017,
referentes aos meses de maio a agosto foram publicizados no Informativo n. 364. Disponível em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2016.

48 Os  Relatórios  de  Evolução  das  Iniciativas  do  Plano  Setorial  de  Ação  do  ano  de  2017,
referentes  aos  meses  de  setembro  a  dezembro  foram  publicizados  no  Informativo  n.  368.
Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2044.

49 A Prestação de Contas das Atividades do ano de 2017 foi realizada por meio da publicação do
“Relatório  Anual  de  Atividades”,  tanto  no  Informativo  n,  368  (cf.
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2044),  quando  em
espaço próprio de nossa página virtual, destinado ao arquivo digitalizado e aos áudios contendo
breves comentários acerca de cada uma das Iniciativas que então figuraram no Plano Setorial de
2017.  Disponível  em:  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=2042.
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projetos de natureza contínua50.

Especificamente em relação à dinâmica estabelecida para a realização das

atividades afetas ao Centro de Apoio, importa referir ao fluxo que vem sendo

adotado desde maio de 2016. 

Com efeito,  tendo  sido  diagnosticado que a  segmentação de  atribuições

então existente serviu como um elemento potencializador dos problemas da

ausência de uniformidade na atuação da unidade, os atuais gestores têm

primado pela constante interlocução entre todos os integrantes da Equipe.

Particularmente naquelas demandas identificadas como de natureza macro

e/ou com impacto estadual, adota-se como regra um fluxo de interlocução e

de  análise  que passa,  inevitavelmente,  pelos  três  Promotores  de  Justiça

signatários do presente, bem como pelo Procurador de Justiça Coordenador

da unidade. Com este fluxo objetiva-se o amadurecimento e a densificação

da postura institucional a ser assumida, especialmente quando relacionado

àquelas searas críticas da atuação ministerial, como a do sistema prisional e

político penitenciário paranaense ou mesmo do controle externo da atividade

policial. Da mesma forma, um similar fluxo vem sendo adotado sempre que

surge a necessidade da realização de uma comunicação estratégica a todos

os integrantes da Instituição.

Por  fim,  a  título  exemplificativo,  com o propósito  de  melhor  explicitar  as

atividades que, ao longo dos últimos anos, foram empreendidas, conjunta e

ordenadamente, pelos atuais integrantes deste Centro de Apoio, segue uma

compilação dos documentos já referidos,  envolvendo material  escrito,  em

áudio e, por vezes, acessível em gráficos, cujo exclusivo propósito tem sido

o  de  imprimir  uma  maior  dinamicidade,  transparência  e  participação  às

atividades que são prestadas pela unidade. 

Compilamos  assim,  respectivamente  como  Anexos  II  e  III,  o  Relatório

Anual de Atividades – Ano 2016 e o Relatório Anual de Atividades – Ano

2017,  os  quais,  queremos  crer,  servem  para  bem  exemplificar  a  rotina

central deste Centro de Apoio Operacional.

50 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669. 
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 12 REGISTRO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CAOP

 12.1 De que forma as atividades desempenhadas são registradas?

O registro  de  todas  as  atividades  que  envolvem a  unidade  foi  uma das

providências que passou a ser adotada e aperfeiçoada com a chegada da

presente Equipem a partir de maio de 2016. Malgrado muito já tenha sido

dito nos tópicos anteriores, sumariamos aqui as seguintes ferramentas que

foram implementadas para fins registrais:

i) reordenação e classificação das atividades conforme “áreas” e “subáreas”

de atuação;

ii) registro de reuniões em formato de agendas compartilhadas: agenda de

compromissos institucionais e agenda administrativa;

iii) tabela de controle de deliberações e manifestações;

iv) refinamento do controle de ofícios expedidos e documentos recebidos;

v) criação do controle de distribuição de tarefas internas;

vi) criação do controle de frequência e controle de contatos laborais;

vii) controle de feitos extraprocessuais;

viii) reordenação de feitos extraprocessuais e de fluxo de registro;

ix) controle de reuniões e participação em eventos;

x) reorganização da rede do Centro de Apoio Operacional;

xi)  idealização  e  desenvolvimento  de  um  aplicativo  do  Centro  de  Apoio

Operacional, nos termos já referidos;

xii) intensa e contínua reformulação, revisão e atualização integral de toda a

página institucional do Centro de Apoio Operacional que passou a figurar

como importante ferramenta de atuação, além de servir à transparência e

prestação de contas das atividades da unidade.
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 13 USO DO FLUXO UNIFICADO DE CONSULTAS PELO CAOP

 13.1 O fluxo unificado de Consultas aos CAOPs (referido no Ofício-Circular

nº 05/17/SUBPLAN) vem sendo utilizado?

Muito embora, não raras vezes, a dinâmica das demandas encaminhadas ao

Centro de Apoio assuma feições muito mais complexas do quanto referido

no  Fluxo  Unificado  de  Consultas,  em certa  medida,  representa  ele  uma

parcela da rotina da unidade.

Além de publicizado na página institucional do Centro de Apoio em espaço

próprio51,  nossa  Equipe  optou  por  ladear  este  Fluxo  ao  “Formulário  de

Solicitação de Auxílio  Técnico-Jurídico”,  crendo que desta forma seria

potencializado  seu  conhecimento  pelos  Consulentes.  Afinal,  trata-se  de

espaço que vem funcionando como um facilitador para o encaminhamento

das consultas à unidade.

De  toda  forma,  é  importante  referir  que  as  Consultas  representam,  na

atualidade, apenas uma parcela das Ações constantes no Plano Setorial de

Ação de 2018 do Centro de Apoio Operacional. Com efeito:

i) as Consultas figuram como apenas uma das Atividades da Ação Funcional

afeta à “prestação de subsídio à atuação qualificada”;

ii) além dela, porém, existem outras 21 Atividades relacionadas a três outras

Ações Funcionais e a Ação Estrutural da unidade52.

51 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/contato/?form_id=2.
52 Para uma análise global do quanto referido, confira-se: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2084. 
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 14 REUNIÕES E EVENTOS

 14.1 Há participação em reuniões e eventos relacionados à área de atuação?

Especifique as participações no último semestre

Sim, desde o início da gestão, em maio de 2016, foi assumida uma intensa

participação em reuniões e eventos relacionados à área de atuação, tanto no

âmbito criminal, quanto da execução penal.

O monitoramento destas participações foi, precisamente, um dos principais

argumentos que fizeram com que fosse idealizado pela atual  Equipe um

controle em formato de “agendas compartilhadas”, tanto em relação aos

compromissos institucionais, quanto àqueles que cunho administrativo.

A título exemplificativo foi constatado que:

i)  no  ano de 2016,  entre  maio  e  dezembro,  os  membros signatários  do

presente documento,  de forma individual  ou coletiva,  participaram em  18

eventos, sendo que 06 foram organizados pela própria Equipe53;

ii) no  ano de 2016, entre maio e dezembro, houve a participação em 249

reuniões de trabalho54;

iii) no ano de 2017, por sua vez, foram 13 eventos (sendo 04 organizados

pela própria Equipe) e 281 reuniões de trabalho55;

iv) em  2018,  entre  janeiro  e  março,  já  foram computadas  cerca  de  150

reuniões de trabalho56.

Todo este  volume de atividades fez  com que uma nova reordenação foi

efetuada, no sentido de melhor apresentar o quanto estava em curso. Para

tanto foi reservado um espaço próprio na página institucional do Centro de

Apoio que, concomitantemente:

i)  deu ensejo à criação de um novo e contínuo fluxo das anotações destas

53 Dados disponíveis em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf.
54 Dados disponíveis em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf.
55 Cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2017_Relatorio_final_com_audio_integral1.pdf. 
56 Cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2041. 
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atividades, o qual passou a ser atualizado sempre na virada de cada mês; e

ii)  assumiu  a  feição  de  um  espaço  voltado  à  prestação  de  contas  dos

eventos institucionais,  que passaram a ser registrados acompanhados do

material produzido pela Equipe para uma dada ocasião.

 14.2 As participações nas referidas reuniões e eventos são registradas? De

que forma?

Sim.  As  participações  nas  reuniões  e  nos  eventos  são  devidamente

registrados. Inicialmente, este registro é realizado na agenda compartilhada

da unidade, vinculada ao e-mail funcional dos atuais gestores do CAOP. Na

sequência,  com o propósito  de dar  ampla publicidade às reuniões e aos

eventos,  estas  informações  são  inseridas  em  espaço  próprio  da  página

institucional57.  Eventualmente,  sempre  que  verificada  a  existência  de  um

vínculo  da  referida  reunião,  ou  do  evento,  com uma atividade  do  Plano

Setorial, cria-se um hiperlink  neste próprio registro, fazendo com que reste

claro  tratar-se  de  atividade  empreendida  em  prol  do  planejamento  da

unidade.  Especificamente nos casos de reuniões afetas a procedimentos

que tratem de matérias de natureza sensível e estratégica são elaboradas

“memórias  de  reuniões”,  a  qual  invariavelmente  segue  firmada  por,  ao

menos, um dos Promotores de Justiça, além do servidor responsável pela

minuta da sua redação.

Ao longo de 2017, o  controle dos registros das reuniões  foi  padronizado,

fazendo com que, além desta informação afeta ao eventual vínculo com uma

atividade do Plano Setorial,  figurem nele, igualmente,  algumas  anotações

básicas em formato de ementa, com o propósito de resguardar as principais

questões pautadas e seus respectivos encaminhamentos.

Especificamente no que tange aos  eventos, o novo fluxo adotado fez com

que houvesse uma reordenação de espaço específico da página institucional

que, além de apresentar um breve histórico do mesmo, passou a servir de

repositório do material então utilizado, tanto no que diz respeito aos eventos

organizados  pela  Equipe,  quanto  em  relação  àqueles  cuja  participação

57 Cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2041. 
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decorreu da aceitação de um convite institucional formulado58.

Por  fim,  cumpre ressaltar  que estes  registros servem ainda como  dados

estatísticos aptos a balizar, ao final de cada quadrimestre, a elaboração dos

Relatórios do Fluxo de Evolução de cada atividade do Plano Setorial.

58 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1790 e
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1791. 
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 15 TEMPESTIVIDADE DOS SERVIÇOS

 15.1 Os serviços estão em dia?

Sim. Os serviços da unidade estão em dia. 

Deve ser ressaltado, porém, o enorme fluxo de atividades que vêm sendo

executadas pelo Centro de Apoio, superando em muito, a mera atividade de

fornecimento  de  subsídio  a  título  de  resposta  a  uma  dada  consulta

ministerial. 

De fato, tal qual referido – e, aqui, pôde ser apresentado –, as consultas

efetuadas, no cenário atual, figuram como apenas uma das 22 atividades

nas quais a unidade encontra-se envolvida. Não por outra razão persistem

inúmeros  aprimoramentos  em  prol  da  otimização  e  da  eficiência  na

execução das tarefas diárias da unidade. Até porque, mesmo que fossem

consideradas apenas as consultas endereçadas à unidade, ainda assim os

números  seriam  igualmente  expressivos.  A  título  exemplificativo  foi

constatado que:

i) no ano de 2016, entre maio e dezembro, foram atendidas 897 Consultas

pela Equipe59;

ii) no ano de 2017, por sua vez, foram 893 Consultas60;

iii) em 2018, até a data da finalização deste Questionário, foram computadas

314 Consultas.

 15.2 Em caso negativo, especifique.

Prejudicado.

59 Dados disponíveis em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2016_Relatorio_anual.pdf.
60 Cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/2017_Relatorio_final_com_audio_integral1.pdf. 
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 16 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 16.1 Outras considerações finais que entender oportunas e/ou relevantes

Tal  qual  procuramos expor ao longo deste Questionário,  a concepção de

uma atuação planejada tem servido como viga mestra para as atividades de

nossa Equipe desde o início da atual gestão, em 2016.

Neste sentido, mais do que um mero apego à forma, pode-se dizer que esta

intransigente dependência derivou de diversos fatores que merecem, neste

espaço, ser ao menos pontuados:

I. Nos reportamos, inicialmente, à  fase de diagnóstico das demandas da

unidade, ainda no final do primeiro semestre de 2016. Já naquela ocasião

buscava-se aferir quais das atividades então entregues ao Centro de Apoio

efetivamente atendiam ao previsto pela normativa interna (LCE 85/99, art.

75).

Ademais,  sendo  então  senso  comum  referir-se  que  o  fornecimento  de

subsídios  seria a principal frente da unidade, buscou-se averiguar em que

medida  esta  demanda  justificaria  estruturalmente  o  órgão,  sob  as

perspectivas  de  eficácia  e  eficiência.  Foi  assim  que,  através  de  iniciais

levantamentos  pôde  ser  evidenciada  a  necessidade  de  uma  drástica

mudança, o que foi prontamente exposto a todos os membros da Instituição

em evento já referido61;

II. Num  segundo  momento,  merece  resgate  a  já  mencionada fase  das

reordenações administrativa e procedimental  que, a nosso sentir, ainda

persiste em curso.

Sob  a  perspectiva  administrativa,  esta  fase  esteve  compreendida  pela

deflagração  da  contínua  preocupação  com  a  formação  de  uma  Equipe

sólida,  competente  e  que  esteja  apta  a  identificar  espaços  de

aperfeiçoamento  da  rotina  funcional  da  unidade.  Inúmeras  foram  as

atividades  afetas  a  esta  frente,  envolvendo  desde  a  depuração  (e

61 Referimo-nos uma vez mais ao quanto restou apresentado na webcast de 05.07.2016. Disponível
em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669. 
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enxugamento)  de  recursos  humanos,  criteriosos  processos  seletivos,

redistribuição  de  tarefas,  capacitação  e  orientação  funcional  constante,

criação  de  espaços  rotineiros  de  diálogos,  além  do  estabelecimento  de

fluxos  de  atividade  em  prol  da  otimização  e  respeito  às  características

individuais de cada integrante da Equipe.

Já sob a perspectiva procedimental, esta reordenação vem envolvendo um

desafio perene de estabelecer um fluxo de atividades que permita entregar

organização em feitos que são geridos por “muitas mãos”, seja pela opção

por  um  compartilhamento  quase  integral  das  tarefas  entre  todos  os

integrantes, seja pela dinâmica das provocações endereçadas ao Centro de

Apoio,  que ora são remetidas por  atores externos da Instituição,  ora por

órgãos de execução e, muito frequentemente, pela Administração Superior

do Ministério Público paranaense. Precisamente com o propósito de ter os

feitos da unidade devidamente ‘mapeados’ é que uma recente reordenação

dos procedimentos fez com que, na atualidade, já seja possível verificar uma

quase integral vinculação estratégica de cada feito com o Plano Setorial de

Ação  em  vigor,  inclusive  buscando  visualiza-lo  em  formato  gráfico

especialmente utilizado para fins organizacionais62.

Ambas  estas  perspectivas,  portanto,  exigiriam  que  fosse  adotada  uma

atuação  planejada,  sob  pena  da  unidade  persistir  atendendo  de  forma

desarticulada as demandas que a ela são endereçadas.

III. Por fim, merece menção a fase propriamente funcional da unidade que,

embora tenha sido deflagrada ainda no final do ano de 201663, somente no

início de 2018 ganhou efetiva concretude, viabilizando uma agir ministerial

que tinha sido diagnosticado ainda ao término do primeiro ano de gestão.

Com  efeito,  durante  o  amadurecimento  daquela  fase  de  diagnóstico  de

demandas da unidade foi possível verificar um vácuo na atuação ministerial

sob a perspectiva  macro,  ou  seja,  a  presença de problemas comuns de

62 Confira-se, aqui, o mapa de uso interno constante em https://mm.tt/1048330910?t=2TYn2Yl5rP,
via função Play.

63 Referimo-nos, neste aspecto, à Deliberação n. 148/2016, então encaminhada à E. Procuradoria-
Geral de Justiça. Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Delib_148_2016.pdf.
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âmbito estadual também afetos às áreas criminal e de execução penal. São

problemas que, tal qual se identificou, não vinham sendo tratados de forma

ordenada e sistematizada pela Instituição64. 

Enfim, o que este diagnóstico evidenciaria foi que, ao lado daquela atuação

voltada  ao  fornecimento  de  subsídios,  existiam  relevantíssimas  frentes

macro  que,  igualmente,  demandavam  uma  atuação  ministerial.  Esta

identificação faria  com que,  a  partir  de então,  o  rumo das atividades do

Centro  de  Apoio  –  ao  menos  sob  a  perspectiva  do  monitoramento  das

políticas públicas estaduais na área criminal – assumisse novos contornos,

exigindo  uma  organização  e  ordenação  que  somente  uma  atuação

estratégica e planejada seria capaz de assumir.  Mais concretamente, isto

seria evidenciado no Plano Setorial de Ação de 2017 da unidade que, por

meio  de  sua  Atividade  3.1,  em  diversas  frentes  de  atuação  buscou

“consolidar à existência de funções ministeriais afetas à tutela de segurança

pública”65. 

Este  é  o  cenário  no  qual  foi  gestado  o  que,  a  partir  da  Resolução  n.º

550/2018 PGJ/MPPR66, viria a chamar-se Grupo de Atuação Especializada

em  Segurança  Pública  (GAESP),  cujas  atribuições  foram  entregues

cumulativamente aos atuais integrantes deste Centro de Apoio, signatários

desta Parte inicial do presente Questionário.

A partir de um ligeiro acréscimo na estrutura de pessoal67, a criação deste

órgão  fez  com  que  uma  nova  reestruturação  fosse  necessária.  E  isto,

inclusive, pela opção em adotar um planejamento que estivesse pautado em

“projetos de atuação”, com objetivos e metas bem delineados, dotados de

atividades  previamente  definidas,  de  modo  a  possibilitar  a  contínua

mensuração de sua efetividade.  Na atualidade, estes projetos podem ser

integralmente consultados e acompanhados no espaço específico do site

64 Quiçá o melhor dos exemplos aqui refira-se ao grave problema prisional paranaense, que possui
1/3 da sua população carcerária indevidamente custodiada em diversas delegacias de polícia do
Estado.

65 Cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1850
66 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucao_550_2018_GAESP.pdf. 
67 Conforme já referido, até o momento, este acréscimo consistiu na lotação de 01 Assessor de

Promotoria e 01 Assistente de Promotoria.
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institucional idealizado para tanto68. 

As características destes Projetos, previamente comunicados e consultados

à  classe69,  podem  ser  verificadas  em  detalhes  Plano  dos  Projetos  de

Atuação do GAESP que, por brevidade, restou inserido neste Questionário

como Anexo IV.

Enfim, pautando-se nesta forma planejada de atuar,  os atuais integrantes

deste  Centro  de  Apoio  Operacional  puderam  efetivamente  identificar  as

enormes potencialidades de um órgão auxiliar que, não poucas vezes, tem

sua  identidade  e  âmbito  de  incidência  de  atuação  intensamente

questionados pelo Ministério Público.

Curitiba, 27 de abril de 2018

CLÁUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES

Procurador de Justiça

ALEXEY CHOI CARUNCHO

Promotor de Justiça

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK
GLITZ

Promotor de Justiça

RAQUEL JULIANA FÜLLE

Promotora de Justiça

68 Cf. http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2081. 
69 Referimo-nos, aqui, ao Informativo n. 371 de 19 de março de 2018.
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PLANO SETORIAL DE AÇÃO 2018
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Coordenação Geral

Cláudio Rubino Zuan Esteves
Procurador de Justiça/MPPR

Apoio às Promotorias do Júri

Paulo Sergio Markowicz de Lima
Promotor de Justiça/MPPR

Liane Maria Vaz Daniel
Assessora de Promotoria DAS-5

Apoio às Promotorias Criminais e de Execuções Penais

Alexey Choi Caruncho
Promotor de Justiça/MPPR

André Tiago Pasternak Glitz
Promotor de Justiça/MPPR

Raquel Juliana Fülle 
Promotor de Justiça/MPPR

Amanda Caroline Nocera
Estagiária de Graduação

Ana Carolina Malucelli Bohaczuk
Estagiária de Pós-graduação

Ana Paula Moreira
Assessora de Promotoria DAS-5

André Andrade Piccolim

Assessor de Promotoria DAS-5

Bruno Henrique Campos Alvez
Estagiário de Ensino Médio

Donizete de Arruda Gordiano
Assessor de Promotoria DAS-4

Jana Caroline Farias Melo
Estagiária de Pós-graduação

Kenny Robert Lui Bettio
Assessor de Promotoria DAS-5

Laienny Zardo
Estagiária de Pós-graduação

Liz Ayanne Kurahashi
Assessora de Promotoria DAS-5

Thalita Moreira Guedes

Assessora de Promotoria DAS-4

Coordenação e Execução dos Trabalhos

Alexey Choi Caruncho (Coord.)

Ana Paula Moreira

Joseli Aparecida F. de Souza
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APRESENTAÇÃO

Nos  termos  dos  artigos  17  e  19,  inciso  IV,  da  Resolução  n.

997/201070 da Procuradoria-Geral de Justiça, compete, também, aos Centros de Apoio

Operacionais, apresentar, durante cada exercício, planos setoriais de ação, de forma a

planejar o conjunto de atividades programadas, representadas por projetos e atividades

funcionais  que  contemplem  os  desdobramentos  do  plano  estratégico  do  Ministério

Público do Estado do Paraná.

Neste  cenário  normativo,  este  Centro  de  Apoio  realizou  uma

revisão  estratégica  dos  Planos  Setoriais  de  Ação  implementados  pela  unidade  nos

últimos anos71, tendo sido possível identificar:

i) que várias das iniciativas traçadas por esta Equipe para os

anos de 2016 e 2017 já foram integralmente atingidas; 

ii) que  há  iniciativas  que,  em certa  medida,  indicam para  a

necessidade de uma reordenação, aglutinação e/ou revisão na sua categorização; 

iii) que,  ao  longo  do  último  ano,  foi  possível  identificar  a

existência de relevantes demandas que, em princípio, não encontrariam uma imediata

subsunção em nenhuma das categorias de iniciativas já traçadas, o que, nesta medida,

dificuldade a transparência das atividades desta unidade; e

iv) que, principalmente, ao longo deste período, foi igualmente

possível  identificar  a  necessidade  de  uma  categorização  destas  iniciativas  também

conforme seu grau de prioridade, sob pena de inviabilizar um atendimento eficaz que

possa ser efetuado pela Equipe desta unidade ao longo do ano de 2018.

Diante destas considerações iniciais, bem como da necessidade

de traçar metas bem delineadas para este novo exercício, é que se elaborou a proposta

do “Plano Setorial de Ação – 2018”72 deste Centro de Apoio Operacional, o qual passa

a  ser  apresentado  neste  documento,  submetendo-o  à  apreciação  dos  membros  do

Ministério Público do Estado do Paraná.

70 Disponível  em:
http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/subplan/gempar/Resolucao_PGJ_0997_2010_
atualizado-23-02-2011.pdf

71 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669.
72 Disponível em: https://www.mindmeister.com/1021039456?t=PPwaAStTQr.
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AÇÃO ESTRUTURAL

Manter a qualidade estrutural da unidade

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

INICIATIVA 1 |  Alinhamento da unidade

Atividade 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.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.1

INICIATIVA 2 | Transparência da unidade

Atividade 2.1:

• Monitorar qualitativamente a produtividade.

Indicador(es):

• Pesquisa anual de opinião;

• Testes seletivos criteriosos;

• Manifestações finalísticas e tempestivas em procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.1
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Atividade 2.2:

• Monitorar quantitativamente 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).

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.1

Atividade 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).

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 2.1 e 2.2
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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

Atividade 3.1:

• Aperfeiçoar continuamente o conteúdo da página virtual.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Funcionalidades idealizadas;

• Atualizações realizadas.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.3

Atividade 3.2:

• Aperfeiçoar as funcionalidades do aplicativo.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Funcionalidades idealizadas;

• Atualizações realizadas;

• Movimentações de procedimento.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.3
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Atividade 3.3:

• Elaborar Informativos de “Atualizações”.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Períodos de idealização;

• Períodos de execução.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.2

Atividade 3.4:

• Elaborar Informativos de “Estudos de casos”.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Períodos de idealização;

• Períodos de execução.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.2

Atividade 3.5

• Subsidiar consultas qualificadas.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Períodos de categorização e registro;

• Períodos de execução;

• Quantitativo de consultas;

• Diagnóstico periódico de consultas.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.1
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Atividade 3.6:

• Organizar grupos de trabalho temáticos.

Indicador(es):

• Períodos de idealização e organização;

• Períodos de execução;

• Encontros do Grupo de Trabalho.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Articulação  entre  unidades  de  distintos  setores  ministeriais  (Promotorias,

Procuradorias, Coordenadoria de Recursos, Setor de Crimes de Prefeitos etc)

com foco na uniformização da atuação criminal.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 1.4
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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

Atividade 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.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 3.3

Atividade 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.
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POTENCIAL PROJETO DE ATUAÇÃO VINCULADO À INICIATIVA 4:

• Nome do Projeto:

Qualificação, padronização e compartilhamento de dados político-criminais.

• Meta específica: 

Fomentar  a  padronização,  qualificação  e  o  compartilhamento  dos  dados

político-criminais estaduais;

• Prazo: 

Atuação com prazo indeterminado, por envolver instâncias externas;

• Âmbito territorial: 

Projeto local com reflexos estaduais;

• Indicador(es): 

- Reuniões intersetoriais;

- Reuniões interinstitucionais;

- Movimentações de procedimentos;

- Relatórios de análise de projeto.

• Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

Iniciativa(s): 3.1 e 3.3

INICIATIVA 5 | Acompanhamento da política criminal nacional

Atividade 5.1:

• Acompanhar estratégias nacionais de política criminal.

Indicador(es):

• Reuniões interinstitucionais;

• Movimentações de procedimento.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 3.4
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Atividade 5.2:

• Acompanhar propostas legislativas de política criminal.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Estudos legislativos e normativos;

• Períodos de idealização de estudos;

• Períodos de execução de estudos;

• Movimentações de procedimentos.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 3.4
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AÇÃO FUNCIONAL

Subsidiar a atuação persecutória

Meta: Subsidiar a efetividade dos órgãos de execução

INICIATIVA 6 | Aperfeiçoamento da atividade persecutória

Atividade 6.1:

• Desenvolver propostas metodológicas investigatórias especializadas. 

Indicador(es):

• Encontros de trabalho;

• Reuniões institucionais;

• Reuniões interinstitucionais;

• Movimentações de procedimento;

• Períodos de idealização e execução.

POTENCIAL PROJETO DE ATUAÇÃO VINCULADO À INICIATIVA 6, ATIVIDADE

6.1:

• Nome do Projeto:

Qualificação, racionalização e efetividade da atuação investigatória.

• Meta específica: 

Proporcionar  instrumentos  em  prol  da  qualificação,  racionalização  e

efetividade da atuação investigatória;

• Prazo: 

Atuação a ser desenvolvida em 05 fases projetadas;

- 1ª fase: Investigação nos crimes contra a vida;

- 2ª fase: Investigação nos crimes contra a administração pública;
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- 3ª fase: Investigação nos crimes contra o patrimônio e porte de armas;

- 4ª fase: Investigação nos crimes sexuais; 

- 5ª fase: Investigação nos crimes de tráfico de drogas.

• Âmbito territorial: 

Projeto regional, com reflexos estaduais.

• Indicador(es): 

- Reuniões intersetoriais;

- Reuniões interinstitucionais;

- Movimentações de procedimentos;

- Relatórios de análise de projeto.

• Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

Iniciativa(s): 4.1

Atividade 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.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 4.1
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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

Atividade 7.1:

• Subsidiar a atuação preventiva no âmbito prisional. 

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Períodos de idealização;

• Períodos de execução;

• Movimentações de procedimento;

• Informativos prisionais.

Fases:

• 1ª fase: Elaboração de projeto;

• 2ª  fase:  Reestruturação  e  Automatização  da  Tabela  de  Capacidade

Excedente;

• 3ª  fase:  Desenvolvimento  de  “Informativos  Prisionais  Individualizados”  em

fase experimental;

• 4ª fase: Generalização da atividade.

Objetivo Funcional da Atividade:

• Proposta de apresentação de subsídios às Promotorias de Justiça para uma

atuação preventiva em relação às carceragens em situação crítica.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 5.1 e 5.2
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Atividade 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 Procedimentais;

• Relatórios estaduais de judicialização.

Fases:

• 1ª fase: Reestruturação da Tabela de Controle;

• 2ª fase: Desenvolvimento de rotina de trabalho de acompanhamento;

• 3ª fase: Desenvolvimento de “Informativos Procedimentais Individualizados”;

• 4ª  fase:  Elaboração  de  Relatórios  parciais  do  cenário  estadual  de

judicializações.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 5.2

INICIATIVA 8  |  Monitoramento  da  política  estadual  prisional  e  de  execução

penal

Objetivo Funcional da Iniciativa: 

• Acompanhamento  contínuo  da  efetividade das  diversas frentes  de política

estadual de execução penal.

Atividade 8.1:

• Monitorar a política estadual de remoção e transferência de presos.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;
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• Movimentações de procedimento.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 5.1

Atividade 8.2:

• Monitorar a política estadual do regime semiaberto.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimento.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 5.1

Atividade 8.3:

• Monitorar a política estadual da monitoração eletrônica.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimento.

Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

• Iniciativa(s): 5.1 e 5.2

Atividade 8.4:

• Monitorar atividades de fomento à reinserção social.

Indicador(es):

• Reuniões procedimentais;

• Movimentações de procedimento.

Potenciais da Atividade:

• Acompanhamento das atividades do Grupo de Monitoramento e Fiscalização

do Sistema Carcerário do Estado do Paraná (GMF/PR);

• Acompanhamento das atividades de fomento aos Conselhos da Comunidade.
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POTENCIAL PROJETO DE ATUAÇÃO VINCULADO À INICIATIVA 8:

• Nome do Projeto:

Monitoramento  da  construção  de  unidades  penitenciárias  no  Estado  do

Paraná.

• Meta específica: 

Aferição  dos  reais  circunstâncias  relacionadas  à  construção  das  unidades

penitenciárias do estado do Paraná;

• Prazo: 

A aferir após fases iniciais de diagnóstico documental;

• Âmbito territorial: 

Projeto estadual;

• Indicadores:

- Reuniões institucionais;

- Reuniões interinstitucionais;

- Movimentações de procedimentos;

- Relatórios de análise de projeto.

• Vínculo com Iniciativas do Plano Setorial de Ação 2017:

Iniciativa(s): 5.1 e 5.2

68



ANEXO II

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016
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RELATÓRIO ANUAL DE

ATIVIDADES – 2016

(Art. 75, X, da LC nº 85/99)

Curitiba

2016
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Coordenação geral:

Cláudio Rubino Zuan Esteves (Procurador de Justiça/MPPR)

Membros:

Alexey Choi Caruncho (Promotor de Justiça/MPPR)

André Tiago Pasternak Glitz (Promotor de Justiça/MPPR)

Paulo Sergio Markowicz de Lima (Promotor de Justiça/MPPR)

Raquel Juliana Fülle (Promotora de Justiça/MPPR)

Equipe de apoio técnico:

Ana Luíza Dannenhauer Zunino Ana Paula Hoffmann dos Santos

Ana Paula Moreira Carolina Sella de Almeida

Caroline Franco de Oliveira Donizete de Arruda Gordiano

Fernanda Muniz Beni Gabriela Buss Lagos

Kenny Robert Lui Bettio Liz Ayanne Kurahashi

Luiz Fernando Pedruco Thalita Moreira Guedes

Coordenação e Execução dos Trabalhos:

Alexey Choi Caruncho (Coord.)

Ana Luíza Dannenhauer Zunino

Ana Paula Moreira

Liz Ayanne Kurahashi
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APRESENTAÇÃO

Nos termos  do  artigo  75,  inciso  X,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.  85/1999,

compete aos Centros  de Apoio  Operacional  “apresentar  ao Procurador-Geral  de Justiça

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

artigo 26 da Portaria n.º 01/2016 da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de

Planejamento  Institucional  que,  “ao  término  dos  exercícios  de  2016  e  de  2017,  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, tendo sido uma das Propostas de Iniciativas traçadas pela

Equipe desta unidade – nos termos em que foi institucionalmente divulgada em 05 de julho

de  201673 –,  aquela  de  efetuar  uma  “Prestação  de  contas  anual  específica  ao  público

interno” (Iniciativa  8.3),  nos  servimos  do  presente  expediente  para  trazer  a  público  o

“Relatório Anual de Atividades – 2016” do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

Criminais, do Júri e de Execuções Penais.

Para  tanto,  sem  embargo  da  existência  de  outras  atividades  que  foram

desenvolvidas durante o ano e que foram igualmente registradas, esta Prestação de Contas

se  atém,  essencialmente,  àquelas  vinculadas  aos  Projetos  e  Iniciativas  decorrentes  do

Plano Setorial  de Ação proposto para o biênio 2016 e 2017, nos termos em que restou

revisado e reformulado em julho do presente ano.

Espera-se que,  desta forma, esta unidade possa estar  contribuindo para ofertar

esclarecimentos que, em última análise, nada mais pretendem do que uma cada vez maior

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

aperfeiçoamento institucional na seara penal.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

73 Esta  apresentação  pode  ser  conferida  em:  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=1669. 
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1.  ATIVIDADE  DE  DIAGNÓSTICO  DA  POTENCIALIDADE  DA  NATUREZA  DAS

DEMANDAS

1.1  e  1.2  Levantamento  de  distribuição  de  atividades  entre  os  integrantes  e

Mensuração de atividades empreendidas por integrante

Atividades: 
Diagnosticar o fluxo de trabalho da equipe
Diagnosticar as demandas em curso na unidade
Status: 
Finalizado em junho
Resultado alcançado:
Redistribuição  de  fluxo  de trabalho  e  de  demandas,  com alinhamento  e  incremento  de
articulação da Equipe

1.3 Identificação da viabilidade da conjugação de espaço físico único para a unidade

Atividade: 
Diagnosticar a estrutura física de ambas as sedes do CAOP
Status:
Finalizado em novembro
Resultado alcançado:
Concentração de espaço físico único, com redução de custos institucionais

1.4  Levantamento estatístico de demandas em curso quando da assunção da nova

equipe

Atividades: 
Diagnosticar as demandas em curso na unidade
Identificação de demandas mais recorrentes
Status: 
Finalizado em junho
Resultado alcançado:
Identificação e redistribuição de prioridades na unidade
Otimização do fluxo de trabalho
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1.5 Alinhamento da Equipe

Atividade:
Identificar a possibilidade e necessidade de implantação de novo fluxo de trabalho
Identificar a possibilidade e necessidade de articulação dentro da Equipe 
Status: 
Finalizado em junho
Resultado alcançado:
Redesenho  da  perspectiva  das  atividades  da  unidade:  definição  de  prioridades  para  a
unidade, identificação dos limites da atuação a ser empreendida pela unidade, etc.
Término da setorização de Equipes, como regra, entre as áreas atendidas pela unidade
Implantação de novo formato de atendimento ao público interno

2. ATIVIDADE DE AFERIÇÃO DO ESPAÇO DE ATUAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Categorização e aglutinação de demandas conforme temas comuns

Objetivos: 
Racionalizar iniciativas ordinárias da unidade
Reorientar atividades da unidade para demandas prioritárias
Possibilitar atuação em iniciativas planejadas
Status:
Finalizado em agosto

2.2 Imprimir uniformidade de atuação em relação às demandas

Objetivos:
Otimizar a intervenção e atuação da unidade
Reorientar atividades da unidade para demandas prioritárias
Status:
Atividade contínua a partir de agosto

2.3 Verificar a expressão macro relacionada às demandas em curso

Objetivos:
Racionalizar iniciativas ordinárias da unidade
Reorientar atividades da unidade para demandas prioritárias
Possibilitar atuação em iniciativas planejadas
Status: 
Atividade contínua a partir de agosto
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3. ATIVIDADES DE REFORMULAÇÃO NO FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS

3.1 Reformulação dos informativos

Objetivos:
Elaboração de Informativos de Estudos de Caso
Reformulação dos Informativos de Atualização
Status: 
Atividade contínua a partir de julho
Algumas das atividades desenvolvidas: 
Dando continuidade a um trabalho desenvolvido em outros anos, o fazendo, porém, nos
termos da proposta apresentada no Plano Setorial de Ação, no decorrer do Ano de 2016, foi
elaborado um total de 15 (quinze) Informativos, os quais, após o envio aos Membros da
Instituição (via e-mail funcional), foram disponibilizados e categorizados na página virtual do
Centro de Apoio.
Ciente da inúmera quantidade de comunicações oficiais, propositalmente, desde junho de
2016, a atual Equipe tem procurado limitar este envio a, no máximo, dois Informativos ao
mês, um de natureza de Atualização, outro voltado a Estudo de casos.

3.2 Reestruturação e Revisão do Site

Objetivos:
Revisão e Atualização integral do conteúdo do site
Categorização do conteúdo
Reorganização para facilitar e otimizar o acesso ao conteúdo
Inclusão  de  espaço  destinado  à  transparência  e  acompanhamento  da  evolução  de
atingimento das metas e gestão do Centro de Apoio.
Status: 
Reestruturação e revisão finalizadas em outubro
Atividade contínua de atualização a partir de outubro
Algumas das atividades desenvolvidas: 
A fim de atender a uma das iniciativas traçadas no Plano Setorial de Ação, a página virtual
do Centro de Apoio foi  completamente reestruturada.  O novo formato,  idealizado com o
objetivo primordial de otimizar o acesso de seu conteúdo, passou a contar com um ambiente
mais dinâmico,  atrativo  e,  essencialmente,  planejado para que continue crescendo e se
aperfeiçoando.
Além de oferecer novas áreas e recursos, todo o material de apoio disponibilizado na página
passou  por  um  criterioso  processo  de  revisão,  atualização  e  anotação,  tendo  sido
subdividido em temas indutivamente relacionados às atividades-fim da seara criminal.
Visando garantir transparência em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela
Equipe  deste  Centro  de  Apoio,  criou-se  um  espaço  exclusivamente  destinado  à
apresentação dos Projetos e Iniciativas, do Calendário de Reuniões e foi efetuada uma nova
organização  do espaço  de  Eventos,  permitindo  a  navegação  das  notícias,  documentos,
vídeos  e  fotos,  bem  como  o  acesso  de  informações  relacionadas  àquelas  atividades
diretamente vinculadas aos principais Procedimentos Administrativos instaurados por esta
unidade para o monitoramento de uma dada iniciativa.
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3.3  Reorientação  no  Fluxo  de  Atendimento  às  Consultas  das  Promotorias  e

Procuradorias de Justiça

Objetivos:
Direcionamento e objetivação das consultas
Categorização e uniformização no registro das consultas
Identificação da natureza e complexidade das consultas
Monitoramento estatístico das consultas para aferir  e definir prioridades para atuação da
própria unidade de apoio
Status: 
Atividade contínua a partir de junho
Levantamento estatístico:

Consultas pelo CAOP por solicitação dos membros do MPPR e de outros Estados74

Ano Criminais Júri Execuções Penais Total

2015 450 93 869 1412

2016 456 71 370 897

Aferição da Equipe em relação às atividades de Consulta:
Este  inicial  diagnóstico,  o  fluxo  de  atendimento  de  Consultas  implantado  e  o
acompanhamento pessoal feito pelos Promotores de Justiça da Equipe dos atendimentos
que vêm sendo prestados desde o 2o semestre de 2016 permitiu verificar que:
i)  a  atividade de Consulta pode assumir  a condição de atividade residual  do Centro de
Apoio, especialmente diante do espaço para atividades de maior complexidade e efetiva
potencialidade de contribuição às atividades-fim;
ii) a categorização das Consultas permitiu identificar a existência de um número elevado de
atendimentos de baixa complexidade, situações que vinham implicando numa atuação da
Equipe de mera destinatária de cópia de feitos e/ou pesquisas que, invariavelmente, ainda
não teria passado por uma filtragem inicial da unidade de origem;
iii)  a  reordenação  do  fluxo  de  atendimento  das  Consultas,  que  passou  a  ser  feito
pessoalmente pelos Promotores de Justiça da Equipe, permitiu uma maior objetivação da
atividade a ser realizada, resguardando-a para situação de média ou grave complexidade;
iv)  toda  esta  reordenação  da  atividade  viabilizou  espaço  para  atuações  de  natureza
planejada.

74 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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3.4  Fomento  à  articulação  entre  Promotorias,  Procuradorias,  Coordenadorias  e

Setores do Ministério Público com atribuições criminais

Objetivos: 
Fomento ao desenvolvimento de ferramenta de controle para feitos de maior expressão
Organização de reuniões temáticas de trabalho entre unidades (Promotorias, Procuradorias,
Coordenadoria de Recursos, Setor de Crimes de Prefeitos), com foco na uniformização da
atuação
Desenvolvimento  de  ferramenta  que  potencialize  a  interlocução  e  registro  das posições
ministeriais  (ex.:  Fórum  de  discussão  permanente  no  site;  Espaço  no  site  para
desenvolvimento e fomento de teses institucionais)
Status: 
Atividade que teve início a partir de novembro

Algumas das atividades desenvolvidas: 
i) Evento promovido pelo Centro de Apoio:
1º Encontro das Oficinas para o Desenvolvimento de Protocolos de Investigação: Com
o  propósito  de  aprimorar  as  atividades  de  investigação  desenvolvidas  pelo  Ministério
Público, foi realizado, nos dias 1º e 2 de dezembro, o primeiro encontro do ciclo de oficinas
“Desenvolvimento de Protocolos de Investigação”. A atividade ocorreu na sede Associação
Paranaense  do Ministério  Público  (APMP)  e  reuniu  membros com atuação  nos Gaecos
(Grupos  de  Atuação  Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado),  Gepatrias  (Grupos
Especializados  na  Proteção  do  Patrimônio  Público  e  no  Combate  à  Improbidade
Administrativa), Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e de
Proteção  ao  Patrimônio  Público,  Núcleo  de  Inteligência  e  Núcleos  institucionais  de
investigação com atuação junto ao Tribunal de Justiça.
Trata-se  do  primeiro  de  quatro  encontros,  ao  final  dos  quais  se  pretende  obter  a
padronização e a qualificação da aplicação dos métodos de produção de provas, além de
fomentar a realização de investigações financeiras. Os documentos produzidos terão caráter
orientador  e  não  vinculativo,  respeitada  a  independência  funcional  dos  membros  da
Instituição no exercício de suas atribuições.

ii) Levantamento de dados de segurança pública  e  situação carcerária  a  título  de
subsídio aos órgãos de execução de segundo grau: realizados a partir de provocação da
Procuradora de Justiça Dra. Mônica Louise de Azevedo,  durante participação de ambiente
conciliatório do Tribunal de Justiça relacionado às ações civis públicas do sistema prisional.
Na  ocasião,  referido  levantamento  pautou-se  sobre  dados  da  segurança  pública  e  do
sistema carcerário da comarca de Ampére e localidades vizinhas do mesmo porte (MPPR-
0046.16.084905-8).
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4.  ATIVIDADES  DE  ACOMPANHAMENTO  DA  EXECUÇÃO  DE  POLÍTICAS  DE

SEGURANÇA PÚBLICA

4.1 Fomento à efetiva implementação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI)  pelo

Estado

Objetivos:
Fomentar o estabelecimento de um fluxo de atividades pelo Gabinete de Gestão Integrada
Assumir  protagonismo  no  espaço  de  discussão  das  políticas  de  segurança  pública  no
Estado
Concretizar  o  compartilhamento  de  dados  interinstitucionais  e  a  integração  de sistemas
informatizados
Status: 
Atividades em curso desde julho
Algumas atividades desenvolvidas:
i)  Realizações de reuniões interinstitucionais e institucionais com setores estratégicos da
Secretaria  Estadual  de  Segurança  Pública,  CELEPAR,  Comando  e  Departamentos  da
Polícia Militar e Delegacia Geral de Polícia Civil;
ii) Instauração de procedimento administrativo (MPPR-0046.16.099521-6), com o objetivo de
fomentar a efetiva implementação do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública
estadual criado pelo Decreto Estadual nº 1192/2011. Além das diversas reuniões realizadas
para fortalecer o referido espaço, em data recente (12/12/2016) foi oficiado ao Secretário
Estadual de Segurança solicitando o imediato cumprimento da normativa estadual.

4.2 Realização de diagnóstico dos dados de segurança pública

Objetivos:
Aferir a estrutura de cada setor do Estado (existente, prevista e ideal)
Aferir dados estatísticos de ocorrências, inquéritos e denúncias conforme localidade
Aferir dados estatísticos de delegacias, batalhões, corporações conforme localidade
Realizar cruzamentos que indiquem diagnósticos mais precisos
Definir estratégias de inteligência para aperfeiçoar a otimização das estruturas
Definir  estratégia  institucional  para  resolução  dos  gargalos,  considerando  os  dados  das
Promotorias
Status: 
Atividades em curso desde julho

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i)  Instauração  de  Procedimento  Administrativo  (MPPR-0046.16.057863-2),  voltado  à
requalificação da atuação institucional na área criminal através da obtenção de dados da
Secretaria Estadual da Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil  para subsidiar o
exercício da atividade-fim dos órgãos de execução do Ministério Público. Na atualidade, os
dados referentes ao quadro de pessoal das Polícias Civil e Militar já foram obtidos, sendo

78



adquiridas ainda informações junto ao Tribunal de Constas do Estado. O objetivo agora tem
sido o de acessar o sistema de registro de atividades cartorárias da Polícia Civil.

ii)  Instauração  de  Procedimento  Administrativo (MPPR-0046.16.117805-1),  com  o
objetivo de apresentar à Procuradoria-Geral de Justiça proposta para o aperfeiçoamento das
atividades-fim do Ministério Público na  tutela difusa da Segurança Pública e no âmbito
do Controle Externo da Atividade Policial. Referido encaminhamento, fruto de um denso
estudo  desta  equipe  (que  tomou  por  base  perspectiva  teórica  e  pragmática),  foi
encaminhado à Procuradoria-Geral para análise da proposta em 02/12/2016. 

iii) Eventos promovido pelo Centro de Apoio: 

Mesa de Trabalho durante Evento: Segurança Pública e Ministério Público: Em parceria
com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), a Secretaria da Segurança
Pública e Administração Penitenciária do Estado (SESP-PR) e a Fundação Escola do MPPR
(FEMPAR), o CAOP promoveu, no dia 19 de agosto de 2016, durante o evento “Segurança
Pública  e  Ministério  Público”,  Mesa  de  Trabalho  especificamente  voltada  a  fomentar  o
protagonismo e a atuação estratégica do Ministério Público do Paraná na área da segurança
pública, utilizando-se de uma política institucional específica. A exposição da referida Mesa
de Trabalho pode ser conferida na Parte 5 do site institucional relacionado ao evento75.

Gerenciamento de Crises: Unidades Prisionais:  Promovido pelo Centro de Apoio,  em
parceria com o CEAF e com a Polícia Militar do Estado do Paraná, a reunião de trabalho de
01.11.2016 focou na temática afeta à atuação do Ministério Público durante as situações de
Gerenciamento de Crises. O objetivo foi o de viabilizar a elaboração de um Protocolo de
Atuação aos membros do Ministério Público do Estado do Paraná, em casos de situações
críticas  em  estabelecimentos  prisionais  do  Estado,  sobretudo  nos  casos  que  envolvam
rebeliões. A ênfase dos trabalhos esteve em propiciar um espaço voltado a fornecer uma
maior segurança na atuação, tanto sob a perspectiva teórica, quanto técnica e doutrinária,
além de propiciar uma integração e compreensão da atuação dos diversos atores envolvidos
nestas situações de crise, garantindo-se deste modo que a atuação estatal se dê da forma
mais técnica e eficaz possível, sem colocar em risco à segurança pessoal do Membro do
Ministério Público. A exposição da referida Reunião de Trabalho pode ser conferida no site
institucional relacionado ao evento76, tendo sido elaborado ainda um Protocolo de Atuação
disponibilizado aos Membros.

iv) Eventos com participação do Centro de Apoio:

Encontro  de  Empresários  Supermercadistas:  A  Associação  Paranaense  de
Supermercados  (APRAS)  promoveu  no  dia  22.11.2016  o  II  Encontro  de  Empresários
Supermercadistas, com os tema “Segurança: direito de todos”. O Encontro teve por objetivo
discutir  a segurança dos cidadãos paranaenses,  especialmente aqueles que diariamente
frequentam os supermercados e o comércio do Paraná, diante de recentes acontecimentos
na Região Metropolitana de Curitiba, dando indicativos da ausência de uma pronta resposta
do poder público. O Promotor de Justiça  Alexey Choi Caruncho, atuante neste Centro de
Apoio, participou do evento na qualidade de palestrante.

75 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692
76 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1812
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4.3  Acompanhamento  e  fornecimento  de  subsídios  em  processos  legislativos  de

políticas criminais

Objetivos:  
Desenvolvimento de metodologia de provocação e incentivo institucional à apresentação de
subsídios em processos legislativos vinculados às atividades-fim na seara criminal;
Compilação e organização das contribuições institucionais aos projetos de lei de natureza
criminal.
Status: 
Atividades em curso desde julho

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Contribuição do MPPR ao Projeto de Reforma do Código de Processo Penal
Em razão de provocação chegada ao Ministério Público do Estado do Paraná, no sentido de
apresentar sugestões ao texto do Projeto de Lei n. 8.045/2010 do Senado Federal que trata
da “Reforma do Código de Processo Penal”, e dada a importância da matéria, a equipe do
Centro de Apoio elaborou uma compilação dos assuntos tratados no projeto original, nas
emendas  apresentadas  e  nas  proposições  apensadas,  selecionando-os  a  partir  das
principais demandas registradas junto aos procedimentos desta unidade de apoio, no intuito
de que este material organizado pudesse viabilizar uma contribuição pontual e célere aos
Membros da Instituição. O material, ao final produzido, foi enviado aos Membros por meio
dos e-mails  institucionais e disponibilizado em nossa página virtual, no formato de e-book,
sendo  oficializada,  ainda,  comunicação  oficial  à  Comissão  processante  na  Câmara  dos
Deputados.

ii) Contribuição do MPPR no Projeto do Decreto Presidencial de Indulto Natalino
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), anualmente, encaminha
ao Ministério da Justiça e Cidadania, proposta do Decreto Presidencial de Indulto Natalino,
que serve de base à redação final do Decreto Presidencial. Neste ano de 2016, o Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná  foi  instado  a  colaborar  na  elaboração  do  referido  ato
normativo. Por tal motivo, este Centro de Apoio, com base no Decreto Presidencial de 2015,
encaminhou  aos  Membros  da  Instituição  solicitação  d  apresentação  de  sugestões  de
alterações ou de nova redação no texto de lei. Concomitantemente, foi realizado trabalho
pela  Equipe  desta  unidade,  cuja  compilação  final  resultou  num trabalho  de  pesquisa  e
revisão do material  inicialmente  enviado,  o  qual  gerou  e-book disponibilizado em nossa
página virtual e encaminhado como resposta àquela provocação institucional oficial.
iii)  Contribuição do MPPR no Projeto do Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de
Crimes: Durante  o  III  Encontro  de Coordenadores  e  Assessores dos Centros  de Apoio
Criminais dos Ministérios Públicos Estaduais, realizado na cidade de São Luís/MA, dentre as
várias frentes acompanhadas pela Equipe deste Centro de Apoio, foram efetuadas tratativas
com a Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do
Espírito Santo, no sentido de elaborar uma Apreciação Jurídica ao Projeto de Lei do Senado
n.º  65/2016,  que  pretende  criar  o  “Ato  Nacional  dos  Direitos  das  Vítimas  de  Crimes”.
Tratando-se de Projeto de Lei cuja matéria vincula-se com uma das Iniciativas traçadas no
Plano Setorial de Ação 2016-2017 e, atualmente, encontrando-se em análise pela Comissão
de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania  do  Senado  Federal,  foi  dado  início  a  trabalho  de
intensa  pesquisa  pela  Equipe  deste  Centro  de  Apoio.  O  produto  deste  trabalho  foi
disponibilizado ao Membros da Instituição para fins de colher sugestões e críticas voltadas à
elaboração de um documento definitivo. Ultrapassado o prazo de resposta, o material foi
finalizado em formato e-book, sendo disponibilizado em nossa página virtual e, finalmente,
sendo  remetido  àquela  Casa  no  intuito  de,  oficialmente,  apresentar  a  contribuição  do
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Ministério Público do Estado do Paraná ao referido Projeto de Lei.
iv) Eventos com participação do Centro de Apoio:
Seminário  de  debates  sobre  o  novo CPP:  Foi  realizado  em 17.10.2016,  na sede  da
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, um Seminário
que teve por objetivo debater e destacar inovações do Novo Código de Processo Penal,
contando  com  a  participação  de  Membros  e  Servidores  do  Ministério  Público,  Poder
Judiciário, Advocacia, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública e Estudantes de
Direito.  Organizado  pelo  Ministério  Público  daquele  Estado  e  pela  Escola  Superior  do
Ministério Público (ESMP/MA), o Evento contou com a participação dos coordenadores dos
CAOP Criminais de todo o país, tendo o Promotor de Justiça Alexey Choi Caruncho, atuante
deste Centro de Apoio, representado o CAOP/MPPR.

Debate sobre o Projeto de Lei n. 4.850/2016:  A Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei nº 4.850/2016, que "estabelece medidas contra a corrupção e
demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes
públicos", durante Audiência Pública realizada no dia 20.10.2016, recebeu na condição de
palestrantes convidados os Promotores de Justiça  André  Tiago Pasternak Glitz,  atuante
deste Centro de Apoio, e  Fábio André Guaragni  (Assessoria de Gabinete da PGJ/MPPR),
para fins de apresentarem subsídios voltados à contribuição do referido texto legislativo.

5. ATIVIDADES PARA SUBSIDIAR O APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE MINISTERIAL

INVESTIGATÓRIA

5.1  Desenvolver  espaço  de  interlocução  para  o  aperfeiçoamento  na  investigação

criminal

Objetivos:
Desenvolvimento de oficinas de aperfeiçoamento na investigação criminal
Definir  parâmetros: i)  na  aplicação  dos  principais  meios  de  coleta  de  provas  em
investigações presididas pelo Ministério Público do Estado do Paraná; e ii) na execução de
investigações financeiras. 
Justificativa:
Através de um método construtivo (formato de  Ciclos de Oficinas) estabelecer-se-ão tais
parâmetros  por  meio  de dois  protocolos,  a  serem construídos,  portanto,  em dois  ciclos
distintos.
O primeiro ciclo e o primeiro protocolo dizem respeito à aplicação dos meios tradicionais de
produção  probatória  (oitivas  de  testemunhas,  interrogatórios  de  investigados,  buscas  e
apreensões,  reconhecimentos)  e  aos chamados  instrumentos  especiais  de investigação,
aplicados  aos  casos  das  denominadas  emergências  investigativas  ou  “estados  de
necessidade da investigação”, como as interceptações telefônicas, afastamento de sigilo de
dados,  colaboração  processual,  dentre  outros  especialmente  previstos  pela  legislação
brasileira. O segundo ciclo e o segundo protocolo apresentarão os fundamentos, objetivos e
métodos de uma investigação financeira, de acordo com a realidade brasileira e institucional
do Ministério Público do Estado do Paraná. Serão particularmente abordadas as duas fases
de uma investigação financeira: a fase de coleta de informações e sua fase de análise. O
objetivo será o de aglutinar em dois documentos os resultados das discussões em torno de
tais temas, como produto de um debate que associe alguns aspectos teóricos com a prática
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desenvolvida  e  aplicada  em setores  especializados  do  Ministério  Público  e  por  experts
convidados  de  outros  órgãos.  Por  fim,  agrega-se  ainda  o  propósito  de  promover  a
aproximação dos diversos setores do Ministério Público do Estado do Paraná encarregados
mais  diretamente  da  direção  de  investigações  que  digam  respeito  a  ilícitos
praticados por organizações criminosas ou por agentes públicos em desfavor do patrimônio
público, com o propósito de dar os primeiros passos para a criação de uma metodologia que
– além de algo padronizada – contemple a interlocução da persecução penal com a de
improbidade administrativa, permitindo a utilização de ferramentas e instrumentos de áreas
distintas  envolvidas  numa  mesma  investigação,  bem  como  a  definição  de  estratégia
conjunta de atuação.
Status: 
Primeiro ciclo iniciado em dezembro

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Eventos promovidos pelo Centro de Apoio:
1º Encontro das Oficinas para o Desenvolvimento de Protocolos de Investigação: Com
o  propósito  de  aprimorar  as  atividades  de  investigação  desenvolvidas  pelo  Ministério
Público, foi realizado, nos dias 1º e 2 de dezembro, o primeiro encontro do ciclo de oficinas
“Desenvolvimento de Protocolos de Investigação”. A atividade ocorreu na sede Associação
Paranaense  do Ministério  Público  (APMP)  e  reuniu  membros com atuação  nos Gaecos
(Grupos  de  Atuação  Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado),  Gepatrias  (Grupos
Especializados  na  Proteção  do  Patrimônio  Público  e  no  Combate  à  Improbidade
Administrativa), Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e de
Proteção  ao  Patrimônio  Público,  Núcleo  de  Inteligência  e  Núcleos  institucionais  de
investigação com atuação junto ao Tribunal de Justiça.
Trata-se  do  primeiro  de  quatro  encontros,  ao  final  dos  quais  se  pretende  obter  a
padronização e a qualificação da aplicação dos métodos de produção de provas, além de
fomentar a realização de investigações financeiras. Os documentos produzidos terão caráter
orientador  e  não  vinculativo,  respeitada  a  independência  funcional  dos  membros  da
Instituição no exercício de suas atribuições.
ii) Eventos com participação do Centro de Apoio:
Encontro Internacional de Prevenção e Combate à Tortura e Maus Tratos no Sistema
de Justiça Criminal: A tortura no Sistema de Justiça Criminal e as perspectivas de atuação
das  profissões  jurídicas  no  seu  enfrentamento  nortearam  os  debates  do  Encontro
Internacional  “Prevenção  e  Combate  à  Tortura  e  Maus  Tratos  no  Sistema  de  Justiça
Criminal”. O  evento,  realizado  nos  dias  5  e  6  de  dezembro,  no  Auditório  da  OAB
Paraná,  foi  organizado  pelas  Comissões  da  Advocacia  Criminal  e  de  Defesa  dos
Direitos Humanos da OAB Paraná,  pela  União  Internacional  dos  Juízes  de  Língua
Portuguesa (UIJLP), pela International Bar Association (IBAHRI) e pela Associação de
Prevenção à Tortura (APT). Dentre outras, a programação trouxe discussões relacionadas
aos  desafios  da  implantação  das  Audiências  de  Custódia,  tendo  contado  com  a
participação do Promotor de Justiça Alexey Choi Caruncho, atuante deste Centro de
Apoio,  e  o  material  de sua  exposição  pode ser  conferido  no site  institucional  no
espaço deste evento77.

77 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1841
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5.2 Subsidiar a otimização na investigação ministerial a partir do diagnóstico referido
no item 4.2

Objetivos: 
Subsidiar a otimização na investigação ministerial a partir do diagnóstico referido no item
4.2.
Status:
Atividades em curso desde julho
Algumas das atividades desenvolvidas: 
i) Reuniões interinstitucionais e institucionais
Realizações  de  reuniões  interinstitucionais  e  institucionais  com  setores  estratégicos  da
Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando e Departamentos da Polícia Militar e
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, no intuito de
desenvolver ferramenta própria que permita o planejamento das intervenções ministeriais de
natureza criminal.
ii) Levantamento de dados de segurança pública e situação carcerária: realizados a
partir de provocação das seguintes Promotorias de justiça do Estado:

Promotorias de Justiça atendidas Procedimentos Administrativos

Telêmaco Borba MPPR-0046.15.100124-8

Assis Chateaubriand MPPR-0046.16.111435-3

Ampére e região MPPR-0046.16.084905-8

Almirante Tamandaré MPPR-0046.16.084905-8

6. ATIVIDADES PARA SUBSIDIAR O APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE MINISTERIAL

INSTRUTÓRIA

6.1 Subsidiar o processo de implantação do depoimento sem dano

Objetivos: 
Subsidiar o processo de implantação do depoimento sem dano
Status: 
1a Etapa: Finalizado em agosto
2a Etapa: Finalizada ao longo do segundo semestre

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Evento com participação deste Centro de Apoio:

Experiências  paranaenses  de  escuta  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  ou
testemunhas  de  crimes:  Em  21.11.2016  foi  realizado  o  Seminário  “Experiências
paranaenses de escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes”, na
sede do Ministério Público do Paraná. Voltado a integrantes do Ministério Público estadual,
Magistrados, Defensores Públicos, Advogados, Delegados de Polícia, Técnicos do Tribunal
de Justiça e da Polícia Civil, Conselheiros tutelares e de direitos da criança e do adolescente
e Gestores públicos, o Evento teve como objetivo promover a reflexão sobre a necessidade
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da  coleta  diferenciada  da  prova  criminal,  na  perspectiva  do  cuidado  e  do  respeito  às
crianças e aos adolescentes,  tendo contado com  a participação do Promotor de Justiça
André Tiago Pasternak Glitz,  atuante deste Centro de Apoio, sendo que o vídeo de sua
contribuição pode ser conferido no site institucional78.

6.2  Subsidiar  a  reformulação  da  normativa  estadual  afeta  à  destinação  dos  bens

apreendidos

Objetivos:
Subsidiar a reformulação da normativa estadual afeta à destinação dos bens apreendidos.
Status: 
Finalizado em setembro
Algumas atividades desenvolvidas:
Trata-se de iniciativa que fez com que o Centro de Apoio participasse de inúmeras tratativas
interinstitucionais  e  institucionais,  tendo  sido  iniciada  ainda  durante  processo  anterior  à
modificação da Equipe.  A iniciativa  foi  finalizada por  meio  da formalização de Instrução
Normativa Conjunta n.º 01/2016 firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a
Corregedoria-Geral  de Justiça  do Estado do Paraná,  o Ministério  Público  do Estado do
Paraná, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, a Secretaria de
Segurança  Pública  do  Estado  do  Paraná  e  o  Departamento  de  Trânsito  do  Estado  do
Paraná sendo que o documento final pode ser acessado a partir de link disponibilizado em
espaço reservado do nosso site79.

6.3 Fomentar a efetividade, eficácia e eficiência da ação penal

Objetivos:
Propiciar espaço de discussão relacionado à efetividade e eficácia da intervenção ministerial
criminal
Identificação de iniciativas aptas a imprimir um maior protagonismo dos interesses da vítima
na persecução penal 
Atuação  em  prol  de  implementação  de  ferramentas  que  busquem  maior  eficiência  na
atuação ministerial e da própria justiça criminal
Status:
Atividades em curso desde agosto

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Evento promovido pelo Centro de Apoio: 

Mesas  de  Trabalho  durante  Evento:  Segurança  Pública  e  Ministério  Público:  Em
parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), a Secretaria da
Segurança  Pública  e  Administração  Penitenciária  do  Estado  (SESP-PR)  e  a  Fundação
Escola do MPPR (FEMPAR), o CAOP promoveu, no dia 19 de agosto de 2016, durante o
evento “Segurança Pública e Ministério Público”, duas Mesas de Trabalho especificamente
voltadas  a  propiciar  um espaço  de  aprimoramento  da  atuação  ministerial  nos  aspectos
concernentes aos problemas relacionados à segurança pública, proporcionando a oferta de
subsidies para a reflexão sobre os potenciais da intervenção do Ministério Público, de forma
a otimizá-la e, gradativamente, obter resultados positivos e uniformes na atuação. Ademais,

78  Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1826
79  Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1789
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identificando-se que todo este aprimoramento  passa, inevitavelmente, pela forma como o
Direito  encontra-se  positivado,  mostrou-se  fundamental a  existência  de  um  espaço  de
debate temático a respeito da correlação entre a obrigatoriedade da ação penal pública e a
efetividade do sistema de justiça, como uma discussão de fundo necessária de um cenário
cada vez mais negocial  que envolve  a Instituição, projetando,  assim, uma atividade que
coaduna-se, inclusive, com uma das ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro para o ano de 2016. A exposição das referidas Mesas de Trabalho
pode ser conferida nas Partes 3, 4 e 5 do site institucional relacionado ao evento80.

ii) Evento com participação do Centro de Apoio:

Seminário: Eficácia da Persecução Penal em face ao  Princípio  da Obrigatoriedade:
Nos dias 15 e 16 de setembro, ocorreu no auditório do Conselho da Justiça Federal (CJF),
em  Brasília/DF um Seminário  como  produto  da Ação 7/2016 da Estratégia  Nacional  de
Combate  à  Corrupção e  à  Lavagem de  Dinheiro  (ENCCLA). Os Promotores  de Justiça
André  Tiago  Pasternak  Glitz e  Raquel  Juliana  Fülle,  atuantes  neste  Centro  de  Apoio,
participaram do evento, tendo identificado na ocasião a potencialidade e a importância de
uma mais intensa participação do Ministério Público do Estado do Paraná naquele espaço.

iii)  Contribuição do MPPR no Projeto do Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de
Crimes: Tal qual referido no item 4.3, iii, a partir de tratativas da Equipe deste Centro de
Apoio, ao longo do segundo semestre, foi efetuada uma Apreciação Jurídica ao Projeto de
Lei do Senado n.º 65/2016, que pretende criar o “Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de
Crimes”. Tratando-se de Projeto de Lei  cuja matéria vincula-se com uma das Iniciativas
traçadas  no  Plano  Setorial  de  Ação  e,  atualmente,  encontrando-se  em  análise  pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, foi dado início a trabalho
de intensa pesquisa, cujo resultado final, após o período de disponibilização de sugestões e
críticas  pelos  Membros  da  Instituição,  foi  finalizado  em  formato  e-book,  sendo
disponibilizado em nossa página virtual e, finalmente, sendo remetido ao Senado Federal no
intuito  de,  oficialmente,  apresentar uma contribuição do Ministério  Público do Estado do
Paraná ao referido Projeto de Lei. A pretensão essencial desta contribuição, portanto, não foi
outra senão a de fomentar uma iniciativa voltada  a  imprimir um maior protagonismo dos
interesses da vítima na persecução penal.

iv) Contribuição do Centro de Apoio das discussões afetas à proposta de implantação
de  videoconferência  durante  a  instrução  processual:  por  meio  do  Procedimento
Administrativo  MPPR-0046.16.081945-7,  a  equipe  deste  Centro  de  Apoio  participou
ativamente com o fornecimento de subsídios para fins de fomentar a viabilidade e eventual
regulamentação da implantação da prática de atos processuais penais através do sistema
de  videoconferência  no  Estado  do  Paraná.  No  presente  momento  aguarda-se  para
apreciação  da  versão  final  da  proposta  do  ato  normativo  a  ser  encaminhado  pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

80 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692
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7. ATIVIDADES PARA SUBSIDIAR O APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE MINISTERIAL

EXECUTÓRIA PENAL

7.1 Realização de diagnóstico carcerário global

Objetivos:
Realização de diagnóstico do número de presos no sistema e número vagas
Realização de diagnóstico do número de presos em unidades prisionais de delegacias de 
polícia;
Realização de diagnóstico relacionado aos dados orçamentários do setor
Realização de diagnóstico dos dados das condições estruturais das unidades
Levantamento da deficiência de vagas em unidades e agentes penitenciários
Levantamento de dados de feitos executórios penais pendentes de apreciação
Levantamento de dados de ações civis públicas e interdições administrativas em curso
Levantamento de dados relacionados às remoções e transferências
Identificação de sistemas de controle de informações disponíveis no Estado do Paraná no
setor
Status:
Atividades finalizadas em agosto

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Reuniões interinstitucionais e institucionais
Realizações  de  inúmeras  reuniões  interinstitucionais  e  institucionais  com  setores
estratégicos,  em  especial,  com  a  Secretaria  Estadual  de  Segurança  Pública,  o
Departamento  Penitenciário  do  Estado  do  Paraná,  com  a  Assessoria  de  Gabinete  da
Procuradoria-Geral de Justiça, o Setor de Recursos Cíveis do Ministério Público do Estado
do  Paraná  e  com  a  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de  Planejamento
Institucional,  no  intuito  de  desenvolver  metodologia  que  permitisse  a  realização  de  um
planejamento  para  as  intervenções  ministeriais  nesta  seara,  sob  a  perspectiva  macro,
viabilizando as atividades relacionadas à Iniciativa 7.2

ii) Reordenação e reautuação de feitos relacionados ao tema
Durante o diagnóstico efetuado, foi identificada a existência de inúmeros feitos em curso
e/ou  arquivados  junto  a  esta  unidade,  cujas  informações,  imediata  ou  mediatamente,
possuem vínculo com as atividades que vinham sendo empreendidas para fins da adoção
de  uma  postura  institucional  uniforme  e  organizada.  Neste  sentido,  foi  elaborado  um
processo de reordenação e nova autuação destes inúmeros feitos, tendo sido adotado o
sistema da criação e registro de apensos a um único feito principal, o qual, na atualidade,
contêm aquelas informações mais direcionadas à politica estatal.

7.2 Subsidiar informações em prol de uma gradativa redução de presos em unidades

prisionais de Delegacias

Objetivos:
Compilação e organização de dados
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Elaboração de proposta de uma atuação ministerial uniforme e global a ser submetida às
Promotorias de Justiça
Encaminhamento da proposta finalizada para início das tratativas institucionais
Organização de reuniões regionais em prol da uniformidade de atuação ministerial
Elaboração de Protocolo de Atuação Ministerial para situações críticas
Compilação de dados de distintas naturezas para fins de subsidiar uma atuação ministerial 
macro, a partir da intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça
Status:
Atividades iniciadas em junho

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Reuniões interinstitucionais e institucionais

Realizações  de  inúmeras  reuniões  interinstitucionais  e  institucionais  com  setores
estratégicos,  em  especial,  com  a  Secretaria  Estadual  de  Segurança  Pública,  o
Departamento  Penitenciário  do  Estado  do  Paraná,  com  a  Assessoria  de  Gabinete  da
Procuradoria-Geral de Justiça, o Setor de Recursos Cíveis do Ministério Público do Estado
do  Paraná  e  com  a  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de  Planejamento
Institucional,  no intuito  de identificar  as diversas frentes de intervenção ministerial  nesta
área. Digna de nota, ainda, a presença semanal do Centro de Apoio, com a Promotora de
Justiça  Raquel Juliana Fülle,  nas reuniões da Cotransp e Contransp Estadual, buscando
monitorar a movimentação relacionada à transferência e remoção de presos de unidades
prisionais de delegacias de polícia.

iI) Eventos promovidos pelo Centro de Apoio: 

Mesas  de  Trabalho  durante  Evento:  Segurança  Pública  e  Ministério  Público:  Em
parceria  com  o  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento  Funcional  (CEAF),  as  diversas
instâncias ministeriais envolvidas com a questão prisional e o Conselho Nacional de Política
Criminal e  Penitenciária do Ministério da Justiça, em 19.08.2016, foi realizada a  Mesa de
Trabalho intitulada  “Unidades Prisionais em Delegacias e  Ministério Público”, ocorrida  na
Sede da Instituição, oportunidade em que restou verificado que a ausência de uma proposta
única,  concentrada  e  continua  no  enfrentamento  do  problema,  inevitavelmente,  estaria
olvidando-se da percepção macro da política estatal  nesta área. Na ocasião, foi elaborada
uma minuta de enunciados que, posteriormente, viria a ser submetida à apreciação de todos
os Membros do Ministério Público no sentido de estabelecer algumas diretrizes básicas a
serem adotadas a título de postura institucional. A exposição da referida Mesa de Trabalho
pode ser conferida na Parte 1 do site institucional relacionado ao evento81, no qual também
pode ser localizado o documento referente às “Diretrizes de Atuação Planejada”, documento
que restaria, finalmente, aprovado.

Otimização eletrônica dos incidentes de execução penal:  fundamentos,  métodos e
resultados:  O Centro de Apoio,  em parceria com o CEAF, promoveu em 18.11.2016,  o
Encontro de Trabalho intitulado “Otimização eletrônica dos incidentes de execução penal:
fundamentos,  métodos  e  resultados”,  a  fim  de  debater  o  assunto  a  partir  de  palestras
promovidas por membros do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A pretensão foi, ainda, de apresentar
detalhes do sistema aos membros, servidores e estagiários do Ministério Público da área da
execução penal, capacitando-os para os impactos causados pela sua aplicação no processo
eletrônico junto ao PROJUDI na área da execução penal.  A exposição deste Encontro de
Trabalho pode ser conferida no site institucional relacionado ao evento82.

81 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1692
82 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1827

87



7.3  Acompanhamento  das  propostas  estatais  em  prol  da  otimização  do  sistema

prisional

Objetivos:
Acompanhamento e protagonismo nos trabalhos do Grupo de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e no Projeto Cidadania nos Presídios
Fomentar a integralidade do compartilhamento de dados na área
Fomentar  a  implementação  do  Cadastro  Único  de  Pessoas  Privadas  de  Liberdade  da
Unidade Penal (CadUPL) no âmbito estadual
Fomento ao fortalecimento dos Conselhos da Comunidade dos municípios do Paraná
Status:
Atividades iniciadas em junho

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Reuniões interinstitucionais e institucionais

Realização de inúmeras reuniões interinstitucionais com setores estratégicos, em especial,
no que diz respeito ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e no
Projeto Cidadania nos Presídios, bem como àquelas com o Departamento Penitenciário do
Estado do Paraná e a CELEPAR, no sentido de identificar as diversas frentes de intervenção
ministerial nesta seara. 

ii) Eventos promovidos pelo Centro de Apoio:

Otimização eletrônica dos incidentes de execução penal:  fundamentos,  métodos e
resultados:  O Centro de Apoio,  em parceria com o CEAF, promoveu em 18.11.2016,  o
Encontro de Trabalho intitulado “Otimização eletrônica dos incidentes de execução penal:
fundamentos,  métodos  e  resultados”,  a  fim  de  debater  o  assunto  a  partir  de  palestras
promovidas por membros do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A pretensão foi, ainda, de apresentar
detalhes do sistema aos membros, servidores e estagiários do Ministério Público da área da
execução penal, capacitando-os para os impactos causados pela sua aplicação no processo
eletrônico junto ao PROJUDI na área da execução penal.  A exposição deste Encontro de
Trabalho pode ser conferida no site institucional relacionado ao evento83.

iii) Eventos com participação deste Centro de Apoio:

II  Encontro  de  Execução  Penal:  A Vara  de  Execuções  Penais  e  Corregedoria  dos
Presídios  de Francisco Beltrão/Paraná,  em parceria  com a 3ª  Promotoria  de Justiça  de
Francisco Beltrão e o Centro Sulamericano de Ensino Superior (CESUL), realizou no dia 25
de agosto de 2016 o "II Encontro de Execução Penal". O evento teve por objetivo debater
temas de relevância da execução penal junto as Universidades, Faculdades e sociedade.
Na ocasião, o Promotor de Justiça Alexey Choi Caruncho, atuante deste Centro de Apoio,
palestrou a respeito do tema “Sistema Prisional, Método Apac e Ressocialização: Desafios e
Responsabilidades”,  sendo que o material  de  sua exposição  pode ser  conferido no site
institucional84.

VI Encontro Nacional do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial:
Nos dias 20 e 21 de setembro foram realizados, em Brasília/DF, o VII Encontro Nacional do
Ministério  Público  do  Sistema  Prisional  (ENSP)  e  o  VI  Encontro  Nacional  do  Ministério
Público  do  Controle  Externo  da  Atividade  Polícia  (ENCEAP).  Os  encontros  foram
promovidos pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e

83 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1827

84 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1825
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Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP). Durante os
dois dias, foram realizadas palestras e debates acerca dos principais temas relacionados à
atuação da comissão. O Centro de Apoio se fez presente com o Promotor de Justiça André
Tiago Pasternak Glitz, sendo que suas principais observações podem ser conferidas no site
institucional no espaço reservado para este evento85.

V Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade do Paraná: O “V Encontro Estadual
de  Conselhos  da  Comunidade  do  Paraná,  com  o  tema:  Profissionalizar:  É  tempo  de
construir bases para o trabalho”, bem como da IV Capacitação Estadual dos Conselhos da
Comunidade do Paraná", ocorreram em Maringá, nos dias 27 e 28 de outubro de 2016, e
foram promovidos pela Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná e
pelo Conselho da Comunidade de Execuções Penais da Comarca de Maringá, com o apoio
do Ministério Público do Estado do Paraná e da Corregedoria-Geral da Justiça do TJ-PR. O
Encontro  teve  como  objetivos  congregar,  fortalecer  e  capacitar  os  Conselheiros  da
Comunidade do Estado, tornando-os aptos a atuar com competência e ética em um contesto
de  consolidação  do  processo  de  reestruturação,  regularização  e  profissionalização  dos
Conselhos da Comunidade do Estado, tendo  contado com  a participação do Promotor de
Justiça Alexey Choi Caruncho, atuante deste Centro de Apoio. O material de sua exposição
pode ser conferido no site institucional no espaço deste evento86.

I  Seminário  Nacional  de  Experiências  Interdisciplinares  de  Reinserção  Social:
Realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2016, na Universidade Estadual do Oeste
do Paraná – Campus de Francisco Beltrão, o evento teve como tema "A reinserção social
dos apenados e a política de execução penal". O principal objetivo do evento foi contribuir
com discussões e debates para a efetivação de políticas públicas, relacionadas à proteção e
à assistência dos apenados e seus familiares e o papel dos Patronatos no desenvolvimento
de tais ações. O Centro de Apoio contribuiu com o evento, tendo o Promotor de Justiça
Alexey Choi Caruncho apresentado palestra cujo material utilizado pode ser conferido no
site institucional no espaço deste evento87.

II  Encontro  Paranaense  de  Desinstitucionalização  e  Práticas  para  o  Cuidado  em
Liberdade:  Nos dias  23 a  25 de novembro foi  realizado o  1º  Encontro  Paranaense de
Desinstitucionalização e Práticas para o Cuidado em Liberdade, na Universidade Federal do
Paraná. O evento marcou a articulação de diferentes pessoas e Instituições em torno de um
objetivo comum: Fortalecimento da Política de Saúde Mental no Paraná. O tema deste 1º
Encontro  Estadual  contemplou  pautas  que  vinham  sendo  discutidas  em  Seminários
regionais por diversos coletivos, militantes da reforma psiquiátrica, associações, instituições
de  ensino,  profissionais  e  gestores  da  saúde  que  superaram  a  fragmentação  e  se
articularam  para  potencializar  suas  ações  e  aspirações. O  objetivo  da  integração  das
iniciativas foi proporcionar diferentes abordagens para o tema, produzindo e promovendo
conhecimentos  que favoreçam as articulações de rede e o fortalecimento da defesa do
cuidado em liberdade, políticas públicas para crianças e adolescentes, reinserção social e
economia solidária. Com foco na política pública afeta às medidas de segurança, os Centros
de Apoio Operacionais Criminal e de Proteção à Saúde Pública estiveram no evento com os
Promotores  de  Justiça  Alexey  Choi  Caruncho e  Andréia  Cristina  Bagatin.  O  material
relacionado à contribuição desta unidade que foi apresentada na ocasião pode ser conferida
no site institucional no espaço deste evento88.

III  Encontro  Nacional  dos  Coordenadores  dos  CAOPs  Criminais:  Em  17.10.2016,
Membros  de  vários  Ministérios  Públicos  Estaduais  se  reuniram  no  III  Encontro  de
Coordenadores  e  Assessores  dos  Centros  de  Apoio  Criminais  dos  Ministérios  Públicos

85 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1810

86 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1813

87 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1832

88 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1835
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Estaduais. O evento foi realizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado do Maranhão, em São Luís. Na reunião, foram discutidos temas como
audiência de custódia, súmula vinculante, diagnóstico do sistema prisional brasileiro, regime
aberto e saída temporária com monitoramento eletrônico e tráfico privilegiado. O Centro de
Apoio se fez presente com o Promotor de Justiça  Alexey Choi Caruncho, sendo que suas
principais observações podem ser conferidas no site institucional no espaço reservado para
este evento89.

8.  ATIVIDADES RELACIONADAS AO APERFEIÇOAMENTO MINISTERIAL EM PROL

DA  UNIFORMIZAÇÃO,  IMPESSOALIDADE  E  FORTALECIMENTO  DA  POSIÇÃO

INSTITUCIONAL

8.1 Assumir protagonismo e contínuo acompanhamento de atividades no âmbito da

ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro)

Objetivos: 
Assumir protagonismo e contínuo acompanhamento de atividades no âmbito da ENCCLA
(Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro).
Status:
Atividades iniciadas em setembro

Algumas das atividades desenvolvidas: 

i) Eventos com participação deste Centro de Apoio:

Seminário: Eficácia da Persecução Penal em face ao  Princípio  da Obrigatoriedade:
Nos dias 15 e 16 de setembro, ocorreu no auditório do Conselho da Justiça Federal (CJF),
em  Brasília/DF um Seminário  como  produto  da Ação 7/2016 da Estratégia  Nacional  de
Combate  à  Corrupção e  à  Lavagem de  Dinheiro  (ENCCLA). Os Promotores  de Justiça
André  Tiago  Pasternak  Glitz e  Raquel  Juliana  Fülle,  atuantes  neste  Centro  de  Apoio,
participaram do evento, tendo identificado na ocasião a potencialidade e a importância de
uma mais intensa participação do Ministério Público do Estado do Paraná naquele espaço.

14ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro: A 14ª Reunião Plenária ocorreu entre os dias 28 de novembro e 02 de dezembro,
em Natal/RN, oportunidade em que foram apresentados os Resultados obtidos a partir das
Ações traçadas no ano de 2016, tendo sido debatidas e estruturadas as Ações propostas
para o enfrentamento desses crimes em 2017.  As 11 Ações definidas pelos mais de 70
órgãos que atuam coordenadamente, estão distribuídas em dois eixos delimitados: sendo o
primeiro deles essencialmente afeto ao Combate à corrupção e o segundo à Lavagem de
dinheiro. O Centro de Apoio Operacional esteve presente e inscreveu-se como Colaborador
das Ações de n. 07 e 11 para o Ano de 2017, estando voltadas, respectivamente, a “ampliar
o compartilhamento de dados para o combate  à  corrupção e  à  lavagem de dinheiro”  e
“avançar na integração de estratégias e dos métodos operacionais dos órgãos de Estado de
controle visando fortalecer o combate à criminalidade organizada”. O relatório das atividades

89 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1793
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acompanhadas pelo Promotor de Justiça  Alexey Choi Caruncho, atuante deste Centro de
Apoio, pode ser conferido no site institucional relacionado ao evento90.

ii)  Reformulação do espaço no site reservado à Iniciativa 8.1: dada a importância que
vem sendo empreendida  pelo  Centro  de Apoio  às  atividades da ENCCLA,  esta  Equipe
efetuou trabalho de reordenação do espaço disponibilizado no site institucional em relação à
iniciativa 8.1. A partir de agora, referido espaço permite o acompanhamento de cada uma
das Ações que vêm sendo acompanhadas pelo Centro de Apoio na sua seara, com especial
destaque àquelas em que o Ministério Público do Estado do Paraná figura na condição de
Colaborador91.

8.2  Organizar  reuniões  de  trabalho  temáticas  a  partir  de  demandas  prioritárias

estaduais e/ou regionais identificadas

Objetivos: 
Elaboração de oficinas e reuniões de trabalho temáticas e de estudo de casos, com especial
destaque aos Membros do Ministério Público em estágio probatório.
Status: 
Atividades iniciadas em novembro

Algumas atividades desenvolvidas:

i) Eventos promovidos pelo Centro de Apoio:

Gerenciamento de Crises: Unidades Prisionais:  Promovido pelo Centro de Apoio,  em
parceria com o CEAF e com a Polícia Militar do Estado do Paraná, a reunião de trabalho de
01.11.2016 focou na temática afeta à atuação do Ministério Público durante as situações de
Gerenciamento de Crises. O objetivo foi o de viabilizar a elaboração de um Protocolo de
Atuação aos membros do Ministério Público do Estado do Paraná, em casos de situações
críticas  em  estabelecimentos  prisionais  do  Estado,  sobretudo  nos  casos  que  envolvam
rebeliões. A ênfase dos trabalhos esteve em propiciar um espaço voltado a fornecer uma
maior segurança na atuação, tanto sob a perspectiva teórica, quanto técnica e doutrinária,
além de propiciar uma integração e compreensão da atuação dos diversos atores envolvidos
nestas situações de crise, garantindo-se deste modo que a atuação estatal se dê da forma
mais técnica e eficaz possível, sem colocar em risco à segurança pessoal do Membro do
Ministério Público. A exposição da referida Reunião de Trabalho pode ser conferida no site
institucional relacionado ao evento92, tendo sido elaborado ainda um Protocolo de Atuação
disponibilizado aos Membros.

Otimização eletrônica dos incidentes de execução penal:  fundamentos,  métodos e
resultados:  O Centro de Apoio,  em parceria com o CEAF, promoveu em 18.11.2016,  o
Encontro de Trabalho intitulado “Otimização eletrônica dos incidentes de execução penal:
fundamentos,  métodos  e  resultados”,  a  fim  de  debater  o  assunto  a  partir  de  palestras
promovidas por membros do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
(GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A pretensão foi, ainda, de apresentar
detalhes do sistema aos membros, servidores e estagiários do Ministério Público da área da
execução penal, capacitando-os para os impactos causados pela sua aplicação no processo
eletrônico junto ao PROJUDI na área da execução penal.  A exposição deste Encontro de
Trabalho pode ser conferida no site institucional relacionado ao evento93.

90 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1845

91 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1807
92 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1812
93 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1827

91



8.3 Prestação de contas

Objetivos:
Prestação de contas anual específica ao público interno
Elaborar forma de prestação de contas contínua voltada ao cidadão.
Desenvolvimento de ferramenta de monitoramento das iniciativas do Centro de Apoio
Status: 
A partir de dezembro 

Algumas atividades desenvolvidas:

i) Eventos promovidos pelo Centro de Apoio:

Apresentação de Propostas de Atuação do CAOP Criminais, Júri e Execuções Penais:
No dia  05 de julho de 2016,  este Centro  de Apoio  realizou apresentação,  via  webcast,
voltada  a  membros  e  servidores  da instituição  para  divulgar  o  diagnóstico  referente  ao
primeiro mês de atividades da atual equipe, bem como apresentar proposta de trabalho para
a área.

ii) Reformulação do site e criação do espaço “Transparência e Iniciativas”
A fim de atender a uma das principais iniciativas traçadas no Plano Setorial de Ação, durante
o processo de reestruturação da página virtual do Centro de Apoio foi optado por um formato
apto a  garantir  transparência em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela
Equipe deste Centro de Apoio. Neste sentido, criou-se um espaço exclusivamente destinado
à apresentação dos Projetos e Iniciativas, do Calendário de Reuniões e foi efetuada uma
nova organização do espaço de Eventos, permitindo a navegação das notícias, documentos,
vídeos  e  fotos,  bem  como  o  acesso  de  informações  relacionadas  àquelas  atividades
diretamente vinculadas aos principais Procedimentos Administrativos instaurados por esta
unidade para o monitoramento de uma dada iniciativa.

iii) Elaboração de Relatório Anual de Atividades 
A fim de atender ao quanto previsto no artigo 75, inciso X, da Lei Complementar n. 85/1999,
bem como no artigo 26 da Portaria n.º 01/2016 da Subprocuradoria-Geral de Justiça para
Assuntos  de  Planejamento  Institucional,  e  tendo  sido  uma das  Propostas  de Iniciativas
traçadas pela Equipe desta unidade aquela de efetuar uma  “Prestação de contas anual
específica  ao  publico  interno”,  foi  efetuada  uma  reestruturação  integral  na  forma  de
prestação de contas, no intuito de fomentar um acompanhamento contínuo e transparente
das atividades que vêm sendo empreendidas por esta unidade.
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QUADRO SINTÉTICO DAS ATIVIDADES – DADOS ESTATÍSTICOS

Atividade desenvolvida

Ano 2016

Criminais Júri
Execuções

Penais
Total

Avaliação da situação carcerária - - - 452

Consultas pelo  CAOP por  solicitação dos

membros do MPPR e de outros Estados
456 71 370 897

Dossiês de levantamento carcerários - - 17 17

Estudos de caso 02 - - 02

Eventos organizados pelo CAOP - - - 06

Participação em eventos externos - - - 12

Ofícios circulares expedidos 03 - 01 04

Procedimentos  Administrativos

arquivados
34 - 69 103

Procedimentos  Administrativos  em

trâmite
29 - 7 36

Protocolos (sistema Jurai) 06 - 83 89

Protocolos de atuação funcional - - 02 02

Reuniões de trabalho - - - 249

Sendo o que 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,  nos  termos  das  normativas  supra  referidas,  dando-se  a  devida
publicidade junto ao site institucional desta unidade, sem embargo da adoção das demais
providências  necessárias  nos  termos  do  previsto  na  Portaria  n.º  01/2016  da
Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de  Planejamento  Institucional,  com
especial atenção à necessidade de comunicações a referido órgão e juntada de cópia nos
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autos do Procedimento Administrativo relacionado ao Plano Setorial  de  Ação 2016/2017
desta unidade.

Curitiba, 15 de dezembro de 2016.

Cláudio Rubino Zuan Esteves
Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

Criminais, do Júri e de Execuções Penais

Alexey Choi Caruncho
Promotor de Justiça

André Tiago Pasternak Glitz
Promotor de Justiça

Paulo Sergio Markowicz de Lima
Promotor de Justiça

Raquel Juliana Fülle
Promotora de Justiça
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ANEXO III

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017
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RELATÓRIO ANUAL DE

ATIVIDADES – 2017

(Art. 75, X, da LC nº 85/99)

Curitiba

2018
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Coordenação Geral

Cláudio Rubino Zuan Esteves
Procurador de Justiça/MPPR

Apoio às Promotorias do Júri

Paulo Sergio Markowicz de Lima
Promotor de Justiça/MPPR

Liane Maria Vaz Daniel
Assessora de Promotoria DAS-5

Apoio às Promotorias Criminais e de Execuções Penais

Alexey Choi Caruncho
Promotor de Justiça/MPPR

André Tiago Pasternak Glitz
Promotor de Justiça/MPPR

Raquel Juliana Fülle 
Promotor de Justiça/MPPR

Amanda Caroline Nocera
Estagiária de Graduação

Ana Carolina Malucelli Bohaczuk
Estagiária de Pós-graduação

Ana Paula Moreira
Assessora de Promotoria DAS-5

André Andrade Piccolim

Assessor de Promotoria DAS-5

Bruno Henrique Campos Alvez
Estagiário de Ensino Médio

Bruno Henrique Zanette Minski
Estagiário de Graduação

Donizete de Arruda Gordiano
Assessor de Promotoria DAS-4

Joseli Aparecida F. de Souza
Estagiária de Ensino Médio

Kenny Robert Lui Bettio
Assessor de Promotoria DAS-5

Laienny Zardo
Estagiária de Pós-graduação

Liz Ayanne Kurahashi
Assessora de Promotoria DAS-5

Thalita Moreira Guedes
Assessora de Promotoria DAS-4

Coordenação e Execução dos Trabalhos

Alexey Choi Caruncho (Coord.)

Ana Paula Moreira

Joseli Aparecida F. de Souza
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APRESENTAÇÃO

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

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

Justiça relatório anual das atividades do Ministério Público na sua área”. Dispõe, por sua

vez, o artigo 26 da Portaria n.º 01/2016 da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos

de Planejamento Institucional que, “ao término dos exercícios de 2016 e de 2017, 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 – 2017” do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais.

Ressaltamos constar deste Relatório uma prestação de contas  que

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

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

relação ao ano de 2016, os trabalhos desenvolvidos por este Centro de Apoio orientavam-se

por Plano Setorial diverso, cujo relatório final restou devidamente publicizado por meio do

Informativo 35394.

Nesta  edição,  buscando  imprimir  um  maior  dinamismo  de  seu

conteúdo, optamos por incluir ao término da apresentação do relatório de cada uma das

Ações, um arquivo de áudio95 contendo pontuais comentários desta Equipe sobre a evolução

obtida e novas metas propostas a partir de então. Espera-se que, desta forma, esta unidade

possa contribuir para ofertar esclarecimentos que, em última análise, nada mais pretendem

do que fomentar a constante articulação entre as diversas instâncias institucionais, em prol

de um contínuo aperfeiçoamento institucional na seara penal.

Curitiba, janeiro de 2018.

Equipe  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias

Criminais, do Júri e de Execuções Penais

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

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

FORNECER APOIO TÉCNICO-JURÍDICO QUALIFICADO

1.1 Qualificação do fluxo de atendimento 

Atividades:

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

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

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

iv) Monitoramento estatístico dos atendimentos para aferir demandas prioritárias.

Resultados alcançados:

• Realização de 07 (sete) reuniões;

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

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

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

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

Consultas pelo CAOP por solicitação dos membros do MPPR e de outros Estados96

Ano Criminais Júri Execuções Penais Total

2016 451 70 348 969

2017 535 85 273 893

1.2 Contínua elaboração criteriosa de informativos

96 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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Atividades: 

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

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

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

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

Resultados alcançados:

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

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

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

1.3 Contínua atualização do site

Atividades: 

i) Contínua atualização do conteúdo do site;

ii) Contínua categorização e organização do conteúdo do site;

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 11 (onze)  reuniões a fim de distribuir  tarefas  e apresentar  tarefas
cumpridas relacionadas às atividades previstas na Iniciativa.
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1.4 Fomento à articulação dos órgãos de execução

Atividades: 

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 10 (dez) reuniões.

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

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

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

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

• Lançamento do Aplicativo CAOPCrim, que tem por função servir como facilitador do
acesso ao material disponibilizado na página virtual do CAOP Criminal,  além dos
“Formulários de Articulação”.
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AÇÃO 2

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 Contínua transparência das Iniciativas

Atividades:

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 04 (quatro) reuniões;

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

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

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

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

2.2 Elaboração de prestação de contas

Atividades:

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

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

iii) Divulgação de prestação de contas anual.

Resultados alcançados:

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

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

• Realização  de  diligências  no  PA  n.  MPPR-0046.16.003250-7,  voltado  ao
acompanhamento do Plano Setorial de Ação do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais – ano 2016.
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AÇÃO 3

ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA

3.1 Consolidar a existência de funções ministeriais afetas à tutela de segurança

pública

Atividades:

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 10 (dez) reuniões;

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

3.2 Consolidar a implantação do Gabinete de Gestão Integrada

Atividades:

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

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 07 (sete) reuniões;

• Realização  de  diligências  no PA  n.  MPPR-0046.16.099521-6,  voltado  ao
acompanhamento da Implementação do Gabinete de Gestão Integrada  (GGI) de
Segurança Pública Estadual, criado pelo Decreto Estadual nº 1192/2011.
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3.3 Contínua realização de diagnóstico de dados de segurança pública

Atividades:

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

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

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

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 18 (dezoito) reuniões;

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

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

3.4 Contínuo acompanhamento de estratégias nacionais e propostas legislativas

Atividades:

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

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

iii) Participação e efetivo acompanhamento de estratégias nacionais que tenham o potencial
de impactar na atuação ministerial na área penal;

iv) Contínua provocação e incentivo institucional à apresentação de subsídios relacionados
às estratégias nacionais e propostas legislativas mencionadas;
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v)  Compilação  e  organização  de  contribuições  institucionais  às  propostas  legislativas
analisadas, submetendo-as às instâncias deliberativas estratégicas.

Resultados alcançados:

• Realização de 13 (treze) reuniões;

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

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

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

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.141666-5, voltado
ao estudo a respeito dos impactos político-criminais propostos pelo Projeto de Lei do
Senado n. 513/2013 e a intitulada "Reforma da Lei de Execuções Penais" .
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AÇÃO 4

SUBSIDIAR A ATIVIDADE MINISTERIAL PERSECUTÓRIA

4.1 Fomento ao aperfeiçoamento da investigação criminal

Atividades:

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 26 (vinte e seis) reuniões;

• Realização do Encontro de Trabalho com a Polícia Militar;

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

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

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

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

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

• Instauração e realização de diligências on PA n. MPPR-0046.15.100328-5, em prol
da formação de Grupo de Trabalho com o Setor de Computação Forense do Instituto
de Criminalística, com o propósito de diagnosticar problemas afetos à demora na
realização  de  laudos  periciais,  estabelecer  metas  e  implementar  iniciativas  para
aprimorar os encaminhamentos efetuados pelos operadores da justiça criminal.
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4.2 Fomento à efetividade, eficácia e eficiência da persecução penal

Atividades:

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 20 (vinte) reuniões;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSIDIAR A ATIVIDADE MINISTERIAL NA EXECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO

SISTEMA PRISIONAL

5.1 Fomento à adoção de política ministerial macro na remoção de presos

Atividades:

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

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

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 68 (sessenta e oito) reuniões;

• 204 (duzentas e quatro) avaliações relacionadas à implantação de sentenciados no
regime semiaberto97;

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

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

97 Trata-se de atividade que vinha sendo realizada pela Equipe do Centro de Apoio Operacional,
conforme Termo de Convênio 01/2014, então firmado entre o Ministério Público do Estado do
Paraná, a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a Secretaria de Estado
da Segurança Pública e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
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• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.17.097662-8, voltado
ao monitoramento das diligências voltadas ao aperfeiçoamento da transparência e
do  fluxo  de  implantação  e  transferência  de  presos  das  carceragens  de  Distritos
Policiais  e  Delegacias  de  Polícia  para  o  Sistema  Penitenciário  Estadual  pelo
COTRANSP/REGIONAL CURITIBA;

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

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

5.2 Acompanhamento  da  política  estatal  de  execução  penal  e  fomento  à  sua

otimização

Atividades:

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

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

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

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

Resultados alcançados:

• Realização de 87 (oitenta e sete) reuniões;

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

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

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

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

110

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


• Realização  de  diligências  no PA  n.  MPPR-0046.16.102186-3,  voltado  ao
acompanhamento  dos  problemas  enfrentados  com  o  uso  de  monitoramento
eletrônico; 

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

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

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

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

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

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

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

Atividade desenvolvida

Ano 2017

Criminais Júri
Execuções

Penais
Total

Consultas  pelo  CAOP  por  solicitação  dos

membros do MPPR e de outros Estados
535 85 273 893

Elaboração de estudos 14 - 09 23

Elaboração de estudos legislativos 01 - 04 05

Eventos: organizados pelo CAOP 04 - - 04

Informativos: distribuição temática 34 03 21 58

Protocolos de atuação funcional 02 - - 02

Atividades desenvolvidas

Ano 2017

Criminal, Júri e

Execuções Penais
Total

Eventos: participações como convidado 09 09

Informativos: enviados 14 14

Ofícios expedidos 527 527

Manifestações 298 298

Procedimentos Administrativos instaurados 76 76

Procedimentos Administrativos arquivados 105 105

Procedimentos Administrativos em trâmite 45 45

Reuniões de trabalho 281 281
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Acreditando que era o que nos cumpria relatar, publica-se o presente

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

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

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

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

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

Planejamento Institucional, com especial atenção à necessidade de comunicações a referido

órgão e juntada de cópia  nos autos do Procedimento Administrativo relacionado ao Plano

Setorial de Ação 2016/2017.

Curitiba, janeiro de 2018.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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APRESENTAÇÃO

O  Grupo  de  Atuação  Especializada  em  Segurança  Pública

(GAESP)  foi  instituído  pela  Procuradoria-Geral  de  Justiça  com base  em estudo

conduzido  pela  Equipe  do  CaopCrim,  que  teve  início  ainda  durante  o  segundo

semestre de 2016 (Res. 550/2018 PGJ/MPPR98).

Amplamente  publicizada  desde  então,  a  proposta  visa

aprimorar,  reforçar  e  especializar  a  atuação  do  Ministério  Público  na  tutela  da

segurança  pública,  em  prol  da  redução  dos  índices  de  violência  no  Estado  do

Paraná e da busca por soluções para problemas decorrentes da descontinuidade de

certas políticas públicas estaduais da área.

Com  foco  numa  atuação  pautada  em  diagnósticos,

planejamento, monitoramento e fiscalização das políticas de segurança pública, o

Grupo atua de forma prioritariamente proativa, desenvolvendo diretrizes voltadas a

uma  maior  efetividade  na  prevenção  e  repressão  à  criminalidade,  zelando  pela

probidade administrativa  da  atuação policial  e  dos demais  órgãos  de  segurança

pública, bem como pela maior eficácia e resolutividade investigatória.

Pautado  nestas  considerações  iniciais,  bem  como  da

necessidade de imprimir transparências aos Projetos traçados para esta fase inicial,

nossa Equipe elaborou o presente documento – cuja apresentação gráfica pode ser

consultado  no  ambiente  virtual –,  submetendo-o  à  apreciação  dos  membros  do

Ministério Público do Estado do Paraná.

98 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucao_550_2018_GAESP.pdf.
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PROJETOS POLÍTICO-CRIMINAIS

 16.2 PROJETO 01 |  Plataforma de atuação criminal estratégica

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 4.1

• Atividade 4.2

• Atividade 7.2

Meta: 

• Desenvolver um protótipo regional de uma plataforma de dados estratégicos

acessível pelas Promotorias Criminais

Justificativa:

• Permitir  uma  autuação  ministerial  estratégica  a  partir  de  dados  político-

criminais  afetos  às  perspectivas  investigatória  e  prisional,  num  ambiente,

porém, de confiabilidade dos dados fornecidos99

Grau de dependência externa:

• Média

Prazos e Cronogramas:

• Fase  I:  Diagnosticar  dados  estratégicos  político-criminais  estaduais

(abril/2018)

Atividades:

(a) Aferir  unidades  relacionadas  à  segurança  pública  (delegacias,

batalhões, unidades periciais, promotorias)

(b) Coletar dados básicos de cada unidade (endereço, recursos humanos,

investigações, capacidade prisional, judicializações, etc)

99 O reconhecimento da pouca precisão dos dados, diagnósticos e estatísticas nacionais na seara
da  segurança  pública  restou  expressamente  reconhecido  pelo  TCU (cf.  BRASIL,  Tribunal  de
Contas da União,  "O TCU e o desenvolvimento nacional.  Contribuições para a administração
Püblica".  Brasilia, TCU, 2017, p.  35) ** "Reestruturação das Promotorias" A reestruturação de
promotorias criminais  poderá tomar por  base reunião e visita  estratégica ao MPSC por duas
razões: - Portal do Promotor Criminal - GesPro: em 2017, a estruturação de promotorias foi objeto
de Projeto ganhador do Prêmio Inovare, cuja metodologia em muito poderá auxiliar (GesPro -
Gestão Administrativa das Promotorias - Bárbara Elisa Heise e Karin Maria Sohnlein)
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(c) Verificar e organizar banco de dados já disponibilizados ao CAOPCrim

(d) Verificar potenciais bancos de dados complementares

(e) Diligenciar junto a setores estratégicos para acesso a novos bancos

(f) Elaborar tabelamentos e relatórios com dados disponíveis

• Fase II: Depurar dados estratégicos político-criminais estaduais (agosto/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer critérios objetivos de depuração (recortes organizacional,

temático, geográfico)

(b) Delimitar territorialmente as unidades

(c) Aferir confiabilidade e atualidade dos dados de cada unidade

(d) Reestruturar tabelamentos e relatórios com dados depurados

• Fase III:  Desenvolver  protótico  regional  de plataforma de atuação criminal

(dezembro/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer critérios de desenvolvimento a serem considerados

(b) Desenvolver estrutura inicial da plataforma 

(c) Aferir viabilidade e funcionalidade da plataforma inicial

(d) Reestruturar plataforma conforme considerações apresentadas

Responsáveis imediatos:

• Promotor de Justiça: André Tiago Pasternak Glitz

• Assessor: André Andrade Piccolim

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões intersetoriais

(d) Movimentações procedimentais

(e) Elaboração de relatórios parciais de dados

(f) Elaboração de relatórios consolidados de dados

(g) Desenvolvimento de protótipo de plataforma virtual

(h) Relatórios de evolução e análise do projeto

Potencialidade do resultado final:

Contribuir para reestruturação funcional das Promotorias Criminais
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 16.3 PROJETO 02 | Articulação interinstitucional investigatória

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 5.1

Meta:

• Desenvolver  proposta  de  projeto-piloto  voltado  à  atuação  interinstitucional

investigatória planejada em face da criminalidade regionalizada

Justificativa:

• O expressivo número de crimes numa dada região demanda uma atuação

ministerial distinta que priorize a interlocução com instâncias policiais que já

possuem diferenciada forma de agir

Grau de dependência externa: 

• Média

Prazos e Cronograma:

• Fase I: Idealizar proposta de projeto-piloto (abril/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer critérios de desenvolvimento a serem considerados

(b) Desenvolver delineamentos iniciais do projeto

(c) Estabelecer critérios para delimitação territorial do projeto

• Fato II: Diligenciar em prol da execução do projeto-piloto (agosto/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer interlocução com unidades ministeriais e Interinstitucionais

envolvidas, com foco na atividade de Inteligência das informações

(b) Coordenar atividades de implantação do projeto

• Fase III: Aferir funcionalidade do projeto-piloto (dezembro/2018)

Atividades:

(a) Estabelecer critérios de efetividade a serem valorados

(b) Desenvolver metodologia de aferição

(c) Elaborar relatórios conclusivos do quanto apurado
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Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: André Tiago Pasternak Glitz e Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões intersetoriais

(d) Movimentações procedimentais

(e) Idealização do projeto-piloto

(f) Coordenação das atividades decorrentes do projeto-piloto

(g) Relatórios de evolução e análise do projeto

Potencialidade do resultado final:

• Contribuir para seletividade da atuação criminal das Promotorias
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PROJETOS PERSECUTÓRIOS

 16.4 PROJETO 01 | Efetividade da atuação investigatória

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 6.1

Meta: 

• Reestruturar e aperfeiçoar a atuação investigatória criminal

Justificativa:

• Permitir  uma  autuação  ministerial  investigatória  objetivamente  seletiva  em

prol de uma maior efetividade

Grau de dependência externa:

• Mínimo

Prazos e Cronogramas:

• Fase I: Desenvolver metodologias investigatórias especializadas (abril/2018)

Atividades:

(a) Elaborar, a partir de análise empírica, proposta de fluxo investigatório

de homicídios

(b) Elaborar, a partir de análise empírica, proposta de fluxo investigatório

de corrupção

(c) Realizar  reuniões  de  trabalho  de  esclarecimento  da  metodologia

proposta

(d) Coordenar informações sobre a efetividade dos fluxos investigatórios

elaborados

(e) Aferir aperfeiçoamentos necessários a partir do apurado

• Fase  II:  Desenvolver  metodologias  investigatórias  especializadas

(agosto/2018)

Atividades:

(a) Elaborar, a partir de análise empírica, proposta de fluxo investigatório

de tráfico de drogas
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(b) Elaborar, a partir de análise empírica, proposta de fluxo investigatório

de crimes sexuais

(c) Realizar  reuniões  de  trabalho  de  esclarecimento  da  metodologia

proposta

(d) Coordenar informações sobre a efetividade dos fluxos investigatórios

elaborados

(e) Aferir aperfeiçoamentos necessários a partir do apurado

• Fase  III:  Desenvolver  metodologias  investigatórias  especializadas

(dezembro/2018)

Atividades:

(a) Elaborar, a partir de análise empírica, proposta de fluxo investigatório

de crimes patrimoniais

(b) Elaborar, a partir de análise empírica, proposta de fluxo investigatório

de crimes de porte de arma

(c) Realizar  reuniões  de  trabalho  de  esclarecimento  da  metodologia

proposta

(d) Coordenar informações sobre a efetividade dos fluxos investigatórios

elaborados

(e) Aferir aperfeiçoamentos necessários a partir do apurado

Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: André Tiago Pasternak Glitz, Alexey Choi Caruncho e

Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões intersetoriais

(d) Períodos de idealização dos fluxos

(e) Movimentações procedimentais

(f) Elaboração de minuta de fluxos investigatórios

(g) Relatórios de análise de efetividade dos fluxos investigatórios

(h) Relatórios de evolução e análise do projeto
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 16.5 PROJETO 02 | Efetividade do controle externo da atividade policial

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 6.1

• Atividade 6.2

Meta: 

• Reestruturar e aperfeiçoar o exercício do controle externo da atividade policial

Justificativa:

• Entregar proposta de atuação dotada de maior efetividade e uniformidade no

exercício do controle externo da atividade policial pelo MP

Grau de dependência externa:

• Médio

Prazos e Cronogramas:

• Fase  I:  Diagnosticar  vantagens  e  desvantagens  das  visitas  institucionais

(junho/2018)

Atividades  100  :

(a) Idealizar logística, mapeamento e cronograma de visitas

(b) Publicizar cronograma de visitas às unidades envolvidas

(c) Publicizar cronograma de visitas às promotorias vinculadas

(d) Elaborar  análise  dos relatórios  de visitas  e  aferir  dados positivos  e

negativos de seu conteúdo

(e)  Fomentar a interlocução com órgãos de controle interno policial

(f) Realizar visitas ordinárias em 23 unidades policias

(g) Analisar dados estrategicamente coletados

• Fase  II:  Coordenar  efetividade  das  visitas  institucionais  reordenadas

(dezembro/2018)

Atividades:

(a) Diligenciar em prol da obtenção dos dados juntos às fontes primárias

(b) Coordenar  análise de dados estrategicamente coletados durante  as

visitas institucionais no âmbito estadual

100Dada a  natureza  semestral  destas  “visitas”,  estas  atividades também serão  realizadas no  2º
semestre, subsidiando a fase II
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(c) Coordenar a efetividade da reordenação proposta

(d) Aferir aperfeiçoamentos necessários

Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: André Tiago Pasternak Glitz, Alexey Choi Caruncho e

Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Visitas ordinárias em unidades policiais

(b) Reuniões internas

(c) Reuniões interinstitucionais

(d) Reuniões  com  instâncias  de  controle  interno  das  instituições

envolvidas

(e) Períodos  de  identificação  das  informações  estratégias  a  serem

coletadas

(f) Períodos de análise das informações estratégias coletadas

(g) Movimentações procedimentais

(h) Elaboração de minuta de fluxo e finalidade das visitas

(i) Proposta de reordenação do fluxo de visitas em prol de sua efetividade

(j) Relatórios de evolução e análise do projeto
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PROJETOS DE EXECUÇÃO PENAL

 16.6 PROJETO 01 |  Desenvolvimento de atuação preventiva  na execução

penal

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 7.2

• Atividade 8.1

• Atividade 8.2

• Atividade 8.3

Meta: 

• Desenvolver proposta de fluxo de atuação preventiva na seara prisional e de

execução penal

Justificativa:

• A ausência  de  uma  clara  politica  estadual  afeta  à  seara  prisional  e  de

execução penal como um todo demanda uma atuação ministerial uniforme e

estratégica  na  área,  inclusive  com  o  propósito  de  monitorar  informações

sensíveis relacionada a presos faccionados

Grau de dependência externa:

• Médio

Prazos e Cronogramas:

• Fase I: Reestruturação de projeto preventivo na seara prisional e executória

(abril/2018)

Atividades:

(a) Idealização de um projeto

(b) Reestruturar  e  automatizar  a  atualização  do  controle  de  unidades

prisionais por “capacidade excedente”, conforme critérios objetivos

(c) Estabelecer como um dos critérios deste “controle  de unidades”,  o  

monitoramento  de  informações  sensíveis  relacionadas  a  presos

faccionados
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(d) Fomentar  a  interlocução  com  órgãos  estratégicos  de  controle  de  

informações sensíveis prisionais

(e) Elaborar levantamento normativo e organograma administrativo afeto

às carceragens de delegacias de polícia do Estado

(f) Idealizar “informativo prisional individualizado” em fase experimental

(g) Aferir aperfeiçoamentos necessários

• Fase II: Implementação experimental do projeto (agosto/2018)

Atividades:

(a) Estabelecimento  de critérios  objetivos  para  delimitação  territorial  do

projeto

(b) Reuniões intersetoriais de esclarecimentos sobre o projeto

(c) Aferir aperfeiçoamentos necessários

• Fase III: Generalização do projeto em âmbito macro (dezembro/2018)

Atividades:

(a) Divulgação dos resultados obtidos na Fase II

(b) Coordenar a efetividade da reordenação

(c) Aferir a funcionalidade da implementação

Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: Alexey Choi Caruncho e Raquel Juliana Fülle

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões interinstitucionais

(c) Reuniões  com  órgãos  de  controle  de  informações  sensíveis

relacionadas a presos faccionados

(d) Movimentações procedimentais

(e) Elaboração de informativos prisionais individualizados

(f) Relatórios de evolução e análise do projeto
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 16.7 PROJETO 02 | Controle da evolução das obras penitenciárias

Vínculo com Plano 2018 CAOPCrim:

• Atividade 8.1

• Atividade 8.2

Meta: 

• Aferir  as  reais  circunstâncias  relacionada  à  construção  das  unidades

penitenciárias do Estado do Paraná 

Justificativa:

• A partir da baixa precisão das informações publicizadas a respeitos das obras

e  se  tratando  da  principal  frente  proposta  pelo  Estado  para  minorar  o

problema da população  prisional  em delegacias  de polícia,  busca-se uma

maior confiabilidade e transparência destes dados

Grau de dependência externa:

• Mínimo

Prazos e Cronogramas:

• Fase I: Diagnosticar e organizar informações afetas à área (junho/2018)

Atividades:

(a) Diligências preparatórias de âmbito funcional

(b) Diligências em prol da obtenção dos dados relacionados às referidas

obras

(c) Estabelecer fluxo organizacional do processo de coleta destes dados

(d) Idealizar  plataforma  virtual  de  controle  de  tarefas  empreendidas  e  

distribuídas

(e) Idealizar  plataforma  virtual  no  site  da  unidade  coltada  ao

acompanhamento das diligências que veem sendo realizadas pelo MP na

área

(f) Estabelecimento de critérios para análise preliminar

(g) Análise preliminar do material coletado

• Fase II: Análise técnico-jurídica das informações coletadas (dezembro/2018)

Atividades:
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(a) Estabelecimento de critérios objetivos para análise mais detida

(b) Redistribuição de tarefas conforme análise empreendida

(c) Análise mais detida do material coletado

(d) Estabelecer fluxo organizacional das informações aferidas

(e) Análise conclusiva dos encaminhamentos a serem adotados

(f) Redistribuição de tarefas conforme encaminhamentos

Responsáveis imediatos:

• Promotores de Justiça: Alexey Choi Caruncho;

• Assessores:  Ana Paula Moreira,  André Andrade Piccolim e Thalita  Moreira

Guedes

Indicadores:

(a) Reuniões internas

(b) Reuniões intersetoriais

(c) Movimentações procedimentais

(d) Idealização de Portal do Sistema Criminal (transparência e controle)

(e) Relatórios de evolução e análise do projeto
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