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III Encontro Nacional de Coordenadores de CAOP CRIM e III Encontro Nacional de Coordenadores de CAOP CRIM e 

Reunião da ENASP (São Luís/MA, 17 e 18 de outubro de 2016)Reunião da ENASP (São Luís/MA, 17 e 18 de outubro de 2016)

           Curitiba,  19 de outubro de 2016.

A partir ofício enviado a este Centro de Apoio Operacional (Ofício

nº70/2016-CAOp-Crim),  chegou  nesta  unidade  convite  encaminhado  pela  Procuradoria-

Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão para fins de participar do III Encontro
Nacional de Coordenadores de CAOP CRIM e de Reunião da ENASP, a realizar-se na

cidade de São Luís/MA.

Diante da identificação de que durante o evento estaria programada

a realização de um Seminário de Debates sobre o Novo Código de Processo Penal e de

debates  relacionados  a  diversas  outras temáticas  diretamente  afetas  a  algumas  das

iniciativas traçadas pela gestão atual do Centro de Apoio, deliberou-se pela aceitação do

convite  e  pela  adoção  dos  trâmites  necessários  para  a  participação  da  representação

paranaense.

No  intuito  de  viabilizar  uma  prestação  de  contas  da  atividade

empreendida, cumpre brevemente arrolar  uma síntese da programação e  das principais

questões e contatos que foram objeto dos trabalhos.

Dia 17 de outubro

MANHÃ

 Hora: das 8h às 12h30min

 Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça

 Temas:

- Seminário de Debates sobre o Novo Código de Processo Penal (PL 8045)

- Debatedores: Elísio Teixeira Neto (MPDF e Secretário-geral da CONAMP) Rodrigo

Brandalise (MPRS) e Ney Belo Filho ( Desembargador Federal da 1a Região);

- Mediadores: José Cláudio Cabral Marques (MPMA) e Ana Teresa Freitas (MPMA)   
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- Público:  Membros  do  Ministério  Público,  Magistrados,  Defensores  Públicos,

Delegados de Polícia, Advogados e comunidade acadêmica.

- Principais aspectos: ao tempo em que foi ressaltada a importância da realização de

um  contínuo  trabalho  de  sensibilização dos  problemas  que  estão  sendo

verificados na redação da proposta legislativa (o que poderia ser alcançado através

da disseminação de eventos pelos Ministérios Públicos brasileiros voltados a debater

e  ressaltar  alguns  dos  problemas  da  proposta),  os  palestrantes  procuraram

aprofundar pontos problemáticos que chamaram atenção diferenciada a  partir  de

seus respectivos estudos, a saber:

o Suspensão do processo

o Transação penal

o Rito sumaríssimo

o Capítulo probatório (perspectiva principiológica)

o Capítulo de investigação 

o Capítulo recursal

o Capítulo do rito do júri

o Ausência  de  uma  ideologia  única  e,  não  raras  vezes,  presença  de  uma

perspectiva preferencialmente  pro  reo.  Neste sentido, foi ressaltado que uma

constante intenção de harmonizar distintos lobbys teria implicado numa mescla

de  ideológicas  que  mostrou-se  assistemática,  o  que  acabou  sendo

representativo no âmbito dos temas supra referidos.

Sem embargo dos debates realizados, foi informado pela organização do evento a

pretensão  da  realização  de  uma  “carta  de  conclusões  do  evento”  a  ser

oportunamente publicada.

TARDE

 Hora: das 14h às 19h15min

 Local: Procuradoria Geral de Justiça, Plenário do Colégio de Procuradores de Justiça 

 Público: Coordenadores de CAOP CRim (representatividade de 14 estados)

 III Encontro Nacional dos Coordenadores de CAOP-CRIm (pauta):

- Constituição de um Grupo de Trabalho entre os CAOPs: destacou-se que existiram

vários  avanços  nas  tratativas  junto  ao  CNPG.  A  dúvida  estaria,  agora,  na

configuração  que  será  assumida  pelo  Grupo,  se  de  ‘grupo  de  trabalho’  ou  de

‘comissão’. Restou deliberado que, dado o estágio atual dos encontros, ainda seria

necessário manter-se a formatação de uma “comissão” formal no âmbito do CNPG,
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sem embargo de no futuro deliberar-se pela sua conversão em “grupo” no formato do

GNDH ou do próprio GNCOC. Deliberou-se, ainda, a respeito da elaboração de um

Regimento  Interno  para  que  seja  aprovado  por  todos  os  coordenadores  e,  na

sequência,  submetido  ainda  neste  ano  ao  CNPG.  Outrossim,  deliberou-se  que,

embora o texto deste regimento possa ser enxuto, é importante já constar do mesmo

a intenção de que cada encontro/reunião seja conclusivo, invariavelmente, por meio

da elaboração de enunciados voltados a firmar uma posição institucional nacional,

nos temas que assim haja concordância 

- Metas da ENASP (reunião preparatória):

Foi ressaltada problemas decorrentes da ausência de metas de resolutividade, bem

como da fragilidade das estatísticas que estariam sendo repassadas e publicadas em

âmbito  nacional.  Adotou-se  como  exemplo  significativo  a  meta  relacionada  ao

feminicídio,  cuja  exata  configuração  sequer  há  unanimidade.  Deliberou-se  que

referidas questões serão objeto de encaminhamento ao representante do ENASP na

reunião do dia 18.

- Súmula Vinculante 56 e seus reflexos:

Ao tempo em que foram apresentados os diversos problemas que o entendimento

lançado  na  súmula  em  vias  de  publicação  ocasionará  em  âmbito  nacional,  foi

realizada  a  tentativa  de  firmar-se  um  posicionamento  uniforme  a  respeito  da

orientação que deveria ser repassada aos colegas.

O CAOP PR, neste sentido, ressaltou que sua posição foi de subsidiar os colegas,

pontualmente, a respeito do que fora decidido pelo STF, bem como o escalonamento

criado para contornar o problema da ausência de vagas. Embora tenha sido tentado

firmar um posicionamento uniforme ministerial em âmbito nacional, identificou-se sua

impossibilidade, especialmente por ainda não existir uma exata dimensão de como o

Judiciário haverá de se portar a partir da súmula noticiada. 

Justamente  por  isto,  momentaneamente,  deliberou-se  pela  adoção  do  mero

fornecimento de subsídios, a exemplo do ocorrido no Paraná e em outros estados.

- Tráfico privilegiado:

Ao  tempo  em  que  se  debateu  a  respeito  do  teor  da  recente  decisão  do  STF,

ressaltou-se a importância da realização de um trabalho de orientação aos colegas

no sentido de, ao longo da instrução, atentarem para fins de aferir se realmente o

caso  viabiliza  a  incidência  da  privilegiadora.  Destacou-se  que,  desta  forma,  há

grande possibilidade de evitar-se uma discussão sobre a natureza hedionda ou não

de tais delitos, algo que, com a decisão do STF, deverá assentar-se, ainda que de

forma contrária ao então apresentado pela súmula do STJ.
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O CAOP MG,  de  toda forma,  ressaltou  importante  trabalho efetuado por aquele

estado, em parceria com instituições de ensino e pesquisa, voltado a aferir o índice

de reincidência de sentenciados de tráfico privilegiado. Comprometeu-se, inclusive, a

disponibilizar referido material para conhecimento dos demais colegas.

SC, por sua vez, comprometeu-se a compartilhar ‘nota técnica’ elaborada por aquele

Centro de Apoio por ocasião da publicação do julgado.

- Audiência de Custódia;

Foram  destacados  diversos  problemas  que  estariam  sendo  vivenciados  pelos

estados no intuito de tentar concretizar o projeto “audiência de custodia”. 

Ao tempo em que foi apresentado um estudo, pelo Centro de Apoio de SP, a respeito

dos  números  obtidos  a  partir  da  implantação  das  audiências  naquele  estado,

ressaltou que, entre os membros, a situação só teria sido definitivamente contornada

por meio do pagamento de diárias aos colegas que recebem atribuições de atuar

nestas audiências. Destacou que, inclusive, na atualidade, estaria existindo uma fila

de interessados.

- Próxima reunião: restou definido que a próxima reunião será realizada no final de

maio de 2017, em encontro a ser organizado pelo MPSC. Destacou-se a importância

de que, cada encontro, conte com espaço para apresentação de “projetos” e “boas

práticas exitosas” que tenham sido adotadas por outros CAOPs, viabilizando assim

replicar as experiências positivas.

Dia 18 de outubro

MANHÃ

 Hora : das 9h às 12h

 Local: Procuradoria Geral de Justiça, Plenário do Colégio de Procuradores de Justiça.

 Tema:  Reunião Ordinária  da  Estratégia  Nacional  de  Justiça  e  Segurança Pública  –

ENASP. Pauta: Desdobramento da META 04 - Feminicídio 

 Público : Gestores Estaduais da ENASP e Dr. Héverton Alves de Aguiar (ENASP)

 Principais aspectos destacados:

- Dificuldades no diagnóstico por força do formato da tabela de taxinomia.

- O problema mais uma vez estaria na obtenção de dados, o que invariavelmente

passa pela necessidade de convênios e parcerias. Neste sentido, foi ressaltado pelo

CAOP PR que, além deste problema de firmar parcerias, há um momento posterior

de concretização desta parceria, o que, invariavelmente, passa pela necessidade de
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adaptações de sistemas informáticos, uma realidade que estaria sendo verificada no

Estado do Paraná e que, por vezes, continua inviabilizando a obtenção integral de

dados.

- Ainda  que  considerando  dificuldades  de  registros  e  capitulações,  um  primeiro

levantamento  sobre  o  feminicídio  chegou ao  número  de  2  mil  feminicídios  num

recorte realizado entre março de 2015 e março de 2016. Isto colocaria o Brasil como

o quinto país que mais mortes desta natureza teria no cenário mundial.

- A partir destes números, foi apresentada uma proposta de desdobramento da meta

“Feminicídio” pelo representante do ENASP: buscar uma forma de redução destes

números, já que se referem a inquéritos que, em regra, não têm natureza complexa.

A pretensão seria  de  realizar uma  força  tarefa  para  fins de obter esta  redução.

Estrategicamente, a pretensão é que a meta não seja muito ousada. A proposta seria

que houvesse um número razoável de inquéritos denunciados até 09 de dezembro

deste ano, até pelo pouco número de inquéritos policiais quando considerado pela

perspectiva  estadual.  Objetiva-se  o  encaminhamento  de  uma  provocação  via

Corregedoria Nacional do CNMP, de forma a implicar numa atuação concentrada e

diferenciada. De toda forma, a pretensão será a de obter 100% de  análise  destes

inquéritos policiais (seja para fins de denúncia, arquivamento e/ou diligências) até o

prazo mencionado.

- Problemas  levantados:  dificuldades  na  obtenção  de  dados  precisos  também no

âmbito  do  Ministério  Público,  já  que  as  inclusões  são  absolutamente  parciais,

subjetivas e incompletas. Sugeriu-se, por isto, a inclusão de uma especificidade do

dado na própria tabela de atividades que já é elaborada por cada Promotor, evitando

desta  forma  uma  nova  tarefa  de  fornecimento  de dados  e  um constrangimento

desnecessário por parte dos Centros de Apoio que, invariavelmente, se encarregam

desta tarefa.

- As dificuldades de obtenção de dados tem implicado, inclusive, na inviabilização de

um levantamento preciso de dados em relação à natureza fútil dos homicídios, o que

buscava  aferir,  por  exemplo,  resultados  claros  da  “Campanha  Conte  até  10”

realizada no passado.

- Apresentado pelo MPPR proposta de que haja um processo de conscientização dos

colegas, sempre que haja qualquer tipo de alteração de tabelas e inclusões de novas

metas junto aos Promotores, sob pena de, ainda que via Corregedoria, uma vez mais

os dados serem obtidos de forma frágil e pouco confiável.

- Foi sugerido pelo CAOP PE que o Ministério Público tenha um maior protagonismo

no  momento  da  definição  de  metas  e  mutirões  de  Júri,  por  exemplo,  já  que
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invariavelmente estas metas são estabelecidas pelo CNJ sem qualquer preocupação

com a estrutura ministerial para viabilizar o seu cumprimento.

TARDE

 Hora: das 15h às 17h

 Público: Administração Superior do Ministério Público do Maranhão e convidados.

 Local: Auditório da Procuradoria Geral de Justiça

 Apresentação de boas práticas: “Promotorias de Segurança Pública” (Dr. Jádel Silva,

MPSC)

Promotorias  regionais  de  segurança  pública  (implantação  em curso  pelo  Ministério

Público catarinense)

Objetivo: desenvolver um sistema de atuação baseado em estratégias de inteligência

Premissa: imprescindibilidade de um diagnóstico da criminalidade

Indicadores:

- diminuição do aumento contínuo da criminalidade

- diminuição  de  uma  atuação  alheia  ao  conhecimento  e  ao  diagnóstico  da

criminalidade

- imprimir maior efetividade, entregando real sentido ao controle externo da atividade

policial

Metodologia (para alterar a lógica de atuação):

- trato interdisciplinar de enfrentamento a criminalidade

- reorganização espacial da atuação

- incorporação de ferramentas de tecnologia de inteligência

Eixos:

- criação das promotorias regionais de segurança pública

- constante diagnóstico criminal

Atribuições das PJ’s:

- controle externo da atividade policial (que envolveria as seguintes atribuições: visitas

técnicas;  persecução  penal  e  investigações  afetas  à  improbidade  administrativa

decorrentes  de  envolvimento  de  policiais,  peritos,  guardas  municipais,  até  o

momento do oferecimento da denúncia)

- tutela difusa de segurança pública 

Distribuição geográfica: 12 regionais  (2  já  instaladas em Florianópolis  e Chapecó na

condição de projeto-piloto)
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Projetos  pré-definidos:  no  intuito  de  viabilizar  que estas  Promotorias tenham efetiva

atuação difusa, desde logo, foram lançados 5 projetos vinculantes a estas unidades:

- Projeto ‘Reestruturação do controle externo da atividade policial’

- Projeto Diagnósticos criminais

- Projeto Encontro Marcado (Promotor pro ativo)

- Projeto Escola Segura (PROES: criminalidades ao redor das escolas)

- Projeto Atendimento Integral às Vítimas

Projeto  PMSC    Mobile:   a  título  de  contribuição  para  a  obtenção de um dado mais

fidedigno na origem, foi informado o fomento também pelo Ministério Público de que o

Governo do Estado reestruturasse a PM. Na atualidade, todas as viaturas da PM estão

providas com  tablets  e impressoras individuais, no qual há um aplicativo dando mais

dinâmica no registro policial de origem.

Diagnóstico da criminalidade (finalidades:  i)  conhecimento  do dado bruto  (bancos de

dados:  PM,  PC,  IML,  SIM,  PRE,  PRF);  ii)  planejamento;  iii)  resolutividade  

proatividade)

Disponibilização de painéis para subsidiar as PJs (em construção: Painéis de Análise de

Dados): 

- Aplicação de BI da PMSC

- Aplicação de BI da PCSC

- DEAP (unidades prisionais)

- Resolução 20 do CNMP (Controle externo da atividade policial)

- Resolução 56 do CNMP (Unidades do sistema prisional)

- Geo análise (via dados da PM)

- Crimes violentos letais intencionais (vias dados da PM)

- SSP (produtividade)

- Mortes decorrentes da intervenção policial (vias dados da PM)

Embora inicialmente a pretensão fosse de que somente as PJ de Segurança Pública

tivessem acesso à síntese destas aplicações, atualmente, referido material já está sendo

disponibilizado para  todos as PJs Criminais,  por meio  do  “Portal  do  Promotor  de
Justiça”  recentemente  criado.  Referido  portal,  essencialmente,  apresenta  diversos

relatórios obtidos a partir da plataforma BI.

Geoanálise:
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Todos  os  registros  da  PM  também  estão  sendo  objeto  de  um  geoprocessamento,

inclusive com diversas variações de relevo e dos órgãos estatais envolvidos, cruzando

dados sociais, dados comparativos, etc.

Tempo  de  implantação  e  metodologia  empregada:  a  partir  de  abril  de  2015,  via

contratação de empresa privada especializada em tratamento de dados.

Observações finais: ao tempo em que foi esclarecido por este Promotor o momento atual

em que se encontra uma iniciativa similar no âmbito do MP do Paraná, foi sugerido ao

colega Jádel  (por  ele  anuída),  a  possiblidade de uma  reunião de trabalho entre  os

CAOPs Criminais do Paraná e o de Santa Catarina, especialmente no sentido de obter

detalhes a respeito da questão estrutural das unidades em implantação naquele estado

e do processo de definição de escolha dos projetos e das etapas já vencidas por aquela

instituição.

 Apresentação de boas práticas:  “Diagnóstico da Segurança Pública  da Grande São

Luís” (Yata Anderson Masullo, MPMA). 

Finalidade:  mapear  a  dinâmica  espaço  temporal  das  ocorrências  policiais,  crimes

violentos letais intencionais (CVLI) e crimes violentos não letais intencionais (CVNLI)

Exposição da estrutura  do diagnóstico, com destaque para a proposta de obter um

diagnóstico das  “indicações e percepções dos atores sociais sobre os problemas de

segurança”.

Igualmente foi ressaltada a existência de problemas na obtenção de base de dados.

Trabalha-se essencialmente com o Datasus, dados do MP, dados parciais da SESP e

da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos.

Registra-se,  ainda,  contato  efetuado  com  o  colega  Pedro  Ivo  –

Centro de Apoio do MPES – responsável direto pela redação do Projeto de Lei em curso no

Senado a respeito do  Ato Nacional dos Direitos das Vitimas de Crimes. Ao tempo em

que foi ressaltado por este Agente que o CAOP Criminal do PR também tem entre suas

pretensões aquela de apresentar uma iniciativa  voltada à questão vitimologica, restou o

compromisso de ser analisado com cautela o texto da proposta legislativa para, a partir de

futuros contatos, aferir como o CAOP Criminal paranaense poderá apresentar contribuições

de maior envergadura.
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Cumpre, finalmente, ressaltar que, diante da natureza de vários dos

temas que fariam parte do evento e sua coincidência com várias das iniciativas ministeriais

desta unidade,  a título preparatório do evento, ainda na sexta-feira dia 14, este Agente

realizou contato com o Coordenador do Centro de Apoio Criminal do Estado do Maranhão

(José Cláudio Cabral Marques), oportunizando ao mesmo material elaborado por ocasião do

estudo do Anteprojeto de Lei do Código de Processo Penal e seus anexos, bem como um

link permitindo acesso à breve apresentação elaborada pela equipe deste Centro de Apoio

que,  em certa  medida,  bem viabiliza  uma  exposição do quanto  no  Paraná vem sendo

desenvolvido1.

Alexey Choi Caruncho
Promotor de Justiça

CAOP Criminais, Júri e Execuções Penais

1  Disponível em http://prezi.com/fssgzmfose_l/?utm_campaign=share&rc=ex0share&utm_medium=copy.
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