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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) foi

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

Estado do Paraná, lastreando-se para tanto em estudo que foi apresentado pela Equipe do CAOP

Criminal ainda no final do segundo semestre do ano de 20161. 

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

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

Penais, o Grupo atua como órgão central de coordenação e execução das atividades de tutela

coletiva da segurança pública no âmbito do Estado do Paraná (art. 1°).

Vencido um processo de apresentação inicial de uma proposta de atuação

para o GAESP então disponibilizada à Instituição, em 1º de março de 2018, seriam publicados

seus  Projetos Estratégicos de Atuação,  com o propósito de imprimir uma transparência das

metas e  objetivos traçados,  das atividades,  fases e cronogramas projetados que pautariam a

atuação do Grupo2.

Ao tempo em que nos aproximamos do término do primeiro ano destas

atividades, nos pareceu necessário avaliar o quanto vem sendo produzido pela nova unidade, em

especial diante da cumulação de atribuições que passou a ser mantida dos Promotores de Justiça

designados e parte significativa da Equipe do CAOP Criminal.

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

de imprimir ampla transparência ao quanto atingido das Metas e Objetivos inicialmente traçados3,

nos servimos do presente expediente para divulgar o  “Relatório Anual de Atividades – ano

2018” do  GAESP,  que  se  fará  acompanhar  de  página  virtual  institucional  exclusivamente

relacionada aos “Produtos Entregues no ano de 2018”4.

Cumpre-nos,  porém,  desde  logo  ressaltar  duas  observações  afetas  ao

presente documento:

1 Cf. art. 19, XXII, da Lei Complementar Estadual n° 85/1999.
2 Cf. Informativo 370. Disponível em  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=2097. 
3 Cf. Art. 75, X, da Lei Complementar Estadual nº 85/1999 c/c art. 24 da Portaria nº 001/2018 Subplan.
4 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2212

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2097
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2097
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2224


i) é que, ao longo do exercício de 2018, mudanças estruturais e de pessoal

ocorridas em nossa Equipe implicaram em significativa impossibilidade de cumprimento integral

dos Projetos inicialmente traçados em março de 20185;

ii) ademais,  a  instituição  do  Grupo  de  Atuação  Especializada  em

Segurança Pública demandou atividades intensas voltadas, não apenas à organização das tarefas

afetas ao próprio Grupo, como ainda a reordenação do fluxo de trabalho de parte significativa da

Equipe do Centro de Apoio Operacional, a qual, como referido, desde então vem contribuindo com

as atividades regulares do Grupo6.

O  impacto  destas  circunstâncias  poderá  ser  graficamente  aferido  nos

relatórios  individualizados de evolução de cada um dos Projetos,  que seguem encartados ao

presente documento, tendo sido, ainda, objeto de esclarecimentos e valorações nos áudios que

podem ser acessados através dos links inseridos neste Relatório.

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

esclarecimentos  que,  em última  análise,  nada  mais  pretendem do  que  fomentar  a  constante

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

institucional na seara penal.

Curitiba, janeiro de 2019.

Equipe do Grupo de Atuação Especializada 

em Segurança Pública – GAESP

5 Reportamo-nos, aqui, às duas mudanças físicas de local de trabalho (ocorridas nos meses de julho e
dezembro de 2018) e à substituição de um dos Membros do Ministério Público integrantes de nossa
Equipe,  o  que  fez  com que,  no  quadrimestre,  entre  junho  e  setembro,  a  unidade  contasse  tão
somente com dois de seus Membros com designação cumulativa no Centro de Apoio Operacional e
no Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP).

6 E isto, inclusive, diante do quanto previsto pelo art. 1º da Res. 550/2018 PGJ/MPPR que dispõe ser o
GAESP órgão “vinculado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do
Júri e de Execuções Penais”.



PROJETOS POLÍTICO-CRIMINAIS

PROJETO 01 | PLATAFORMA DE ATUAÇÃO CRIMINAL ESTRATÉGICA

Meta:

Desenvolver  um protótipo  regional  de  uma plataforma de dados  estratégicos  acessível  pelas
Promotorias Criminais.

Justificativa:

Permitir  uma  autuação  ministerial  estratégica  a  partir  de  dados  político-criminais  afetos  às
perspectivas  investigatória  e  prisional,  num  ambiente,  porém,  de  confiabilidade  dos  dados
fornecidos.

Resultados alcançados:

• Realização de 25 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  IC  n.  MPPR-0046.18.023346-5,  voltado  ao
acesso, pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a sistemas eletrônicos de dados da
área de segurança pública gerenciadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária;

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

• Instauração e realização de diligências no IC n. MPPR-0046.18.023716-9, voltado a apurar
a  existência  e  a  transparência  de  um  plano  de  governo  contínuo  relacionado  ao
esvaziamento  gradativo  da  população  prisional  custodiada  em  unidades  prisionais  de
Delegacias de Polícia do Estado do Paraná. Trata-se de feito na qual existe a previsão de
um  termo  de  ajustamento  de  conduta,  no  qual  uma  das  cláusulas  refere-se
especificamente ao acesso dos dados referidos neste Projeto;

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

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

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.16.099521-6,  voltado  ao
acompanhamento  da  Implementação  do  Gabinete  de  Gestão  Integrada  (GGI)  de
Segurança Pública Estadual, criado pelo Decreto Estadual n. 1192/2011. 



JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO



SETEMBRO A DEZEMBRO



PROJETO 02 | ARTICULAÇÃO INVESTIGATÓRIA INTERINSTITUCIONAL

Meta:

Desenvolver proposta de projeto-piloto voltado à atuação interinstitucional investigatória planejada
em face da criminalidade regionalizada.

Justificativa:

O expressivo número de crimes numa dada região demanda uma atuação ministerial distinta que
priorize a interlocução com instâncias policiais que já possuem diferenciada forma de agir. 

Resultados alcançados:

• Realização de 20 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.16.099521-6,  voltado  ao
acompanhamento  da  Implementação  do  Gabinete  de  Gestão  Integrada  (GGI)  de
Segurança Pública Estadual, criado pelo Decreto Estadual nº 1192/2011;

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

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.109192-0,  voltado  a
acompanhar  o  desenvolvimento  de  projeto-piloto  visando  o  aperfeiçoamento  das
atividades de controle externo da atividade por parte do Ministério Público do Paraná e
apurando  a  viabilidade  de  seu  desenvolvimento  em  Curitiba,  a  partir  de  eventual
redesenho ministerial das Promotorias criminais;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.161083-6, (Encerrado em
30/11/2018).

JANEIRO A ABRIL



MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO



PROJETOS PERSECUTÓRIOS

PROJETO 01 | EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO INVESTIGATÓRIA

Meta:

Reestruturar e aperfeiçoar a atuação investigatória criminal.

Justificativa:

Permitir  uma autuação  ministerial  investigatória  objetivamente  seletiva  em prol  de  uma maior
efetividade. 

Resultados alcançados:

• Realização de 20 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.17.108129-5,  voltado  ao
acompanhamento  do  Projeto-Piloto:  Fluxo  Organizacional  para  Investigação  de  Crimes
contra a Administração Pública;

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

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

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.050200-0 (encerrado em
17/09/2018), voltado ao monitoramento das atividades de implementação do instituto do
depoimento  especial  ou  da  escuta  qualificada  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  ou
testemunhas de violência e de abuso sexual;

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

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

• Promoção da Webtransmissão: Escuta Humanizada, com o tema “Crianças e adolescentes
vítimas de violência: o que muda com a Lei n° 13.431/2017”, em março de 2018;

• Realização da Reunião de Trabalho GAESP e Promotorias de Justiça da RMC de Curitiba
para  apresentação  dos  Projetos  “Efetividade  de  Investigação  de  Homicídios”  e  “Fluxo
Organizacional para Investigação de Crimes Contra a Administração Pública”, em março
de 2018;



• Promoção do evento “A Lei 13.413/2017 e as experiências da sua implementação” em
parceria com o CAOP da Criança, do Adolescente e da Educação, sobre a aplicação das
novas regras implantadas com a Lei n° 13.431/2017, em maio de 2018;

• Participação e contribuição no Curso Lei n° 13.431/2017 promovido pelo Ministério Público
do Estado da Bahia, em julho de 2018. 

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO





SETEMBRO A DEZEMBRO



PROJETO 02 | EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Meta:

Reestruturar e aperfeiçoar o exercício do controle externo da atividade policial.

Justificativa:

Entregar proposta de atuação dotada de maior efetividade e uniformidade no exercício do controle
externo da atividade policial pelo MP.

Resultados alcançados:

• Realização de 37 reuniões;

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

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.030535-4 (Encerrado em
03/04/2018),  voltado  à  visita  Institucional  da  Comissão  do  Sistema Prisional,  Controle
Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CNMP) que foi realizada no Ministério
Público do Estado do Paraná nos dias 02 e 03 de abril de 2018. Por ocasião da visita,
extenso relatório documental foi encaminhado pelo GAESP à referida Comissão, a título de
esclarecimentos dos Projetos elaborados por este Grupo;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.023342-2,  voltado  ao
acompanhamento de visitas técnicas de controle externo da atividade policial;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.056286-3 (encerrado em
07/05/2018), relacionado às empresas de Segurança e Vigilância privada constituídas por
policiais civis e militares no Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências no PA n. MPPR-0046.18.041941-1 (encerrado em
02/05/2018), voltado a manifestação sobre proposta de alteração da Resolução n. 20/2007
do Conselho Nacional do Ministério Público. Ao longo deste feito, o GAESP participaria
ativamente na apresentação de uma minuta voltada à nova regulamentação estadual dos
Procedimentos Investigatórios Criminais (Res. 5.457/2018 PGJ/MPPR);

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.15.091666-9,  voltado  a
apurar as irregularidades administrativas encontradas na Delegacia de Furtos e Roubos de
Curitiba  na  inspeção  realizada  por  este  órgão  no  dia  12  de  novembro  de  2015,  em
exercício das atribuições de controle externo da atividade policial;

• Instauração e realização de diligências no IP n. MPPR-00157249120178160013, voltado a
regularizar inventário de arma de fogo e munições do DRF;

• Promoção  de  webtransmissão  com  o  tema  “MPDebate:  Ministério  Público  e  Controle
Externo da Atividade Policial” sobre as visitas em Delegacias de Polícia e a Resolução
20/2007 CNMP, em junho de 2018.



JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO



SETEMBRO A DEZEMBRO



PROJETOS EXECUÇÃO PENAL

PROJETO 01 | ATUAÇÃO PREVENTIVA NA EXECUÇÃO PENAL

Meta:

Desenvolver proposta de fluxo de atuação preventiva na seara prisional e de execução penal.

Justificativa:

A ausência de uma clara política estadual afeta à seara prisional e de execução penal como um
todo demanda uma atuação ministerial uniforme e estratégica na área.

Resultados alcançados:

• Realização de 27 reuniões;

• Instauração e realização de diligências no IC n. MPPR-0046.18.023716-9, voltado a apurar
a  existência  e  a  transparência  de  um  plano  de  governo  contínuo  relacionado  ao
esvaziamento  gradativo  da  população  prisional  custodiada  em  unidades  prisionais  de
Delegacias de Polícia do Estado do Paraná;

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

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PP n.  MPPR-0046.18.130807-6,  de  cunho
sigiloso;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  PA n.  MPPR-0046.18.149816-6,  voltado  a
monitorar o processo de incorporação de carceragens da polícia Civil pelo Departamento
Penitenciário do Estado do Paraná;

• Instauração e realização de diligências na NF n. MPPR-0046.17.138419-4 (encerrado em
06/03/2018), voltado a acompanhar as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de
Segurança  Pública  do  Paraná  no  que  tange  à  situação  relacionada  com o  centro  de
Regime Semiaberto Feminino de Curitiba (GRAF), notadamente acerca das deliberações
acordadas no âmbito do Comitê Gestor Permanente de Políticas Públicas Penitenciárias
destinadas ao fechamento daquela unidade prisional.



 

JANEIRO A ABRIL

MAIO A AGOSTO



SETEMBRO A DEZEMBRO



PROJETO 02 | CONTROLE DA EVOLUÇÃO DAS OBRAS PENITENCIÁRIAS

Meta:

Aferir as reais circunstâncias relacionadas à construção das unidades penitenciárias do Estado do
Paraná.

Justificativa:

A partir da baixa precisão das informações publicizadas a respeitos das obras e se tratando da
principal  frente  proposta  pelo  Estado  para  minorar  o  problema  da  população  prisional  em
delegacias de polícia, busca-se uma maior confiabilidade e transparência destes dados .

Resultados alcançados:

• Realização de 04 reuniões;

• Instauração  e  realização  de  diligências  no  IC  n.  MPPR-0046.17.138166-1,  voltado  a
averiguar  aspectos  relacionados  à  ausência  de  concretização  na  construção  de  obras
penitenciárias projetadas pelo Estado do Paraná. 

JANEIRO A ABRIL



MAIO A AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO



SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

ESTATÍSTICAS E PRODUTOS ENTREGUES

1. DADOS ESTATÍSTICOS

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas

ao longo do período de análise
Total

Manifestações meritórias 75

Procedimentos Administrativos instaurados 26

Procedimentos Administrativos arquivados 11

Procedimentos Administrativos em trâmite 15

Reuniões de trabalho 133

Ofícios expedidos 142

2. PRODUTOS ENTREGUES

NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018

Muito  embora  parte  dos  Projetos  Estratégicos  da  unidade  envolvam

instâncias deliberativas distintas,  algumas delas podem ser  compiladas a título de registro de

determinados produtos já entregues pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública

ao longo do ano de 20187:

7 Disponível em: http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2212.



2.1 PROJETOS ESTRATÉGICOS DO GAESP

Tão  logo  instituído  pela  Resolução  n.  550/2018  PGJ/MPPR,

ciente da absoluta amplitude das atribuições que se relacionam

à sua condição de órgão de “execução das atividades de tutela

coletiva de segurança pública em âmbito estadual”, a Equipe do

GAESP disponibilizou uma proposta de atuação amplamente disponibilizada à Instituição8.

Em março de 2018, esta inicial proposta se transformaria nos 06 (seis) Projetos Estratégicos de

amplitude estadual do GAESP9, vinculados a três linhas de ação: político criminal, persecutório e

execução penal, conforme  arquivo descritivo e  visualização gráfica então elaborados. A adoção

deste formato, permitiu com que a unidade pudesse dar uma ampla transparência de suas metas

e objetivos traçados, bem como das atividades, fases e cronogramas que passariam a pautar a

atuação do Grupo nesta fase inicial. 

2.2 DIAGNÓSTICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Fruto de um intenso acompanhamento das políticas estaduais

de segurança pública e do sistema penitenciário que já vinha

sendo realizado, desde o segundo semestre de 2016, no âmbito

do CAOP Criminal, em dezembro de 2018, a Equipe do GAESP

elaborou  um  detalhado  documento  com  a  finalidade  de  condensar  os  principais  problemas

vivenciados no Paraná no que diz respeito aos serviços prestados pelos órgãos estaduais de

segurança pública mais diretamente afetos à atividade-fim criminal do Ministério Público, a saber,

Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica.

Este documento, que traça um paralelo entre o cenário identificado pelo Ministério Público no ano

de 2016 e a evolução ocorrida desde então, foi entregue ainda no final do ano à nova equipe da

Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária10, por ocasião de duas reuniões de

8 Cf. Informativo 370. Disponível em  http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=2097. 

9 Disponível em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2096. 
10 Cf. notícia amplamente divulgada em  http://www.intranet.mppr.mp.br/2018/11/599/Gaesp-apresenta-

diagnostico-de-seguranca-a-equipe-de-transicao.html e
http://www.criminal.mppr.mp.br/2018/12/112/INSTITUCIONAL-Diagnostico-de-Seguranca-Publica.html

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Plano_Setorial_de_Acao_CAOPGAESP2018_grafico.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/_Monitoramento_do_MP_-_Seguranca_Publica_versao_21_final.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/2018/12/112/INSTITUCIONAL-Diagnostico-de-Seguranca-Publica.html
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trabalhos realizadas entre o GAESP e aquela equipe, acompanhado do respectivo material gráfico

voltado à sua apresentação.

2.3 TERMO DE COOPERAÇÃO COM CNMP

PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DAS VISITAS DE CONTROLE EXTERNO

A partir  de  reunião  de  trabalho  voltada  à  apresentação  dos

Projetos Estratégicos Persecutórios do GAESP, realizada com a

Comissão  do  Sistema  Prisional,  do  Controle  Externo  da

Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do

Ministério Público11, em abril de 2018, nossa Equipe deflagrou uma parceria com referido órgão

para propor  um aperfeiçoamento das visitas  decorrentes da atuação do Ministério  Público no

controle externo da atividade policial (documento na íntegra).

Ao tempo em que aquela própria Comissão faria constar,  em seu  Relatório    conclusivo  ,  que a

instituição  do  GAESP,  no  cenário  ministerial  paranaense,  representou  um  notório  esforço

institucional em prol de uma atuação ministerial voltada ao accountability policial12, ainda em curso

toma, o projeto por base dados empíricos amealhados durante  44 (quarenta e quatro) visitas

institucionais realizadas pelo CAOP ao longo dos meses de abril e outubro de 2018, envolvendo

22 (vinte e duas) unidades policiais de Curitiba.

2.4 TERMO DE COOPERAÇÃO COM TCE/PR

MODELO DE GESTÃO PARA O SISTEMA PRISIONAL PARANAENSE

Como decorrência de uma intensa atuação que já vinha sendo

realizada  pelo  CAOP  Criminal  desde  o  início  do  segundo

semestre  de  201613,  a  partir  de  diagnósticos  institucionais

concomitantemente  elaborados  pelo  Ministério  Público  e  pela

11 Apresentação  disponível  em  http://prezi.com/jtoomf5m5kgd/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy.

12 Acessível em http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Relatorio_Visita_Institucional_Parana.pdf.
13 Atividade 7.3   do Plano Setorial de Ação 2016; Iniciativa 5 do Plano Setorial de Ação 2017; e Iniciativa

7 do Plano Setorial de Ação 2018, bem como Reunião de Trabalho realizada em 19 de agosto de
2016.
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equipe do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Relatório PAF 2017), o GAESP fez parte do

Grupo de Trabalho instituído com aquele Tribunal (Termo de Cooperação)  com o propósito de

identificar  diretrizes  em prol  da  solução  de  grave  situação  carcerária  em nosso  Estado,  com

especial atenção as carceragens de unidades policiais. 

Em novembro de 2018, ambas as equipes finalizariam uma minuta de um Termo de Ajustamento

a ser firmado com o governo do Estado, cujo objetivo é a implementação de um modelo de gestão

estadual de políticas públicas prisional e penitenciário.

2.5 REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS

A partir de atividades que vinham sendo realizadas pelo CAOP

Criminal, desde o segundo semestre de 2017, por ocasião da

publicação  da  inicial  redação  da  Resolução  n°  181/2017  do

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (materiais  de  apoio

elaborados  pelo  CAOPCrim), no  início  de  2018  foram  deflagradas  diligências  voltadas  à

reformulação  da  normativa  estadual  afeta  aos  Procedimentos  Investigatórios  Criminais,

oportunidade em que, além do material comparativo disponibilizado, foi oportunizado um espaço

para coleta de sugestões14.

Já  no  âmbito  do  GAESP,  esta  frente  se  intensificaria,  dando  ensejo  a  diversas  reuniões  de

trabalho com a Corregedoria-Geral do Ministério Público, a Subprocuradoria-Geral de Justiça para

Assuntos  Jurídicos,  a  Assessoria  de  Gabinete  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  a

Coordenadoria de Recursos Criminais, permitindo com que, em outubro de 2018, fosse publicada

a Resolução n° 5.457/2018   PGJ/MPPR  , a fim de regulamentar os procedimentos investigatórios

criminais no Estado do Paraná.

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

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

– GAESP no ano de 2018, nos termos das normativas já referidas, dando-se a devida publicidade

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

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

14 Cf. Comunicado institucional e respectivo material então elaborado por nossa Equipe. Disponível em
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2086. 
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Institucional, com especial atenção à necessidade de comunicações a referido órgão, além da

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

2018.
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