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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Área Criminal

2. REPENSANDO A EFICÁCIA DA ATUAÇÃO MINISTERIAL

No âmbito  do  Ministério  Público,  o  planejamento  estratégico

objetiva traduzir as diretrizes que a Instituição assume para suas áreas de atuação.

Ele serve como instrumento balizador de suas prioridades e meio pelo qual entrega-

se,  de  forma estruturada e  consistente,  uma maior  transparência  das  atividades

ministeriais, fortalecendo assim sua aproximação com a sociedade.

Instrumentalizado  num  mapa  estratégico,  um  dos  principais

aspectos  do  planejamento  refere-se  à  sua  temporalidade,  que  faz  com  que  a

Instituição comprometa-se com  resultados  e  metas  que, numa dada oportunidade,

permitirão a mensuração da eficácia de sua atuação.

Estes  aspectos  da  atuação  planejada  desperta  para  a

relevância daqueles momentos voltados à revisão de um planejamento institucional,

pois, a um só tempo, serve para diagnosticar os  resultados concretizados, aferir a

justificativa das  metas não atingidas  e permitir  repensar os rumos institucionais  a

serem assumidos no próximo período.

É  da  essência  deste  processo  de  revisão,  no  entanto,  que

sejam  observadas  metodologias  participativas1,  que  permitam  uma  exata

compreensão  por  todos  os  envolvidos  do  conjunto  de objetivos  estratégicos

propostos e dos  indicadores  que lhes servirão de parâmetro de gerenciamento de

desempenho de sua atuação futura. 

Afinal, será este novo mapa que, finalizado, figurará como um

referencial para direcionar o desempenho e a postura da Instituição.

Neste cenário,  ao tempo em que se atinge o marco final  do

ciclo GEMPAR 2010-2018 e foram deflagradas institucionalmente diversas etapas

voltadas à elaboração de um novo planejamento estratégico (2019-2029),  a este

1 Invariavelmente, com base no método GANDIM e MATUS, em complemento ao modelo Balanced
Scorecard (BSC). A respeito das diferentes metodologias de gestão de desempenho e a grande
inserção do método Balanced Scorecard na esfera pública, cf. material entitulado “Mapeamento
bibliográfico e do estado da arte sobre indicadores de gestão”, produto 1 do Contrato nº 005/2009
então firmado entre a Secretaria  de Gestão do Ministério do Planejamento e a Consultoria Marini,
Borges e Martins – Ensino, Pesquisa e Consultoria em Gestão Organizacional S/S. Disponível em
<http://www.gespublica.gov.br>. Acesso em 11.10.2018.

8



Centro de Apoio Operacional foi entregue a incumbência de organizar as atividades

relacionadas à  temática  da atuação criminal  do  Ministério  Público  do Estado do

Paraná.

Dada a metodologia traçada, definiu-se que seria fomentado o

alinhamento estratégico de cada área de atuação por meio de um encontro temático

descentralizado, que servisse de espaço adequado para uma discussão qualificada

e  especializada  sobre  os  objetivos  estratégicos,  abrindo  a  oportunidade  para

repensar a própria forma de mensurar a intervenção ministerial.

Tomando por base estas premissas e sem olvidar que o tema

afeto  ao  planejamento  tende  a  assumir  uma  densidade  e  abstração  que  soam

estranhas ao operador do direito,  nossa Equipe procurou compilar e sistematizar

neste  documento  aqueles  materiais  elaborados  no  passado  que,  devidamente

complementados  pela  perspectiva  planificadora,  pudessem  contribuir  para  o

contínuo  aperfeiçoamento  dos  planos  de  atuação  de  cunho  penal,  refletindo

principalmente as dificuldades vivenciadas pelas Promotorias criminais.

E  isto  senão  pela  recente  aprovação  do  Planejamento

Estratégico  Nacional  (PEN-MP)  pelo  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público2,

certamente por se tratar de uma oportunidade ímpar que permite repensar a eficácia

da intervenção criminal.

Propondo a realização de um encontro em formato de reunião

de trabalho, nosso objetivo foi de abordar três vertentes que têm como eixo comum

o  exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, a ser

compreendido numa dimensão mais ampla do que aquela tradicionalmente exercida

pela Instituição.

Foi  dentro  deste  contexto  que,  no  último  dia  05  de  abril,  o

Encontro Temático de Guarapuava buscou dar início à realização de um diagnóstico

franco e mais preciso que, mesmo indiretamente, permitisse aferir: 

(i)  quais  dos  anteriores  objetivos  estratégicos  institucionais

efetivamente foram concretizados;

2 Disponível  em  http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-planejamento-
estrategico/atuacao/planejamento-estrategico-nacional/encontros-pen-2020-2029. De ressaltar-se
que o documento publicizado contou com a colaboração desta Equipe que, ao longo do ano de
2018, encaminhou à Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, o Ofício n.  244/2018,
expedido no bojo do Procedimento Administrativo n. MPPR 0046.18.132047-7, no qual procurou
destacar determinados aspectos a serem considerados durante o processo de reordenação do
planejamento institucional nacional então em curso, cf. Anexo 1.
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(ii)  quais deles deixaram de ser atingidos por fatores internos

ou estranhos à Instituição; e

(iii) o que pode ser idealizado e proposto como meta factível de

atuação criminal eficaz num cenário de contínua desestrutura estatal3.

Tendo  por  premissa  que  a  reelaboração  do  planejamento

institucional figura como um processo que, com tal, se estende por um dado período,

o material  ora apresentado serve não apenas como registro do quanto serviu de

base à apresentação realizada durante o Encontro inaugural mencionado, mas como

uma baliza para discussões mais aprofundadas que estão previstas para ocorrer nos

próximos seis encontros do Grupo de Pesquisa de Atuação Criminal ao longo do ano

de 20194. 

Afinal, se a proposta é a de encontrar indicadores factíveis de

mensuração da  eficácia  da  atuação  criminal,  nos  pareceu necessário  que  fosse

compilado num único documento todos aqueles dados que pudessem interferir neste

processo, com especial destaque aos planejamentos já elaborados tanto em âmbito

estadual quanto nacional.

Em última análise, a pretensão não é outra senão a de persistir

cumprindo com o desafio proposto no início da atual gestão deste Centro de Apoio,

no sentido de que apenas com um planejamento ancorado em metas factíveis será

possível  encontrar  soluções  que  permitam  uma  atuação  ministerial  mais  eficaz

dentro do contexto de contínua crise do sistema de justiça criminal.

3. ESTRUTURA  DA  PROPOSTA  DE  REVISÃO  DO  PLANEJAMENTO  

ESTRATÉGICO DA ATUAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ

No ano  de  2018,  um processo  de  avaliação  das  atividades

relacionadas ao planejamento estratégico do Ministério Público do Estado do Paraná

então em vigor (2008-2018) fez com que chegasse ao Centro de Apoio Operacional

3 A  este  respeito,  confira-se  o  material  disponibilizado  e  a  apresentação  então  realizada,
disponíveis em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2252. 

4 Confira-se, neste sentido, as pautas programadas para os diversos encontros do Grupo de 
Pesquisa de Atuação Criminal. Disponível em 
http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=317. 
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das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  Execuções  Penais  (CAOP  Criminal)  uma

solicitação  de  avaliação  das  vertentes  temáticas  que  poderiam  demandar  uma

atenção diferenciada e teriam potencial para figurar como diretrizes institucionais da

atuação criminal do Ministério Público.

Naquela  oportunidade,  uma  iniciativa  assumida  por  nossa

Equipe,  voltada  a  contribuir  com  o  processo  de  reformulação  do  Planejamento

Estratégico  Nacional  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público5, já  tinha

evidenciado  que  uma  mais  precisa  atuação  institucional  demandava  um

aperfeiçoamento  atento  aos  indicadores  de  mensuração  da  eficácia  do  atuar

ministerial.

Evidenciou-se,  ademais,  a  importância  da  realização  de  um

prévio e maduro  diagnóstico da intervenção criminal  que vinha (e persiste) sendo

empreendida pela  Instituição,  buscando  verificar,  inclusive,  os  déficits  estruturais

estatais que interferem de forma significativa na atuação das Promotorias criminais.

Foi  o  fruto  deste  diagnóstico  que  permitiu  a  elaboração  do

material que antecedeu ao primeiro encontro de trabalho realizado por nossa Equipe

em 05 de abril do corrente, na cidade de Guarapuava, apresentando uma proposta

de reformulação da atuação criminal ministerial.

Na ocasião, ressaltou-se que uma tal proposta haveria de estar

ancorada  em  três  frentes  de  atuação,  que  assumem  como  premissa  que  os

inúmeros problemas que afligem os órgãos de execução têm origem comum, mais

precisamente na limitação da interpretação que tradicionalmente se dá ao exercício

do controle externo da atividade policial.

Com efeito, compreendido de maneira mais ampla, o exercício

do controle externo da atividade policial deve referir-se a uma dimensão que vá além

daquela afeta ao desvio funcional  policial,  sendo interpretado necessariamente a

partir do seu vínculo com a atuação ministerial voltada à tutela difusa de segurança

pública.

Ao ser assim interpretada, esta atribuição permite imprimir uma

distinta dinâmica na atuação, fazendo com que a aferição da efetividade do agir do

5 A respeito  desta  contribuição,  confira-se  o  já  mencionado  a  respeito  do  documento  então
encaminhado por esta unidade à Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP (Ofício n.
244/2018), expedido no bojo do Procedimento Administrativo n. MPPR 0046.18.132047-7, o qual
procurou  destacar  determinados  aspectos  a  serem  considerados  durante  o  processo  de
reordenação do planejamento institucional nacional em curso (cf. nota 2).
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Ministério Público possa ser realizada não apenas pela perspectiva quantitativa, mas

também pela qualitativa.

Este mesmo diagnóstico verificou, ademais, que as três frentes

de atuação ministeriais afetas à tutela da segurança pública apresentam imediato

vínculo com problemas estatais comuns, que relacionam-se entre si, ao ponto de

fazer com que a fragilidade de quaisquer destas frentes impacte, imediatamente, na

outra6. 

Estes  os  motivos  que  justificaram  propor  como  eixos  de

intervenção criminal do Ministério Público aqueles relacionados às seguintes ações

estratégicas:

i. Reestruturação  e  aperfeiçoamento  do  exercício  do

controle externo da atividade policial;

ii. Fomento  à  atuação  planejada  na  área  prisional  e

penitenciária; e

iii. Fomento à persecução da macrocriminalidade.

A respeito  de  cada  uma  delas  parecem oportunas  algumas

breves considerações.

6 A título  ilustrativo,  basta  recordar  do  exemplo  da  presença  de  presos  em  carceragens  de
delegacias, uma condição que invariavelmente serve de suposta justificativa para a estagnação
de importantes investigações policiais. Ademais, ao ter regular andamento apenas os feitos que
envolvem  indicados  presos,  são  estes  que  passam  a  corresponder  à  pauta  da  intervenção
judicializada da Promotoria que, inclusive, em curto espaço passa a estar absorvida por um tal
grau de demandas locais que inviabiliza a adoção de providências investigatórias de ofício.
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3.1 Ação prioritária 1: 

Reestruturação e aperfeiçoamento do exercício do controle externo da

atividade policial

Por que propõe-se figurar como ação prioritária?

Problemas que se apresentam para a Promotoria criminal:

1. Baixa efetividade na atividade investigatória das Delegacias de Polícia

2. Elevado número de inquéritos policiais sem regular trâmite procedimental

3. Exclusiva resolutividade de inquéritos policiais envolvendo indiciados presos

4. Excessiva demora na realização de diligências periciais

Problemas crônicos vinculados às atribuições ministeriais:

1. Dificuldade de mensuração qualitativa das investigações em curso

2. Dificuldade na organização e classificação do acervo investigatório

3. Dificuldade no estabelecimento de critérios de priorização de investigações

4. Fragilidade da transparência dos atos procedimentais policiais;

5. Baixo  índice  de  conversão  de  ocorrências  registradas  em  procedimentos

investigatórios (inquéritos policiais ou termos circunstanciados)7;

6. Deficiência nos quadros de pessoal das unidades.

Verifica-se uma limitação da estrutura de atuação planejada que vem sendo utilizada

ao longo dos últimos anos, afetos a esta temática, conforme tabelas a seguir.

7 Impossibilidade de se  obter,  com precisão,  o  número  de  Boletins  de Ocorrência  e  Inquéritos
Policiais registrados em um determinado período, ou mesmo em trâmite em uma determinada
unidade, tendo em vista a falta de integração de sistemas.
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Planejamento Estratégico Nacional do MP (PEN 2011-2029)
1. Um n° de PIC’s investigando policiais (contado cf. ano)
2. Um n° de visitas de Depol’s (contado cf. ano)
3. Um n° de baixas de IP’s com diligências (contados cf. os IP’s sem diligências)

Plano Estratégico do MPPR (GEMPAR 2010-2018)
4. Um n° de IP’s que não cumpriram prazos (cf. demanda total)
5. Um n° de Operações que envolvam desvios policiais (cf. soma)
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3.2 Ação prioritária 2:

Fomento à atuação planejada na área penitenciária e prisional

Por que propõe-se figurar como ação prioritária?

Problemas que se apresentam para a Promotoria criminal:

1. Taxas de ocupação prisional  excedente em carceragens de delegacias de

polícia  de  todo  o  Estado  do  Paraná,  com  histórico  de  interdições

desarticuladas;

2. Baixa  resolutividade  da  judicialização,  não  sendo  poucas  as  situações  de

carceragens  judicialmente  interditadas  que  persistem  superlotadas  e  em

atividade;

3. Frequente  notícias  de  situações  de  crises  no  ambiente  carcerário  local,

invariavelmente  com  a  presença  de  custodiados  faccionados  em  frágeis

estruturais prisionais

Problemas crônicos vinculados às atribuições ministeriais:

1. Ausência  de  um  planejamento  estatal  que  defina  um  modelo  de  gestão

transparente para a política pública prisional e penitenciária;

2. Imprecisão sobre o custo real do preso em unidades prisionais pelo gestor

estatal

3. Indefinição sobre o modelo de  gestão do pessoal  penitenciário,  com clara

insuficiência  de  recursos  humanos  para  preenchimento  nos  espaços  em

construção;

4. Imprecisão dos sistemas de  controle de dados, tanto no tocante ao número

de vagas, quanto ao número de pessoas custodiadas;

5. Problemas relacionados à porta de entrada do sistema prisional (ausência de

vagas, generalização de prisões; indefinição do fluxo de transferência após

entrada do preso; etc.).

6. Problemas relacionados  à porta  de  saída  do  sistema prisional  (benefícios

executórios  pendentes  de  apreciação;  ausência  de  política  pública

multidisciplinar para o egresso; etc.);

7. Problema relacionados à monitoração da necessidade de  permanência no
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ambiente prisional;

8. Fragilidade  das  previsões  normativas  estaduais  de  cunho  orçamentário  e

estruturais.

Limitação da estrutura de atuação planejada que vem sendo utilizada:

Ao longo dos últimos anos, figuraram os seguintes objetivos estratégicos afetos a

esta temática:

Planejamento Estratégico Nacional do MP (PEN 2011-2029)
1. Um n° de visitas em unidades prisionais (contado cf. n° de unidades)

Plano Estratégico do MPPR (GEMPAR 2010-2018)
2. Um n° de unidades favoráveis visitadas (cf. n° de unidades avaliadas)
3. Um n° de unidades avaliadas (cf. n° de unidades existentes)
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3.3 Ação prioritária 3: 

Fomento à persecução da macrocriminalidade

Por que propõe-se figurar como ação prioritária?

Problemas que se apresentam para a Promotoria criminal:

1. Baixa presença de investigações no âmbito da macrocriminalidade;

2. Limitação estrutural de apoio para estas investigações.

Problemas crônicos vinculados às atribuições ministeriais:

1. Fragmentação da atividade investigatória especializadas;

2. Ausência de uniformidade na integração, sistematização e organização neste

âmbito investigatório nos diferentes setores especializados;

3. Inexistência de tratamento e cautelas nas etapas iniciais da persecução;

4. Necessidade de aperfeiçoamento em técnicas especiais de investigação;

5. Utilização de modelos tradicionais de investigação neste âmbito;

6. Descontinuidade investigatória;

7. Desencontro de informações de inteligência e investigatórias.

Verifica-se uma limitação da estrutura de atuação planejada que vem sendo utilizada

ao longo dos últimos anos, afetos a esta temática, conforme tabelas a seguir.
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Planejamento Estratégico Nacional do MP (PEN 2011-2029)
1. Um n° de denúncias de certos crimes (cf. n° de arquivamentos)
2. Um n° de iniciativas vinculadas à temática (eventos, CT’s)
3. Um n° de sentenças favoráveis de certos crimes* (cf. desfavoráveis)
* Crimes: crimes organizado, tráfico de drogas, homicídio, corrupção.
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Plano Estratégico do MPPR (GEMPAR 2010-2018)
4. Um n° de operações que envolvam certos crimes* (cf. soma)
* Crimes: corrupção, tráfico, crimes cibernéticos, patrimoniais relevantes, lavagem,
ordem tributária.
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E

OS INDICADORES DE ATUAÇÃO CRIMINAL DO PRÓXIMO CICLO COMO

PROPOSTA DE DIRETRIZ PARA O PLANEJAMENTO ESTADUAL

Elaborado  pelo  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  o

Planejamento Estratégico Nacional (PEN-MP) tem por objetivo traduzir os objetivos

e a estratégia de atuação do Ministério Público brasileiro em suas mais diversas

áreas de atuação.

No  âmbito  político-criminal,  tanto  o  exercício  do  controle

externo  da  atividade  policial  quanto  a  atuação  em  prol  do  aperfeiçoamento  do

sistema  prisional  são  temas  que  rotineiramente  figuram  como  preocupação

institucional. Afinal, se o primeiro traz vínculo imediato com a pretensão ministerial

de imprimir uma maior efetividade à atividade persecutória, o segundo refere-se ao

respeito à dignidade humana no cumprimento da sanção estatal. Ambos valores cujo

resguardo foi entregue constitucionalmente à Instituição.

A análise do planificado para o próximo ciclo que se inicia em

2020 permite aferir que estas duas frentes se combinaram, envolvendo os três eixos

por  nós  já  referidos,  tendo  sido  apresentadas  ações  estratégicas  institucionais

estruturadas como adiante poderá ser conferido.

Ainda  que  não  se  desconheça  o  caráter  nacional  destes

objetivos,  é  certo  que  eles  podem  servir  como  importantes  diretrizes  para  a

estruturação do planejamento a ser desenhado no âmbito estadual ministerial.
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1

Diretriz voltada à investigação e às atividades de inteligência

Busca a melhoria de técnicas e roteiros investigativos e o incremento

tecnológico

Foco – combate à criminalidade organizada inclusive prisional

2

Diretriz da efetividade da persecução

Busca o aprimoramento da resolutividade das ações e o êxito na execução da

sentença e no resultado social

Foco – priorização de delitos de macrocriminalidade e persecução patrimonial
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3

Diretriz da integração e articulação interinstitucional

Visa o fomento de operações conjuntas, termos de cooperação técnica, projetos

e ações entre unidades e ramos e instituições parceiras

Foco – integração no combate à macrocriminalidade

4

Diretriz na fiscalização do emprego de verbas públicas e implementação de

políticas públicas

Busca a estruturação da atividade ministerial preventiva no emprego de verbas

públicas, na implementação de políticas públicas e no combate social

Foco – fiscalização de investimento e políticas públicas de segurança
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

- PEN-MP 2020-2029 -

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ÁREA CRIMINAL

PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO

1. APRESENTAÇÃO.

Elaborado  pelo  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público

(CNMP), o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP) tem

por objetivo traduzir,  de forma lógica, estruturada e consistente, os objetivos e a

estratégia de atuação do Ministério Público brasileiro em suas mais diversas áreas.

No  âmbito  político-criminal,  tanto  o  exercício  do  controle

externo  da  atividade  policial  quanto  a  atuação  em  prol  do  aperfeiçoamento  do

sistema  prisional  são  temas  que  continuamente  figuram  como  preocupação

institucional. Afinal, se o primeiro traz vínculo imediato com a pretensão ministerial

de imprimir uma maior efetividade à atividade persecutória, o segundo refere-se ao

respeito à dignidade humana no cumprimento da sanção estatal. Ambos valores cujo

resguardo foi entregue constitucionalmente à Instituição.

Sob uma perspectiva estadual, no Ministério Público do Estado

do Paraná, estas frentes de atuação, desde o segundo semestre do ano de 2016,

passaram a receber um tratamento centralizado. Desde então, seja no âmbito de

determinadas iniciativas do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais,

do  Júri  e  de  Execuções  Penais  (CAOP  Criminal),  seja  por  meio  de  projetos

estratégicos  de  atuação  deflagrados  pelo  Grupo  de  Atuação  Especializada  em

Segurança  Pública  (GAESP)1,  o  Ministério  Público  paranaense  passou  a

desenvolver atividades planejadas que tomaram por referência ambas as frentes.

É a partir deste trabalho e por ter-se ciência de estar em curso

o Projeto de Elaboração do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público

Brasileiro 2020-2029 –  desenvolvido pela Comissão de Planejamento Estratégico

1 Nos termos do constante na Resolução n. 552/2018 PGJ/MPPR, na atualidade, ambas as unidades referidas (CAOP
Criminal e GAESP) apresentam os mesmos Membros do Ministério Público do Estado do Paraná designados.
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(CPE)  em parceria  com a Secretaria  de Gestão Estratégica (SGE) do Conselho

Nacional do Ministério Público  –, que verificou-se a potencialidade de que fossem

apresentadas propostas de aperfeiçoamento ao referido Plano, particularmente no

que diz respeito a determinados  objetivos estratégicos criminais  que venham a

ser idealizados.

Neste contexto, o presente documento foi estruturado de modo

a,  num  primeiro  momento,  apresentar  pontualmente  aquelas  iniciativas  que vêm

fazendo  parte  das  frentes  que  envolvem  o  CAOP Criminal  e  o  GAESP.  Nosso

propósito aqui não será outro senão o de demonstrar o subsídio empírico que serviu

de baliza ao quanto se pretende propor na parte final. Daí porque, numa segunda

etapa,  a partir  de uma confrontação com a estrutura constante no Planejamento

Estratégico  Nacional  do  Ministério  Público  2010-2015  (renovado  até  2019),

procurará ser exposta a proposta de aperfeiçoamento idealizada por esta unidade a

título de contribuição à reformulação em curso.
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2. A ATIVIDADE PLANEJADA DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
PARANÁ NO ÂMBITO CRIMINAL.

O segundo semestre de 2016 coincidiu com o início da atual

Equipe gestora do CAOP Criminal do Ministério Público do Estado do Paraná. A

partir  de esclarecimentos e de espaço de discussão então ofertado às unidades

ministeriais com atuação na área criminal, no que ora interessa, restou definido no

Plano Setorial de Ação do Centro de Apoio (Anexo 1) que seriam adotadas como

iniciativas  voltadas  ao  aperfeiçoamento  da  segurança  pública  no  Estado  as

seguintes:

1. A realização de diagnósticos dos dados de segurança pública (Ativ. 4.2)2;

2. A otimização da investigação criminal (Ativ. 5.2)3;

3. A realização de diagnóstico carcerário global (Ativ. 7.1)4;

4. A apresentação de subsídio em prol  da redução de presos em delegacias

(Ativ. 7.2)5;

5. O  acompanhamento  das  propostas  estatais  de  otimização  do  sistema

prisional (Ativ. 7.3)6.

Por meio de procedimentos administrativos de monitoramento

instaurados  para  tanto,  estas  atividades  permitiram  que  o  Ministério  Público

obtivesse dados mais precisos do cenário problemático estadual, tanto no âmbito da

atividade persecutória, quanto na seara prisional.

Tanto  que,  no  ano  de  2017,  determinadas  atividades  foram

repensadas e refinadas, fazendo com que no Plano Setorial de Ação daquele ano

(Anexo 2) figurassem como iniciativas em prol do aperfeiçoamento da segurança

pública do Estado as seguintes:

1. A consolidação das funções ministeriais de tutela de segurança pública (Ativ.

3.1)7;

2. A contínua realização de diagnóstico de dados de segurança pública (Ativ.

2 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1798.
3 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1801.
4 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1804.
5 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1804.
6 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1806.
7 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1863.
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3.3)8;

3. O fomento à adoção de uma política ministerial macro na remoção de presos

(Ativ. 5.1)9;

4. O acompanhamento da política estatal de execução penal e o fomento à sua

otimização (Ativ. 5.2)10;

Referido aperfeiçoamento persistiu e no Plano Setorial de Ação

de 2018 do CAOP Criminal (Anexo 3) figurou dentre suas atividades, as iniciativas

de:

1. Subsidiar a atuação preventiva no âmbito prisional (Ativ. 7.1)11

2. Monitoramento processual de judicializações (Ativ. 7.2)12

3. Monitorar a política afeta às unidades prisionais e carceragens (Ativ. 8.1)13

4. Monitorar a política estadual do regime semiaberto (Ativ. 8.2)14

5. Monitorar a política estadual de monitoração eletrônica(Ativ. 8.3)15

6. Monitorar atividades de fomento à reinserção social (Ativ. 8.4)16

Como se nota, preponderam nos Planos Setoriais expostos, as

iniciativas de monitoramento de políticas públicas estaduais. Longe de pretender o

controle das ações governamentais ou mesmo a indevida assunção ministerial da

gestão administrativa,  este  monitoramento sempre esteve voltado à obtenção de

subsídios da realidade vinculada à atuação ministerial,  no sentido de mensurar a

implementação ou fragilidade de uma dada política pública.

De  toda  forma,  particularmente  a  partir  das  diligências

empreendidas  no  seio  da  Atividade  3.1  do  ano  de  2017,  no  início  de  2018,  a

Procuradoria-Geral de Justiça paranaense institucionalizaria a unidade ministerial de

tutela difusa da segurança pública, que passou a ser chamada Grupo de Atuação

Especializada em Segurança Pública (GAESP, cf. Resolução PGJ n.º 550/2018). Ou

seja,  um  órgão  de  execução  exclusivamente  voltado  a  aprimorar,  reforçar  e

especializar a atuação do Ministério Público na tutela da segurança pública, em prol

8 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1865.
9 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1869.
10 Cf. detalhes em http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1870.
11 http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2062
12 http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2063
13 http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2064
14 http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2065
15 http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2066
16 http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2067
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da redução dos índices de violência no Estado do Paraná e da busca por soluções

para problemas decorrentes da descontinuidade de determinadas políticas públicas

estaduais.

Sendo  concebido  a  partir  de  uma  lógica  de  Promotoria  de

Projetos, o GAESP assumiria dentre seus Projetos Estratégicos de Atuação (Anexo

4), no que aqui interessa, aqueles voltados:

1. À efetividade do controle externo da atividade policial (Projeto Persecutório n.

02);

2. Ao desenvolvimento de atuação preventiva na execução penal  (Projeto de

Execução Penal n. 01).

É  dentro  deste  cenário  que  se  apresentam  as  sugestões

abaixo,  com  o  objetivo  de  subsidiar  a  reformulação  e  o  aperfeiçoamento  do

Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP) para os anos de

2020-2029,  especificamente  no  que  diz  respeito  à  esfera  criminal,  na  forma  do

quanto previsto pelo inciso I do artigo 5° da Resolução n° 147, de 21 de junho de

2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.
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3. O NECESSÁRIO APERFEIÇOAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DA ATUAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Mapa Estratégico do Ministério Público brasileiro, construído

a partir do modelo  Balanced Scorecard  (BSC)17, aponta um conjunto de objetivos

estratégicos que são gerenciados por indicadores de desempenho. Neste sentido, o

Mapa figura como um referencial comum que direciona o desempenho e a postura

da Instituição como um todo.

Validado  pelo  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  o

documento traz em seu corpo dois objetivos estratégicos voltados à atuação criminal

do Ministério Público que, dentro dos limites das atuações empreendidas por esta

unidade tal qual referido no tópico anterior, aqui merecem destaque:

1. Fortalecer o controle externo da atividade policial;

2. Aperfeiçoar o sistema prisional e as medidas alternativas.

Conforme adverte o referencial metodológico mencionado, para

a  concretização  dos  objetivos  traçados  num  determinado  plano,  é  de  vital

importância  a  correta  seleção  de  “indicadores  estratégicos”,  os  quais  se

apresentam como uma ferramenta útil para a gestão pública, tanto para revelar a

situação atual das políticas públicas, como para produzir subsídios que permitam

acompanhar a evolução da atuação institucional.

Neste  sentido,  o  propósito  dos  indicadores  é  o  de  testar  o

progresso  dos  objetivos,  auxiliando  na  análise  de  resultados  e  no  controle  de

desempenho, de modo a contribuir para sua contínua melhoria.

Fato é, porém, que existem diversos fatores capazes de aferir

uma maior confiabilidade dos indicadores de um dado plano. A imprecisão na sua

definição  faz  com que o  desempenho  e  a  postura  institucional  assumam rumos

distintos.  Daí  a  importância do  momento  e do método adotado para  a definição

destes  indicadores,  ganhando  destaque,  por  isto,  o  tratamento  dispensado  pelo

17 A respeito das diferentes metodologias de gestão de desempenho e a grande inserção do método
Balanced Scorecard  (BSC) na esfera pública, cf. o Produto 1:  “Mapeamento bibliográfico e do
estado da arte sobre indicadores de gestão”, do Contrato nº 005/2009 firmado  entre  a  Secretaria
de Gestão do Ministério do Planejamento e a Consultoria Marini,  Borges e Martins – Ensino,
Pesquisa  e  Consultoria  em  Gestão  Organizacional  S/S.  Disponível  em
<http://www.gespublica.gov.br>. Acesso em 11.10.2018.
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Conselho Nacional do Ministério Público ao elaborar a Resolução n.º 147/2016.

É  justamente  assumindo  estas  premissas  que  esta  Equipe

verificou  a  possibilidade  de  apresentar  as  seguintes  considerações  acerca  dos

atuais objetivos estratégicos criminais já referidos:

3.1 Do objetivo estratégico consistente em “fortalecer o controle externo da
atividade policial”.

De acordo com o atual Planejamento Estratégico Nacional do

Ministério  Público  (PEN-MP),  o  objetivo  estratégico  em  análise  está  voltado  a

“assegurar  a  plenitude  da  atuação  ministerial  no  controle  externo  da  atividade

policial,  visando a observância dos direitos e garantias fundamentas do cidadão,

bem como a eficiência do trabalho policial”.

Eis, abaixo, um recorte do que consta no PEN-MP:

Objetivo
estratégico

Indicador
Finalidade do

Indicador
Método de cálculo Frequência

Fortalecer o
controle

externo da
atividade
policial

Atuação
institucional no
controle externo

Medir a atuação do
MP sobre o
exercício da

atividade policial

Relação entre o número de
procedimentos investigatórios
criminais e de improbidade em
desfavor de policias no ano e

no ano anterior

Semestral

Atuação
institucional na

defesa dos
direitos

fundamentais

Medir a atuação do
MP em unidades
policiais, visando

sua adequação aos
direitos humanos

Relação entre o número de
inspeções em unidades

policiais e o total de unidades
policiais do país, estratificado

por ramo

Semestral

Atuação
institucional no
inquérito policial

Medir a atuação do
MP no inquérito

policial

Relação entre o número de
baixas com diligências e o

número de baixas sem
diligências (Taxonomia:

920.258 e 920.589)

Mensal

A partir do quadro sintético, observa-se que a mensuração da

atividade de controle externo policial a ser exercida pelo Ministério Público adotará,

basicamente,  três  frentes  distintas,  a  saber:  a  busca  da  responsabilização  pelo

desvio  policial;  a  auditoria  dos  órgãos  de  segurança  pública;  e  o  controle  das

investigações policiais.
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3.1.1  Pois bem, sempre considerando o que figura no Plano

atual como referência, até onde se nota, o primeiro indicador – intitulado atuação

institucional no controle externo – decorreria da necessidade de combate à pática de

condutas ilícitas e ímprobas no exercício da atividade policial. 

Embora não haja quem negue a necessidade de promover a

responsabilização de policiais que incorram na prática deste tipo conduta, o foco da

fiscalização de suas atividades não parece ter recaído nas efetivas causas destes

desvios. Afinal, bem se sabe o quão comum costuma ser a identificação de falhas

organizacionais e de má gestão que servem como ambiente propício à prática de

violações e distorções de normas de conduta. Seu tradicional corolário costuma ser

a  corrupção  no  meio  policial,  muitas  vezes,  facilitada  por  este  ambiente

intensamente permeável a práticas desviantes de conduta.

Neste  sentido,  sem  embargo  da  importância  da

responsabilização referida, parece ser fundamental que o Ministério Público passe a

observar  a  necessária  adoção  de  medidas  junto  às  cúpulas  institucionais

(Delegacias Gerais de Polícia, Secretarias de Segurança Pública etc.), as quais, em

última  análise,  serão  aquelas  dotadas  de  capacidade  de  implementação  de

mudanças contínuas e consistentes, ancoradas em planos estatais transparentes e

factíveis.

Esta  forma  de  atuar,  somada  à  manutenção  das  visitas,

inspeções e vistorias ministeriais (cf. adiante referidas), representa valiosa fonte de

informação sobre concretas mudanças institucionais no seio policial que enfrente as

causas que contribuem à ilegalidade e deficiência dos órgãos policiais.

Estas premissas levantam dúvida sobre o  método de cálculo

que vem sendo utilizado para tais  fins – a saber,  a “relação entre o número de

procedimentos investigatórios criminais e de improbidade em desfavor de policias no

ano e no ano anterior”. Ao nosso sentir é possível idealizar-se uma base de dados

distinta que pode ser utilizada para tanto.

Por ora, de toda forma, interessava apenas despertar para a

aparente fragilidade da forma de mensuração que vem sendo adotada, preocupada

com uma perspectiva quantitativa para aferir algo, essencialmente, afeto à qualidade

da prestação do serviço policial.
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3.1.2  O  segundo indicador  trata da atuação institucional na

defesa dos direitos fundamentais que, segundo o  método de cálculo  ali disposto,

será aferida através da “relação entre o número de inspeções em unidades policiais

e o total de unidades policiais do país, estratificado por ramo”. 

A Resolução n° 20/2007 do Conselho Nacional  do Ministério

Público, em seu artigo 4°, inciso I,  determina que as visitas técnicas ordinárias e

extraordinárias serão realizadas, semestralmente, em repartições policiais,  civis e

militares,  órgãos  de  perícia  técnica  e  aquartelamentos  militares  existentes  no

Estado. Parte-se da premissa de que, por ocasião das visitas, seriam examinados

documentos,  materiais  e instalações,  bem como as rotinas e procedimentos das

unidades policiais de modo que, mediatamente, a atuação institucional estaria sendo

empreendida ‘em prol da defesa dos direitos fundamentais’.

Conforme  já  referido,  no  âmbito  paranaense,  o  Ministério

Público estadual  instituiu o GAESP (Res.  550/2018-PGJ/MPPR),  definido-o como

órgão  central  de  coordenação  e  execução  das  atividades  de  tutela  coletiva  da

segurança  pública,  cuja  atuação  pauta-se,  essencialmente,  em  diagnósticos,

planejamento, monitoramento e fiscalização das políticas de segurança pública.

Mais do que um mero órgão de coordenação,  o GAESP foi

concebido também como órgão de execução,  ficando sob sua responsabilidade,

dentre outras,  a atribuição afeta à realização das visitas mencionadas pela Res.

20/2007 CNMP, particularmente em cerca de 25 unidades policiais  da cidade de

Curitiba/PR.

Por  isto,  um  dos  projetos  de  atuação  do  GAESP voltou-se

exclusivamente a  repensar  a  forma com que as  visitas institucionais  vêm sendo

realizadas  e,  principalmente,  aferir  a  efetividade  dos  dados  colhidos  para  fins

diversos.

Referimo-nos, aqui,  ao já mencionado a respeito do  “Projeto

Persecutório n. 02: Efetividade do controle externo da atividade policial”, que tem por

meta  reestruturar  e  aperfeiçoar  esta  atividade18.  Para  isto,  o  projeto  se  vale  de

indicadores previamente estipulados que procuram ir além da mera mensuração do

18 O  acesso  às  principais  características  do  referido  Projeto  pode  ser  consultado  em:
http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2091.
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“número de unidades visitadas”.

Assim, sem ignorar a importância do número de visitas em si,

nem a própria visita, o projeto imprime a ela um propósito afeto à elaboração de um

diagnóstico que seja capaz de sustentar um planejamento institucional distinto nesta

área.

Para tanto, uma nova metodologia de trabalho foi idealizada no

âmbito do GAESP, com o estabelecimento de um fluxo de atividades que envolve

atribuições  ministeriais  realizadas  tanto  num  momento  prévio  às  visitas,  quanto

durante e, principalmente, numa etapa posterior. 

Este  modo  de  agir  tem  entregue  um  novo  significado  ao

preenchimento  do  formulário  previsto  pela  Res.  20/2007,  permitindo  inclusive  a

possibilidade de idealizar-se seu aperfeiçoamento, o qual vem sendo construído em

atividade monitorada pelo Conselho Nacional do Ministério Público19.

Com efeito,  a  partir  de tratativas empreendidas ao longo do

primeiro  semestre  de  2018,  restou  implantado  um  projeto-piloto  voltado  à

Reformulação do Fluxo de Atribuição Ministerial de Controle Externo da Atividade

Policial, em prol do incremento de sua efetividade, envolvendo como Fase Inicial:

i)  a  realização  de  um  diagnóstico  voltado  a  apontar  as

vantagens e os pontos frágeis do fluxo atual que vem sendo adotado para fins de

cumprimento  das  vistorias  previstas  pela  Resolução  n.  20/2007  CNMP  pelas

Promotorias de Justiça;

ii)  a  apresentação de diretrizes que possam pautar  eventual

reanálise  deste  fluxo,  que  observe  tanto  as  atividades  desenvolvidas  pelas

Promotorias  durante  as  vistorias,  quanto  aquelas  realizadas  em  seu  momento

anterior e posterior; e

iii) a apresentação de uma proposta de Formulário de Vistoria,

bem como de Atividades que possam ser empreendidas para fins de incrementar a

efetividade de atuação ministerial afeta ao controle externo da atividade policial.

19 Neste sentido, desde o primeiro semestre de 2018, vem sendo mantido “Projeto-piloto”,  entre o
GAESP e a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança
Pública  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  voltado  à  Reformulação  do  Fluxo  de
Atribuição Ministerial de Controle Externo da Atividade Policial (cf. Ofício n. 56/2018).
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Neste cenário, justamente a partir do quanto vem sendo aferido

ao longo desta fase inicial do projeto, é que pôde ser verificada a insuficiência do

método de cálculo do indicador em questão, permitindo seu repensar.

3.1.3  O  terceiro  indicador  previsto  diz  respeito  à  “atuação

institucional  no  inquérito  policial”  que,  de  acordo  com  a  proposta,  utiliza  como

método de cálculo a “relação entre o número de baixas com diligências e o número

de baixas sem diligências” de inquéritos policiais.

Trata-se de atividade inerente ao intitulado controle difuso da

atividade  policial,  derivado  do  quanto  previsto  no  artigo  129,  inciso  VIII,  da

Constituição. Surge como consequência imediada da adoção de um sistema que se

pretende acusatório, cuja titularidade da ação penal pública foi atribuída pelo nosso

ordenamento em caráter exclusivo ao Ministério Público.

Assim,  enquanto  atividade  fiscalizatória  da  investigação

policial,  não  raro  é  compreendida  como afeta  às  requisições  de  diligências  nos

inquéritos  policiais,  durante  o  rotineiro  acompanhamento  dos  feitos  pelas

Promotorias de Justiça criminais.

No entanto, a utilização tão somente desta atividade para medir

a atuação do Ministério Público no âmbito do exercício da atividade policial tem se

mostrado, não só insuficiente, como inviável.

Isto  porque,  tal  método tem como premissa a realização de

uma atuação ministerial  que somente é deflagrada a partir  do momento em que

existe o encaminhamento de uma dada investigação ao Ministério Público, ainda

que formalizada num inquérito policial em tempo passado incerto. Ou seja, tem-se

por premissa um atuar ministerial passivo tanto em relação ao rumo investigatório

até o momento de sua provocação, quanto principalmente do próprio critério seletivo

empregado para deflagrar a investigação. 

Especificamente em relação a esta última vertente, é praxe, há

muito sedimentada em todas as unidades policiais, que o  número de ocorrências

registradas  supera em muito o  número de ocorrências convertidas em inquéritos

policiais.  Os critérios discricionários utilizados para este filtro  de seletividade das

instâncias  policiais,  na  atualidade,  são  absolutamente  estranhos  ao  Ministério

Público. 
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Assim,  malgrado  não  exista  dúvida  a  respeito  de  estar-se

diante de uma atividade tipicamente policial  que,  portanto,  merece ser  objeto de

controle externo – afinal, trata-se de atividade que define os rumos da criminalização

secundária,  definindo  os  fatos  que  efetivamente  serão  objeto  de  persecução  –,

inexiste,  até  onde  se  vê,  qualquer  tipo  de  mensuração  da  atividade  a  ser

empreendida pelo Ministério Público nesta etapa.

Nesse  sentido,  urge  que  seja  obtido  acesso  integral  aos

sistemas gerenciados pelos órgãos de segurança pública, com informações sobre

ocorrências e inquéritos policiais. A partir daí será possível obter outros índices de

igual importância, como a relação notícia-crime e inquéritos policiais instaurados.

Um  tal  cenário  deflagra  para  a  importância  de  que  sejam

repensadas as balizas que vem servindo ao método de cálculo atual. Até mesmo

porque,  durante  as  visitas  institucionais  nas  repartições  policiais  efetuadas  pelo

GAESP,  já  restou  demonstrada  uma  falta  de  controle  que  incide,  inclusive,  em

relação  aos  feitos  investigatórios  que  tramitam  entre  Delegacias  de  polícia  e

Ministério  Público,  no sentido de não existir  um registro  fidedigno dos inquéritos

policiais que baixam com ou sem requisição de diligências, comprometendo assim a

medição da forma como atualmente vem sendo realizada.

Se tal não bastasse, ou seja, se sob a perspectiva quantitativa

há elementos que justificam repensar o método de cálculo que vem sendo utilizado,

igualmente, sob a perspectiva qualitativa, é fundamental que adote-se como norte à

resolutividade dos inquéritos policiais, assim compreendidos aqueles que viabilizam

o oferecimento da denúncia.

Neste sentido, também no âmbito do GAESP restou deflagrado

Projeto intitulado “Efetividade da Investigação de Homicídios” que, em certa medida,

permitiu apresentar um olhar diferenciado em relação aos critérios de mensuração

de efetividade desta atuação20. 

20 Os detalhes deste projeto estão disponíveis em: 
<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_Efetividade_da_investigacao_de_homicidio
s.pdf>.
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3.2 Do objetivo estratégico consistente em “aperfeiçoar o sistema prisional

e as medidas alternativas”.

No que tange às questões afetas ao sistema prisional, o atual

Planejamento  Estratégico  Nacional  do  Ministério  Público  traçou  a  seguinte

estruturação:

Objetivo
estratégico

Indicador
Finalidade do

Indicador
Método de cálculo

Aperfeiçoar o
sistema

prisional e as
medidas

alternativas

Atuação institucional no
sistema prisional

Medir a atuação do MP
no sistema prisional,

visando sua adequação
aos direitos humanos

Relação entre o número de
avaliações das fiscalizações

mensais/anuais nos
estabelecimentos penais e o

total de estabelecimentos
penais do país

No Paraná, durante os anos de 2016 e 2017, com base no

intenso monitoramento das atividades no âmbito prisional vem sendo possível traçar

um diagnóstico da situação em âmbito estadual. 

Sabe-se que, não somente no Estado do Paraná, mas em todo

o  país,  os  recursos  destinados  ao  aperfeiçoamento  do  sistema  prisional  e

penitenciário costumam ser contingenciados por força de problemas relacionados

aos projetos e programas de cada unidade federada. 

Neste sentido, um recente diagnóstico elaborado pelo Tribunal

de Contas da União lançou luz a respeito do imediato vínculo existente entre os

problemas  derivados  da  fragilidade  da  gestão  do  poder  público  local  e  a

impossibilidade de aproveitamento dos subsídios federais21.

Assim, mais do que a ausência de liberação destes recursos,

os problemas afetos ao sistema prisional residem, principalmente, na falta de um

planejamento estratégico por parte dos gestores locais.

Neste particular, a Lei n° 13.675/2018, ao pretender implantar o

Sistema Único de Segurança Pública, trouxe em seu artigo 12, inciso V, indicadores

pelos  quais  é  possível  aferir  a  eficiência  do  sistema  prisional.  Para  tanto,

inicialmente, reportou-se o legislador ao:

a) número de vagas ofertadas no sistema; e

21 Reportamo-nos, aqui, ao quanto constante no Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da
União, n. TC 026.096/2017-0, Rel. Cons. Ana Arraes, Acórdão n. 972/2018, Pleno. Disponível em:
<http://portal.tcu.gov.br>. Acesso em: 02/5/2018.
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b) à relação existente entre o número de presos e a quantidade de vagas ofertadas.

Não há dúvida de que estes indicadores referem-se a um dos

principais fatores a ser avaliado na qualidade do sistema prisional. Afinal, é a relação

existente entre o número de presos e a quantidade de vagas ofertadas no sistema

que  permite  avaliar  o  excedente  populacional,  viabilizando  ainda  traçar  uma

projeção da população prisional, dentro de certo período de tempo, além de avaliar

se a construção de penitenciárias acompanhará estes números.

Num momento, seguinte, refere o legislador ao:

c) índice de reiteração criminal dos egressos.

Coletar informações sobre os índices de reincidência criminal é

de vital importância para aferir a efetividade do sistema prisional, na medida em que

se  trata  de  um  dos  principais  indicadores  da  deficiência  nas  penitenciárias.  A

ausência de trabalho remunerado e políticas de amparo ao custodiado posto em

liberdade, são fatores que sabidamente influenciam na reincidência. 

Por  fim,  referiu  o  legislador  como  indicador  voltado  ao

aperfeiçoamento do sistema prisional à:

d)  quantidade  de  presos  condenados  atendidos  de  acordo  com  os  parâmetros

estabelecidos pelos demais incisos previstos pelo artigo 12, com observância de

critérios objetivos e transparentes.

Numa  primeira  aproximação,  é  possível  reconhecer  que  os

indicadores traçados estão efetivamente voltados à contribuição do aperfeiçoamento

do sistema prisional.

Aceitar-se esta premissa leva à inevitável conclusão de que o

próprio  planejamento  estratégico  ministerial  deva  tomar  como parâmetro  referida

previsão  legal,  demonstrando  o  quão  acanhado  se  mostra  o  método  de  cálculo

atualmente  utilizado,  ao  correlacionar  tão  somente  o  número  de  avaliações  das

fiscalizações ministeriais nos estabelecimentos penais e o total de estabelecimentos

penais existentes.

Neste sentido, o parâmetro atual, até onde se nota, parte da

premissa  que  a  mera  fiscalização  em si  já  seria  apta  a  “aperfeiçoar  o  sistema

prisional”.
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Não há dúvida de que, mediatamente, o quanto idealizado não

deixa de ser válido. No entanto, o que interessa saber é se, a partir do novo marco

normativo traçado pela Lei n° 13.675/2018 – que faz expressa menção à exigência

de planos estaduais de ação – os parâmetros para o método de cálculo não possam

ser repensados, buscando aqueles que efetivamente venham a exprimir, ao menos,

uma diretriz voltada ao aperfeiçoamento do sistema prisional.

Conforme anteriormente mencionado, desde o ano de 2016 o

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

Penais estabeleceu, em seu Plano Setorial de Ação, iniciativas voltadas, igualmente,

ao aperfeiçoamento mediato do sistema prisional. 

Em 2016, as atividades estiveram centradas na realização de

diagnóstico dos problemas carcerários no âmbito estadual, tanto sob a perspectiva

prisional, quanto extrapenal. 

Por meio de procedimento administrativo então instaurado para

monitoramento  destas  informações,  procurou-se  traçar  um  panorama,

principalmente, das unidades prisionais de delegacias do estado do Paraná, com a

intenção de poder classificá-las conforme seu grau de deficiência, a ser considerado

a partir de diversos critérios então estabelecidos22.

Estas atividades persistiram em 201723 e 2018, sempre tendo

como norte o fomento ministerial à previsibilidade e organização da política estadual

de execução penal.

Todas estas atividades despertaram para um cenário que, hoje,

é bastante representativo do quanto nacionalmente já restou apurado pelo Tribunal

de Contas da União. Todos os Estados brasileiros dão demonstrativos de graves

problemas afetos ao planejamento na área prisional24.

Neste contexto, se não há dúvida a respeito da impossibilidade

da  Instituição  substituir-se  ao  gestor  e  traçar  o  rumo  planejado  para  o  setor,

22 Os  detalhes  a  respeito  desta  iniciativa  podem  ser  verificados  em:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1804>.

23 Em 2017, vincularam-se a esta temática as Iniciativas 3.3 (Contínua realização de diagnóstico de
dados de segurança pública) e 5.2 (Acompanhamento da polítia estatal  de execução penal e
fomento  à  sua  otimização),  ambas  disponíveis  em:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1850>.

24 Reportamo-nos, novamente, ao quanto constante no Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas
da União, n. TC 026.096/2017-0, Rel. Cons. Ana Arraes, Acórdão n. 972/2018, Pleno. Disponível
em: <http://portal.tcu.gov.br>. Acesso em: 02/5/2018.
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certamente  está  ao  seu  alcance  fomentar  que seja  assumido,  em definitivo,  um

plano de atuação estatal na área prisional e penitenciária. É expresso, neste sentido,

o quanto previsto pelo artigo 22, § 5º, da Lei n. 13.675/2018.

Uma experiência como esta vem sendo verificada no âmbito

paranaense.  Com  feito,  por  meio  da  atuação  de  seu  Grupo  de  Atuação

Especializada  em  Segurança  Pública  (GAESP),  no  ano  de  2018,  a  partir  dos

diversos diagnósticos e atuações que vinham sendo realizadas desde 2016 tal qual

referidas,  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  instaurou  procedimento

especificamente 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 paranaenses”25.

E é justamente a partir da contribuição do quanto vem sendo

aferido  nestas  experiências  que,  acredita-se,  pode  o  Planejamento  Estratégico

Nacional do Ministério Público ser repensado.

25 Referimo-nos, aqui, ao Inquérito Civil n. MPPR 0046.18.023716-9.
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4. PROPOSTA DE APERFEIÇOAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DA ATUAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pois bem, atingido este ponto nos parece oportuno apresentar,

de  forma  sintética,  propostas  de  aperfeiçoamento  aos  objetivos  estratégicos  da

atuação criminal do Ministério Público:

4.1 Quanto  ao  objetivo  estratégico “fortalecer  o  controle  externo  da

atividade policial”:

Se  o  propósito  do  Ministério  Público  é  pretender  o

“fortalecimento do exercício do controle externo da atividade policial”, sugere-se a

seguinte estruturação para referido objetivo estratégico:

Objetivo
estratégico

Indicador
Finalidade do

Indicador
Método de cálculo Frequência

Fortalecer o
controle

externo da
atividade
policial Atuação

institucional no
controle externo

concentrado

Medir a atuação do
MP na tutela da

segurança pública
sob a perspectiva

quantitativa

Relação entre: 
Número de Ministério Públicos
com  unidades  de  tutela
coletiva de segurança pública 
e 
Número  total  de  unidades
federadas do país

Semestral

Medir a atuação do
MP na tutela da

segurança pública
sob a perspectiva

qualitativa

Relação entre: 
Número  de  atividades  do
Ministério  Público  referentes
aos  Planos  Estaduais  de
Segurança  Pública,
estratificados  por  unidades
federadas
e
Número  total  de  unidades
federadas  com  Planos
Estaduais  de  Segurança
Pública 

Semestral

Atuação
institucional na

defesa dos
direitos

fundamentais

Medir a atuação do
MP em unidades
policiais, visando

sua adequação aos
direitos humanos

Relação entre: 
Número  de  inspeções  em
unidades policiais
e
Número  total  de  unidades
policiais do país, estratificado
por ramo

Semestral

Atuação

Medir a atuação do
MP controle externo

difuso sob a
perspectiva
quantitativa

Relação entre: 
Número  de  ocorrências
registradas 
e
Número  de  ocorrências
convertidas  em  inquéritos

Semestral
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institucional no
controle externo

difuso

policiais

Medir a atuação do
MP controle externo

difuso sob a
perspectiva
qualitativa

Relação entre: 
Número de inquéritos policiais
instaurados 
e 
Número de inquéritos policiais
que  implicaram  no
oferecimento da denúncia

Semestral

4.2 Quanto ao objetivo estratégico “aperfeiçoar o sistema prisional”:

Se  o  propósito  do  Ministério  Público  é  pretender  contribuir,

ainda que mediatamente, ao “aperfeiçoamento do sistema prisional”,  sugere-se a

seguinte estruturação para referido objetivo estratégico:

Objetivo
estratégico

Indicador
Finalidade do

Indicador
Método de cálculo

Aperfeiçoar o
sistema

prisional 

Atuação institucional no
sistema prisional

Medir a atuação do MP
no sistema prisional,

visando sua adequação
aos direitos humanos

Relação entre: 
Número  de  atividades  do
Ministério  Público  referentes
aos  Planos  Estaduais  de
Gestão  Prisional  e
Penitenciária, estratificados por
unidades federadas
e
Número  total  de  unidades
federadas  com  Planos
Estaduais de Gestão Prisional e
Penitenciária

Relação entre: 
Número  de  procedimentos
ministeriais  voltados  ao
aperfeiçoamento  dos  sistemas
estaduais  de  controle  de
número de presos e vagas
e
Número  total  de  unidades
federadas do país

Curitiba, 15 de outubro de 2018

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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ANEXO 1

Plano Setorial de Ação 2016

Atividades para subsidiar o aprimoramento da atividade ministerial executória penal

Projetos Objetivos

7.1 Realização de diagnóstico carcerário global Levantamento relacionado ao N.º de 
Presos no sistema x número vagas; Nº 
Presos em cadeias de Depols x número de
vagas; Dados orçamentários; Dados das 
condições estruturais das unidades; 
Deficiência de vagas em unidades e 
agentes penitenciários; Dados de feitos 
executórios penais pendentes de 
apreciação; Dados de ACP’s e interdições 
administrativas em curso; Dados 
relacionados às remoções e transferências
via Central

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

Compilação e organização de dados; 
Elaboração de uma proposta de atuação 
ministerial uniforme, sistemática e global a 
ser submetida às Promotorias; 
Encaminhamento da proposta finalizada 
para início das tratativas institucionais; 
Organização de reuniões de trabalho 
regionais em busca de uniformidade de 
atuação ministerial; Elaboração de 
protocolo de atuação para situações 
críticas

7.3 Acompanhamento das propostas estatais 
em prol da otimização do sistema prisional

GMF e Projeto Cidadania nos Presídios; 
Fomentar a integralidade do 
compartilhamento de dados na área; 
Fomentar a implementação do Cadastro 
Único de Pessoas Privadas de Liberdade 
da Unidade Penal (CadUPL) no âmbito 
estadual; Fomento ao fortalecimento dos 
Conselhos da Comunidade dos municípios
do Paraná
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Plano Setorial de Ação 2017

Subsidiar a atividade ministerial na execução penal em relação ao sistema prisional

Projetos Objetivos

5.1 Fomento à adoção de 
política ministerial macro na 
remoção de presos das 
unidades prisionais de 
Delegacias de Polícia

i) Contínua centralização de informações (estruturais, 
populacional, orçamentária, de medidas extrapenais 
judicializadas, etc.) para subsidiar a adoção de uma
política ministerial uniforme, macro e sistemática em 
relação à população de unidade prisionais de Delegacias 
de Polícia
ii) Articulação voltada à manutenção pelo Ministério 
Público de acesso integral aos sistemas de dados 
relacionados à população prisional do Estado
iii) Contínua atualização da classificação de unidades 
prisionais conforme seu grau de deficiência, viabilizando 
desta forma uma pronta identificação dos principais 
pontos de estrangulamento do Estado nesta seara 
iv) Contínua realização de levantamentos da população 
prisional de unidades de Delegacias de Polícia para fins 
de subsidiar os órgãos de execução, acompanhados de 
posterior mensuração da efetividade das informações 
encaminhadas
v) Fomento ao desenvolvimento pelo DTI de ferramenta 
que permita uma análise sistematizada da situação 
prisional estadual

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

i) Contínuo incentivo institucional à adoção de uma 
postura institucional uniforme e dotada de visão sistêmica 
na área da execução penal
ii) Identificação de projetos estatais que impactem 
diretamente na atuação ministerial na área da execução 
penal
iii) Participação e efetivo acompanhamento da politica 
estatal de execução penal, com especial atenção aos 
trabalhos afetos ao Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) e ao Projeto 
Cidadania nos Presídios
iv) Fomento ao fortalecimento e autonomia de órgãos de 
execução penal ainda não de todo estruturados, com 
especial atenção aos Conselhos da Comunidade e aos 
Patronatos
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Plano Setorial de Ação 2018

• Iniciativa voltada a subsidiar a atuação ministerial no âmbito prisional:

Atividades Indicadores

7.1 Subsidiar a atuação preventiva no 
âmbito prisional

• Reuniões procedimentais;
• Períodos de idealização;
• Períodos de execução;
• Movimentações de procedimento;
• Informativos prisionais.

7.2 Desenvolver proposta de 
monitoramento processual de 
judicializações afetas ao âmbito prisional

• Reuniões institucionais;
• Períodos de idealização;
• Períodos de execução;
• Movimentações de procedimento;
• Informativos Procedimentais;
• Relatórios estaduais de judicialização.

• Iniciativa  voltada  ao  monitoramento  da  política  estadual  prisional  e  de

execução penal:

Atividades Indicadores

8.1 Monitorar a política afeta às unidades
prisionais e carceragens

• Reuniões procedimentais;
• Movimentações de procedimento.

8.2 Monitorar a política estadual do regime
semiaberto

• Reuniões procedimentais;
• Movimentações de procedimento.

8.3  Monitorar  a  política  estadual  de
monitoração eletrônica

• Reuniões procedimentais;
• Movimentações de procedimento.

8.4  Monitorar  atividades  de  fomento  à
reinserção social

• Reuniões procedimentais;
• Movimentações de procedimento.
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Projetos de Atuação do GAESP

PROJETO PERSECUTÓRIO 02
Efetividade do controle externo da atividade policial 

Meta Justificativa Indicadores 

Reestruturar e 
aperfeiçoar o 
exercício do 
controle externo da
atividade policial

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

i) Visitas ordinárias em unidades policiais
ii) Reuniões internas
iii) Reuniões interinstitucionais
iv) Reuniões com instâncias de controle interno 
das instituições envolvidas
v) Períodos de identificação das informações 
estratégias a serem coletadas
vi) Períodos de análise das informações 
estratégias coletadas
vii) Movimentações procedimentais
viii) Elaboração de minuta de fluxo e finalidade 
das visitas
ix) Proposta de reordenação do fluxo de visitas 
em prol de sua efetividade
x) Relatórios de evolução e análise do projeto 

PROJETO DE EXECUÇÃO PENAL 01
Desenvolvimento de atuação preventiva na execução penal 

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

A ausência de uma clara 
politica estadual afeta à seara
prisional e de execução penal
como um todo, demanda uma
atuação ministerial uniforme 
e estratégica na área, 
inclusive com o propósito de 
monitorar informações 
sensíveis relacionada a 
presos faccionados 

i) Reuniões internas
ii) Reuniões interinstitucionais
iii) Reuniões com órgãos de controle de 
informações sensíveis relacionadas a presos 
faccionados
iv) Movimentações procedimentais
v) Elaboração de informativos prisionais 
individualizados
vi) Relatórios de evolução e análise do projeto 
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LEVANTAMENTO DE PLANEJAMENTOS

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NA ÁREA CRIMINAL



OBJETIVO 
ESTRATEGICO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO INDICADOR FINALIDADE DO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO POLARIDADE FONTE FREQUÊNCIA
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Fortalecer o controle 
externo da atividade 

policial

Assegurar a plenitude da atuação 
ministerial no controle externo da 

atividade policial, visando a 
observância dos direitos e 
garantias fundamentais do 

cidadão, bem como a eficiência do 
trabalho policial

Atuação Institucional no Controle 
Externo

Medir a atuação do MP sobre o 
exercício da atividade policial

Relação entre o número de procedimentos investigatórios criminais 
e de improbidade em desfavor de policiais no ano e no ano anterior POSITIVA MPs (Parte nas 

Tabelas Unificadas) Semestral

Atuação Institucional na defesa 
dos direitos fundamentais

Medir a atuação do MP em unidades 
policiais, visando sua adequação aos 

direitos humanos

Relação entre o número de inspeções em unidades policiaise o total 
de unidades policiais do país, estratificado por ramo POSITIVA MPs (Parte nas 

Tabelas Unificadas) Semestral

Atuação Institucional no inquérito 
policial

Medir atuação do MP no inquérito 
policial

Relação entre o número de baixas com diligências e o número de 
baixas sem diligências (Taxonomia: 920.258 e 920.589). POSITIVA CNMP (Nova 

Resolução 32 e 33) Mensal

Aperfeiçoar o sistema 
prisional e as medidas 

alternativas

Assegurar que o sistema prisional 
e as medidas alternativas sejam 
corretas e justamente aplicadas 

garantindo o respeito aos direitos 
humanose visando à prevenção da 

criminalidade

Atuação Institucional no sistema 
prisional

Medir a atuação do MP no sistema 
prisional, visando sua adequação aos 

direitos humanos

Relação entre o número de avaliações das fiscalizações 
mensais/anuais nos estabelecimentos penais e o total de 

estabelecimentos penais do país
POSITIVA CNMP

(Resolução 56) Mensal

Atuar na prevenção e 
repressão da 
criminalidade 

organizada, tráfico de 
drogas e crimes de 

fronteira

Reforçar a atuação ministerial na 
investigação e combate à atuação 
da criminalidade organizada, de 

forma a intensificar a prevenção e 
repressão dos atos ilícitos, 

praticados por elas, em especial, 
quando relacionadas ao tráfico de 

drogas e crimes de fronteira

Atuação Institucional Extrajudicial 
Criminal

Medir a atuação do MP na prevenção 
e repressão da criminalidade 

organizada, tráfico de drogas e crimes 
de fronteira

Média aritmética das relações entre o número de denúncias 
apresentadas e o número total de inquéritos arquivados, nos 

seguintes critérios individualmente:
Critério 1 - CRIME ORGANIZADO (Lei Federal 9.034);

Critério 2 - TRÁFICO DE DROGAS;
Critério 3 - CRIME DE FRONTEIRA.

POSITIVA

CNMP (TRÁFICO 
DE DROGAS - Nova 
Resolução 32 e 33)

MPs (CRIME 
ORGANIZADO E 

FRONTEIRA - Parte 
nas Tabelas 
Unificadas)

Semestral

Iniciativas Institucionais

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

repressão de e repressão de 
criminalidade organizada, tráfico de 

drogas e crimes de fronteira

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São consideradas 
iniciativas: palestras, projetos, eventos, participação e criação de 

grupo de atuação e trabalho, participação e criação de comissões, 
ICs e outros procedimentos + TACs firmados

POSITIVA MPs (Parte nas 
Tabelas Unificadas) Semestral

Atuação Institucional Judicial Medir as decisões judiciais favoráveis 
à atuação do MP

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos favoráveis e 
parcialmente favoráveis e o total de sentenças / acórdãos 

desfavoráveis, nos seguintes critérios individualmente:
Critério 1 - CRIME ORGANIZADO (Lei Federal 9.034);

Critério 2 - TRÁFICO DE DROGAS;
Critério 3 - CRIME DE FRONTEIRA.

OBS.: o rol de crimes graves será definido no âmbito de cada MP.

POSITIVA

CNMP (TRÁFICO 
DE DROGAS - Nova 
Resolução 32 e 33)

MPs (CRIME 
ORGANIZADO E 

FRONTEIRA - Parte 
nas Tabelas 
Unificadas)

Semestral

Fortalecer a prevenção 
e repressão de crimes 
graves, tanto comuns 

como militares

Fomentar a atuação ministerial no 
combate aos crimes que atingem 

com maior intensidade a 
sociedade e os direitos 

fundamentais, como os crimes 
violentos ou de maior lesividade 

econômica-social

Atuação Institucional Extrajudicial 
Criminal

Medir a atuação do MP na prevenção 
e repressão da criminalidade 

organizada, tráfico de drogas e crimes 
de fronteira

Média aritmética das relações entre o número de denúncias 
apresentadas e o número total de inquéritos arquivados, nos 

seguintes critérios individualmente:
Critério 1 - CRIMES GRAVES;

Critério 2 - HOMICÍDIOS;
Critério 3 - CORRUPÇÃO.

POSITIVA

CNMP (TRÁFICO 
DE DROGAS - Nova 
Resolução 32 e 33)

MPs (CRIMES 
GRAVES, após 

definição de cada 
MP - Nova 

Resolução 32 e 33)

Semestral

Iniciativas Institucionais

Medir, por meio de iniciativas 
executadas, a atuação do MP na 

repressão de e repressão a crimes 
graves, homicídios e corrupção

Somatório de iniciativas voltadas à temática. São consideradas 
iniciativas: palestras, projetos, eventos, participação e criação de 

grupo de atuação e trabalho, participação e criação de comissões, 
ICs e outros procedimentos + TACs firmados

POSITIVA MPs (Parte nas 
Tabelas Unificadas) Semestral

Atuação Institucional Judicial Medir as decisões judiciais favoráveis 
à atuação do MP

Relação entre a soma de sentenças / acórdãos favoráveis e 
parcialmente favoráveis e o total de sentenças / acórdãos 

desfavoráveis, nos seguintes critérios individualmente:
Critério 1 - CRIMES GRAVES;

Critério 2 - HIMICÍDIOS;
Critério 3 - CORRUPÇÃO.

OBS.: o rol de crimes graves será definido no âmbito de cada MP.

POSITIVA

CNMP (CRIMES 
GRAVES, após 

definição de cada 
MP - Nova 

Resolução 32 e 33)

Semestral



OBJETIVO 
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Impacto Social
 Defender interesses 

individuais indisponíveis 
e homogêneos de 

pessoas ou grupos em 
situação de 

vulnerabilidade familiar, 
social e econômica

Assegurar que pessoas ou grupos em 
situação de vulnerabilidade familiar, 
social e econômica (idosos, pessoas 

portadoras de deficiência, indígenas e 
integrantes de comunidades 

tradicionais, consumidores, pessoas 
custodiadas em estabelecimentos 

oenais, vítimas de crimes ou 
infortúneos de interesse social etc.) 
sejam amparadas em seus direitos, 

notadamente pelas redes de proteção, 
cuja implementação ou regular 

funcionamento tenham sido 
provocados pela atuação do Ministério 

Público

Dignidade humana nos estabelecimentos 
penitenciários: Estabelecimentos penitenciários 

com avaliação favorável, tendo como referência os 
padrões estabelecidos nas normativas nacionais e 
internacionais de dignidade humana para pessoas 

privadas de liberdade.

(Σ de estabelecimentos penais com avaliação favorável / número de 
estabelecimentos penais avaliados) x 100

Avaliação da conformidade dos estabelecimentos 
penais paranaenses às normativas nacionais e 

internacionais.
 Desenvolver pesquisa que possibilite a avaliação das 

unidades penais subordinadas ao DEPEN-PR acerca do 
cumprimento dos requisitos mínimos exigidos para 

assegurar a dignidade da pessoa humana, de forma a 
possibilitar futuras interlocuções com os setores 

governamentais e de interesse público para adoção de 
medidas extrajudiciais e judiciais, visando à progresiva 

melhoria do sistema prisional do Estado.Avaliação dos estabelecimentos penitenciários: 
Estabelecimentos penitenciários avaliados pelo MP.

(Σ de estabelecimentos penais avaliados / número de 
estabelecimentos penais existentes) x 100

Impacto Social
Intensificar ações 

integradas de combate 
à macrocriminalidade e 
de controle da atividade 

policial.

Intensificar o combate às 
macroestruturas voltadas à atividade 
criminal, considerada a multiplicidade 

de seus efeitos individuais e coletivos e 
o comprometimento do poder político e 
econômico. Consolidar metodologia de 
controle externo da atividade policial, 

buscando máxima eficácia e 
objetividade.

Operações integradas de combate a ilicitudes no 
exercício da atividade policial

Cômputo de operações realizadas com o concurso 
de diversos órgãos (MP, Polícia Militar, Civil e 

Federal, Receita Federal, Junta Comercial, Banco 
Central etc.) tendo por foco o combate a ilicitudes 

no exercício da atividade policial.

(Σ de operações integradas para combater ilicitudes no exercício da 
atividade policial)

Atuação integrada de combate ao crime organizado
Estabelecer uma estratégia, de médio prazo, que englobe o 

planejamento das atividades principais de combate ao 
crime organizado, em seus aspectos instrumentais 

(recursos humanos, materiais, tecnológicos), finalísticos 
(focos específicos, prioridades elencadas) e de integração 

(parcerias internas e externas) com objetivo 
acompanhamento das ações e resultados. 

Operações integradas de combate à corrupção e 
ao crime organizado

Cômputo de operações realizadas com o concurso 
de diversos órgãos (MP, Polícia Militar, Civil e 

Federal, Receita Federal, Junta Comercial, Banco 
Central etc.) tendo por foco o combate à corrupção 

e às organizações criminosas em tema de tráfico de 
drogas, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, 

crimes patrimoniais de expressiva densidade 
econômica, crimes contra a ordem tributária.

N = A + B + C + D + E (N) = Σ de operações integradas de combate 
à corrupção e ao crime organizado; (A) = Σ de operações de 

combate ao tráfico de drogas; (B) = Σ de operações de combate a 
crimes cibernéticos; (C) = Σ de operações de combate a crimes 
patrimoniais de densidade econômica; (D) = Σ de operações de 

combate à lavagem de dinheiro; (E) = Σ de operações de combate à 
corrupção; (F) = Σ de operações de combate a crimes contra a 

ordem tributária

Processos
Garantir a celeridade e 

eficácia da atuação 
judicial e extrajudicial. 

Assegurar celeridade e eficácia da 
atuação judicial e extrajudicial, 

acompanhando de modo proeficiente 
os trâmites processuais e buscando a 
obtenção de resultados concretos, em 
tempo hábil, revelando-se fundamental 
para o combate à impunidade, para a 

legitimidade do estado democrático de 
direito e para a credibilidade dos 

órgãos encarregados da administração 
da justiça. 

Conformidade com os prazos de atos 
ministeriais nos inquéritos policiais

Registro dos atrasos no tempo de tramitação dos 
inquéritos policiais. O levantamento das situações 
em atraso se dará em um dia específico do mês.

(Σ de inquéritos policiais que não cumpriram o prazo / total da 
demanda) x 100

Gestão integrada de inquéritos policiais
Criar estrutura integrada, amparada por amplos recursos de 

tecnologia da informação, em que participem membros e 
servidores do Ministério Públicom Delegados de Polícia e 
Assessores da Corregedoria de Polícia Civil, peritos do 

Istituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal, e  Juiz 
de Direito especialmente designado, para supervisão e 

monitoramento da tramitação dos inquéritos policiais em 
todo o Estado, objetivando reduzir a impunidade e garantir 
celeridade, transparência e eficácia na atuação do sistema 

penal, como também inervindo, imediatamente, em 
situações críticas de inquéritos policiais, segundo critérios e 

parâmetros a serem definidos. 
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