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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao detectarmos que a tramitação de procedimentos investigatórios 

(sobretudo de inquéritos policiais) na Comarca de Ipiranga/PR era morosa e tecnicamente 

deficitária, nossa unidade ministerial instaurou o Procedimento Administrativo MPPR-

0065.15.000050-6, de Controle Externo da Atividade Policial, com a finalidade de contribuir 

para a efetiva dinamização das investigações. 

Oportuno destacar que a despeito dos esforços empreendidos pelos 

servidores da respectiva unidade policial e, também, das constantes intervenções da 

Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR dirigidas às chefias da Polícia Judiciária e à 

Secretaria de Segurança Pública (incluindo a expedição das Recomendações 

Administrativas n. 1/20171 e n. 2/20172, cfr. cópias anexas), no último trimestre de 2017, 

remanescia considerável passivo de inquéritos prioritários, cujas investigações estavam 

estagnadas devido – dentre outros fatores – à carência de “capital humano” apto e 

capacitado para atender a demanda criminal gerada no Município3.  

Para se ter uma pequena noção dos problemas encontrados na 

comarca, no final do ano de 2017 havia cerca de 20 (vinte inquéritos policiais4) revestidos 

por lei com tramitação prioritária que contavam  com mais de 10 (dez) remessas sucessivas 

à Promotoria de Justiça com pedido de dilação de prazo, sem que fossem realizadas 

quaisquer diligências pelo corpo policial.  

Em 2 (dois) procedimentos investigatórios, os pedidos de dilação 

ultrapassaram a marca de 45 (quarenta e cinco) remessas sem que a Delegacia de Polícia 

de Ipiranga/PR realizasse uma movimentação sequer. Nessa massa global de inquéritos 

policiais, alguns outros continham diligências pendentes de cumprimento havia mais de 3 

                                            
1    Anexo I - Recomendação Administrativa n. 1/2017. 
2  Anexo II - Recomendação Administrativa n. 2/2017. 
3  Ipiranga é uma comarca de município único, cuja população estimada é de 15.139 hab., dos quais apenas 4.892 

estão fixados na área urbana. A Delegacia de Polícia de Ipiranga acumulava, em 31/8/2018, cerca de 266 inquéritos 
em tramitação, ou seja 1,75 inquéritos por 100 habitantes. Em comparativo, foram encerrados por denúncia ou 
arquivamento, 0,59 inquéritos por 100 habitantes no ano de 2017 e 0,4 inquéritos por 100 habitantes do início de 2018 
até 31/8. 

4  Inquéritos de n. 0000130-06.2008.8.16.0093; 0000068-63.2008.8.16.0093; 0000428-27.2010.8.16.0093; 0000164-
73.2011.8.16.0093; 0000042-89.2013.8.16.0093; 0000885-54.2013.8.16.0093; 0000700-79.2014.8.16.0093; 
0000702-49.2014.8.16.0093; 0000082-03.2015.8.16.0093; 0000894-79.2014.8.16.0093; 0000203-
31.2015.8.16.0093; 0000320-22.2015.8.16.0093; 0000136-32.2016.8.16.0093; 0000349-72.2015.8.16.0093; 
0000456-19.2015.8.16.0093; 0000727-28.2015.8.16.0093; 0000140-69.2016.8.16.0093; 0000389-
20.2016.8.16.0093; 0000023-78.2016.8.16.0093 e; 0000391-87.2016.8.16.0093. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPIRANGA/PR 

4 
 

(três) anos como, por exemplo, cartas precatórias policiais expedidas, mas, sem nenhuma 

notícia de recebimento ou de cumprimento pelos órgãos policiais “deprecados”. 

Paralelamente a isso, a letargia dessas investigações vinha sendo 

combatida pelo Ministério Público, com a emissão de cotas ministeriais absolutamente 

anódinas (porque não concretizadas), de “mera cobrança de autos”, de anúncios “adoção 

de providências”, “sob pena de responsabilidade” ou de “crime de desobediência”.  

Por isso, como um dos maiores “pontos de estrangulamento” da 

persecução penal em Ipiranga/PR se ligava ao enorme tempo empregado pela Polícia 

Judiciária para concluir procedimentos investigatórios sob sua responsabilidade, nossa 

unidade ministerial desenvolveu sistemática de trabalho pautada na execução de 

diligências capazes de coletar, com mais agilidade, dados indispensáveis à formação da 

opinio delicti. 

Com efeito, a partir desses fatores, os quais, diga-se de passagem, são 

comuns em inúmeras unidades policiais do Estado do Paraná, a Promotoria de Justiça de 

Ipiranga/PR concebeu uma espécie de “abordagem diferenciada” para impulsionar a 

tramitação dos inquéritos policiais tachados com grau prioritário, denominada 

provisoriamente de PROJETO DE EXECUÇÃO DIRETA DE DILIGÊNCIAS (ou, apenas, “P.E.D.D.”) 

que estabelece intervenção ministerial de cariz resolutivo calcada fundamentalmente nos 

artigos 153, inciso XV, da Lei Complementar Estadual n. 85/995 e 7º, da Resolução n. 

181/2017-CNMP6. 

                                            
5  Art. 153. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função ou em razão dela, 

além de outras previstas nas Constituições Federal e Estadual: XV - requisitar a prestação de auxílio ou colaboração 
por parte das autoridades administrativas, policiais e seus agentes; 

6  Art. 7º O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e sem prejuízo 
de outras providências inerentes a sua atribuição funcional, poderá: I – fazer ou determinar vistorias, inspeções e 
quaisquer outras diligências, inclusive em organizações militares; II – requisitar informações, exames, perícias e 
documentos de autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; III – requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de 
natureza cadastral; IV – notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência 
injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais; V – acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade 
judiciária; VI – acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária deferidas pela autoridade 
judiciária; VII – expedir notificações e intimações necessárias; VIII – realizar oitivas para colheita de informações e 
esclarecimentos; IX – ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de 
relevância pública; X – requisitar auxílio de força policial. § 1º Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, 
sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja 
fornecido, ressalvadas as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. § 2º As respostas às requisições realizadas 
pelo Ministério Público deverão ser encaminhadas, sempre que determinado, em meio informatizado e apresentadas 
em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação. § 3º As 
requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 (dez) dias úteis para atendimento, 
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APRESENTAÇÃO 

O PROJETO DE EXECUÇÃO DIRETA DE DILIGÊNCIAS (que será referido 

simplificadamente pela sigla “P.E.D.D.”) procura atribuir eficácia às investigações 

pendentes de cumprimento nos inquéritos policiais, trazendo para o Ministério Público do 

Estado do Paraná – em caráter extraordinário – funções que são (por sua natureza) 

atribuídas privativamente à Polícia Judiciária, em consonância com o artigo 144 da 

Constituição Federal e com a Lei n. 12.830/2013. 

Por isso, sem caracterizar invasão ou indevida intromissão nas 

atividades típicas dos Delegados de Polícia Civil, o projeto teve (e tem) por objetivo 

precípuo organizar a execução de diligências investigatórias coordenadas pelo Órgão 

de Execução do Ministério Público – diretamente nos cadernos de inquérito policial – a 

fim de coletar elementos de informação para elucidar definitivamente as investigações e, 

de modo geral, viabilizar a conclusão de procedimentos investigatórios engastados na 

unidade policial. 

Seguindo tais diretrizes, a Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR 

selecionou – de início – 54 (cinquenta e quatro) inquéritos policiais que apresentavam 

problemas “crônicos” na tramitação e testou, por assim dizer, a dinâmica do “P.E.D.D.” em 

todos eles.  

Nessa massa “parcial” de procedimentos foram perseguidas três metas 

fundamentais (nessa ordem): a.) oferecimento de denúncia b.) promoção de arquivamento 

de inquéritos policiais com poucas probabilidades de êxito na identificação da autoria ou da 

                                            
prorrogável mediante solicitação justificada. § 4º Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para 
comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas, em qualquer caso, as 
prerrogativas legais pertinentes. § 5º A notificação deverá mencionar o fato investigado, salvo na hipótese de 
decretação de sigilo, e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por defensor. § 6º As correspondências, 
notificações, requisições e intimações do Ministério Público quando tiverem como destinatário o Presidente da 
República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão 
diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou 
outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. § 7º As notificações e requisições previstas 
neste artigo, quando tiverem como destinatários o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os 
desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão do Ministério Público a quem 
essa atribuição seja delegada. § 8º As autoridades referidas nos §§ 6º e 7º poderão fixar data, hora e local em que 
puderem ser ouvidas, se for o caso. § 9º O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das 
informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo e de documentos assim 
classificados. 
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materialidade delitiva e; c.) requerimento de extinção da punibilidade nos procedimentos 

alcançados pela prescrição da pretensão punitiva. 

Para alcançar tais resultados, a Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR 

empregou um método que se convencionou chamar de “retenção controlada7” de autos 

no gabinete da Promotoria de Justiça, ou seja, depois de selecionado para integrar essa 

forma diferenciada de abordagem, o caderno investigatório ficou custodiado na unidade 

ministerial até o cumprimento das diligências faltantes, as quais passaram a ser executadas 

SEM A INTERVENÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. 

Desse modo, para impulsionar as investigações policiais (no lugar da 

Polícia Civil), a Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR expediu ofícios8 a distintos órgãos 

públicos v.g., Polícia Militar, Conselho Tutelar, Equipe de Proteção Social Especial, dentre 

outras equipes “itinerantes” da administração pública local, para que suas respectivas 

equipes executassem as diligências pendentes de cumprimento.   

E parece extremamente importante enfatizar que essa colaboração 

proveniente de outros órgãos foi canalizada para a execução de execução de diligências 

classificadas na unidade ministerial como de “baixa”9 e até de “média” complexidade10 que, 

realizadas por “colaboradores externos” não causassem prejuízos ou nulidades para as 

vindouras relações processuais-penais. 

Para melhor compreender essa distinção, a Promotoria de Justiça de 

Ipiranga/PR atribuiu ao Conselho Tutelar, por exemplo, a entrega de notificações de 

comparecimento para testemunhas de crimes envolvendo violência contra crianças e 

                                            
7  A retenção controlada dos inquéritos é o instrumento pelo qual o Órgão de Execução justifica a posse dos 

procedimentos pelo prazo de 30 (trinta), até o máximo até 90 (noventa) dias, para execução direta de diligências, cuja 
finalidade é coordenação de ações próprias ou interinstitucionais visando à reunião de elementos mínimos para 
formação da opinio delicti ou, ao menos, o restabelecimento a marcha procedimental. 

8  Art. 58, incisos I a IV da Lei Complementar 85/99 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná. 
9  Diligências de baixa complexidade, por exemplo, consistem na elaboração de: a) relatórios de informação mormente 

a cargo da Polícia Militar para a localização de testemunhas ou do paradeiro de investigados; b) auto de avaliação 
indireta; d) auto de constatação provisória de substância entorpecente; e) auto de apreensão e exibição de bens e 
objetos (incluindo os instrumenta sceleris); f) entrega de notificações (para atos executados na sede da Promotoria de 
Justiça, tais como inquirições de pessoas); Referências Legais: CPP, art. 6º, incisos II, IX e X; CPP, art. 11; CPP, art. 
226. 

10  Diligências de média complexidade seriam: a) o levantamento de local de crime b) auto de constatação de disparo 
de arma de fogo; c) condução coercitiva; d) reprodução simulada dos fatos; e) elaboração de relatórios de atendimento 
médico (lesões) para Secretaria de Saúde e à Polícia Cientifica; f) reconhecimento de pessoas e bens, inclusive 
fotográfico. Referências Legais: CPP, art. 7º; 
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adolescentes (o que nos pareceu se ajustar ao conceito de diligência de baixa 

complexidade). 

Por sua vez, para a Polícia Militar foram distribuídos ofícios 

requisitando diligências para a confecção de Autos de Levantamento de Local. A propósito, 

em situações como essas – que nos pareceram ser diligências de média complexidade – a 

equipe da Polícia Militar incumbiu a tarefa a policiais com experiência na área de elaboração 

de croquis de acidentes de trânsito, de modo que o resultado dos trabalhos apresentados 

ao Ministério Público foi tão bom ou até melhor do que aqueles empreendidos pela Polícia 

Civil.    

Nessa ordem de ideias, acatando as valiosas ponderações do 

CAOPCrim (expostas mais adiante), nossa Promotoria de Justiça instaurou Procedimentos 

Investigatórios Criminais para proporcionar base procedimental autônoma à execução de 

diligências investigatórias de maior envergadura ou complexidade11, cabendo salientar que 

em casos de busca e apreensão, por exemplo, a medida – uma vez deferida pelo Poder 

Judiciário – foi cumprida ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar. 

 

PONTO DE PARTIDA 

No intuito de validar a iniciativa ora apresentada, em outubro de 2017 

a Promotoria de Ipiranga/PR elaborou consulta ao CAOP-Criminal (cfe. Ofício n. 

199/2017/PJ-IPI12e13) que, por seu turno, emitiu a Manifestação n. 271/201714, na qual 

ponderou o seguinte: “(...) nada obsta, em sendo necessário, possa o Ministério Público, ou 

demais órgãos por ele requisitados, encetar as providências necessárias à formação da 

opinio delicti”;  

                                            
11  Diligências de alta complexidade: são medidas que exigem intervenção judicial. a) busca domiciliar; b) busca e 

apreensão de bens e pessoas; c) escuta especializada e; demais diligências de inteligência e levantamento de 
informações, tais como a quebra de sigilo de dados, de monitoramento em tempo real de “ERB”, “ERB” móvel. 

12  Anexo III – Ofício n. 199/2017 da Promotoria de Justiça de Ipiranga/Pr.  
13  EMENTA. Controle Externo da Atividade Policial. Excessiva morosidade na tramitação de procedimentos 

investigatórios a cargo da Polícia Judiciária. Execução direta, pelo Ministério Público, de algumas diligências voltadas 
ao célere impulsionamento dos Inquéritos Policiais revestidos de prioridade e, ainda, daqueles em que houver grande 
interregno na conclusão de diligências pendentes de cumprimento. Na hipótese de anuência dos órgãos de cúpula do 
Ministério Público a respeito dessa iniciativa, solicitamos esclarecimentos sobre o modo correto para formalizar tais 
providências. 

14   Anexo IV – Manifestação n. 271/2017 do Centro de Apoio Operacional da Promotorias Criminais. 
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Além disso, a coordenadoria do CAOP-Criminal salientou que seria 

necessário: a.) fazer constar do “Plano Setorial” de atuação da unidade ministerial a 

iniciativa planejada, bem como vincular a ele o procedimento administrativo de 

monitoramento da atividade policial; b.) que as diligências de baixa e média complexidade 

fossem promovidas nos próprios autos do Inquérito Policial, ao passo que as diligências de 

elevada complexidade fossem executadas em Procedimento Investigatório Criminal 

apartado e; c.) atenção especial para os parâmetros utilizados na triagem dos inquéritos e 

na seleção de diligências, de forma que a adoção das providências não seja, de praxe, 

atribuição recorrente da Promotoria de Justiça, mas, sim, primordialmente, da Polícia 

Judiciaria. 

 

PRIMEIRAS PROVIDÊNCIAS 

Em virtude dos apontamentos e sugestões operadas pelo CAOP-

Criminal, a Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR adotou as seguintes cautelas: 

a)  o aditamento do Plano Setorial de Ação da Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR, 
para nele incluir – como objeto e no campo iniciativa – a “execução direta de 
diligências pelo Ministério Público, com a colaboração de outros órgãos públicos, ex 
vi dos artigos 153, inciso XV, da Lei Complementar Estadual n. 85/99 e 7º, da 
Resolução n. 181/2017-CNMP”, de forma a vincular as ações de Planejamento 
Estratégico destinadas à atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (a 
partir de 2018) e sedimentar as práticas de transformação social imbricadas na noção 
de Ministério Público Resolutivo15; 

b) a realização de ajustes e adições nos demais campos do referido Plano Setorial – 
estabelecendo: 

b.1.) Meta (resultado esperado): “(...) inicialmente, execução de diligências em 50 
(cinquenta) inquéritos policiais selecionados a partir de critérios objetivos de 
natureza temporal (i.e.: em que se detectou “excessiva morosidade na 
tramitação”), de magnitude dos bens jurídicos tutelados e de menor 
complexidade nas diligências”; 

b.2.) Indicador (meio de verificação): “(...) elaboração de planilhas e gráficos de 
atuação; 

b.3.)  Atividades (como fazer?): “(...) expedição de ofícios requisitórios à Polícia 
Militar, ao Conselho Tutelar e à Equipe de Proteção Social Especial para 
colaborarem na execução de diligências de baixa complexidade; retenção 
“controlada” de inquéritos policiais na Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR 
para possibilitar a conclusão de diligências procrastinadas pela Polícia Civil, 
bem como instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais que 

                                            
15  De acordo com essa ideia, busca-se promover uma reflexão sobre a missão institucional do MP de alcançar resultados 

efetivos de transformação social, a partir da apresentação de conceitos e práticas que podem ajudar na construção 
de um MP cada vez mais resolutivo, ou seja, focado na busca das melhores soluções para as questões cotidianas da 
atuação ministerial na sua missão de defesa dos direitos indisponíveis. 
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possibilitem base procedimental autônoma para a execução de diligências 
investigatórias de maior envergadura; 

b.4.)  Prazo (quando fazer?): “(...) o primeiro de lote de 50 inquéritos deve ter solução 
jurídica definida em até 90 (noventa) dias, contados da implantação definitiva 
deste projeto, ou seja, a partir de 30/11/2017”; 

b.5.)  Responsável (quem faz?): “(...) O Promotor de Justiça que coordenará o projeto, 
auxiliado pela Assessoria DAS-5, a quem caberá, além da colaboração na 
concepção do plano de ação, a execução de levantamentos estatísticos, o 
desenvolvimento e implementação de fluxos e rotinas de trabalho, a integração 
com os “agentes externos” e demais tarefas de cunho operacional, contando a 
assessoria, com o auxílio de estagiário de direito”; 

b.6.)  Alinhamento estratégico: “(...) a iniciativa contribuirá diretamente para ampliar 
o reconhecimento do Ministério Público como defensor da ordem jurídica, 
garantirá maior celeridade e eficácia na atuação judicial e extrajudicial, 
intensificará a interação com a sociedade, colaborará no processo normativo 
externo, em matérias de relevância institucional e social e resultará em melhor 
imagem e melhor repercussão das ações dos demais órgãos engajados”; 

c)  a expedição de OFÍCIO à CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARANÁ a fim de cientificá-la quanto às iniciativas ora empreendidas na 
unidade ministerial e, sobretudo, para colher do novel Órgão de Administração 
Superior diretrizes de natureza orientativa; 

d)  a expedição de ofício ao Comando da 8ª Companhia Independente (com sede em 
Irati/PR), comunicando ao respectivo Oficial-Comandante da unidade o teor das 
diligências que serão acometidas à Polícia Militar; 

e)  a realização de reunião com o Comandante do Destacamento Local, bem como de 
estudo a ser empreendido pela Assessoria DAS-5 no sentido de estabelecer diretrizes 
objetivas para a delegação de diligências aos órgãos de apoio, fornecendo, ainda, 
subsídios para a elaboração dos relatórios de informação; 

f)  a realização de reunião com as Secretárias Municipais de Saúde e de Educação, a 
fim de estabelecer a possibilidade de compartilhamento de informações extraídas da 
base de dados dos Postos de Atendimento do Sistema de Saúde de Ipiranga/PR ou 
das unidades de ensino; 

g)  a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Ipiranga/PR, requisitando listagem 
nominal e separada de todos os inquéritos e demais procedimentos investigatórios. 

 

A partir disso, levando em consideração as informações disponíveis 

nos sistemas virtuais PRO-MP, PROJUDI e nos Relatórios da Unidade Policial, a 

Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR elaborou minucioso diagnóstico dos 26116 (duzentos 

e sessenta e um) inquéritos policiais que tramitavam à época entre a Delegacia de Polícia 

e a unidade ministerial, a fim de identificar aqueles que se destacavam pelos critérios 

objetivos de: a.) magnitude dos bens jurídicos tutelados; b.) natureza temporal (i.e.: 

antiguidade; em que se detectou “excessiva morosidade na tramitação”) e; c.) 

                                            
16  Número de Inquéritos cadastrados pela unidade Policial e encaminhados ao Judiciário em 30/11/2017. 
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complexidade das diligências. Deste apanhado, foram selecionados 54 (cinquenta e quatro) 

inquéritos policiais para integrar o P.E.D.D. 

 

CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PRIORIZAÇÃO  

O primeiro critério adotado, como dito, foi o da prioridade legal, o 

segundo considerou a magnitude dos bens jurídicos tutelados (relevância) combinado 

com o critério temporal (antiguidade/mora excessiva). Estes dois critérios foram 

organizados e subdivididos em 4 (quatro) classificações apontadas no quadro abaixo e 

melhor detalhados na tabela que segue anexa17: 

CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PRIORIZAÇÃO  

Classificação Descrição Prioridade Legal 

GRUPO “A” CRIANÇA E ADOLESCENTE  ABSOLUTA 

GRUPO “B” ESTATUTO DO IDOSO  “SECUNDÁRIA” 

GRUPO “C” VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 
FAMILIAR E DE GÊNERO  EMERGENCIAL 

GRUPO “D” ANTIGUIDADE  SEM INDICAÇÃO DE 
TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA  

 

O terceiro critério é residual, e contempla casos penais que embora não 

estivessem revestidos de prioridade legal, representavam violação objetivamente grave a 

bens jurídicos penalmente tutelados, portanto, selecionados pela relevância do bem jurídico 

tutelado.  

Nesse particular, optou-se por estabelecer uma gradação que 

considerou, preferencialmente, crimes como homicídio, roubo, estupro e assim por diante, 

                                            
17  Anexo V – Critérios Objetivos de Priorização; A filtragem dos inquéritos policiais seguiu sugestões formuladas na 

excelente obra: CABRAL, R. L. F., Identificando novos horizontes para a atuação do Ministério Público em 
matéria criminal. In CASTRO, R. L.; GUARAGNI, F. A. (Coord.); CAMBI, E. (Org.), Ministério Público: prevenção. 
Modelos de atuação e a tutela dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. p.173.  
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contudo, abarcou também infrações penais com ‘menor escala punitiva’, mas que, em razão 

da plausibilidade das diligências, puderam ser solucionadas com a execução extraordinária 

e direta dos atos investigatórios pelo Órgão Ministerial.  

Uma vez definidos os casos prioritários – que dependiam de 

intervenção eminentemente resolutiva para elucidação – e sobre os quais incidiria a 

execução direta de diligências, foi necessário definir quais tipos de providências 

poderiam ser executadas nos procedimentos policiais. De modo que foi necessário 

organizar subcritérios, a saber: 

• DILIGÊNCIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE - a exemplo; aquelas que consistem na 
elaboração de: a) relatórios de informação – mormente a cargo da Polícia Militar, 
destinados à localização de testemunhas ou identificação do paradeiro dos 
investigados; b) autos de avaliação indireta; c) autos de constatação provisória de 
substância entorpecente; d) autos de apreensão e exibição de bens e objetos 
(incluindo instrumenta sceleris); e) autos de identificação, qualificação e levantamento 
de vida pregressa; f) a entrega de notificações (para atos a serem executados na 
sede do órgão ministerial, tais como inquirições de pessoas); Referências Legais: 
CPP, art. 6º, incisos II, IX e X; CPP, art. 11. 
 

• DILIGÊNCIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - seriam: a) o levantamento de local de 
crime b) auto de constatação de disparo de arma de fogo; c) condução coercitiva; d) 
reprodução simulada dos fatos; e) elaboração de relatórios de atendimento médico 
(lesões) e de constatação de violência sexual (abusos) para Secretaria de Saúde e à 
Polícia Cientifica; f) reconhecimento de pessoas e bens, inclusive fotográfico. 
Referências Legais: CPP, art. 7º; CPP, art. 226. 
 

• DILIGÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE - são medidas que exigem intervenção 
judicial. a) busca domiciliar; b) busca e apreensão de bens e pessoas; c) escuta 
especializada e; demais diligências de inteligência e levantamento de informações, 
tais como a quebra de sigilo de dados, de monitoramento em tempo real de ERB, 
“ERB móvel”. 

 

• DILIGÊNCIAS EM RAZÃO DE FATOS URGENTES E DE NECESSIDADE 
IMINENTE  - a) derivadas do encaminhamento pelos agentes públicos (i.e. Polícia 
Militar, Conselho Tutelar, Equipe de Proteção Social Especial) de ofícios informativos 
ao Ministério Público, veiculando situações de urgência e emergência em situações 
de “plantão” ou de efetivo risco à vítima, em que não se pôde dar pronto atendimento 
à ocorrência na Delegacia de Polícia; b) requisição de exames e informações (i.e. 
laudos médicos e dados cadastrais atualizados) à Secretaria de Saúde Municipal; c) 
relatórios de visitação domiciliar (Conselho Tutelar, Conselho do Idoso e EPSE – 
Equipe de Proteção Social Especial). Referências Legais: CPP, art. 13-A (Requisição 
do MP). 
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Importante recobrar, aqui, a orientação do CAOP-Criminal segundo a 

qual apenas diligências de baixa complexidade devem ser requisitadas no bojo do inquérito 

policial, mediante retenção justificada dos autos na Promotoria de Justiça, a fim de que se 

mantenha o controle sobre a tramitação e o atendimento das requisições, respeitando-se, 

de forma análoga, os mesmos prazos estabelecidos à Polícia Judiciária.  

Por sua vez, as diligências de maior complexidade ou revestidas pela 

urgência, devem ser objetos de procedimentos extrajudiciais próprios. 

 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS 

Definidos os critérios de priorização, definiu-se que os inquéritos 

pertencentes aos grupos “A”, “B” e “C” teriam prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 

execução das diligências, bem como para a elaboração da respectiva manifestação 

ministerial. 

Por outro lado, para os casos relativos ao grupo “D”, os prazos de 

conclusão poderiam ser dilatados para até 90 (noventa) dias, tal qual anotou Rodrigo Leite 

Ferreira Cabral18, ao tratar do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, 

valendo-se para tanto da distinção dos inquéritos integrantes do grupo “D” em outros 3 

(três) subgrupos, ou três alertas, assim relacionados: 

• ALERTA 1# - ALTO RIGOR DE CONTROLE - (máx. 30 dias) - Homicídio Doloso 
CP, Art. 121; Sequestro Relâmpago CP, Art. 157, § 3o; Extorsão mediante sequestro 
CP, Art. 159; Estupro CP, Art. 213; Tráfico interno de pessoas para fim de exploração 
sexual CP, Art. 231-A; quadrilha ou bando em organização criminosa CP, Art. 288 
c.c. Lei 12.580/13; Fraudes em certames de interesso Público CP, Art. 311-A; Crimes 
contra a Administração Pública CP, Arts. 312, 313-A, 317, 322, 333; e contra 
licitações Lei 8.666/93 Arts. 89, 90 e 96; Tortura Lei 9.455/97 e; ainda, a) crimes 
praticados por agentes políticos e policiais no exercício da função; b) casos de 
especial complexidade, periculosidade ou gravidade, ou com alta lesão ao bem 
jurídico protegido de acordo com a avaliação do Promotor natural; c) crimes 
praticados com violência; e) crimes em que foi decretada ou cumprida a prisão 
cautelar dos investigados relativamente ao caso apurado. 
 

• ALERTA 2# - MÉDIO RIGOR DE CONTROLE - (máx. 60 dias) – aplicado à delitos 
praticados: a) com grave ameaça; b) cuja pena mínima seja superior a 4 anos, desde 

                                            
18  CABRAL, R. L. F., Identificando novos horizontes para a atuação do Ministério Público em matéria criminal. In 

CASTRO, R. L.; GUARAGNI, F. A. (Coord.); CAMBI, E. (Org.), Ministério Público: prevenção. Modelos de atuação e a 
tutela dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. p.173. 
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que não esteja classificados no ALERTA 1#; c) inquéritos policiais já relatados, mas, 
pendentes de cumprimento de diligências complementares requisitadas pelo 
Ministério Público e; d) delitos em que exista pedido da vítima de prioridade nas 
investigações, salvo em casos de escassa gravidade. 
 

• ALERTA 3# - SUFICIENTE RIGOR DE CONTROLE - (máx. 90 dias) - 
CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL – aqueles não inclusos nos ALERTAS 1# e 2#. 

 

Definidos os critérios objetivos de priorização e delimitados os prazos 

para execução das diligências, passou-se à elaboração de um instrumento de gestão para 

o P.E.D.D. denominado planilha de controle. 

 

PLANILHA DE CONTROLE 

Visando estabelecer um viés de controle para a gestão e execução das 

diligências, a equipe de apoio da Promotoria de Justiça de Ipiranga, composta à época por 

1 (um) estagiário de direito e pelo assessor DAS-5, desenvolveu uma planilha19 – em fase 

de aprimoramento, assim como todo o P.E.D.D. – que inclui informações detalhadas 

extraídas dos autos de inquéritos policiais, consolidadas com dados do PRO-MP e do 

PROJUDI, cuja finalidade é monitorar destinatários das requisições, bem como, controlar 

prazos, localizadores e outros indicadores internos de tramitação20. 

 

RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS  

Paralelamente ao estudo do acervo de inquéritos (que foi a primeira 

providência adotada para a identificação de todas as diligências que pendiam de 

cumprimento em cada um dos procedimentos investigatórios), foram realizadas reuniões 

com representantes da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, da Equipe de Proteção 

Especial, da Secretaria Municipal de Saúde, dentre outros órgãos da Administração 

Pública. 

O objetivo dessas reuniões foi apresentar e esclarecer a iniciativa 

ministerial, tanto quanto, discutir em que termos e mediante quais procedimentos as 

                                            
19  Planilha com funções dinâmicas desenvolvida no software Microsoft Excel, cujas funções dinâmicas são incompatíveis 

com LibreOffice. 
20  Anexo VI – Espelho da Planilha de Controle – P.E.D.D. 
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relações institucionais poderiam ser ajustadas para melhor atender a proposta ministerial, 

com o fim de facilitar o intercâmbio de dados entre as instituições e refinar a qualidade das 

informações à disposição dos órgãos colaboradores. 

No caso do Município de Ipiranga/PR, a proposta teve imediata adesão 

das instituições e demais agentes da administração mencionados, os quais franquearam 

acesso aos dados disponíveis e aos recursos necessários à concretização das diligências 

requisitadas pelo Ministério Público. 

Interessante destacar, por exemplo, que a Secretaria de Saúde passou 

a fornecer ao Ministério Público e à Polícia Militar dados precisos sobre a qualificação e 

sobre o paradeiro de testemunhas e de investigados, cuja localização não era até então 

obtida pela Polícia Judiciária, porquanto percebemos que ao recorrer aos serviços públicos 

de saúde, os interessados prestavam informações fidedignas sobre seus respectivos 

logradouros, facilitando o sucesso dessas diligências. 

Outro fator relevante é que o Comando da Polícia Militar em 

Ipiranga/PR – visando cumprir as diligências pleiteadas pelo Ministério Público – remanejou 

o “plano de aplicação” de suas viaturas de modo otimizar a utilização dos automóveis a fim 

de disponibilizá-los para a execução das diligências requisitadas no P.E.E.D.  

Assim, ANTES DO NOSSO PROJETO PILOTO, em determinados 

momentos do dia, compreendidos entre as rondas preventivas pré-estabelecidas para os 

horários de pico das agências bancárias, das escolas e de outras demandas pontuais 

existentes na municipalidade, as viaturas conservavam seu itinerário habitual de circulação.  

Porém, entre esses períodos pré-definidos, nos quais havia 

significativa redução nos índices de ocorrências policiais, as viaturas acabavam 

relativamente ociosas, ao passo que se mantinham as mesmas rotas ou percursos 

previamente definidos, delimitando uma espécie de circuito previsível.  

OCORRE QUE DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DO “PEDD”, nesses 

períodos de “estiagem” das ocorrências, por assim dizer, as equipes da Polícia Militar 

passaram a entregar notificações, localizar testemunhas, etc., de forma que o projeto 

conseguiu – ao menos em Ipiranga – prover uma aplicação mais útil às viaturas e 
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incrementar as atividades intrinsecamente ligadas à segurança pública para o corpo efetivo 

dessas equipes.  

Não só porque, em colaboração à iniciativa, foi possível corroborar a 

proposta ministerial, mas também, porque houve o impulsionamento das investigações até 

então negligenciadas pela Polícia Judiciária e, primordialmente, passou-se a dar mais 

notoriedade e credibilidade aos policias militares que muito ganharam em aproximação e 

confiabilidade com a população.  

Essas estratégias resultaram no aumento qualitativo das informações 

trazidas aos policiais militares pela população na medida que as equipes passaram a 

circular com maior frequência nos locais em que os crimes haviam ocorrido ou vinham 

sendo investigados. Ou seja, o objetivo primordial da ostensividade policial foi amplificado. 

 

OS INQUÉRITOS POLICIAIS SELECIONADOS 

Para efeito de transparência e registro, a partir da aplicação dos 

critérios objetivos de priorização ao acervo total de inquéritos, os 54 (cinquenta e quatro) 

cadernos investigatórios inicialmente custodiados na unidade ministerial para integrarem a 

primeira fase do P.E.D.D., constantes da citada Planilha de Controle, tiveram sua retenção 

comunicada por ofício ao Chefe da Polícia Civil, bem como constaram de edital afixado no 

usual quadro de avisos da unidade ministerial. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS COM A PRIMEIRA FASE DO P.E.E.D.  

Com o encerramento da primeira fase do P.E.D.D. observa-se que os 

objetivos principais da proposta foram atingidos.  

Mesmo nos casos em que não foi possível concluir todo o ciclo 

investigatório para conformação da opinião sobre o delito no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, a iniciativa da unidade ministerial garantiu a execução satisfatória das diligências 

assinaladas para cumprimento, possibilitado ao Delegado de Polícia, nos casos em que o 

inquérito foi restituído, ao menos num primeiro momento, a reorganização do fluxo destes 

procedimentos e a retomada de suas funções típicas de investigação. 
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Traduzindo em percentuais, 48,14% dos inquéritos foram encerrados 

com a respectiva denúncia criminal; 16,66% foram arquivados; em 9,25% desses 

procedimentos foram realizadas audiências preliminares, já que as diligências executadas 

pela Promotoria de Justiça revelaram que os casos eram afetos aos Juizados Especiais 

Criminais; 14,81% foram restituídos à Delegacia de Polícia para a execução de diligências 

complementares diretamente derivadas daquelas realizadas pela unidade ministerial, 

norteando adequadamente – dali em diante – as diligências a serem executadas e; 11% 

foram restituídos à Delegacia de Polícia com a elaboração de cota para cumprimento de 

diligências cuja execução envolvia atividades exclusivas da Polícia Judiciária, como, por 

exemplo, a regularização de peças apócrifas atribuídas ao Delegado de Polícia Civil.  

Saliente-se que nesse último caso, de devolução dos inquéritos à 

Polícia Civil, os procedimentos investigatórios só não ficaram retidos na Promotoria de 

Justiça até a conclusão do ciclo de diligências “diretas”, em virtude da necessidade de 

respeitar o prazo máximo de retenção de 90 (noventa dias).   

Expressando-se em números, segue a representação gráfica abaixo: 

 

O gráfico a seguir representa a relação de inquéritos em tramitação 

selecionados para integrarem o P.E.D.D., enquanto agrupados e quantificados a partir do 

ano de instauração. Ao se avaliar a linha ilustrada, é possível perceber o impacto positivo 
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das intervenções ministeriais21 que visaram à lotação de servidores na unidade policial e a 

dinamização dos fluxos procedimentais, o que contribuiu comedidamente para reversão do 

alto número de procedimentos estagnados quando comparados os anos de 2015 e de 2016 

com 2017. 

 

Outro parâmetro que chama a atenção remete aos Critérios Objetivos 

de Priorização22, destacando-se em maior número os casos de violência doméstica (43%) 

e aqueles envolvendo crianças e adolescentes (28%).  

 

                                            
21  Anexos I e II – Recomendações Administrativas n. 1/2017 e n. 2/2017. 
22  Recobrando: Grupo “A” - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA; Grupo “B” - ESTATUTO DO 

IDOSO - PRIORIDADE; Grupo “C” - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, FAMILIAR E DE GÊNERO – EMERGENCIAL; Grupo 
“D” - ANTIGUIDADE E RELEVÂNCIA - SEM INDICAÇÃO DE TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. 
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Por outro lado, o apanhado de informações corrobora a perspectiva 

ministerial de que a maioria dos inquéritos estagnados na unidade policial poderiam ser 

resolvidos com ações investigatórias de baixa complexidade23. Pois, conforme se observa 

da representação abaixo, os procedimentos que demandaram diligências de simples 

solução corresponderam a 70% (setenta por cento) das intervenções que foram realizadas 

pela Promotoria de Justiça durante a primeira fase do projeto. 

 

Assinaladas tais peculiaridades, tem-se que ao final da fase inaugural 

do P.E.D.D. o resultado foi altamente satisfatório. Pois, 40 procedimentos, ou seja 74% dos 

inquéritos selecionados, receberam solução jurídica. Ao passo que, apenas 14 

procedimentos, ou 26%, retornaram à unidade policial, com cota ministerial indicando 

precisamente qual o teor das diligências complementares àquelas realizadas pelo Órgão 

ou, como dito, para mera regularização de expedientes da autoridade policial apócrifos.  

 

                                            
23  Em sua maioria, as diligências de baixa complexidade consistiram na localização e intimação de pessoas para tomada 

de declarações, oitivas de agentes e em requisições de laudos, documentos e informações aos órgãos da 
Administração ou entes da iniciativa privada. 
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Desse apanhado, além do restabelecimento do fluxo dos 

procedimentos de investigação, é seguro afirmar que iniciativa contribuiu diretamente para 

ampliar o reconhecimento do Ministério Público como defensor da ordem jurídica, bem 

como, garantir maior celeridade e eficácia na atuação judicial e extrajudicial, intensificar a 

interação com a sociedade e colaborar no processo normativo externo em matérias de 

relevância institucional e social. Resultou, também, em valorização da imagem institucional 

e maior repercussão das ações dos órgãos engajados. 

Salutar destacar aqui a celeridade e eficiência com que as diligências 

requisitadas ao Destacamento da Polícia Militar de Ipiranga foram cumpridas, o que 

corroborou determinantemente para a eficácia do P.E.D.D.. A exemplo, houve casos em 

que, recebidos os ofícios, não se tardaram duas horas para que a equipe ostensiva 

retornasse com o efetivo cumprimento das requisições. Em um destes casos, após 

conduzidas as investigações de campo, a equipe militar localizou e notificou para 

comparecimento da Promotoria uma testemunha cujo o paradeiro, a mais de 10 quilômetros 

do centro da cidade, até então era convenientemente dado por desconhecido pela polícia 

judiciária. 

Com relação aos procedimentos que compõem a estatística, não 

integraram a análise os casos tratados sob a dinâmica do P.E.D.D., cujas diligências foram 

conduzidas no bojo de Procedimentos de Investigação Criminal do Ministério Público 

(PIC’s). A exemplo, o PIC – MPPR 0065-17.0360-5, cujas Portaria de Instauração, denúncia 

e despacho que a recebeu seguem anexos24. 

 

DO ATUAL PANORAMA DOS INQUÉRITOS EM IPIRANGA 

Com base em dados obtidos através do sistema PROMP em 

31/8/2018, Ipiranga conta com 266 inquéritos em tramitação. 

Ao longo do ano de 2017 foram encerrados 90 cadernos de 

investigação e, até então, no ano de 2018 foi possível denunciar ou promover o 

arquivamento de 62 procedimentos. 

                                            
24 Anexo VII – Peças do Procedimento de Investigação Criminal MPPR 0065-17.0360-5. 
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A partir do prisma estatístico, a unidade policial de Ipiranga, que 

abrange territorialmente somente este município, atende a população estimada de 15.139 

habitantes25, ao passo que a delegacia da comarca de Imbituva, vizinha, que alcança 

também os municípios de Guamiranga e Ivaí, atende a população estimada de 54.634 

habitantes26.  

Traçando-se uma razão entre o número de inquéritos correntes em 

cada uma dessas unidades policiais e suas populações, a Delegacia de Ipiranga acumula 

serviços em 266 inquéritos, correspondentes a 1,75 inquérito para cada 100 habitantes. 

Enquanto que, a unidade policial de Imbituva há 204 inquéritos em tramitação, revelando o 

índice de 0,37 inquérito/100habitantes. 

O índice proporcional de inquéritos em andamento por habitantes, em 

que pese a semelhança dentre os fatores culturais, financeiros e criminais dessas 

comarcas, de nada serviria se não fosse demonstrado, em cotejo, o índice de produção 

individualizado dessas unidades da polícia judiciária.  

Assim, se considerarmos os procedimentos encerrados na comarca de 

Ipiranga entre o início de 2017 até agosto de 2018 (152 casos), chega-se ao índice de 

eficácia de 1,0 inquérito encerrado/100 habitantes. Em contrapartida, a unidade policial de 

Imbituva encerrou 878 procedimentos no mesmo período, fator que resulta no índice de 1,6 

inquérito encerrado/100habitantes. 

Mesmo quando ressalvadas a diferença de população atendida e, é 

claro, a proporcionalidade do número de servidores lotados em cada delegacia, tem-se que 

a eficácia da unidade policial de Imbituva corresponde a 180% do resultado apresentado 

pela unidade de Ipiranga. Quase o dobro, se considerado que o volume de inquéritos 

encerrados 3,6 vezes maior em Imbituva. 

Diante disso, é de se assumir que a unidade policial de Ipiranga é, por 

assim dizer, pouco producente, senão ineficaz, questão que não só valida a iniciativa do 

P.E.D.D. como demonstra, a bem da verdade, a sua derradeira necessidade.  

                                            
25 Fonte:  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ipiranga/panorama 
26 Fontes: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/imbituva/panorama; 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guamiranga/panorama; 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ivai/panorama;  
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Por fim, vale consignar que dos 62 inquéritos encerrados em 2018 em 

Ipiranga, 48 deles foram resolvidos devido às diligências realizadas no bojo do P.E.D.D.. 

Isso demonstra que o Ministério Público foi responsável pela solução de 77,41% dos 

procedimentos de investigação criminal em Ipiranga no ano corrente. 

 

PERSPECTIVA PARA SEGUNDA FASE DO P.E.E.D. 

Embora se tenha alcançado excelentes resultados com a primeira fase 

do P.E.E.D., proporcionando alto índice de resolutividade para os procedimentos prioritários 

selecionados, a iniciativa do Órgão Ministerial de Ipiranga não foi suficiente para desafogar 

o fluxo dos procedimentos prioritários, nem mesmo (r)estabelecer a esperada eficácia da 

respectiva unidade policial.  

Na contramão dos singelos avanços lapidados na relação 

interinstitucional com a Polícia Civil, recentemente, em 15 de agosto deste 2018, as 

Portarias n. 1137 e 113827 do Departamento da Polícia Civil do Paraná acabaram por 

remover o Delegado Titular de Ipiranga para Tibagi e designá-lo para prestação cumulativa 

de serviços no Núcleo de Combate à Corrupção de Curitiba, deixando Ipiranga, por hora, 

sem um delegado oficialmente titularizado.  

Tais circunstâncias, somadas às tão conhecidas deficiências 

investigatórias e administrativas da Delegacia de Ipiranga ensejam e justificam, o nosso 

ver, a realização da segunda fase do P.E.E.D., cuja triagem para compor o novo ciclo já 

conta com outros 52 (cinquenta e dois) procedimentos.  

Por outro lado, estreitando e evoluindo as relações estabelecidas com 

o Destacamento da Policia Militar de Ipiranga, a intenção da Unidade Ministerial é 

incrementar a efetividade das diligências, não só confiando à polícia ostensiva a execução 

de diligências de maior envergadura, com o devido amparo judicial, como também investir 

no intercâmbio de informações e de inteligência entre as instituições.  

 

 

                                            
27 Anexo VIII - Portarias n. 1137 e n. 1138 do Departamento da Polícia Civil. 
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Elaborado por: Leandro Cezar Ataides, Membro Titular da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Ipiranga/PR e Diego Antonio Ribas Gomes, Assessor DAS-5 da Promotoria 
de Justiça da Comarca de Ipiranga/PR até 11/7/2018. 
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ANEXO I 

Recomendação Administrativa n. 1/2017  

da Promotoria de Justiça de Ipiranga 
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA  

2/2017 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do 
Órgão de Execução em exercício na PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIRANGA/PR 

expede a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nos autos de PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO MPPR-0065.15.0000.50-6 à Excelentíssima Senhora EMANUELLE 

MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, Delegada de Polícia Civil em exercício em 
Ipiranga/PR, a qual pode ser encontrada na Rua José Maria Taques n. 196, 
Centro, em Ipiranga/PR, CEP 84450-000, telefones (42) 3242-1282 e (42) 3436-
1177. 

 
CONSIDERANDO que uma das funções institucionais do Ministério 

Público é zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, promovendo as medidas necessárias à sua garantia e, 
também, tutelar os interesses difusos e coletivos, na forma do artigo 129, incisos II 
e III, ambos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
 

CONSIDERANDO que entre os interesses difusos essenciais está 
inserida a tutela da eficiência administrativa, nos termos do artigo 127, caput, e 
129, incisos II e III, ambos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, e do artigo 25, inciso IV, 
alínea “a”, da Lei n. 8.625/93 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO); 

 
CONSIDERANDO que uma das missões do MINISTÉRIO PÚBLICO diz 

respeito à tutela dos direitos mencionados nos itens anteriores, podendo promover 
as medidas necessárias à sua garantia (artigo 129, inciso II, da CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL), inclusive expedindo RECOMENDAÇÕES ADMINISTRATIVAS, na forma do 
artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 e do artigo 15, da 
RESOLUÇÃO 1.928/08-PGJ/PR1; 

                                                           
1 Artigo 15. O Ministério Público, nos autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, poderá expedir 
recomendações devidamente fundamentadas, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como 
aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover, sendo-lhe vedada a expedição de recomendação como 
medida substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública, ressalvados os casos em que a 
recomendação atinja seu objetivo, por si. 
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CONSIDERANDO que a recomendação, tal qual estabelece o artigo 6º, 
inciso XX, da Lei Complementar n. 75/93, é instrumento destinado à orientação 
dos órgãos públicos ou privados para que sejam cumpridas normas relativas a 
direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituições Federal e 
Estadual e serviços de relevância pública; 

 
CONSIDERANDO que são deveres dos membros do Ministério Público, 

além de outros previstos em lei, zelar pelo prestígio da Justiça, por suas 
prerrogativas e pela dignidade de suas funções; obedecer aos prazos processuais, 
não excedendo, sem justo motivo, os prazos nos serviços a seu cargo; velar pela 
regularidade e celeridade dos processos em que intervenha; 

 
CONSIDERANDO o teor da reunião realizada em 27/8/2015, com a 

presença de Promotores de Justiça com atribuições criminais, Delegados de 
Polícia e Escrivães, em São José dos Pinhais/PR; 

 
CONSIDERANDO que os autos de Inquérito Policial são destinados ao 

Ministério Público para a formação da opinio delicti, com o consequente 
oferecimento de denúncia, pedido de diligências ou promoção de arquivamento de 
acordo com o artigo 24 e seguintes do Código de Processo Penal; 

 
CONSIDERANDO que o esclarecimento de fatos apurados na fase 

policial são (frequentemente) imprescindíveis para a adequada instrução 
processual; 

 
CONSIDERANDO a irrepetibilidade de diversas diligências a cargo da 

Polícia Judiciária, cuja produção da prova somente é viável durante a fase 
investigatória, em conformidade com a parte final do artigo 155, caput, do Código 
de Proceso Penal; 

 
CONSIDERANDO que eventuais vícios procedimentais ocorridos na 

fase inquisitória, quando não acarretam nulidade inarredável, acabam 
contaminando ou inviabilizando toda a instrução processual; 

 
CONSIDERANDO que a elaboração do auto de prisão em flagrante dá 

início ao inquérito policial e deve observar todos os requisitos formais e materiais 
exigidos em lei; 
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 CONSIDERANDO que a fase inquisitória, de atribuição também da 
Polícia Judiciária, é a primeira etapa da persecução criminal, CUJO FIM SÓ 
OCORRE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES JUDICIAIS 
expede-se nestes autos de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPPR-0065.15.000050-
6 a presente RECOMENDAÇÃO na forma estabelecida pelas seguintes cláusulas 
e sem prejuízo das orientações já fixadas na RECOMENDAÇÃO 
ADMINISTRATIVA n. 1./2017: 
 

1. No ato da qualificação de indiciados e de testemunhas, a equipe 
de trabalho dessa unidade policial deve observar as disposições 
da Lei n. 12.037/2009, coletando em todos os casos possíveis o 
número do cadastro de pessoa física (CPF), além de observar 
os artigos 33, § 2º e 207, da Instrução Normativa n. 1/2015, da 
Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado do Paraná; 
 

1.1. Na mesma esteira do item anterior, considerando as 
peculiaridades do município de Ipiranga/PR, mormente a 
falta de planejamento urbanístico de diversas localidades 
interioranas, escrivães, investigadores, estagiários e todos 
aqueles que coletarem dados ligados à qualificação de 
pessoas DEVEM inserir nos respectivos endereços, além 
de números de telefone todos os pontos de referência 
existentes nas localidades, de modo a facilitar o trabalho dos 
oficiais de justiça na etapa judicial do processo. 

 
2. Por ocasião da oitiva de investigados (ou indiciados), Vossa 

Excelência deve observar o artigo 6º, inciso V, do Código de 
Processo Penal, com ênfase nas circunstâncias da prisão em 
flagrante, inclusive no que diz respeito às formalidades de 
eventuais buscas domiciliares sem o respectivo mandado judicial; 

 
3. Quando da oitiva dos condutores é imprescindível que conste 

expressamente nos termos depoimento se foram estes os 
responsáveis pela efetivação da prisão e se efetivamente 
participaram das respectivas diligências. Em caso negativo, 
deverá constar do termo lavrado a identificação dos agentes 
públicos que – de fato – atuaram nas diligências; 
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4. Que seja indagado aos condutores sobre todas as circunstâncias 
em que as prisões em flagrante se deram, inclusive com 
descrição pormenorizada dos fatos que levaram à suspeita da 
prática delitiva por parte do conduzido, JUNTANDO-SE OS 
RESPECTIVOS REGISTROS DE EVENTUAIS DELAÇÕES OU 
COMUNICAÇÕES DE TERCEIROS RELATIVOS AOS FATOS 
(p.ex.: extratos de disque-denúncia, chamadas ao serviço “181” e 
assim por diante); 

 

5. Nos casos em que tenham ocorrido buscas domiciliares, sem a 
prévia obtenção de mandado judicial, sejam os condutores 
conduzidos e indagados, de forma circunstanciada, acerca das 
intercorrências da diligência; 

 
6. Deverão ser diligenciadas a identificação e oitiva de todas as 

testemunhas dos fatos investigados, notadamente aquelas que 
concretamente foram sujeitas à atuação criminosa como, por 
exemplo, funcionários de estabelecimentos comerciais vítimas de 
crimes patrimoniais (v.g.: roubo), não sendo dispensada a sua 
oitiva em razão de os representantes legais das respectivas 
empresas haverem prestado declarações; 

 
7. Em não sendo possível a oitiva de qualquer testemunha 

relevante para o esclarecimento dos fatos, de cuja existência a 
autoridade policial tenha tomado conhecimento ou que tenha sido 
referida pelos demais declarantes e testemunhas, deverá esta 
ser devidamente identificada e qualificada nos autos, para 
posterior inquirição pela Polícia Judiciária; 

 
8. Nos procedimentos investigatórios em que se apure a prática do 

crime previsto no artigo 180 do Código Penal, seja efetuado pelas 
vítimas do crime antecedente o reconhecimento pessoal ou 
fotográfico dos conduzidos ou indiciados;  

 
8.1. No caso de apreensão de armas de fogo, seja diligenciado, 

sempre que possível, se estas foram objeto de crime 
antecedente contra o patrimônio; 
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9. Nos casos de apreensão de substâncias entorpecentes, seja 
diligenciado com a máxima urgência, no sentido de aplicação do 
disposto no artigo 32, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 (destruição, 
com reserva de material para contraprova); 
 

10. Que todos os documentos emitidos por autoridades públicas no 
bojo dos autos sejam devidamente assinados por seus 
respectivos “agentes-autores”, observando-se, ainda, os artigos 
162, 273, 47, inciso VI4, 208, caput e parágrafo único5, todos da 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1/2015, da CORREGEDORIA GERAL DA 

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ; 
 

11. Que a Polícia Judiciária execute e cumpra – ATÉ O FINAL DO 
PROCESSO – diligências que não foram concluídas durante a 
etapa inquisitória, pois, de acordo com o item 145, caput, do 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ, incumbe ao Promotor de Justiça, com o 
oferecimento da denúncia, apresentar: “(...) requerimento 
individualizado contendo o elenco de providências destinadas à 
complementação ou correção do procedimento investigatório 
e à apuração da verdade real”; 

 

12.  No que tange aos TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE INFRAÇÃO PENAL, 
a equipe da unidade local deverá observar rigorosamente a 
primeira parte do artigo 33, caput e 37/46, da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA 1/2015, da CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO 

PARANÁ, remetendo ao Juízo competente o “TCIP”, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados do registro do fato no sistema 
unificado de ocorrência compatibilizando-se tal dispositivo com 
aquele estabelecido pelo artigo 36 do mesmo ato normativo; 

                                                           
2  Art. 16. O Escrivão de Polícia deverá envidar esforços para que se cumpram, o mais rápido possível, os despachos do 
Delegado de Polícia, sobretudo nos casos em que a celeridade seja essencial. 
3  Art. 27. O Delegado de Polícia deverá providenciar a juntada ao inquérito policial da folha de antecedentes do 
indiciado, bem como certificar acerca da existência de inquéritos policiais anteriormente instaurados em que esteja envolvido e 
providenciar a averiguação de sua vida pregressa. 
4  Art. 47. O chamamento de pessoas à repartição policial para a prática de atos do inquérito será formalizado por meio 
de intimação, e deverá conter: (...) VI - a subscrição do escrivão e a assinatura do Delegado de Polícia. 
5  Art. 208. Os Delegados de Polícia e demais servidores deverão, em todos os procedimentos que atuarem e apuserem 
suas assinaturas, constar nome, cargo e/ou função. Parágrafo único. Ficam vedadas as assinaturas por outro meio que não 
sejam de próprio punho, excetuados os casos de assinatura eletrônica, por meio de certificação digital. 
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O cumprimento das normas estabelecidas nesta RECOMENDAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – além de outras ligadas aos serviços policiais – será fiscalizado, a 
partir da data de sua publicação, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ e 
residualmente pelo Poder Judiciário e, a depender da situação, implicarão 
ajuizamento de todas as ações necessárias a cargo de nossa instituição. 

 

Casos omissos e que eventualmente não foram contemplados 
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA serão solucionados individualmente, podendo 
provocar, ainda, a critério do signatário, o aditamento ou alteração dos termos 
deste documento. 
 

Ipiranga, 30 de outubro de 2017. 
Segunda-feira 

15h05min 
 

 

LEANDRO ATAIDES 
Promotor de Justiça 

Portaria n. 630/2013-PGJ 
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ANEXO III 

Ofício n. 199/2017  

da Promotoria de Justiça de Ipiranga 
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Ofício n. 199/2017/PJ-IPI                                   Ipiranga, 24 de outubro de 2017  
 

 
 

SENHOR PROCURADOR DE JUSTIÇA, 
 

 
EMENTA. Controle Externo da Atividade Policial. Excessiva morosidade na 

tramitação de procedimentos investigatórios a cargo da Polícia Judiciária. 

Execução direta, pelo Ministério Público, de algumas diligências voltadas ao 

célere impulsionamento dos Inquéritos Policiais revestidos de prioridade e, 

ainda, daqueles em que houver grande interregno na conclusão de 

diligências pendentes de cumprimento. Na hipótese de anuência dos órgãos 

de cúpula do Ministério Público a respeito dessa iniciativa, solicitamos 

esclarecimentos sobre o modo correto para formalizar tais providências.  

 
 

  Cumprimentando-o cordialmente, o Órgão de Execução em exercício na 
Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR encaminha a Vossa Excelência CONSULTA voltada ao 
esclarecimento de dúvida sobre os procedimentos a serem adotados por esta unidade 
ministerial, expondo-se, em princípio, o seguinte: 

 

1. Um dos mais preocupantes e destacados “pontos de estrangulamento” por 
nós identificado na Comarca de Ipiranga/PR está ligado à fleumática 
tramitação de procedimentos investigatórios no âmbito da Delegacia de 
Polícia; 

 
2. Depois de detectarmos a baixa solução (notadamente de inquéritos 

policiais), instauramos o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPPR-0065.15.00050-
6, de controle externo da atividade policial, iniciando tratativas para o 
“incremento de efetividade” com o Delegado-Chefe da 13ª Subdivisão 
Policial por meio de reunião que contou com a presença não só do 
signatário, mas, também, da autoridade policial local e da magistrada; 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
DOUTOR CLÁUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES 
M. D. COORDENADOR DO CENTRO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS CRIMINAIS, DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS 
RUA MAUÁ N. 920, ALTO DA GLÓRIA  
TELEFONE: (41) 3253-3102 
CURITIBA, PARANÁ 
CEP 80.030-200 
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3. Como o diálogo e as medidas suasórias não foram suficientes para 
sensibilizar a Polícia Civil a agilizar a movimentação dos procedimentos 
investigatórios (afirmação que se faz considerando a pequena quantidade 

de casos solucionados desde a primeira reunião, inclusive dos feitos 

revestidos de prioridade na sua tramitação), expedimos a RECOMENDAÇÃO 

ADMINISTRATIVA N. 1/2017 (cfr. cópia anexa) que, lamentavelmente, não têm 
surtido o efeito por nós almejado, qual seja, o de alteração do atual 
panorama (porquanto tencionamos imprimir maior celeridade e 
efetividade às investigações policiais); 

 

4. Diante disso, a Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR passou a executar 
diligências de forma “direta” suprindo na medida do possível, o déficit de 
atuação da Polícia Civil, com o único propósito de ampliar a resolutividade 
dos casos penais existentes na Comarca de Ipiranga/PR, citando-se, por 

amostragem (pois há dezenas delas), a situação retratada no Inquérito 
Policial n. 001012-89.2013.8.16.000931 (cópia anexa); 

 
5. Cabe abrir parênteses para consignar que a recentíssima ampliação da 

equipe de trabalho da Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR (com a 
contratação de novo estagiário de pós-graduação) permitirá que nossa 
unidade ministerial monitore e gerencie melhor a movimentação dos 
inquéritos policiais, mormente a execução de diligências que ATUALMENTE 
NÃO SÃO REALIZADAS PELA POLÍCIA CIVIL; 

 
6. Nessa esteira, considerando o êxito na realização de algumas investigações 

deflagradas pela Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR COM A 
COLABORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR e, eventualmente, do CONSELHO 
TUTELAR há – de nossa parte – a intenção de ampliar as hipóteses de 
“execução direta” de diligências nos inquéritos policiais (cuja 
movimentação esteja paralisada, por assim dizer) utilizando – para tanto – 
o apoio operacional de outros órgãos públicos; 

                                                           
1  No bojo da manifestação fizemos consignar o seguinte: “(...) a despeito do recente impulsionamento dado pelo 

Delegado de Polícia Guilherme Luiz Dias – NENHUMA PROVIDÊNCIA DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA FOI 
CONCRETIZADA, de modo que parece forçoso concluir que este inquérito nem sequer foi movimentado (ou, quiçá, 

aberto, folheado, compulsado, analisado, apreciado) na Delegacia de Polícia, nos últimos três anos (cfr. fls. 14, 18, 21, 

23, 24, 26/27, 28, 30, 32, 35/36, 39, 41/42, 45, 47, 50/51; 57/58, 63 e, 65-IP). Em razão desse “torpor institucional” (com 

o devido respeito que se devota à Polícia Civil do Estado do Paraná), a Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR passou a 

executar – de forma direta – diligências pendentes de cumprimento em diversos inquéritos, motivo pelo qual COM 
APENAS UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA nossa equipe de trabalho (composta, atualmente, de 3 (três) de pessoas e mesmo 
com a obrigação de exercer todas as demais atribuições legais concentradas no Ministério Público do Estado do 
Paraná) AGENDOU a inquirição de RILTON RUBIANEK, cuja oitiva, a propósito, já havia sido determinada pelo competente 

Delegado de Polícia Josimar Antônio da Silva em 29/8/2013”. 
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7. Vale dizer, com a intenção de adotar postura proativa na condução (e 
solução) dos inquéritos policiais que dormitam na unidade policial, este 
agente ministerial pretende incumbir à Polícia Militar, por exemplo, a 
realização de diligências como a emissão de relatórios que contemplem 
levantamentos de local de crime, indicação (e não oitiva) de testemunhas e 
assim por diante; 

 

8. Note-se que em hipótese alguma nossa Promotoria de Justiça solicitará o 
apoio de outros órgãos para a execução de atividades típicas da Polícia Civil 
tais como a realização de Laudos Periciais ou de interrogatório extrajudicial 
de suspeitos; pelo contrário, nossa iniciativa se restringirá à adoção de 
providências capazes de revelar ou, ainda, de melhor especificar, primo ictu 

oculli, tanto a prova da materialidade quanto os indícios de autoria; 
 

9. Além disso, quando a colaboração solicitada pela Promotoria de Justiça de 
Ipiranga/PR implicar deslocamento de servidores públicos (i.e.: Policiais 
Militares, Conselheiros Tutelares e assim por diante), as diligências 
pleiteadas aproveitarão o roteiro pré-definido das viaturas à disposição dos 
referidos órgãos, de modo que os colaboradores possam engendrar o 
cumprimento de nossos pedidos às rotinas de patrulhamento, já que tanto 
os milicianos quanto os conselheiros tutelares naturalmente percorrem, 
todos os dias, grandes extensões do Município de Ipiranga/PR; 

 

10. O planejamento ora exposto a Vossas Excelências se baseia, em certa 
medida, no “poder-dever” conferido ao MINISTÉRIO PÚBLICO na defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis – presente na dicção do artigo 127, da Constituição Federal – 
e de sua indissociabilidade com as funções relativas à autonomia para 
colheita de elementos de prova; 

 
11. Consigne-se, também, que funcionam como principais contributos para tal 

“crise nas investigações”, a designação cumulativa do Delegado tanto na 
unidade policial local quanto nas Delegacias de Polícia de Ponta Grossa/PR 
e a hipossuficiência estrutural da Delegacia de Polícia de Ipiranga/PR no 
que tange à formação e manutenção de uma equipe fixa de investigadores 
de polícia e de Escrivães capazes de atribuir dinamismo aos procedimentos 
investigatórios em curso; 

 

12. Outro fator que impulsionou a Promotoria de Justiça de Ipiranga/PR foi o 
julgamento da 2ª TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RECURSO ORDINÁRIO 

EM HABEAS CORPUS n. 97.926/GO que – sem prejuízo do que dispõe a Lei n. 

12.830/2013 –, confirmou que no plexo de atribuições do Ministério 
Público estão inseridas atividades de cunho investigatório;  
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13. De igual sorte, funcionam como catalisadores dessa nossa iniciativa: a.) o 
princípio da dispensabilidade do inquérito policial2 e; b.) a natureza sumária 
e desburocratizada dos procedimentos investigatórios criminais que foi 
concebida (ou quiçá realçada) pelo artigo 1º, § 1º, da Resolução n. 
181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da qual se 
exige para a deflagração de linhas investigatórias a formação de mero juízo 
de probabilidade, em consonância com o princípio do speedy trial adotado 
pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; 

 
14. Parece de crucial importância destacar, ainda, que a Promotoria de Justiça 

de Ipiranga/PR está concluindo a instrução de procedimento “interno” 
capaz de sustentar o ajuizamento de ação civil pública destinada a 
(tentar) solucionar o problema estrutural da unidade policial local; 

 
15. Contudo, até que os percalços da jurisdicionalização sejam superados, as 

medidas adotadas no âmbito de nossa Promotoria de Justiça/PR (que 
representarão substituição a algumas atividades da Polícia Judiciária) serão 
transitórias e empreendidas em caráter excepcional, até que a timorata 
Delegacia de Polícia de Ipiranga/PR apresente condições reais para 
impulsionar adequadamente as suas investigações. Até lá, o Ministério 

Público dará a contribuição necessária para a comunidade ipiranguense, no 

que se refere à instrução de determinadas investigações de infrações penais 

que pendem de solução. 
 
 

Por tudo o que foi exposto, o Órgão de Execução em exercício nesta 
Promotoria de Justiça  CONSULTA Vossas Excelências sobre os seguintes aspectos:  

 

a.) PRIMEIRA INDAGAÇÃO: Se não houver óbices por parte dos órgãos de 
cúpula do Ministério Público do Estado do Paraná, o Órgão local de 
Administração está autorizado a solicitar, com fundamento (dentre outros 
dispositivos legais), no artigo 153, inciso XV, da Lei Complementar 
Estadual n. 85/99, a colaboração de outros órgãos públicos para a 
execução direta de diligências hoje mal executadas ou sequer cumpridas 
pela Polícia Civil? (v.g.: trabalhos de campo para a identificação de 
testemunhas, entrega de notificações para depoimento na sede da 
Promotoria de Justiça; emissão de relatórios com registros fotográficos 
sobre locais de crime em infrações penais de baixa complexidade como 
danos qualificados, furtos mediante escalada, etc.); 

                                                           
2 A dispensabilidade está expressa no artigo 12 e, sobretudo, no artigo 39, § 5º, do Código de Processo Penal, 
porquanto: “(...) O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos 

elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias”. 
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b.) SEGUNDA INDAGAÇÃO: Caso seja possível a solicitação dessa colaboração 
(no modo e na extensão ora aventadas), como instrumentalizar a 
realização dessas diligências? Vale dizer, qual seria a base procedimental 
adequada para a concretização dessas providências investigatórias 
(instauração de notícias de fato autônomas; deflagração de procedimentos 
investigatórios criminais “coirmãos” aos inquéritos a serem instruídos, 
mas, voltados apenas à materialização da diligência pleiteada; avocação do 
inquérito policial no qual se pretende a diligência para nele pleitear a 
colaboração de outros órgãos; mera expedição de ofício requisitório com a 
descrição precisa e clara do “objeto da colaboração”)? 

 

c.) TERCEIRA INDAGAÇÃO: A fim de tornar segura a atuação dos demais 
órgãos públicos “colaboradores”, a requisição de diligências – nos termos 

propostos nesta consulta e fundados dentre outros dispositivos no artigo 

153, inciso XV, da Lei Complementar Estadual n. 85/99 – implicariam 
usurpação de funções da Polícia Judiciária (?) ou, PARA ALÉM DISSO, 
representariam, em verdade, atuação combinada de agências estatais 
incumbidas de zelar pela Segurança Pública estatal, considerando o 
“torpor operacional” (com o devido respeito) verificado na Delegacia de 
Polícia de Ipiranga/PR (?). 

 
Circunscritos ao exposto, consignamos a todos os integrantes desse novel 

Centro de Apoio, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, salientando, 
ainda, que as medidas ora propostas tem a finalidade exclusiva de contribuir decisivamente 
para a melhoria da prestação de serviços públicos na Comarca de Ipiranga/PR. 

 
Por fim, anexamos à presente consulta – além dos documentos indicados no 

corpo do texto – duas tabelas indicando o bloco de inquéritos existentes em Ipiranga/PR que 
avançam a passos lentos. Na primeira lista há indicação de 133 Inquéritos Policiais enviados 
da Promotoria à Delegacia de Polícia que nem sequer foram movimentados desde a última 
concessão de dilação de prazo. Na segunda tabela (anexada ao Procedimento Administrativo 
MPPR-0065.15.000050-6 e com dados que remontam a fevereiro de 2017), fizemos um 
mapeamento de todos os Inquéritos Policiais de modo a facilitar o trabalho da Polícia 
Judiciária de estabelecer prioridades na execução de diligências investigatórias; porém, nem 
isso foi suficiente para apressar suas respectivas conclusões. 
 

Ipiranga, 24 de outubro de 2017. 
Terça-feira 
16h26min 

 

LEANDRO ATAIDES 
Promotor de Justiça 

Resolução n. 630/2013-PGJ 
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ANEXO IV 

Manifestação n. 271/2017  

do Centro de Apoio Operacional da Promotorias Criminais  
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ANEXO V 

Tabela: Critérios Objetivos de Priorização 



Classificação Descrição Prioridade Base Legal

GRUPO “A” CRIANÇA E ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA
artigos 152, parágrafo único, da Lei n. 

8.069/90

GRUPO “B” ESTATUTO DO IDOSO PRIORIDADE
artigos artigo 71, caput, da Lei n. 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso)

GRUPO “C”

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER, 

FEMINICÍDIO, PRECONCEITO DE 
SEXO, ORIENTAÇÃO SEXUAL OU 

LIBERDADE DE GÊNERO 

EMERGENCIAL
artigos artigo 33, parágrafo único, da Lei 

n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 

CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PRIORIZAÇÃO 

ANTIGUIDADE E RELEVÂNCIAGRUPO “D”

Base Normativa

Critérios cronológicos e de relevância dos 
bens jurídicos penalmente tutelados, em 

conformidade com as tabelas anexadas à 
Recomendação Administrativa 01/2017 – 
PJ – IPI, estabelecidos com base na obra: 

CABRAL, R. L. F., Identificando novos 
horizontes para a atuação do Ministério 

Público em matéria criminal. In CASTRO, 
R. L.; GUARAGNI, F. A. (Coord.); CAMBI, 
E. (Org.), Ministério Público: prevenção. 

Modelos de atuação e a tutela dos direitos 
fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 

2014. p.173.

•         ALERTA 3# - Suficiente rigor de controle - (até 90 dias) -
CLASSIFICAÇÃO RESIDUAL – aqueles não inclusos nos ALERTAS 1# e 2#.

•         ALERTA 2#  - Médio rigor de controle - (60 dias) - aplicado à delitos 
praticados: a) com grave ameaça; b) cuja pena mínima seja superior a 4 anos, 

desde que não esteja classificados no ALERTA 1#; c) inquéritos policiais já 
relatados, mas, pendentes de cumprimento de diligências complementares 

requisitadas pelo Ministério Público e; d) delitos em que exista pedido da vítima 
de prioridade nas investigações, salvo em casos de escassa gravidade.

•         ALERTA 1# - ALTO RIGOR DE CONTROLE - (máx. 30 dias) - Homicídio 
Doloso CP, Art. 121; Sequestro Relâmpago CP, Art. 157, § 3o; Extorsão 
mediante sequestro CP, Art. 159; Estupro CP, Art. 213; Tráfico interno de 

pessoas para fim de exploração sexual CP, Art. 231-A; quadrilha ou bando em 
organização criminosa CP, Art. 288 c.c. Lei 12.580/13; Fraudes em certames 

de interesso Público CP, Art. 311-A; Crimes contra a Administração Pública CP, 
Arts. 312, 313-A, 317, 322, 333; e contra licitações Lei 8.666/93 Arts. 89, 90 e 
96; Tortura Lei 9.455/97 e; ainda, a) crimes praticados por agentes políticos e 

policiais no exercício da função; b) casos de especial complexidade, 
periculosidade ou gravidade, ou com alta lesão ao bem jurídico protegido de 

acordo com a avaliação do Promotor natural; c) crimes praticados com 
violência; e) crimes em que foi decretada ou cumprida a prisão cautelar dos 

investigados relativamente ao caso apurado.

artigos 11, § 7o, 8o e 9o e 150/151, da INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1/2015, 
DA CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ

artigo 11, § 5º e 147/149, da INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1/2015, DA 
CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ

artigo 11, § 4º, da INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1/2015, DA CORREGEDORIA-
GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ

SEM INDICAÇÃO LEGAL DE 
TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 
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ANEXO VI 

Espelho da Planilha de Controle – P.E.D.D. 



ANEXO IV - PLANILHA - CONTROLE DE INQUÉRITOS POLICIAIS - P.E.D.D

N.Linha Núm. Projudi Data do Fato Grupo Alerta
Qtd. Baixas

Depol

Complexidade 

da Diligência
Descrição da Diligência 

IP Retido 

na Promotoria

Ofício

Vinculado

Agente 

Externo

Data 

Requisição
Localizador Andamento Data Movimentação

1 0000130-06.2008.8.16.0093 29/07/2008 Grupo "D" Alerta #2 47 Baixa Coletar material grafotécnico. Sim 021.2018 - IP 0130-06.2008 - Tabelionato Ipiranga
Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
06/03/2018

22 0000068-63.2008.8.16.0093 a apurar Grupo "B" _ 45 Baixa Localizar e Inquirir a Vítima; Sim Denunciado 28/03/2018

16 0000428-27.2010.8.16.0093 05/08/2008 Grupo "A" _ 34 Baixa Inquirir Testemunhas e vítimas; apurar quais dos Pais Sociais estava presente na data do fato. Sim 016.2018 - IP 0428-27.2010 - DPM.IPI
Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
30/05/2018

11 0000164-73.2011.8.16.0093 27/01/2011 Grupo "D" Alerta #1 33 Alta Requisitar registros de Linhas Telefônicas; Eventual QST; requisição de docs  ao MT; Sim 005.2018 - IP 164-73.2011 - Weichteck Engenharia Denunciado 22/05/2018

27 0000042-89.2013.8.16.0093 28/11/2012 Grupo "D" Alerta #1 19 Baixa Identificar Vítimas; Averiguar existência de câmeras de segurança; Sim
009.2018 - IP 42-89.2013 - Grupo JCA

011.2018 - IP 42-89.2013 - Rodonorte

Promoção de

 Arquivamento
28/05/2018

44 0000885-54.2013.8.16.0093 14/09/2013 Grupo "A" _ 16 Média Reconhecimento fotográfico pela vítima; reinquirição da vítima (relatado). Sim
Baixa para a DEPOL

Com Cota Ministerial
30/05/2018

51 0000700-79.2014.8.16.0093 09/06/2014 Grupo "C" _ 16 Baixa Inquirir  José Francisco Schroeder de Oliveira Franco. Sim Denunciado 13/03/2018

50 0000702-49.2014.8.16.0093 23/01/2014 Grupo "A" _ 14 Baixa Inquirir Testemunha; Expedientes apócrifos DEPOL. Sim Denunciado 18/12/2017

61 0000082-03.2015.8.16.0093 02/05/2014 Grupo "D" Alerta #2 14 Média Inquirir a Vítima, envolvidos e suspeitos; Perícia Balística. Sim 013.2018 - IP 0082-03.2015 - DPM.IPI
Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
28/05/2018

56 0000894-79.2014.8.16.0093 11/06/2014 Grupo "D" Alerta #1 13 Média Auto de Levantamento do local dos fatos (tipo croqui) Sim 001.2018 - IP 0894-79.2014 - DPM.IPI Denunciado 20/02/2018

68 0000203-31.2015.8.16.0093 08/03/2016 Grupo "C" _ 13 Baixa Averiguar registro da arma de fogo apreendida; Sim Denunciado 19/02/2018

70 0000320-22.2015.8.16.0093 Aprox. 6/2014 Grupo "A" _ 12 Média
Juntar Laudo Pericial;

Inquirir testemunha; Anexar mídia
Sim

Promoção de

 Arquivamento
20/02/2018

91 0000136-32.2016.8.16.0093 13/09/2015 Grupo "C" _ 12 Baixa
Inquirir Manuel Irineu Fagundes de Oliveira para 

informar quais policias militares e conselheiros tutelares acompanharam os fatos.
Sim Denunciado 22/05/2018

76 0000349-72.2015.8.16.0093 14/01/2015 Grupo "C" _ 11 Média

Reinquirir Maria Irene Freitas; para apresentar documentos sobre o negócio fraudulento de 

que foi vítima; Inquirir Valdir Antres (presenciou as ameaças? o teor dessas “agressões”?); 

Levantar informações sobre o crime de dano "praticado" em Tucunduva/RS e autoria; (cfr. 

Sim
Baixa para a DEPOL

Com Cota Ministerial
28/05/2018

78 0000456-19.2015.8.16.0093 11/03/2015 Grupo "D" Alerta #1 11 Baixa Ofício de informação da Prefeitura de Ipiranga; interrogar o indiciado; Sim
Baixa para a DEPOL

Com Cota Ministerial
28/05/2018

84 0000727-28.2015.8.16.0093
2007 (continuado)

01/06/2015
Grupo "A" _ 10 Alta Oitiva especializada Denunciado 13/03/2018

93 0000140-69.2016.8.16.0093 01/07/2015 Grupo "C" _ 10 Baixa Inquirir Testemunhas. Sim 017.2018 - IP 140-69.2016 - DPM.IPI Denunciado 28/05/2018

102 0000389-20.2016.8.16.0093 13/11/2015 Grupo "D" Alerta #2 10 Média
Inquirir Testemunhas e PRF; 

Antecedentes do Indiciado; Perícia no automóvel.
Sim

Promoção de

 Arquivamento
04/05/2018

90 0000023-78.2016.8.16.0093 21/08/2015 Grupo "D" Alerta #1 9 Baixa Juntada de Laudo Pericial Complementar; Reinquirição de testemunhas; Sim
Baixa para a DEPOL

Com Cota Ministerial
25/04/2018

101 0000391-87.2016.8.16.0093 12/09/2016 Grupo "C" _ 9 Baixa Inquirir a Vítima, Beatriz, Leila e esposo (fl.04) Sim 007.2018 - IP 391-87.2016 - DPM.IPI Denunciado 29/05/2018

115 0000073-07.2016.8.16.0093 17/08/2015 Grupo "C" _ 9 Alta Oitiva especializada Sim Denunciado 29/01/2018

89 0000982-83.2015.8.16.0093 23/07/2015 Grupo "B" _ 8 Média
Inquirir Testemunha; Interrogar Indiciados; 

Exame de lesão corporal; Expedientes apócrifos DEPOL.
Sim

012.2018 - IP 982-83.2015 

022.2018 - IP 982-83.2015 - Paulo Sergio Ignacio ME

Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
28/05/2018

109 0000436-91.2016.8.16.0093 31/01/2016 Grupo "C" _ 8 Baixa Inquirir Envolvidos e Testemunhas. Sim 014.2018 - IP 0436-91.2016 - DPM.IPI
Remessa 

Audiência Preliminar
28/05/2018

113 0000465-44.2016.8.16.0093 18/12/2015 Grupo "D" Alerta #1 8 Média Juntar auto de levantamento de local de acidente; Expedientes apócrifos DEPOL; Sim Denunciado 05/03/2018

125 0000711-40.2016.8.16.0093 21/03/2016 Grupo "C" _ 8 Baixa Inquirir a Vítima. Sim
Promoção de

 Arquivamento
02/03/2018

87 0000866-77.2015.8.16.0093 20/09/2015 Grupo "D" Alerta #1 7 Baixa
Avaliar danos materiais; Juntar CDROM; 

Diligenciar documentos médicos (lesões Marilda Aparecida).
Sim Denunciado 20/03/2018

98 0000444-68.2016.8.16.0093 12/07/2015 Grupo "B" _ 7 Baixa
Interrogar Investigada; Inquirir Testemunha; 

Expedientes apócrifos DEPOL.
SIm 006.2018 - IP 444-68.2016 - DPM.IPI Denunciado 28/05/2018

100 0000392-72.2016.8.16.0093 07/01/2016 Grupo "C" _ 7 Baixa Refinar endereços e qualificação; Localização de Testemunhas; Sim Denunciado 02/05/2018

119 0000597-04.2016.8.16.0093 30/03/2015 Grupo "A" _ 7 Baixa Inquirir Testemunhas; Expedientes apócrifos DEPOL. Sim Denunciado 20/02/2018

128 0000721-84.2016.8.16.0093 12/05/2016 Grupo "C" _ 7 Baixa
Inquirir testemunhas e; 

Funcionarios da empresa onde a vítima trabalhava (fls. 45/56-IP).
Sim 025.2018 - IP 721-84.2016 - Construtora Casa Valor 

Remessa 

Audiência Preliminar
27/03/2018

130 0000869-95.2016.8.16.0093 20/05/2016 Grupo "C" _ 7 Baixa
Reinquirição da Vítima p/ verificar se as ameaças foram graves; 

Qualificar o Investigado; localizar e identificar Testemunhas.
Sim 008.2018 - IP 869-95.2016 - DPM.IPI

Promoção de

 Arquivamento
29/03/2018

132 0000879-42.2016.8.16.0093 19/06/2016 Grupo "C" _ 7 Baixa Inquirir  Testemunhas (fls. 65/67). Sim
Promoção de

 Arquivamento
29/05/2018

127 0000719-17.2016.8.16.0093 30/01/2016 Grupo "C" _ 6 Baixa Identificar e inquirir "Ganso" (investigado). Sim 018.2018 - IP 719-17.2016 - DPM.IPI Denunciado 30/05/2018

138 0001103-77.2016.8.16.0093 23/09/2016 Grupo "C" _ 6 Baixa
Identificar, localizar e notificar testemunhas do fato 

(no local de trabalho da vítima)
Sim Denunciado 06/02/2018

140 0001109-84.2016.8.16.0093 27/03/2016 Grupo "A" _ 6 Média
Perícia bioquimica (vestígios sangue na calcinha); 

Assinar Expedientes apócrifos DEPOL.
Sim

Promoção de

 Arquivamento
28/02/2018

131 0000874-20.2016.8.16.0093 07/04/2016 Grupo "C" _ 5 Baixa Possível artigo 16 da 11.340. Sim Denunciado 06/02/2018

139 0001105-47.2016.8.16.0093 23/03/2016 Grupo "A" _ 5 Baixa
Averiguar testemunhas; Relatório final; 

Expedientes apócrifos DEPOL
Sim

Remessa 

Audiência Preliminar
30/01/2018

141 0001139-22.2016.8.16.0093 15/05/2016 Grupo "A" _ 4 Baixa Averiguar testemunhas; Expedientes apócrifos DEPOL. Sim
Remessa 

Audiência Preliminar
19/02/2018

154 0001249-21.2016.8.16.0093 19/09/2015 Grupo "A" _ 4 Baixa
Inquirir Testemunhas; a Vítima; 

Assinar Expedientes Policiais apócrifos.
Sim

003.2018 - IP 1249-21.2016 - Vara da Infância e Juventude

002.2018 - IP 1249-21.2016 - CT.IPI - Esclarecimentos
Denunciado 10/05/2018

156 0000010-45.2017.8.16.0093 29/10/2016 Grupo "A" _ 4 Baixa
Inquirir Conselheiros Tutelares; os Pais da Vítima; 

Averiguar testemunhas.

Promoção de

 Arquivamento
14/12/2017

196 0000412-29.2017.8.16.0093 30/01/2017 Grupo "C" _ 3 Baixa
Intimação de Testemunhas; Cobrar Laudo Pericial; 

Inquirir a Vítima para confirmar a realização do exame.
Sim 023.2018 - IP 0412-29.2017 - DEPOL

Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
28/05/2018

197 0000413-14.2017.8.16.0093 12/01/2017 Grupo "C" _ 3 Média
Auto de avaliação danos materiais; Laudo lesões corporais; Qualificação e interrogatório de 

Luiz Carlos Almeida (fl.27-IP).
Sim

Promoção de

 Arquivamento
02/03/2018

201 0000419-21.2017.8.16.0093 20/01/2017 Grupo "D" Alerta #2 3 Baixa Inquirir a Vítima. Sim
Baixa para a DEPOL

Com Cota Ministerial
29/05/2018

199 0000415-81.2017.8.16.0093 02/03/2017 Grupo "C" _ 2 Baixa
Interrogar o indiciado; 

Inquirir a vítima, pois as ameaças são muito frágeis, sem mais elementos.
Sim Denunciado 01/03/2018
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200 0000417-51.2017.8.16.0093 08/02/2017 Grupo "C" _ 2 Baixa
Reinquirir a Vítima para declinar qual o teor das ameaças, se graves; Inquirir as testemunhas 

do fato.
Sim Denunciado 01/03/2018

205 0000924-12.2017.8.16.0093 09/05/2017 Grupo "A" _ 2 Alta "Depoimento sem dano" Sim
010.2018 - IP 924-12.2017 - DPM.IPI

020.2018 - IP 0924-12.2017 - CT Pontal do Parana

Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
28/05/2018

208 0000933-71.2017.8.16.0093 23/03/2017 Grupo "C" _ 2 Baixa
Interrogar o Indiciado; 

Averiguar existência de testemunhas.
Sim Denunciado 01/03/2018

210 0000937-11.2017.8.16.0093 15/05/2017 Grupo "A" _ 2 Alta "Depoimento sem dano" Sim Denunciado 18/01/2018

211 0000938-93.2017.8.16.0093 20/11/2016 Grupo "A" _ 2 Baixa
Inquirir dos Pais da Vítima; 

Interrogar o Investigado.
Sim

Baixa para a DEPOL

Com Cota Ministerial
28/05/2018

212 0000939-78.2017.8.16.0093 31/12/2016 Grupo "A" _ 2 Baixa
Averiguar Testemunhas; 

Reconhecimento do Investigado pela Vítima; Interrogar o Investigado.
Sim

Remessa 

Audiência Preliminar
29/01/2018

213 0000955-32.2017.8.16.0093 23/05/2017 Grupo "D" Alerta #2 2 Baixa Interrogar o Indiciado;  Sim 015.2018 - IP 0955-32.2017 - DPM.IPI 
Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
28/05/2018

216 0000972-68.2017.8.16.0093 22/12/2016 Grupo "D" Alerta #3 2 Baixa
Inquirir noticiante; 

Expedir ofício ao IAP.
Sim 019.2018 - IP 0972-68.2017 - IAP

Baixa para a DEPOL

Diligência Concluída
28/05/2018

198 0000414-96.2017.8.16.0093 15/01/2017 Grupo "C" _ 1 Média Ratificação do Laudo Pericial pela Médica Sim Denunciado 28/02/2018

230 0001240-25.2017.8.16.0093 16/03/2017 Grupo "C" _ 1 Baixa
Averiguar e inquirir testemunhas; 

Interrogar Investigado; desentranhar docs 12/15.
Sim 004.2018 - IP 1240-25.2017 - DPM.IPI Denunciado 29/03/2018
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ANEXO VII 

Peças do Procedimento de Investigação Criminal  

MPPR 0065-17.0360-5 

























PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IPIRANGA

VARA CRIMINAL DE IPIRANGA - PROJUDI
Travessa Estanislau Cenovicz, 100 - Centro - Ipiranga/PR - CEP: 84.450-000 - Fone: (42)

3242-1935

 

Autos nº. 0001320-86.2017.8.16.0093

 

I-Distribua-se, registre-se e autue-se a denúncia ofertada, que deverá, na autuação, estar à frente do

inquérito policial.

 II- Recebo a denúncia contra , eis que presentes indicativos de autoria eMATEUS DE ALMEIDA

materialidade, estando evidenciados os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausentes

as hipóteses previstas no artigo 395, do mesmo diploma legal.

  III- Expeça-se carta precatória à Comarca de Ponta Grossa, para citação do denunciado, para responder

os termos desta ação penal e para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, arguindo

preliminares e alegando tudo o que for de interesse à sua defesa, oferecendo documentos e justificações,

especificando as provas que pretende produzir, inclusive arrolando testemunhas (CPP, artigo 396).

IV-Certifique-se e oficie-se sobre os antecedentes do acusado nesta comarca e nas comarcas abrangidas

pelo sistema oráculo.

 V- Comunicações necessárias, nos termos do Código de Normas.

VI-Ciência ao Ministério Público.

 

Ipiranga, datado e assinado digitalmente.

 

Ana Beatriz Azevedo Lopes

Juíza Substituta
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ANEXO VIII 

Portarias n. 1137 e n. 1138  

do Departamento da Polícia Civil 



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
GRUPO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

                      
  P O R T A R I A    Nº 1137-DPC

O DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, da Secretaria de Estado
da  Segurança  Pública  e  Administração  Penitenciária,   no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
regulamentares, e em cumprimento ao que foi deliberado pelo Colegiado, por unanimidade de votos
dos  Conselheiros,  em  sessão  ordinária  realizada  no  dia  14  de  agosto do  corrente  ano,  como
constante da respectiva Ata, devidamente assinada por todos, e conforme disposições contidas no
inciso II, do artigo 39, da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982, com a redação dada pela
Lei Complementar nº 89, de 25 de julho de 2001, e combinado com inciso X, do artigo 6º do mesmo
Diploma Legal;

Considerando que o artigo 275, § 1º da Lei Complementar nº 14, de 26 de maio de 1982 (Estatuto
da Polícia  Civil),  estabelece que  “o servidor policial civil,  poderá ser designado para qualquer
município,  observada,  sempre  que  possível,  a  correspondência  da  classe  funcional  com  a
classificação da unidade policial”;

Considerando que a movimentação de pessoal no âmbito da Polícia Civil é realizada sempre com
base no interesse da Administração e da conveniência do serviço, resolve,

I -   R E M O V E R : 

GUILHERME LUIZ DIAS,  RG 8520128-0,  DELEGADO DE POLÍCIA;

DO(A):  Delegacia  de  Polícia  de  IPIRANGA,  da  13ª  Subdivisão  Policial  de  Ponta  Grossa,  da
Divisão Policial do Interior.

PARA: Delegacia de Polícia de TIBAGI , da 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba, da mesma
Divisão.  “ao atendimento das  necessidades  da administração policial,  a   qual  busca sempre a
otimização  da  prestação  de  serviços  públicos,  considerando  critérios  de  conveniência  e
oportunidade, conforme proposição apresentada pelo Presidente do Colegiado, Dr. Naylor Gustavo
Robert de Lima”.

II – D E S I G N A R: para Delegado Chefe Delegacia de Polícia de TIBAGI, da 18ª Subdivisão
Policial de Telêmaco Borba, da Divisão Policial do Interior.

III – D I S P E N S A R: de  Delegado Chefe da Delegacia de Polícia de  IPIRANGA, da 13ª
Subdivisão Policial de Ponta Grossa, da mesma Divisão.

Curitiba, 15 de agosto de 2018

                                                               (assinado digitalmente)

                                                       Naylor Gustavo Robert de Lima
                                                                        Delegado Geral 



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
GRUPO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

P O R T A R I A  Nº 1138-DPC

O DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, da Secretaria de Estado
da Segurança Pública e Administração Penitenciária, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a solicitação  contida no ofício nº 047/18, de 13/07/2018, da Divisão de Combate à
Corrupção, resolve,

D E S I G N A R

 

GUILHERME LUIZ DIAS,  RG 8520128-0 – Delegado de Polícia  4ª classe,  exercendo suas
funções na  Delegacia de Polícia  de  TIBAGI,  da 18ª  Subdivisão Policial de Telêmaco Borba,  da
Divisão Policial do Interior, para, sem prejuízo de suas funções,  prestar serviços cumulativamente
no  NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE CURITIBA, da  Divisão  de  Combate  à
Corrupção.

Curitiba, 15 de agosto de 2018

 
                                                            (assinado digitalmente)
                                                   Naylor Gustavo Robert de Lima
                                                                 Delegado Geral 
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