
NOTA TÉCNICA

INCORPORAÇÃO DE CARCERAGENS DE DELEGACIAS

(Decreto Estadual n. 6.081/2020)

O  Decreto  Estadual  n.  6.081,  transferindo  41  Setores  de

Carceragem para o Depen/PR1 e prevendo o fechamento de 15 outros destes espaços2

evidencia uma clara intenção de priorização de investimentos estatais na área prisional e

penitenciária.  A previsão de ações de curto e médio prazo, várias delas já em curso,

sugere uma proposta de atuação articulada por parte do Ministério Público, até para que

não se assista a uma mera substituição de rótulos,  fazendo com que problemas que

historicamente  se  assistiram  no  âmbito  carcerário  persistam  nas  agora  intituladas

“Cadeias Públicas”.

Este Decreto soma-se ao então publicado no final de 2018 (Dec. n.

11.614/18), que deu início à proposta de criação de unidades regionais para a redução

das  cerca  de  160  carceragens  então  existentes  nas  delegacias  do  Estado,  com  a

perspectiva de fazer com que a população custodiada nestes locais reduza de 35% (em

2016) para 5% do número total de presos parananenses.

Tendo  vínculo  imediato  com  uma  de  nossas  pautas  prioritárias3,

instauramos um procedimento administrativo para o monitoramento desse novo processo

de incorporação (PA nº MPPR-0046.20.169159-2). Longe de inibir a atuação ministerial de

cada  Promotoria  envolvida,  pautado  nos  limites  das  atribuições  previstas  pela  Res.

550/2018 que instituiu o GAESP, nossa intenção é a de permitir uma compreensão estatal

da evolução e dos eventuais retrocessos da política estadual instalada, abrindo espaço à

possibilidade de uma atuação diferenciada pelas unidades local e estadual do MPPR.

Com a recente publicação pela Sesp/PR da Res.   n.   394/2020  , nossa

equipe passou a participar ininterruptamente de reuniões do Grupo de Trabalho instituído

para concretizar esse processo gradativo de transição de unidades. 

Neste espaço vem sendo discutidos os problemas, fragilidades e a

efetiva  situação  fática  e  jurídica  de  cada  um  dos  locais  a  serem  assumidos  pelo

1 Cf. art. 1°, Dec. Estadual n. 6.081/2020.
2 Cf. art. 2°, Dec. Estadual n. 6.081/2020.
3 Cf o Plano de Atuação Setorial, disponível em https://criminal.mppr.mp.br/pagina-2390.html.
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Depen/PR4,  figurando  como  importante  espaço  que  permite  que  Promotorias  locais

possam  aportar  subsídios  mais  atualizados  de  problemas  que  já  estejam  sendo

monitorados por suas respectivas unidades, viabilizando assim um monitoramento muito

mais eficaz por parte do Ministério Público.

Assim, muito embora os principais documentos relacionados a esse

processo de incorporação possam ser consultados no espaço temático da nossa página  ,  

que  vem  sendo  atualizada  continuamente,  pontuamos  a  seguir  alguns  aspectos  da

incorporação aqui tratada:

1. Quando  finalizado  o  processo  de  incorporação,  as  41 unidades  referidas pelo

Decreto passarão a compor o “sistema penitenciário do Estado do Paraná”;

2. Esta integral incorporação, porém, depende de uma  formalização que se dá por

meio do chamado “termo de transmissão”, conforme cronograma a ser definido pelo

Grupo de Trabalho mencionado5;

3. Existe  a previsão de que os problemas relacionados à  escolta e transporte de

presos nas unidades sejam comunicados à Presidência do Grupo6, o que abre a

oportunidade para similares comunicação ao GAESP, que vêm acompanhando as

atividades do referido GT;

4. Existe, igualmente, a previsão de que os  contratos de alimentação passem para

responsabilidade do Depen/PR a partir  de 31 de dezembro de 2020,  sendo sua

gestão assumida pelos servidores efetivos do Departamento lotados nas respectivas

unidades ou, na sua ausência, pela Chefia Regional7;

5. Previu-se, ainda, que a transferência da  atribuição de cadastro dos presos  no

Sistema  SIGEP,  bem  como  o  cumprimento  de  documentos  oriundos  do

4 Amparados  em  distintos  levantamentos  interinstitucionais  que  foram  realizados  nas  unidades
envolvidas, vem sendo analisada mais de uma dezena de itens entre: situação predial, armamentos,
equipamentos  de  informática;  recursos  humanos,  viaturas,  algemas,  obras  e  reformas  pendentes,
ocupação carcerária,  sistema de  telefonia,  sistema de monitoramento  por  câmeras,  persistência  da
polícia civil no imóvel, judicializações em curso, etc.

5 Cf.  Res.  394/2020-SESP:  “art.  2º.  O  Grupo  de  Trabalho  ficará  responsável  por  garantir  o  efetivo
cumprimento  da  transferência  das  unidades previstas  no  Decreto  6.081/2020,  acompanhando,  pelo
tempo que for necessário, os procedimentos administrativos até a assinatura do Termo de Transmissão”;
“art. 3º. Compete ao Grupo de Trabalho: I - Estabelecer o cronograma de incorporação que garanta a
transferência de forma gradual das unidades previstas no Decreto n. 6.081/2020 para o Departamento
Penitenciário (DEPEN)”.

6 Cf. Res. 394/2020-SESP, art. 7º.
7 Cf. Res. 394/2020-SESP, art. 5º, § 2º.

2

https://criminal.mppr.mp.br/pagina-2021.html


Judiciário somente seja efetuada após a autorização do Grupo de Trabalho, sendo

responsabilidade da Autoridade Policial  local  a continuidade das atividades até a

assunção definitiva pelo Departamento8;

6. Em caso de mudança da unidade policial  do  local,  vedou-se a  transferência  da

prestação de serviços essenciais (água, luz, telefone, internet, entre outros) sem a

prévia manifestação do referido Grupo9;

7. Por fim, também restou previsto que competirá ao referido Grupo definir:

i)  o destino em relação aos bens móveis imprescindíveis para a transição, como

computadores, mesas, armamentos, algemas, etc.;

ii) o  fluxo de apresentação de presos nas unidades onde houver a definição do

perfil pelo DEPEN/PR;

iii) o cronograma do fechamento das unidades previstas no artigo 2° do Decreto n.

6.081/2020.

Sem embargo destes pontuais aspectos normativos, reitera-se que

as reuniões das quais o GAESP vem participando têm o potencial estratégico de servir

como  espaço  de  articulação  interinstitucional.  Daí  a  importância  de  que  registros  de

deficiências e problemas atuais das localidades envolvidas possam ser compartilhados,

viabilizando assim uma maior efetividade nas tratativas que vêm sendo conduzidas10.

Com  este  propósito,  nossa  equipe  coloca-se  à  disposição  para

esclarecimentos  e  recebimento  de  informações  atualizadas  dos  espaços  prisionais

envolvidos no Decreto, sempre resguardando o intransigente respeito à independência

funcional das respectivas unidades ministeriais.

8 Cf. Res. 394/2020-SESP, art. 5º..
9 Cf. Res. 394/2020-SESP, art. 5º, § 1º.
10 Neste sentido, até a última reunião realizada em 15.12.2020, já foram tratados diversos aspectos das

seguintes unidades: Araucária, Cambé, Ibiporã, Astorga, Campo Mourão, Iporã, Marialva, Irati, Jandaia
do Sul, Mandaguari, Ortigueira, Francisco Beltrão, Guaratuba e Ribeirão do Pinhal.
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