
CARTILHA V

CORONAVÍRUS | INSPEÇÕES E VISITAS EM UNIDADES PRISIONAIS1

A recente publicação pelo Conselho Nacional  do Ministério Público da  N  ota    Técnica 03/2020-CSP  ,  com
orientações relacionadas às inspeções e visitas em estabelecimentos penais inspeções e visitas em estabelecimentos penais desperta para as questões
relacionadas à finalidade, obrigatoriedade e registro da atuação do Ministério Público nesta seara durante o
período da pandemia. Por isto, a partir de contato que vem sendo mantido entre este Centro de Apoio e a
Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem embargo de recentes comunicações que tinham sido feitas
para ressaltar as diretrizes desta atuação2 e do recente Ofício Circular 19/2020-CGMP, mostra-se oportuno
elaborar esta Cartilha para destacar aspectos desse documento que podem servir de subsídio funcional.

OBRIGATORIEDADE DE INSPEÇÕES, VISITAS, SEUS

RELATÓRIOS E FORMULÁRIOS

1.  As  inspeções  e  visitas  em  unidades  prisionais  estão  suspensas?  E  quanto  à  entrega  dos
relatórios?

No  Estado  do  Paraná,  os  aspectos  relacionados  às  unidades  prisionais  devem  diferenciar  entre  os
estabelecimentos penais e as carceragens de delegacias. Enquanto a regulamentação das inspeções dos
estabelecimentos  penais  está  prevista,  quase  que  na  integralidade,  na  Res.  56/2010-CNMP,  a  das
carceragens de delegacias encontra previsão, essencialmente, no Ato Conjunto n. 01/2015-PGJ/CGMP. 

1.1.  Ainda  nas  primeiras  semanas  da  pandemia,  a  exigibilidade  dos  relatórios  e  formulários  das
inspeções nos estabelecimentosestabelecimentos  penaispenais foi suspensa pela Res. 208/2020-CNMP. Na ocasião, ressaltava-
se  que  esta  suspensão  não  se  confundia  com “determinações”,  nem com “proibições”  de  realizar  as
inspeções em si (cf. Ofício Circular 6/2020-CSP/CNMP). De toda forma, destacava-se que a realização ou
suspensão dessas inspeções  estava na dependência do que poderia ser definido por cada Ministério
Público, observando as “situações distintas e variáveis, de acordo com as peculiaridades locais”. A Nota
agora publicada não muda este cenário. No entanto, por considerar que a “manutenção das inspeções”
apresenta-se  como  um  importante  instrumento  para  o  MP  atuar  em  prol  da  “prevenção,  combate  e
contenção da Covid-19 no ambiente prisional”, opta por fomentar a adoção de alternativas para acompanhar
as condições dessas unidades, independentemente de relatório que venha a ser preenchido.

1.2. Quanto às  carceragens de delegaciascarceragens de delegacias,  sua situação foi  objeto do  Ofício Circular  10/2020-CGMP,
informando que as visitas mensais, bem como os respectivos registros disciplinados no Ato Conjunto n.
01/2015,  de forma excepcional  e  temporária,  não seriam exigidos enquanto perdurassem as restrições
impostas pela pandemia.

1.3. Em síntese,  sobre os  relatórios,  formulários e registro  dessas inspeções e visitas  relatórios,  formulários e registro  dessas inspeções e visitas  é possível
concluir que a dispensabilidade inicial de seu preenchimento e envio não haveria de significar a inexistência
de atividades a serem empreendidas pelas Promotorias com atribuições na área, inclusive sob a perspectiva
das inspeções e visitas em siinspeções e visitas em si, conforme metodologia a seguir referida. Assim:
i) uma vez  realizada a inspeção no estabelecimento penal, o  preenchimento do relatóriopreenchimento do relatório no respectivo
sistema do CNMP e inserção no ProMP mostra-se necessário;
ii) da mesma forma, uma vez realizada a visita em carceragem de delegacia, o preenchimento e inserçãopreenchimento e inserção
do relatóriodo relatório no livro virtual no sistema ProMP figura necessário;
iii) em ambos os casos, sendo a inspeção e visita  realizada de forma remotarealizada de forma remota, seu registro no sistema
ProMP deve ser conforme a ferramenta criada para tal fim (cf. Oficio Circular 11/2020-  CGMP  , parte final).

POSSÍVEIS FORMAS DE ATUAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

E SEUS RESPECTIVOS REGISTROS

2. Estrategicamente, o que pode ser feito pelas Promotorias nesta seara?

Ao ressaltar a importância da atribuição do MP neste âmbito, a  Nota 03/2020-  CNMP   destaca o caráter
estratégico de uma atuação “articulada com os demais atores do sistema de justiça em busca de uma pauta
conjunta e assertiva”, atentando para “as indicações específicas das preocupações de gestão prisional”, já
que serão elas que melhor orientarão a própria fiscalização ministerial.

1 Informações atualizadas até 15.07.2020.

2 Refere-se  ao  quanto  divulgou-se  em março,  tanto  na  primeira  Cartilha  deste  Centro  de  Apoio,  disponível  em

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2435; como no Ofício Circular 10/2020-
CGMP, disponível em http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Oficio_Circular_10_2020_CGMP.pdf. 
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http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Oficio_Circular_10_2020_CGMP.pdf


Assim, ao reiterar que o momento sugere que as inspeções e visitas voltem-se a “subsidiar a atuação do
MP no diálogo interinstitucional e na construção de políticas públicas dirigidas ao enfrentamento da crise”, a
Nota destaca a importância das atuações ministeriais voltadas a induzir “ações educativas relativas aos
protocolos sanitários”. Para tanto, conforme aplicável, sugere a busca pelas seguintes informações:

i) aferir se a unidade prisional e sua equipe tem ciência e vem adotando as cautelas sanitárias traçadas a
título de política pública estadual para o setor. Neste sentido, no Paraná, vale a menção ao fluxo previsto no
Plano de Contingenciamento Estadual para o Sistema Prisonal e Carcerário, publicado pela SESP/SESA;

ii) aferir se a unidade prisional e sua equipe vem observando algum fluxo de triagem previamente definido,
com especial atenção à existência de espaço físico que permita algum tipo de isolamento dos novos presos
que ingressam na unidade;

iii) dentre outras relevantes informações que, conforme a estrutura da unidade, poderão ser aplicáveis.3

3. Quais as providências relacionadas às inspeções e visitas que podem ser adotadas?

Assumindo a premissa  de que  as  inspeções e visitas  de  unidades prisionais  envolvem atividades que
ocorrem em  três distintos momentos  - ou seja, pré-inspeção, pós e durante -, a  Nota 03/2020-CNMP
ressalta a importância de que sejam empreendidos esforços para aferir as condições das unidades, ainda
que fazendo-o “de forma remota”. Assim, procurando adaptar esses três momentos para o contexto atual,
assevera que serve de subsídio,  naquilo  que  for  aplicável,  a  metodologia  prevista  pelo  CNMP no seu
“Manual de Inspeção a Unidades Prisionais”. Neste sentido, ressalta que:

3.1.  As  atividades  pré-inspeção podem  envolver  uma  análise  dos  dados  previamente  solicitados,
elaborando um mapeamento das principais debilidades da unidade, buscando traçar um roteiro com as
indagações que serão objeto de atenção diferenciada durante a inspeção, ainda que esta venha a ser
realizada de forma remota;

3.2. Quanto às  atividades durante a inspeção, merece atenção a adaptação prevista pela própria Nota
Técnica.  Como referido,  muito embora  reconheça que as inspeções  in  loco  seriam as ideais,  admite  a
possibilidade delas serem feitas de  forma  remota em caráter  excepcional,  desde que justificado pelas
peculiaridades sanitárias da localidade. Por outro lado, caso a inspeção seja  presencial,  o texto  procura
esmiuçar  as  cautelas  sanitárias  a  serem  adotadas,  ressaltando  a importância  de evitar  a  presença  de
pessoas na equipe que integrem grupos de risco e sugerindo a relevância de planejar a visita com a devida
antecedência, com vistas a possibilitar a adequada preparação das medidas sanitárias.4

3.3. Quanto às atividades pós-inspeção, a Nota dá especial destaque às ações a serem implementadas
pela Promotoria  na condição de encaminhamentos adotados a partir  do quanto aferido,  sendo de todo
oportuno dimensionar até que ponto as debilidades diagnosticadas não correspondem a debilidades da
própria política pública estadual penitenciária5;

3.4. Por fim, para fins de registro destas atividades, sugere-se que sejam observados os formulários anual
e trimestral – cujo preenchimento, excepcionalmente, “prescinde da presença física” no espaço da unidade
prisional –, ressaltando a importância assumida pelos “campos abertos” de certas seções, nas quais será
possível “registrar, em campo próprio do formulário, como será contornada a impossibilidade de presença
física”, servindo de espaço para demonstrar a excepcionalidade da situação.6

3 A Nota sugere a realização de diversos tipos de questionamentos que, conforme o caso concreto, poderão ser
aplicáveis, tais como aqueles referentes aos “critérios para distribuição e quantitativos disponíveis de EPIs, critérios
de distribuição  e quantitativos disponíveis  para fornecimento de materiais  de higiene pessoal,  regularidade do
acesso à água e aos banhos de sol, eventuais medidas de reforço na alimentação dos internos”, além da existência
de “tratativas em prol do fornecimento de meios virtuais de visitas e contatos com familiares” e, finalmente, de
informações sobre a “disponibilização de testagem, vacinação e abastecimento da farmácia ou equivalente”.

4 Sugere-se,  aqui,  uma cautelosa análise do  item 3 da Nota,  que apresenta diversas medidas preventivas que
podem ser adotadas, alertando para os cuidados nos contatos pessoais e sociais, nas vestimentas e acessórios,
nos contatos com objetos de manuseio alheio,  bem como no compartilhamento de objetos pessoais,  além da
adoção das demais ações de caráter preventivo e do uso de equipamentos específicos que podem ser necessários.

5 Aferir se um dado problema é de cunho  estadual  ou  pontual da unidade  permite com que o Ministério Público,

enquanto  Instituição,  possa  adotar  providências  potencialmente  mais  eficazes.  Em especial,  diante  do  quanto
previsto, na atualidade, como atribuição do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP, cf.
Res. 550/2018). Para uma análise global de diversas frentes estaduais já em curso, cf. Portal Prisional, disponível
em http://www.site.mppr.mp.br/sistemaprisional.

6 Sugere-se,  neste ponto,  uma análise  do  item 4 da Nota,  que  ressalta  que a  operacionalização da  chamada
fiscalização por meio remoto entrega à Promotoria a atribuição de indicar os meios que utilizará para “materializar
o  contato”,  podendo  adotar  “e-mails,  mensagens  de  aplicativos  (Whatsapp,  Messenger,  Telegram,  Discord  e
similares), videoconferências”. Neste mesmo item, merece atenção a sugestão do “uso de entrevistas exploratórias
e relatos colhidos, a partir de amostra ilustrativa, de internos e servidores” para determinados tipos de aferições.
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