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REUNIÃO DE TRABALHOREUNIÃO DE TRABALHO  

MINISTÉRIO PÚBLICO E SEGURANÇA PÚBLICAMINISTÉRIO PÚBLICO E SEGURANÇA PÚBLICA  

 
 

MESA DE TRABALHOMESA DE TRABALHO  

UNIDADES PRISIONAIS EM DELEGACIAS E MINISTÉRIO PÚBLICOUNIDADES PRISIONAIS EM DELEGACIAS E MINISTÉRIO PÚBLICO  

 
 

 No intuito de subsidiar a formulação de uma proposta de 

política institucional uniforme e planejada por parte do Ministério Público do Estado 

do Paraná na referida seara, ao ensejo da realização da Mesa “Unidades Prisionais 

em Delegacias e Ministério Público”, realizada por ocasião da Reunião de Trabalho: 

Segurança e Ministério Público no dia 19 de agosto de 2016, coloca-se à 

deliberação a aprovação das seguintes PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS E 
CONCLUSÕES: 

CONCLUSÃO 1:  Fomentar uma atuação planejada e uniforme que leve em conta uma 

percepção macro da política estatal 

Que seja fomentada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, 

do Júri e de Execuções Penais do Ministério Público do Estado do Paraná a adoção 

de uma atuação planejada, sistemática e uniforme por parte das Promotorias de 

Justiça que leve em consideração uma percepção macro da política estatal 

envolvida. 

CONCLUSÃO 2:  Resguardar a posição residual e excepcional de judicializações e 

interdições fragmentadas 

Que, respeitada sempre a independência funcional e ressalvadas as situações 

excepcionais, seja observada a posição residual na propositura de ações civis 

públicas e nos requerimentos de interdições fragmentados e, estrategicamente, seja 
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dada especial atenção à provocação de medidas administrativas, tanto daquelas 

voltadas à atuação ministerial macro planejada, quanto pela via dos Comitês para 

Transferências de Presos Regionais (cf. Res. Conj. 03/2012 TJPR-MPPR-DFP-

SEJU). 

CONCLUSÃO 3:  Fomentar que as Promotorias de Justiça adotem medidas que 

resguardem sua atuação local, mas igualmente permitam a 

manutenção de um diagnóstico preciso daquelas localidades que 

demandam maior prioridade. 

Que, sempre que identificadas situações que autorizariam a propositura de ações 

civis públicas ou requerimentos de interdições, tendo sido optado pelo seu não 

oferecimento, respeitada a independência funcional, sem embargo da instauração 

de procedimento administrativo pela Promotoria local, seja comunicado formalmente 

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

Penais, no intuito de viabilizar a atualização dos dados relacionados à Classificação 

das Unidades Prisionais de Delegacias de Polícia do Estado conforme seu grau de 

deficiência. 

CONCLUSÃO 4:  Atuação do Centro de Apoio como unidade centralizadora de 

informações, para fins de subsidiar uma postura institucional capaz 

de fomentar uma política pública que não ignore as Unidades 

Prisionais de Delegacias classificadas conforme seu grau de 

deficiência 

Que, na condição de unidade centralizadora de informações atualizadas, o Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais, no 

curso de procedimento administrativo instaurado para monitorar a política ministerial 

nesta seara, subsidie a Procuradoria-Geral de Justiça fornecendo-lhe o aporte 

necessário para que possa fomentar a adoção de uma política pública voltada a 

atender aquelas localidades de acordo com a Classificação das Unidades Prisionais 

de Delegacias de Polícia do Estado conforme seu grau de deficiência. 
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CONCLUSÃO 5:  Obter informações que subsidiem a adoção de uma postura 

institucional apta a fomentar uma gestão estadual carcerária da 

população custodiada em Delegacias calcada numa política de 

estado tendente a uma gradativa, contínua e significativa diminuição 

do contingente atual. 

Que eventuais medidas resolutivas e/ou demandistas que venham a ser adotadas 

em face da gestão estadual carcerária da população custodiada em unidades 

prisionais de Delegacias de Polícia, além de tomar por referência a Classificação 

das Unidades Prisionais de Delegacias de Polícia conforme seu grau de deficiência 

referida, paute-se, ainda, nas seguintes constatações: 

5.1  Que, conforme levantamento realizado, ao longo dos últimos anos, a 

perspectiva de política estatal da mera construção de unidades penitenciárias e 

de um maior aporte orçamentário na área, por si só, não vem se traduzindo em 

substancial melhora no sistema, de modo a viabilizar uma diminuição na 

população custodiada em unidades prisionais de Delegacias de Polícia; 

5.2 Que, os critérios atualmente adotados pela Central de Vagas para a 

transferência dos presos custodiados em Delegacias de Polícia para o Sistema 

Penitenciário Estadual (cf. Res. n.º 166/2014 SEJU/PR) não vêm se mostrando 

suficientes e, reiteradamente, vêm dando margem à excepcionalidade da 

transposição de fila, especialmente a partir da identificação da inexistência de 

uma Classificação das Unidades Prisionais de Delegacias de Polícia conforme 

seu grau de deficiência1; 

5.3 Que, embora reconheça-se um avanço nos atuais sistemas de controle da 

população carcerária do Estado, foi identificado pelo Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais um 

relativo descompasso entre as distintas bases de dados que vêm sendo 

utilizadas, bem como uma excessiva limitação no compartilhamento das 

                                                             
1 Sugere-se, neste sentido, que a previsão contida no artigo 3º, parágrafo 5º, da Resolução nº. 166/2014 
SEJU/PR – “determinado o número de vagas, 40% (quarenta por cento) delas serão preenchidas por presos que 
se encontrarem nas dependências das Unidades do Sistema ‘SESP’ e ‘SESP/SEJU’ da Comarca Sede da 
respectiva Vara de Execuções Penais; e os restantes 60%(sessenta por cento), por presos que se encontrarem 
nas carceragens das Comarcas integrantes da respectiva Vara de Execuções Penais” – passe a considerar em 
relação às vagas remanescentes uma Classificação  das Unidades Prisionais de Delegacias de Polícia conforme 
seu grau de deficiência. 
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mesmas a todos os autores do sistema prisional, circunstâncias que, inclusive, 

poderão ser superadas a partir da necessidade de implantação do Cadastro 

Único de Pessoas Privadas de Liberdade da Unidade Penal (CadUPL, cf. STF, 

RE 641.320/RS; CNPCP, Res. 02/2016; e Instrução Normativa Conjunta 

01/2016); 

5.4 Que, sob as perspectivas orçamentária e de programação de investimento2, 

fomente-se uma gestão carcerária estatal que faça uso de recursos do Fundo 

Penitenciário Estadual, prioritariamente, em investimentos voltados a atender 

os problemas de maior gravidade na seara prisional, dispensando maior 

atenção à ordem de localidades referidas na Classificação das Unidades 

Prisionais de Delegacias de Polícia conforme seu grau de deficiência, em 

observância, inclusive, ao exigido pelo princípio da eficiência administrativa 

(CR, art. 37, caput); 

5.5 Que, sob a perspectiva da abertura de novas vagas no Departamento 

Penitenciário do Estado do Paraná, fomente-se uma gestão carcerária estatal 

que busque o cumprimento do cronograma das 14 obras já previstas nos 

projetos ofertados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 

Administração Penitenciária – as quais haverão de implicar na criação de 6.756 

vagas no sistema penitenciário estadual –, bem como que efetue a 

publicização de relatório semestral e de cronograma acerca da execução das 

referidas obras; 

5.6 Que, sob uma perspectiva de contínua e progressiva política pública atenta ao 

cenário prisional estadual, fomente-se uma gestão carcerária estatal que 

apresente novos projetos voltados à geração de novas vagas no sistema 

penitenciário, sejam eles relacionados à construção, ampliação ou reforma de 

estabelecimentos penais, sejam os que visem a ampliação dos canteiros de 

trabalho, as assistências material, religiosa, psicossocial e jurídica, o estudo e a 

qualificação profissional dos presos e egressos. 

 

                                                             
2 E isto, senão por força do reconhecido, em sede de medida cautelar, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº. 1.490.567-6, certamente a partir de uma reposição dos valores do Fundo Penitenciário Estadual, então 
realocados à Secretaria da Fazenda em 2014 e 2015. 
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CONCLUSÃO 6:  Fomento à contínua manutenção de uma atuação transparente, 

participativa, planejada e uniforme 

Que seja elaborado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do 

Júri e de Execuções Penais do Ministério Público do Estado do Paraná um espaço 

de debate permanente das questões afetas às Unidades Prisionais de Delegacias de 

Polícia, que se lastreie, especialmente, num cronograma de comunicações 

contínuas às Promotorias de Justiça voltadas a informa-las a respeito: 

6.1 Da atuação planejada em curso; e 

6.2 Dos dados da realidade prisional da respectiva localidade que, resguardada a 

independência funcional, possam facilitar a identificação de custodiados da 

unidade prisional da Delegacia de Polícia local que, potencialmente, mereçam 

uma diferenciada atenção3. 

Aguardando que as sugestões sejam enviadas ao e-mail deste 

Centro de Apoio (caopepenal@mppr.mp.br) até a próxima sexta-feira, 26 de 
agosto, reiteramos o agradecimento por vossa participação. 

 

Curitiba, 19 de agosto de 2016 

Equipe do CAOP  
Criminal, Júri e Execuções Penais 

 

 

 

 

 

 
 
                                                             
3 É válido ressaltar que referida atuação estará diretamente dependente de solução informática, cujas tratativas 
encontram-se, atualmente, em curso e dizem respeito ao acesso integral pelo CAOP ao Sistema BI de Gestão 
Carcerária. 


