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Inquéritos policiais passam a ser 100% digitais no Paraná

 As polícias do 
Paraná passam a operar 
com um sistema 100% 
digital e integrado. De-
senvolvido pela Celepar 
e apresentado nesta 
segunda-feira (02), em 
Curitiba, o programa In-
quérito Digital moderniza 
a tramitação das infor-
mações entre as insti-
tuições, consolidando a 
integração do sistema 
criminal. Com o progra-
ma, todos os procedi-
mentos de atendimento 
das polícias Civil e Militar 
ficam disponíveis online, 
desde o atendimento da 
ocorrência no 190 até o 
encaminhamento ao Po-

der judiciário.
 O vice-governa-
dor Darci Piana partici-
pou do evento de apre-
sentação do sistema e 
ressaltou a importância 
da iniciativa da Secreta-
ria de Segurança Públi-
ca, reforçando a aposta 
na modernização do 
Estado. “Nosso compro-
misso é fazer este Esta-
do ser o mais moderno e 
digital do País. Estamos 
antecipando esse pro-
grama, que era para ser 
concluído apenas em 
outubro, mas consegui-
mos antecipar para o dia 
28 de agosto”, afirma. A 
conclusão de migração 

se deu neste mês com a 
plena operação do siste-
ma pela Polícia Civil do 
Paraná. A Polícia Militar 
também opera totalmen-
te de forma eletrônica.
COMPARTILHAMENTO
 O sistema per-
mite o compartilhamento 
de informações como in-
quéritos policiais, termos 
circunstanciados, ações 
e execuções penais em 
andamento, dados cons-
tantes na base estadual 
do Detran/PR e do siste-
ma de informações peni-
tenciárias, entre outras 
necessárias à efetivação 
dessa integração.
 O intuito do In-

quérito Digital é permitir 
aos agentes públicos de 
diferentes órgãos, que 
atuam nos processos cri-
minais, agilidade na ela-
boração dos instrumen-
tos jurídicos. Também 
busca conferir maior ra-
cionalidade às rotinas e 
aos procedimentos rela-
cionados.

VANGUARDA 
 De acordo com 
o Rômulo Marinho, se-
cretário de Estado da 
Segurança Pública e Ad-
ministração Penitenciá-
ria, a ferramenta coloca 
o Paraná na vanguarda 
nacional, abreviando o 
trabalho das forças po-
liciais. “Vamos dar cele-
ridade aos processos e 
quem ganha com isso é 
a população, que vai ter 
sempre uma pronta res-
posta da nossa seguran-
ça”, ressalta.

FERRAMENTA 
 A ferramenta 
que possibilita essa inte-
gração recebeu o nome 
de Procedimentos de 
Polícia Judiciária Eletrô-
nico (PPJ-e), na Polícia 
Civil, e Sistema Eletrôni-
co de Procedimento da 
Polícia Militar (Eproc), na 
Polícia Militar. Desde a 
implantação do sistema 
digital na PM, em 2015, 
foram produzidos 3.317 

inquéritos pelo Eproc. 
Na Polícia Civil, já foram 
elaborados 77.168 in-
quéritos pelo PPJ-e.
O comandante-geral da 
Polícia Militar, o coronel 
Péricles de Matos, des-
taca a troca de experi-
ências entre as polícias 
para a elaboração e 
aperfeiçoamento da fer-
ramenta. “O cidadão pa-
ranaense ficará menos 
tempo na delegacia e a 
viatura da PM perderá 
menos tempo em ativida-
des burocráticas graças 
a um projeto desenvolvi-
do por policiais parana-
enses, civis e militares”, 
disse ele. “É um trabalho 
em conjunto, que integra 
as instituições e agiliza o 
atendimento, dentro da 
proposta do governo de 
investir em inovação”, 
completou Silvio Ro-
ckembach, delegado-ge-
ral da Polícia Civil.

FIM DO PAPEL
 Delegado-che-
fe da Coordenação de 
Informática da Polícia 
Civil, Eduardo Castella 
destaca os benefícios da 
nova plataforma de tra-
balho. “É o fim do papel. 
Todos os procedimentos 
feitos pela polícia judici-
ária passam a ser total-
mente digitais. Lavratura 
de flagrantes, termos 

circunstanciados, comu-
nicação com os juizados, 
tudo feito de forma ele-
trônica, dando maior ce-
leridade aos processos”, 
afirma. Castella ressalta, 
ainda, que o programa 
desonera o governo, eli-
minando a impressão de 
documentos e o desloca-
mento físico de proces-
sos até o Judiciário.

VÍDEO DAS OITIVAS
 Outra inovação 
trazida pelo PPJ-e é a 
possibilidade de juntar 
ao Inquérito Policial os 
vídeos das oitivas, permi-
tindo maior fidedignidade 
na hora do julgamento 
de criminosos. “Além da 
tradicional coleta escrita, 
digitada, foram destina-
das às unidades câme-
ras para filmar os de-
poimentos, declarações 
e interrogatórios”, diz 
Castella. “Desta forma 
se tem maior precisão 
quanto ao que é declara-
do”, completa.
Os advogados tam-
bém serão beneficiados 
com o Inquérito Digital. 
Graças à integração 
do PPJ-e ao Processo 
Eletrônico do Judiciário 
do Paraná (Projudi), os 
representantes de acu-
sação e defesa terão 
acesso imediato aos ele-
mentos do Inquérito.

DESENVOLVIMENTO 
 O sistema de 
digitalização dos inqué-
ritos está em desenvol-
vimento pela Celepar 
desde 2011. Diversos ór-
gãos foram envolvidos e 
ajudaram nos testes du-
rante a elaboração do In-
quérito Digital, entre eles 
Detran, Departamento 
Penitenciário (Depen), 
Secretaria Justiça, Famí-
lia e Trabalho, Ministério 
Público, Poder Judiciário 
e a Defensoria Pública.

PRESENÇAS
 Participaram do 
evento o presidente do 
Tribunal de Justiça do 
Paraná, Adaberto Xisto 
Pereira; o procurador-
geral do Ministério Pú-
blico do Paraná, Ivonei 
Sfoggia; o major Welby 
Pereira Sales, chefe da 
Casa Militar; o diretor-
geral do Departamento 
Penitenciário do Paraná 
(Depen), Francisco Ca-
ricati; o diretor-geral da 
Polícia Científica, Leon 
Grupenmacher; o presi-
dente da Celepar, Lean-
dro Moura; o presidente 
da Agência Paraná de 
Desenvolvimento, Edu-
ardo Bekin; além de dire-
tores, policiais e funcio-
nários da Secretaria de 
Segurança.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Governo investe R$ 74,4 milhões em rodovias do Noroeste
 O Governo do 
Estado está investin-
do R$ 74,4 milhões em 
obras de rodovias da re-
gião Noroeste. Estão em 
andamento a duplicação 
da PR-323, de Paiçan-
du até Doutor Camargo, 
e a construção de uma 
ciclovia no município de 
Terra Boa, na PR-082. 
As obras são executadas 
pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER-PR).
A duplicação da PR-323 
tem início no quilômetro 
153 em Paiçandu, próxi-
mo a Maringá, e segue 
por 20,7 quilômetros até 
Doutor Camargo. O in-
vestimento é de R$ 73,4 
milhões, e inclui servi-
ços de terraplenagem, 
pavimentação, ligantes 
betuminosos, drenagem, 
construção de galeria 
celular (para canaliza-
ção de córregos ou de 
água da chuva), sinali-
zação, serviços comple-
mentares – colocação 
de cercas, passeios em 
concreto, e rampas de 
acessibilidade – e me-
lhoria ambiental, além de 
viadutos e uma trinchei-
ra.
A obra beneficia direta-
mente cerca de 45 mil 
habitantes dos dois mu-
nicípios. “Essa duplica-
ção terá impacto direto 
na vida dos moradores 
de Paiçandu e Doutor 
Camargo, mas também 
para o pessoal de Marin-

gá, Cianorte, Umuarama 
e várias outras cidades 
ligadas pela rodovia. 
Vamos beneficiar quem 
usa a via para trabalhar, 
quem transporta carga, 
quem está viajando a tu-
rismo, todo mundo” afir-
ma o secretário de Infra-
estrutura e Logística do 
Paraná, Sandro Alex.

SEGURANÇA
 O contrato de 
duplicação deste trecho 
da PR-323 prevê a cons-
trução uma trincheira 
no quilômetro 158, com 
extensão de 14 metros; 
um viaduto no quilôme-
tro 164, com 28 metros; 
e outro viaduto no quilô-
metro 171 de 33 metros 
de comprimento, quase 
no final da duplicação. 
As estruturas são acom-
panhadas por serviços 
de contenção especí-
ficos: solo grampeado 
verde e a construção de 
muros de arrimo.
CICLISTAS - Em Terra 
Boa, município de 17 
mil habitantes, está em 
construção uma ciclovia 
de 2,8 quilômetros, des-
de o entroncamento com 
a PR-558, seguindo pela 
PR-082, sentido Cianor-
te, além da reperfilagem 
com concreto betumi-
noso usinado a quente 
(CBUQ) em um trecho 
de 300 metros de ciclo-
via já existente.
 O contrato pre-
vê ainda serviços de 
terraplenagem, pavi-

mentação, ligantes be-
tuminosos, sinalização 
(instalação de defensa, 
pintura de faixa e coloca-
ção de placas) e serviços 
complementares. O in-
vestimento de R$ 939,6 
mil inclui a transposição 
de sarjetas já existentes, 
além de outros serviços 
de drenagem, como es-
cavação de valas e ins-
talação de sarjetas trian-
gulares de concreto.
 A nova ciclovia 
vai aumentar a seguran-
ça tanto de pedestres 
e ciclistas quanto de 
condutores de veículos 
maiores que utilizam a 
rodovia. “O DER execu-
ta obras e serviços não 
somente nas pistas, mas 
também em seus espa-
ços laterais. Isso inclui 
serviços de drenagem, 
suas obras de arte cor-
rentes e a construção de 
ciclovias, como é o caso 
da PR-082, entre outras 
intervenções”, explica o 
diretor-geral do DER/PR, 
Fernando Furiatti.

SEMANA 
 Além de obras 
pontuais, o Departamen-
to de Estradas de Roda-
gem também mantém 
programas de conserva-
ção e melhorias de rodo-
vias. “Temos na região 
Noroeste uma malha 
rodoviária complexa que 
requer uma manutenção 
constante, complemen-
tando as obras em anda-
mento”, diz o gerente de 

Operações Rodoviárias 
da Superintendência Re-
gional Noroeste do DER/
PR, Darlan de Paiva 
Santana.
 Nesta semana, 
de 2 a 6 de setembro, 
estão em execução na 
regional diversos servi-
ços:
 PR-082: servi-
ços de conservação en-
tre Engenheiro Beltrão 
e Terra Boa; limpeza de 
bueiros da ponte sobre 
o Rio Corumbataí até 
Quinta do Sol; recompo-
sição de sarjeta de Fênix 
a Quinta do Sol.
 PR-317: roçada 
manual entre Iguaraçu e 
Santa Fé.
 PR-323: roçada 
manual entre o distrito de 
Água Boa e Cianorte.

 PRC-369: roça-
da manual de Bom Su-
cesso a São Pedro do 
Ivaí; recomposição de 
sarjeta de Bom Sucesso 
a São Pedro do Ivaí.
 PR-455: limpeza 
de bueiros de Marialva 
até a localidade de Aqui-
daban.
 PR-457: roçada 
manual de São Pedro do 
Ivaí até a ponte sobre o 
Rio Ivaí.
 PR-463: fresa-
gem e remendo com 
CBUQ em pontos críti-
cos entre Nova Esperan-
ça e Uniflor.
 PRC-466: roça-
da manual do entronca-
mento com a BR-369 até 
a ponte sobre o Rio Bom.
 PR-498: roçada 
manual da ponte sobre 

o Rio Ivaí até o entron-
camento com a PR-082; 
limpeza de sarjeta de 
Presidente Castelo Bran-
co até o entroncamento 
com a PR-554.
 PR-542: limpeza 
de canaleta entre Nossa 
Senhora das Graças e 
Colorado.
 PR-552: recom-
posição de sinalização 
vertical do entronca-
mento com PR-317 até 
Doutor Camargo; cadas-
tro de bueiros físicos de 
Mandaguaçu a São Jor-
ge do Ivaí.
 PR-554: cadas-
tro de bueiros físicos do 
entroncamento com a 
PR-323 até o entronca-
mento com a PR-498.

REGIONAIS
 Estas obras e 

serviços são executados 
e acompanhados pela 
Superintendência Re-
gional Noroeste do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná, 
com sede em Maringá. A 
mesma superintendên-
cia também é responsá-
vel pelo Escritório Regio-
nal Centro, com sede em 
Campo Mourão, Escritó-
rio Regional Caiuá, com 
sede em Paranavaí e 
Escritório Regional Entre 
Rios, com sede em Cru-
zeiro do Oeste.
Atualmente o DER/PR 
conta com cinco superin-
tendências e 14 escritó-
rios regionais com obras 
e serviços de conserva-
ção e de melhorias em 
andamento.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


