
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PÚBLICA
GAESP

MANIFESTAÇÃO N. 039/2021

Referência: IC n. MPPR-0046.18.023716-9

Assunto: Apurar  a  existência  e  a transparência  de  um plano de

governo  contínuo  relacionado  ao  esvaziamento  gradativo  da

população  prisional  custodiada  em  unidades  prisionais  de

Delegacias de Polícia do Estado do Paraná.

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  procedimento  instaurado  para  “apurar  a  existência  e

transparência de um plano de governo contínuo relacionado ao esvaziamento gradativo

da população prisional  custodiada em unidade prisionais de Delegacias de Polícia  do

Estado do Paraná”.

Partindo do conteúdo já constante das fls.  377/381 e 508/509, esta

manifestação busca  aferir  a evolução do quanto diagnosticado até a presente data a

respeito  do  sistema  prisional  e  penitenciário  paranaense.  Com isto,  dá-se  sequência

àquilo que já se buscava materializar  desde o Procedimento Administrativo n.  MPPR-

0046.16.084905-8, então instaurado no Centro de Apoio Operacional.

Nele  se  objetivava  uma  atuação  institucional  diferenciada,  que

adotasse  uma  perspectiva  metodológica  que  partia  de  um  diagnóstico  lastreado  em

dados  capazes  de  subsidiar  eventuais  intervenções  ministeriais  junto  aos  órgãos

estaduais responsáveis pela formulação e execução de políticas públicas na área. Desde

aquele  inicial  levantamento  foi  possível  aferir  as  circunstâncias  e  ocorrências  que

indicavam prioridades de atendimento e investimento entre as unidades prisionais,

dando ensejo a uma classificação desses locais conforme seu grau de deficiência.
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Foi assim que, no passado, vislumbrou-se a necessidade de maior

transparência e aprimoramento da política pública prisional e penitenciária, bem como a

intensificação de negociações com o Governo Estadual, que levariam à instauração deste

inquérito civil, ainda nos momentos iniciais do GAESP.

Ao  longo  deste  largo  período,  a  partir  de  grupo  de  trabalho

interinstitucional constituído com o Tribunal de Contas do Estado1 - que, igualmente, vinha

monitorando essas questões (cf.  PAF/2017)2 –, foram intensificadas as tratativas com o

Governo no sentido de que fosse apresentado um plano de ação que contemplasse ações

coordenadas para o esvaziamento gradativo das carceragens de delegacias. As diretrizes

deste  plano  viriam  a  corresponder  às  diversas  cláusulas  que,  a  partir  de  um  longo

trabalho  interinstitucional,  seriam  materializadas  em  uma  proposta  de  Termo  de

Ajustamento de Gestão e Conduta (TAG/TAC)3.

Embora tenham existido diversos avanços para a formalização do

mencionado Termo, o cenário excepcional que passou a ser vivenciado a partir de março

de 2020 acabou por conduzir à interrupção  da  formalização até então em curso4.  Não

obstante, se por um lado o Governo caminhou no sentido de manifestar a não conveniên-

cia da formalização dado o momento pandêmico, por outro, demonstrou seu interesse em

ajustar o plano ao contexto instalado, conforme se extrai do Ofício n. 116/20205 enviado

ao TCE/PR, bem como do Ofício n. 01/20216 enviado a esta unidade, por meio do Comitê

Governamental. 

Fato é que, independentemente desse ajuste, esta unidade persistiu

atuando junto à equipe técnica do Tribunal de Contas e às Secretarias e Departamentos

1 Por  meio  do  Grupo  de  Trabalho  criado  através  do  Termo  de  Cooperação  Técnica  (Convênio  n.
027/2018), com vistas a elaborar, mediante a união de esforços de ambas as Instituições, uma proposta
de Plano de Ação, com diretrizes para um modelo de gestão afeto ao sistema carcerário do Estado do
Paraná.

2 Disponível em: <https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/paf-tce-2017.pdf>.
3 Vide  página  desta  unidade  <https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=2414>
4  Tal documento tão somente pendia de apreciação e formalização pelo Tribunal de Contas, vide docu-

mento disponível em: <https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/TAC-TAG_-_Falta_assinatura_do_TCE.pdf>
5 Protocolo n. 16.487.512-1-CEE/G. 
6 Protocolo n. 16.903.004-9-Dec. 3680/19.
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Estaduais envolvidos com a questão prisional. E isto até para que não houvesse um re-

trocesso na evolução em curso, almejando-se dar sequência às iniciativas planejadas.

Dentre  as  diversas  diligências  adotadas  por  esta  Equipe  dentro

deste novo contexto é que se insere a presente manifestação. 

Com efeito, averiguando os documentos colacionados nos autos – e

considerando-os  em  conjunto  com  diversas  outras  iniciativas  que  o  GAESP  vem

monitorando7 –  vislumbra-se  que,  mesmo  diante  do  cenário  pandêmico,  há  fortes

indicativos de que houve uma evolução da política pública prisional e penitenciária ao

longo do ano de 2020.

É a respeito desta evolução que a presente manifestação trata. 

2. FUNDAMENTAÇÃO

De  fato,  dentre  os  últimos  documentos  que  ingressaram,  ganha

destaque a recente publicação do Relatório de Auditória do Sistema Carcerário pelo

Tribunal de Contas. A partir de diligências realizadas entre junho e setembro de 2020, a

equipe técnica daquele Tribunal realizou um trabalho complementar ao chamado Plano

Anual de Fiscalização, então elaborado em 2017 e que representou o primeiro diagnóstico

estadual realizado na área pela Corte de Contas.

7 Vide  inciativas  que  tocam  tal  monitoramento,  disponível  em:
<https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2340>.
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Pois  bem,  analisando  seu  conteúdo  e  contextualizando-o  com

informações  amealhadas  pela  Equipe  deste  grupo,  percebe-se  que  este  documento

possibilita  a  realização  de  uma  nova  diligência  de  monitoramento  da  política  pública

estadual.  De  fato,  abre-se  a  chance  de  aferir  se  existem  políticas  públicas

consistentes que vem sendo implementadas na área, tomando-se como referência o

então previsto nas diretrizes elaboradas de forma conjunta e que figuraram na minuta do

Termo de Compromisso já mencionado.

Ademais, a análise conjunta destas informações permite, ainda, um

estudo comparativo,  que considere as diretrizes traçadas nas cláusulas da proposta

daquele Termo, o quanto ora trazido pelo  Relatório de Monitoramento de Auditória do

Sistema  Carcerário  (enviado  a  esta  unidade  por  meio  do  Protocolo  n.  16668/2020-

MPPR)8 e as iniciativas desenvolvidas pelo GAESP. 

Em certa  medida,  trata-se  de  estudo  que  traduz,  de  forma mais

precisa, a evolução (ou não das políticas públicas na área). E é a partir desta análise que

se chega a uma síntese com a seguinte representação gráfica:

8 Recebido no GAESP em 29/01/2021. 
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Pois  bem,  a  partir  desse  cenário  global,  passa-se  analisar  a

evolução de cada uma das cláusulas então previstas na Minuta do Termo de Ajustamento

para fins de aferir quais políticas públicas afetas a elas teriam ou não recebido avanço

desde os últimos levantamentos realizados:

2.1. Cláusula correspondente ao Tema:

Dimensão da Demanda Prisional Atual e Futura

Cláusula 3ª, a, da Proposta do TAG/TAC:

Apresentar formalmente estudo de diagnóstico do sistema carcerário que possibilite identificar as neces-
sidades do sistema diante da situação verificada, bem como que dimensione a demanda atual e futura
por vagas no sistema por regime e região do Estado.

Conclusão Achado 13:

“Ausência de formalização de plano de ação para o sistema carcerário,  bem como plano ou estudo
visando a ampliação do número de vagas”. Para orientar no solucionamento do achado, foram feitas 2
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(duas) recomendações. A primeira delas, quanto à formalização de um Plano Estratégico para o sistema
carcerário, foi considerada implementada por conter as informações necessárias dentro do documento
apresentado. Entretanto, não foi demonstrada a implementação da segunda recomendação, que indicava
a necessidade da elaboração de um estudo acerca da oferta e demanda atual e futura de vagas no
sistema carcerário. Entende-se que, para solucionar o achado respectivo, é imprescindível a elaboração
de tal estudo e, por conseguinte, considera-se que o achado não foi regularizado. 

Pendente de estudo.

A cláusula diz respeito à de questão que vem sendo acompanhada

pelo GAESP por meio da Iniciativa 6 de seu Plano Setorial de Atuação, a qual reporta-se

ao “monitoramento da política afeta ao sistema prisional e penitenciário”.

Extrai-se  da  documentação  juntada  nestes  autos  que,  de  acordo

com informações colacionadas pelo Comitê Governamental9 (Ofício n. 01/2021)10,  teria

sido criado um Subcomitê, formado pela Secretaria de Planejamento e pelo Departamento

Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN/PR), que vem desenvolvendo um diagnóstico

do Sistema Carcerário, cujo propósito é embasar, justamente, um estudo sobre todas as

hipóteses juridicamente possíveis de modelos de gestão. 

Portanto, ao que tudo indica, muito embora ainda não tenha sido

apresentado o diagnóstico previsto na  Cláusula 3ª, a,  então prevista na minuta do

TAG/TAC, o mesmo estaria em andamento.

2.2. Cláusula correspondente ao Tema:

 Política Pública Estadual e Proposta de Lei

Cláusula 3ª, b, da Proposta do TAG/TAC:

Apresentar formalmente estudo de diagnóstico a respeito dos modelos de gestão existentes de unidades
prisionais, em que conste, entre outras informações, a estimativa da despesa de cada pessoa privada de
liberdade em cada modelo, a fim de subsidiar a escolha pelo modelo a ser adotado nas atuais e futuras
unidades carcerárias do Estado.

Conclusão Achado 14:

Trata-se do achado: “Indefinição a respeito do modelo de gestão a ser utilizado nas novas unidades
9 Criado por meio do Decreto n. 3.680/2019 com a finalidade de acompanhamento do TAC/TAG. 
10Protocolo n.16.903.004-9 – GOV/GAB/GT/TAC/TAG. 
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prisionais, bem como ausência de formalização de estudo sobre as possíveis modalidades de gestão”.
Apesar  da  impossibilidade  de  terceirização  das  atividades  inerentes  aos  servidores  públicos
penitenciários, entende-se relevante a realização de diagnóstico quanto às opções de gestão para as
atividades  auxiliares  do  sistema  penitenciário.  O  gestor  demonstrou  que  já  estão  sendo  realizadas
análises para subsidiar os modelos de gestão a serem escolhidos pelo DEPEN, entretanto, essas ainda
não foram finalizadas. Sendo assim, considera-se que o achado ainda não foi regularizado. 

Pendente apresentação.

Igualmente  acompanhada  pelo  GAESP,  o  conteúdo  da  cláusula

relaciona-se  às  previsões  da  Cláusula  3ª,  “a”,  a  qual,  conforme  mencionado,  estaria

sendo objeto de estudos pelo Subcomitê Governamental. Ao que tudo indica, portanto,

estaria em andamento.

2.3. Cláusula correspondente ao Tema:

Plano de Ação Estadual e Proposta de Lei

Cláusula 3ª, c, da Proposta do TAG/TAC:

Formalizar um Plano de Ação para o Sistema Carcerário, estabelecendo as ações de governo prioritárias
para o  setor,  devendo prever,  ao menos:  a definição de atribuições e  responsabilidades dos órgãos
envolvidos, os objetivos, metas e prazos para as ações; a previsão de recursos orçamentários/financeiros
e de pessoal e os mecanismos de acompanhamento, avaliação e controles interno e externo. O referido
Plano deverá conter, no mínimo, medidas para os seguintes assuntos:

Conclusão Achado 12: 

“Ausência  de  formalização  de  política  pública  para  o  sistema  carcerário.”  Apesar  da  elaboração  do
planejamento estratégico, não foi apresentada nenhuma Política Pública de longo prazo, formalizada em
lei ou instrumento congênere, gerando um risco de descontinuidade das ações para enfrentamento dos
problemas  do  sistema  carcerário  do  Estado.  Sendo  assim,  considera-se  que  o  achado  não  foi
regularizado. 

Não regularizado. 

Conclusão Achado 13:

“Ausência de formalização de plano de ação para o sistema carcerário,  bem como plano ou estudo
visando a ampliação do número de vagas”. Para orientar no solucionamento do achado, foram feitas 2
(duas) recomendações. A primeira delas, quanto à formalização de um Plano Estratégico para o sistema
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carcerário, foi considerada implementada por conter as informações necessárias dentro do documento
apresentado. Entretanto, não foi demonstrada a implementação da segunda recomendação, que indicava
a necessidade da elaboração de um estudo acerca da oferta e demanda atual e futura de vagas no
sistema carcerário. Entende-se que, para solucionar o achado respectivo, é imprescindível a elaboração
de tal estudo e, por conseguinte, considera-se que o achado não foi regularizado. 

Regularizado em relação ao Plano Estratégico para o Sistema Carcerário.

Neste  aspecto,  muito  embora  não  tenha  sido  verificada  a

formalização de um “plano de  ação”  para  o  Sistema Carcerário  com o detalhamento

descrito  na  Cláusula  3ª,  c11,  pode-se considerar  que  estariam sendo implementadas

algumas  das  ações  e  diretrizes  que  poderiam  compô-lo.  Por  isto,  ao  menos  em

princípio, pode-se inferir que esta é uma  cláusula que  estaria pendente, embora com

ações em curso.

 2.3.1. Cláusula correspondente ao Tema:

Definição do Fluxo de Entrada Prisional

Cláusula 3ª, c, i, da Proposta do TAG/TAC:

Condições necessárias para o efetivo funcionamento de um fluxo segundo o qual pessoas presas em
flagrante,  em  decorrência  de  prisões  cautelares  ou  de  imposição  de  pena,  sejam  implantadas  em
unidades do sistema penitenciário estadual.

Conclusão Achado 8: 

“Presos  condenados  cumprindo  pena  em  carceragens  de  delegacia”.  Como  a  recomendação  foi
parcialmente  implementada  e  ainda  há  presos  condenados  cumprindo  pena  em  carceragens  de
delegacia, considera-se que o achado ainda não foi regularizado. 

Pendente.

Trata-se de matéria que, em razão da complexidade, toca mais de

uma ação acompanhada pelo GAESP. Com efeito, o tema se insere de forma direta, ao

menos, em 04 feitos de monitoramento, quais sejam:

11Definição de atribuições e responsabilidades dos órgãos envolvidos, os objetivos, metas e prazos para
as  ações,  a  previsão  de  recursos  orçamentários/financeiros  e  de  pessoal  e  os  mecanismos  de
acompanhamento, avaliação e controles interno e externo.
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i)  PA n. MPPR-0046.16.084905-8:  monitoramento das informações

relacionadas à população custodiada em Unidades Prisionais de Delegacias do Estado do

Paraná em prol de uma atuação ministerial planejada;

ii) PA n. MPPR-0046.17.004159-7: monitoramento da efetividade da

política estadual de remoção e transferência de presos;

iii)  PA n.  MPPR-0046.18.149816-6: monitoramento  da  1ª  fase  do

processo  de  incorporação  de  carceragens  da  Polícia  Civil  pelo  Departamento

Penitenciário do Estado;

iv) PA n.  MPPR-0046.20.169159-2: monitoramento  da  2ª  fase  do

processo  de  incorporação  de  carceragens  da  Polícia  Civil  pelo  Departamento

Penitenciário do Estado do Paraná.

Neste  ponto,  compete  destacar  aqui  as  principais  ações

implementadas pelo Executivo, boa parte delas a partir  de tratativas pautadas nesses

procedimentos. Em certa medida, estas implementações permitem acusar uma evolução

desta cláusula: 

i) Criação de Regionais no Estado e aperfeiçoamento do fluxo de

movimentação de presos provisório e condenados no Estado do Paraná, por meio da

publicação da Resolução n. 128/2019-SESP12, em 08.05.2019;

ii)  Publicação da Portaria n. 71/2019-DEPEN/PR13, em 03.07.2019,

que buscou trazer de forma mais detalhada as atribuições da Central de Vagas Estadual,

descentralizando suas atribuições através da criação das chamadas Centrais de Vagas

Regionais;

iii) Incorporação  de  37  Setores  de  Carceragens  Temporárias  da

Polícia  Civil  para  o  DEPEN/PR,  por  meio  da  publicação  do  Decreto  Estadual  n.

11.614/2018, em 07.11.2018, com a transformação desses espaços em Cadeias Públicas,

12Disponível  em:  <https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucao_128-2019_-_SESP_-
_movimentacao_presos_estado_do_parana.pdf>.

13Disponível em: <https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Portaria_71_2019_DEPEN.pdf>. 
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que passaram a ser geridas pelo respectivo departamento nos termos da Resolução n.

049/2019-SESP14;

iV) Publicação do Decreto Estadual n. 6.081/2020, que transferiu, em

04.11.2020,  ao  DEPEN/PR  mais  41  (quarenta  e  um)  espaços  prisionais,  cuja

transformação em Cadeias Públicas se encontra em curso, nos termos da Resolução n.

394/2020-SESP. Previu, ainda, o futuro fechamento de outros 15 Setores de Carceragens

Temporários da Polícia Civil.

Neste contexto, pode-se dizer que o quanto previsto na Cláusula 3ª,

“c”,  “i”,  recebeu  significativa evolução e implementação de ações,  ainda que não seja

possível considerá-las integralmente acabadas. 

Isto porque, embora tenham sido publicadas normativas para aclarar

o fluxo de transferência de presos, não raras vezes se tem observado certa inconsistência

e  subjetivismo  neste  fluxo.  Persistem  pouco  claros,  ademais,  os  critérios  que  são

utilizados,  o  que é  agravado pela  ausência  de  um sistema informatizado  de controle

dessas remoções.

Percebe-se, ainda,  que embora a população prisional  mantida em

carceragens  de  Delegacias  tenha  sofrido  uma  redução  devido  às  78  incorporações

realizadas pelo DEPEN/PR, ainda existem Unidades Policiais custodiando presos. 

E  mesmo  que  estas  não  mais  existissem,  deve  ser  considerado,

finalmente, que boa parte dos espaços incorporados demanda a realização de obras e

reformas  para  reestruturar  suas  instalações  e  adequá-las  à  efetiva  classificação  de

“Cadeia Púbica”.

2.3.2. Cláusula correspondente ao Tema:

Ampliação de Vagas do Sistema Penitenciário

Cláusula 3ª, c, ii, da Proposta do TAG/TAC:

Abertura de vagas no sistema penitenciário estadual, via construção, ampliação ou reforma de unidades

14Disponível em: <https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2415>
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para presos provisórios  de cumprimento de pena de regime fechado e semiaberto, suprindo o déficit
atual  e futuro de vagas e proporcionando o gradativo esvaziamento,  de forma planejada, contínua e
financeiramente sustentável, das unidades prisionais de delegacias de polícia.

Conclusão Achado 16:

“Número de vagas para presos provisórios nas obras de unidades prisionais previstas pelo Estado inferior
à atual necessidade”. Como a situação que originou o achado se mantém, e, inclusive, a recomendação
ainda não foi atendida, considera-se que o achado não foi regularizado. 

Pendente.

Até  onde  foi  possível  extrair  do  monitoramento  efetuado  pelo

GAESP15,  das  13  (treze)  obras  que  receberam  recursos  federais  em  2014  –  então

vinculadas ao Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional (PNASP) –, apenas 02

(duas) foram concluídas, ainda que fora do prazo estabelecido no cronograma inicial.

São elas:

i) a Cadeia Pública de Campo Mourão II, inaugurada em 9.12.2020,

abrindo-se 382  (trezentos e oitenta e duas vagas);

ii) o  Centro  de  Integração  Social  de  Piraquara  –  Penitenciária

Feminina do Paraná II, inaugurada em 24.11.2020, abrindo-se 162 (cento e sessenta e

duas) vagas.

Assim, 11 (onze) obras daquele programa ainda permanecem  em

andamento, sendo 06 (seis) com um percentual de execução acima dos 45% (quarenta e

cinco  por  cento).  As  outras  5 (cinco),  com percentual  de  execução  que  não  excede

(dezesseis por cento), o que é ilustrado nas figuras a seguir:

15 Vide  informações  disponíveis  em:  <https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=2516> 

https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2516
https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2516
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Oportuno mencionar, entretanto, que, além destas obras, em dezembro de 2020, a SESP/

DEPEN apresentou um novo documento trazendo informações referentes à realização de

reparos  em  outras  unidades  (Delegacias  de  Polícia,  Unidades  Incorporadas  e

Estabelecimentos  Penais).  Assim,  programadas  para  o  ano  de  2021,  não  se  soube

precisar qual seria o impacto dos “reparos” para efeito de abertura de novas vagas no

Sistema Carcerário. 

Este mesmo documento trouxe informação de que estaria em  fase

de projeto e programação  a construção de duas Cadeias Públicas. Segundo consta, as

obras seriam realizados por  meio de recursos transferidos ao Fundo Penitenciário  do

Estado do Paraná, modalidade fundo a fundo (2016 e 2017). Após várias reformulações
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no plano de aplicação, fixou-se a realização destas obras nas Comarcas de Laranjeiras

do Sul e Umuarama16. 

Segundo  esclarecimentos  prestados  pelo  Fundo  Penitenciário  do

Estado do Paraná, através do Ofício n. 65/202117, estas duas unidades estariam em fase

de  elaboração  de  projetos  complementares,  já  licitados,  estando  empenhados

aguardando  finalização.  Segundo  consta,  ainda,  a  próxima etapa  programada será  o

envio ao setor de arquitetura e engenharia do DEPEN Nacional, para aprovação e, uma

fez aprovado, será inciado o processo de licitação das obras. 

Consta que com essas duas obras se obtenha a abertura de 752

(setecentos e cinquenta e duas) vagas, em cada unidade, totalizando mais 1.504 (um mil,

quinhentos e quatro) vagas no sistema prisional paranaense18. 

A figura a seguir traz os valores estimados19 para estes projetos.

16 Conforme  mencionado  no  relatório  do  TCE/PR,  o  plano  de  aplicação  apresentando  pelo  Fundo
Penitenciário do Estado do Paraná, em 2016, previa a construção de Cadeia Pública em Piraquara. 

17Juntado  no  PA  MPPR-0046.17.126591-4,  no  qual  é  feito  acompanhamento  dos  investimentos  e
aplicações de recursos na área prisional e penitenciária, especialmente daqueles relacionados ao Fundo
Penitenciário  Estadual  –  FUPEN  (Lei  Estadual  n.  17.140/2012).  Informações  referentes  a  este
acompanhamento  se  encontram  disponíveis  em:
<https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2430>

18Dados apresentados pelo DEPEN-PR/SESP, em abril de 2021.
19Dados fornecidos pela DEPEN-PR/SESP, em dezembro de 2020.
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Em  resumo,  tanto  no  recente  Relatório  elaborado  pelo  TCE/PR,

como no monitoramento desta unidade, observa-se a dificuldades no seguimento e na

execução  de  obras  relacionadas  ao  setor,  especialmente,  em  relação  àquelas  que

receberam recursos federais e efetivamente buscavam o incremento de vagas. Por isto,

mostra-se oportuno que as disposições então contidas na Cláusula 3ª, c, “ii”, ainda sejam

consideradas como pendentes.

2.3.3. Cláusula correspondente ao Tema:

Aperfeiçoamento da Monitoração Eletrônica

Cláusula 3ª, c, iii, da Proposta do TAG/TAC: 

Implementação  gradual  de  programas  em  parceria  em  escritórios  sociais  para  acompanhamento  à
pessoa  sujeita  à  monitoração  eletrônica,  proporcionando  estrutura  adequada  para  orientação  no
cumprimento de suas obrigações e auxiliando na sua reintegração social;

Achado 11: 

“Ausência de programas ou equipes multiprofissionais de acompanhamento à pessoa monitorada, bem
como de estrutura adequada que a oriente  no cumprimento  de  suas  obrigações e a  auxilie  na sua
reintegração  social”.  Apesar  de  ações  para  implementar  a  equipe  multiprofissional  estarem  em
andamento,  ainda  não  há  a  efetiva  existência  e  funcionamento  desses  programas  ou  equipes
multiprofissionais de acompanhamento à pessoa monitorada. Por ora, considera-se que o achado não foi
regularizado. 

Pendente.

As  disposições  contidas  nesta  cláusula  têm  como  finalidade  a

estruturação das redes de apoio  que ofereçam especial suporte ao público de pessoas

que se  encontram em meio  aberto.  Objetiva-se,  neste  sentido,  a  evitar  o  reingresso,

atingido principalmente a população de pessoas monitoradas eletronicamente. 

Trata-se de iniciativa que vem sendo objeto de monitoramento pelo

GAESP, por meio da Iniciativa 7 de seu Plano Setorial20. E isto, especialmente, diante do

expressivo  número  de  monitorados  no  Estado.  Com  efeito,  segundo  a  Central  de

20Monitoramento da política das medidas de cumprimento de pena em meio aberto e semiaberto. Vide
projetos disponíveis em: <https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2421>.
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Monitoração, este seria um público de aproximadamente 12 mil  pessoas21.  Por isto,  o

monitoramento efetuado pelo GAESP lastreia-se em duas perspectivas: 

i) Implantação e Estruturação dos Escritórios Sociais (Apenso 1 do PA

n. 0046.19.075527-5)22;

ii) Estruturação das Centrais de Monitoração Eletrônica (Apenso 2 do

PA n. MPPR-0046.16.102186-3)23; 

Especificamente no que diz respeito à evolução da Cláusula 3ª, c, iii,

extrai-se desses feitos a realização das seguintes providências pelo Estado:

i) Apresentação de Plano de Trabalho, pelo DEPEN/PR, voltado aos

Complexos  Sociais  do  Interior  (Patronatos,  Escritórios  Sociais  e  Conselhos  da

Comunidade), em 2019;

ii) Assinatura de Termo de Convênio n. 901010/2020, firmado entre o

DEPEN/PR-MJSP, o qual prevê o repasse de recursos para contratação de cinco equipes

multidisciplinares no âmbito das Centrais de Monitoração Eletrônica no Estado do Paraná,

com vigência de 24 (vinte quatro) meses24;

iv)  Publicação  da  Instrução  Normativa  Conjunta

n.44/2021-TJPR/MPPR/DPE-PR/SESP/DEPEN25, que buscou adequar a regulamentação

estadual na matéria, estabelecendo diretrizes a serem observadas desde a concessão da

medida até a sua fiscalização, a fim de que crescente utilização do instrumento pudesse

ter vez em um ambiente que propicie maior credibilidade e efetividade da medida.

Especificamente no que diz respeito ao ato normativo, ressalta-se a

expressa previsão do aporte dos Escritórios Sociais das Regionais no acompanhamento

das pessoas monitoradas, em conjunto com os Postos Avançados de Monitoração (art.

21 Dados fornecidos em 12.03.2021. 
22Cujo objeto de refere ao acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas nos eixos do Programa

Justiça Presente, dentre eles, o que diz respeito ao Escritório Social. 
23Cuja finalidade é monitorar à política estatal afeta à monitoração eletrônica. 
24Vide  os  dados  disponíveis  em  <https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=2505>.
25Vide ato normativo disponível em: <https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Instrucao_Normativa_Conjunto_44-

2021_-_Monitoracao_Eletronica.pdf>.
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11). Previu-se, ainda, a possibilidade de articulação das atividades com Conselhos da

Comunidade locais, sempre que houver condições estruturais para tanto (art. 11, § 1º). 

Todo  este  cenário,  permite  concluir  ter  havido  um  avançar  da

Cláusula  3ª,  c,  iii,  na  medida  em  que  o  Estado  teria  buscado  uma  reordenação

organizacional  desses  espaços,  ora  por  meio  da  contratação  de  equipes

multidisciplinares, ora utilizando as redes de apoio já existentes no âmbito da execução

penal. Forçoso, portanto, considerar que esta questão se encontra em andamento. 

De toda forma, tratando-se de espaços que ainda estão em sua fase

inicial de estruturação, é fundamental que se mantenha o monitoramento para certificar o

seu aparelhamento e efetivo funcionamento em todas as nove regionais do Estado.

2.3.4. Cláusula correspondente ao Tema:

Política de Gestão de Pessoal

Cláusula 3ª, c, iv, da Proposta do TAG/TAC:

Equacionamento da política de gestão de pessoal do sistema carcerário, adotando medidas que visem ao
provimento de vagas de servidores efetivos, observados os seguintes prazos, contados da assinatura
deste Termo:
iv.i) Até 09 (nove) meses para estabelecer o modelo de contratação de servidores efetivos mediante as
alterações legislativas que se fizerem necessárias com o objetivo de substituir a mão de obra temporária;
iv.ii) até 18 (dezoito) meses para publicação de edital de concurso público gestão para o provimento de
vagas de servidores efetivos para  gestão  de presos  em estabelecimentos penais,  sem prejuízo  dos
servidores necessários para atuação administrativa do Departamento Penitenciário;
iv.iii) até 30 (trinta) meses para redução de 50% da mão de obra temporária de Agentes de Cadeia no
Estado do Paraná;
iv.iv)  até 36 (trinta e seis) meses para o fim da utilização da mão de obra temporária de Agentes de
Cadeia no Estado do Paraná.

Embora  não  se  tenha  vislumbrado  uma  correspondência  com os

achados  referidos  na  documentação  do  TCE/PR,  cabe  mencionar  a  existência  de

documentos  acostados  no  Inquérito  Civil  (fl.  459)  que  se  relacionam  ao  quadro  de

pessoal,  especialmente,  a  uma  proposta  de  reestruturação  da  carreira  dos  agentes

penitenciários, então tratada no Protocolo n. 15.763.966-8-DEPEN/PR. 
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Ademais,  em  data  recente,  foi  juntada  informação  do  Comitê

Governamental (Ofício n.  01/2021)26 esclarecendo que a questão estaria sendo tratada

por um Subcomitê, composto pela Secretaria de Administração e da Previdência, através

da sua Divisão de Cargos e Salários que,  em conjunto com a Procuradoria-Geral  do

Estado teria elaborado estudos para a criação do Quadro Próprio de Agente Penitenciário,

a fim de observar o contido na Emenda Constitucional n. 104/2019. Informa-se, outrossim,

a elaboração de uma minuta de Projeto de Lei  para a Criação do Quadro Próprio da

Polícia Penal – QPPP, o que estaria em trâmite no protocolado referido às fls. 459. 

A partir  deste  mesmo documento,  extrai-se  que a  viabilização da

implantação do projeto mencionado estaria  tramitando junto a outro Protocolo (sob n.

16.936.952-6-SESP, cujo objeto é a elaboração de Proposta de Emenda Constitucional

para a Criação da Polícia Penal), o qual,  já teria percorrido os órgãos competentes e

estaria em fase final. 

Todo  este  cenário,  permite  concluir  que,  embora  tenham  sido

realizados estudos de equacionamento, a questão  ainda pende de regularização. Até

porque,  sabe-se que o último concurso público para agentes penitenciários  teria  sido

realizado  em  201327,  tendo  o  Estado  optado,  nos  últimos  anos,  por  manter  as

contratações de agentes de cadeia por meio de processos seletivos simplificados, o que

inevitavelmente demanda equacionamento28. 

2.4. Cláusula correspondente ao Tema:

Política Púbica contínua e consistente para a Área

Cláusula 3ª, d, da Proposta do TAG/TAC:

Formalizar,  por  meio  de  proposta  legislativa,  uma  política  pública  que  estabeleça  os  objetivos  e  as
diretrizes  para  o  sistema  carcerário,  pautada  em  estudos  diagnósticos  sobre  o  setor,  que  estejam
vinculadas a planos de ação que prevejam, ao menos, os objetivos, metas e prazos para as iniciativas
governamentais; a respectiva previsão de recursos orçamentários, financeiros e de pessoal, com seus
mecanismos de acompanhamento, avaliação e controles interno e externo.

26Protocolo n. 16.903.004-9 – CC/GOV/GAB/GT/TAC/TAG. 
27Ofício no 113/2020 Sindarspen, enviado a esta unidade em 20.06.2020.
28Vide  informações  na  página  do  DEPEN/PR  disponíveis  em:

<http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=321>
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Uma  vez  mais,  trata-se  de  uma  cláusula  que  não  teria  tido

correspondência com os Achados contidos no Relatório do TCE/PR. 

De toda forma, a  partir  do monitoramento realizado pelo GAESP,

pode-se dizer que, até o presente momento, não houve a apresentação e formalização

de uma proposta específica e técnica para a área, na qual conste um delineamento de

objetivos e diretrizes, ancorados em estudos e diagnósticos. 

Até  porque,  conforme  já  abordado  nos  tópicos  2.1  e  2.2,  ainda

estaria sendo elaborado pelo Estado um estudo relacionado ao diagnóstico carcerário. 

2.5. Cláusula correspondente ao Tema:

Planejamento Orçamentário para Área Prisional

Cláusula 3ª, e, da Proposta do TAG/TAC:

Formalizar  adequação  nos  instrumentos  de  planejamento  orçamentário  (Plano  Plurianual,  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), a fim de preverem o cronograma físico-financeiro da
execução de obras que visem à ampliação do número de vagas no sistema carcerário, bem como todas
as despesas correntes associadas com a sua operação.

Achado 15:

“Sucessivos  descumprimentos  do  cronograma  de  execução  das  obras  de  ampliação  de  vagas  em
unidades prisionais”. Para orientar a solucioná-lo, foram sugeridas 2 (duas) recomendações. A equipe
verificou que a mesma problemática foi abordada em relatório de auditoria, o qual foi publicado em 2018
e tramitou por meio do processo n. 403557/18, sobre os procedimentos adotados para a retomada das
obras do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Os achados do referido relatório sustentaram
a instauração  de Tomada de  Contas  Extraordinária,  sob  o  n.  188196/20.  Salienta-se  que  a referida
Tomada de Contas ainda está  em tramitação e,  portanto,  ainda não há uma deliberação quanto às
responsabilidades da SESP sobre os apontamentos abordados no presente achado. Independente da
deliberação, esta Inspetoria de Controle Externo identificou por meio de outro trabalho de fiscalização de
que ainda há obras atrasadas e paralisadas vinculadas à SESP, ou seja, não foram adotadas medidas e
ações efetivas para promover o andamento contínuo e tempestivo das obras relacionadas às atividades
de segurança pública do Estado, sobretudo àquelas que tem por finalidade ampliar o número de vagas do
sistema carcerário  estadual.  Desse  modo,  esta  equipe  entende que a  problemática  contemplada  no
presente achado ainda perdura, bem como necessita de uma atuação mais efetiva por parte da SESP
para que possa ser resolvida, haja vista que essas obras têm por finalidade promover suas atividades
finalísticas, principalmente, no que tange ao processo de privação da liberdade. 
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Pendente.

Sem embargo do quanto já referido no item 2.3.2, uma breve análise

do PPA-2020-202329 e da LOA-2021 leva à conclusão de não terem sido identificados

maiores detalhamentos relacionados às previsões de implementação de obras no sistema

penitenciário paranaense, com suas respectivas discriminações de despesas. 

Na verdade, na Lei Estadual n. 20.431/2020 (LDO-2021), até onde

se pode aferir, constam apenas previsões e questões procedimentais relativas a obras em

geral, sem qualquer especificidade na área aqui tratada. 

2.6. Cláusula correspondente ao Tema:

Regularização de Modelo de Gestão Plena

Cláusula 3ª, f, da Proposta do TAG/TAC:

Formalizar a atualização necessária das normativas editadas pela Secretaria de Justiça que envolvam a
gestão de presos, definindo fluxos a serem adotados, métodos de gestão existentes e responsabilidades
pelas Unidades em funcionamento.

Achado 9:

“Indefinição  normativa  quanto  às  competências  da  gestão  plena  e  compartilhada  das  unidades
carcerárias de delegacias e cadeias públicas, administradas pela Polícia Civil  e pelo DEPEN”.  Como
foram apresentadas evidências que comprovam a criação de normativas que corrigem as impropriedades
apontadas, considera-se que o achado foi regularizado.

Regularizado.

No que toca à regularização do modelo de gestão plena mencionada

pela  Cláusula  3ª,  “f”,  em  que  pese  o  atual  cenário  seja  de  maior  organização  (cf.

abordado  no  tópico  2.3.1)  –  em  especial,  após  a  incorporação  de  78  Setores  de

Carceragens  Temporárias  da  Polícia  Civil  ao  DEPEN/PR  e  estabelecimento  de  sua

responsabilidade por meio da publicação de atos normativos30 –, a situação ainda não
29Documentos juntados às fls. 471/475.
30Refere-se aqui aos Decretos Estaduais 11.614/2018 e 6.081/2020 e às Resoluções n. 049/2019-SESP e

394/2020-SESP, 
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se encontra absolutamente estável, o que conduz à necessidade de um monitoramento

prioritário por parte desta unidade.

Isto  porque  está  em  curso  a  absorção  e  estruturação  de  41

(quarenta e uma) unidades, além do fechamento de outros 15 (quinze) espaços prisionais

de carceragens, as quais como já dito  demandam investimentos estatais de distintas

ordens, que certamente levarão a uma gradativa regularização desses espaços.

Da mesma forma, ressalta-se o tema afeto ao fluxo de transferência

de presos, que mesmo diante da evolução em termos normativos (cf. item 2.3.1), também

carece  de  maior  rigor  nos  sistemas  de  controle,  e,  consequentemente,  de  maior

transparência dos atos.

2.7. Cláusula correspondente ao Tema:

Intensificação na prestação de contas do sistema prisional

Cláusula 3ª, g, da Proposta do TAG/TAC:

Apresentar  formalmente  controle  sistematizado  da  despesa  mensal  do  Sistema  Carcerário  em  sua
totalidade e por unidade carcerária, bem como da despesa por preso nas unidades carcerárias da Polícia
Civil e do DEPEN, discriminando a metodologia utilizada.

Achado 17:

“Impossibilidade  de  aferição  da  despesa  do  sistema  carcerário  em  sua  totalidade  e  por  unidade
carcerária, bem como do custo por preso nos moldes da Resolução nº 6/2012 do CNPCP”. Como o
próprio gestor afirmou, ainda não é possível para o DEPEN levantar tais custos e despesas de forma
tempestiva, apesar de já terem sido tomadas medidas que visem solucionar o problema. Sendo assim,
considera-se que o achado se mantém e ainda não foi regularizado. 

Pendente de regularização.

A respeito  da  Cláusula  3ª,  “g”,  recente  documento  compartilhado

com esta unidade,  trouxe a informação de que a SESP teria instaurado o Protocolo n.

17.048.553-0,  encaminhando-o  ao  DEPEN/PR  para  que  aferisse  as  informações

solicitadas pelo Departamento Penitenciário Nacional a respeito do valor do custo mensal

por preso e por estabelecimentos penais.
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Até o presente momento, porém, desconhece-se o teor dos dados

coletados  e,  inclusive,  se  teriam  sido  depuradas  as  despesas  relativas  aos  presos

custodiados em unidades policiais, tal qual previsto na cláusula aqui comentada.

2.8. Cláusula correspondente ao Tema:

Monitoração Eletrônica e Interoperabilidade de Sistemas

Cláusula 3ª, h, da Proposta do TAG/TAC:

Formalizar, em contrato de prestação de serviço de monitoração eletrônica, a interoperabilidade entre o
sistema da empresa contratada e os demais sistemas processuais/procedimentais, para dar cumprimento
ao disposto no inc. V do art. 5º do Decreto Estadual nº 12.012/14.

Achado 10:

“Ausência de comunicação tempestiva pelo DEPEN ao Juízo competente da totalidade dos fatos que
possam dar causa à revogação da medida de monitoração eletrônica ou modificação de suas condições.”
Como um meio para auxiliar a solucioná-lo, recomendou-se a implementação de uma interoperabilidade
entre os sistemas da contratada para prestação dos serviços de monitoração eletrônica e do DEPEN. Em
análise  preliminar,  verificou-se  que  a  solução  tecnológica  ainda  não  estava  implementada  e não foi
possível verificar se as comunicações manuais estavam sendo feitas tempestivamente. Já em análise
final, apesar de a solução tecnológica ainda não ter sido implementada, foi demonstrado um exemplo de
como as comunicações manuais podem ser feitas em um prazo razoável para atender sua finalidade.
Como a interoperabilidade entre os sistemas foi a essência da recomendação proveniente da fiscalização
originária, e como a equipe entende que sua implementação é primordial para aumentar a eficiência, a
tempestividade e a garantia da integridade das informações trocadas entre a empresa de monitoração
eletrônica,  o  DEPEN  e  o  juízo  competente,  a  equipe  entende  que,  por  ora,  a  recomendação  foi
parcialmente implementada e o achado ainda não foi regularizado. 

Pendente.

Partindo do referido no item 2.3.3 – acerca da recente publicação da

Instrução Normativa Conjunta n. 44/2021-TJPR/MPPR/DPE-PR/SESO/DEPEN – reforça-

se que  as diretrizes fixadas na normativa envolvem, inclusive, os diversos sistemas de

controle utilizados.

Em termos operacionais, porém, remanesce a necessidade de se

viabilizar a interoperabilidade entre o sistema da empresa contratada e os demais

sistemas processuais e procedimentais, o que ainda pende de solução.
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2.9. Cláusula correspondente ao Tema:

Aperfeiçoamento do Sistema e Banco de Dados

Cláusula 3ª, i, da Proposta do TAG/TAC:

Adequar os bancos de dados estaduais do sistema carcerário para que passem a contemplar, no mínimo:
i. A homologação mensal dos dados inseridos;
ii.  A real  capacidade  de  vagas  em cada  unidade  prisional,  abrangendo  carceragens  de  delegacias,
cadeias públicas e unidades penitenciárias;
iii. A real ocupação em cada unidade prisional, abrangendo carceragens de delegacias, cadeias públicas
e unidades penitenciárias;
iv. O quanto exigido pelas Resoluções n. 02/2016 e 03/2016 do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária;
v. O  compartilhamento  integral  de  seu  conteúdo  com  acesso  irrestrito  aos  seus  bancos  de  dados
referentes à população prisional, seja no que diz respeito aos sistemas já existentes, seja daqueles que
venham  a  ser  implantados  a  título  de  reordenação  sistemática  que  se  mostre  necessária  aos
COMPROMITENTES.

A adequação dos bancos de dados relativos à gestão do sistema

carcerário (Cláusula 3ª, “i”) é algo que sofreu recente alteração. Com efeito, até o final do

primeiro semestre de 2020, eram utilizadas plataformas distintas de gestão: enquanto a

Polícia Civil já vinha trabalhando por meio do chamado Sistema de Gestão e Execução

Penal (SIGEP), via Sistema SESP Intranet, o DEPEN/PR vinha utilizando o Sistema de

Informações Penitenciárias (SPR). 

Ocorre  que,  em  20.06.20,  teria  sido  iniciado  um  processo  de

migração dos dados do SPR para o então SIGEP,  almejando-se, assim, uma visão

integral de todo Sistema Prisional e Penitenciário do Estado, unificando as informações da

Polícia Civil e do DEPEN/PR. 

Até  a  presente  data,  entretanto,  não  houve  estabilização  do

sistema,  inclusive  em  aspectos  básicos  relacionados  aos  dados  de  capacidade  e

ocupação de cada unidade. 

Da  mesma  forma,  tampouco  atingiu-se  o  compartilhamento

integral de seu conteúdo por meio de acesso irrestrito, tal qual previa-se na cláusula. No
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âmbito do Ministério Público, por exemplo, enfrenta-se grande dificuldade no fornecimento

de chaves de acesso, as quais estariam na dependência de acesso via Sistema SESP

Intranet.  Neste  ponto,  embora  tenham  sido  estabelecidas  tratativas  entre  GAESP,  o

Centro de Apoio à Execução/Núcleo de Inteligência (CAEX/NI) e SESP, até o presente

momento não se obteve definição sobre como se dará a liberação do acesso31. 

Em  síntese,  embora  possa  ter  havido  a  regularização  formal  do

banco de dados, materialmente, não vem ele apresentando evolução para o cenário então

vivenciado.

2.10. Cláusula correspondente ao Tema:

Intensificação na Prestação de Contas

do Sistema Prisional e Transparência

Cláusula 3ª, j, da Proposta do TAG/TAC:

Criar página na  internet,  acessível  ao público, mensalmente atualizada, que disponibilize informações
detalhadas e atualizadas a respeito do cronograma, estágio atual e da evolução de cada uma das obras
paranaenses de construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penitenciários independentemente
da fonte de financiamento.

Quanto às previsões contidas na Cláusula 3ª, “j”, oportuno destacar

que  o  Portal  da  Transparência do  Governo há  certo  tempo  tem  inserido  algumas

informações relativas ao andamento das obras penitenciárias (construção, ampliação e

reforma de  estabelecimentos  penais  e  unidades  prisionais)32,  o  que  tem permitido  a

atualização do seu acompanhamento por esta unidade33.

Adverte-se,  porém,  que  a  localização  das  informações  no

mencionado  Portal  não  apresenta  fácil  acesso,  dificultando  o  acompanhamento  e  a

atualização  das  informações.  Como consequência,  nem todas  as  obras  indicam sua
31Em consulta ao Protocolo Geral do Estado, verificou-se que o  Protocolo n.16.745.558-1-SESP –  onde

ocorreram as tratativas interinstitucionais para liberação do acesso ao SIGEP –, encontra-se arquivado
desde 18.01.2021.

32Disponível em: <http://bi.pr.gov.br/REALIZACOESGOV/index.html?windowId=c91>.
33Nesse sentido, vide dados disponível em <https://criminal.mppr.mp.br/pagina-2021.html>
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evolução. Além disso, até onde se vê, não teria sido inserido naquele site informações a

respeito do cronograma, existindo dúvidas ainda quanto à efetiva atualização dos dados

ali inseridos. 

Cabe ainda salientar que, analisando recente documento enviado a

esta unidade (abril/2021) pela SESP/DEPEN, foi possível notar que há uma disparidade

no percentual de execução das obras em curso do PNASP, comparando-se com dados

de março do corrente ano divulgadas no Portal da Transparência:

Da  mesma  forma,  observou-se  que  as  obras  referentes  às

construções das Cadeias Públicas de Ponta Grossa, Londrina, Foz de Iguaçu e Guaíra

foram reformatadas para construção de Penitenciárias nessas mesmas localidades.

Além disto,  o  documento  de  abril  não  parece  ter  relacionado  as

obras de ampliação da Casa de Custódia de Piraquara e Penitenciária Estadual de Foz

do Iguaçu. 
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Vislumbra-se, assim, a necessidade de que haja maior congruência

entre  os  dados  fornecidos  diretamente  pela  SESP/DEPEN e  aqueles  inseridos  no

Portal da Transparência, além do aperfeiçoamento de sua disposição no mencionado

portal,  dando  maior  confiabilidade  e  amplitude  aos instrumentos  de  transparência

originariamente previstos na cláusula aqui tratada.

2.11. Cláusula correspondente ao Tema:

 Monitoramento da Política Pública

Cláusula 3ª, k, da Proposta do TAG/TAC:

Dar ampla transparência quanto à evolução de cada uma das ações anteriormente mencionadas, com a
publicação  de  Relatórios  Descritivos  com  periodicidade  quadrimestral,  bem  como  fornecer  as
informações solicitadas pelo TCE/PR ou pelo MPE/PR a qualquer momento, a título de prestação de
contas inerente à verificação do cumprimento das condições estabelecidas por este procedimento de
Termo de Ajustamento.

Por fim,  em relação ao objeto da Cláusula 3ª,  “k”,  registra-se tão

somente que, embora tenha ocorrido uma melhora no compartilhamento de informações e

dados ao longo dos últimos anos, ainda se nota grande deficiência na transparência das

ações estatais implementadas, o que indica a necessidade de contínuo aperfeiçoamento

da gestão na área. 

3. ENCAMINHAMENTOS FINAIS:

Diante do cenário apresentado e dos termos do art. 60, § 2º, do Ato

Conjunto n. 001/2019-PGJ/CGMP, delibera-se pela adoção das seguintes providências:

3.2.1 Por primeiro,  providencie-se a renovação do prazo do

presente  Inquérito  Civil,  nos  termos  do  art.  60,  caput,  do  Ato  Conjunto  n.

001/2019-PGJ/CGMP e art. 9º Resolução n. 23/2007-CNMP;

3.2.2 Junte-se aos autos físicos, registrado-se igualmente no

Pro-MP34, cópia do Protocolo n. 17.048.553-0, instaurado no âmbito da SESP para que o

34Da mesma forma, mantenha o documento salvo na pasta da rede desta unidade vinculada ao IC. 
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DEPEN/PR  fornecesse  dados  solicitados  pelo  Departamento  Penitenciário  Nacional

acerca de valores do custo mensal por preso e por estabelecimentos penais;

3.2.3 Oficie-se à SESP/DEPEN:

i) solicitando informações sobre estudo que tenha sido

elaborado para aferir  o valor  do custo mensal  por  preso e por estabelecimentos,  nos

moldes do quanto solicitado ao Estado do Paraná pelo DEPEN Nacional;

ii)  solicitando esclarecimentos sobre a incongruência de

informações acerca das obras relativas ao PNASP divulgadas recentemente pelo Estado

e  aquelas  inseridas  no  site  do  Portal  da  Transparência,  em  especial  no  tocante  ao

percentual de execução;

3.2.4 Com  cópia  desta  manifestação,  oficie-se  ao TCE,

especificamente à 5ª Inspetoria, dando ciência da análise elaborada por esta Equipe. E

isto, inclusive, para que sirva como eventual subsídio a monitoramentos que estejam em

curso naquela Corte a respeito da política pública em questão;

3.2.5 Em  âmbito  institucional,  oficie-se  ao  CAEX/NI  para  a

obtenção  de  informações  atualizadas  sobre  as  tratativas  relacionadas  ao  acesso  ao

SIGEP via SESP Intranet;

3.2.6 Providencie-se,  ainda,  cópia  desta  manifestação  no

espaço próprio do Portal  Prisional  gerenciado por esta unidade,  na aba específica no

monitoramento da política pública que vem sendo feito pelo GAESP;

3.2.7 Após o cumprimento de todas as diligências, mantenha-

se o feito em Secretaria aguardando-se respostas aos ofícios enviados.

Curitiba, 20 de maio de 2021.

RICARDO CASSEB LOIS
Promotor de Justiça 
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