
NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERÊNCIA E REMOÇÃO DE PRESOS DE CARCERAGENS E 

CADEIAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARANÁ

(Resolução n. 128/2019-SESP)

Curitiba, 29 de maio de 2019.

No último dia 08 de maio de 2019, a Secretaria de Segurança

Pública e Administração Penitenciária publicou a Resolução n. 128/2019-SESP que,

ao  revogar  as  normativas  que  versavam  sobre  os  COTRANSP’s  Regionais  e

Estadual,  deu  nova  roupagem  aos  procedimentos  de  movimentação  de  presos

provisórios  e  condenados  no  Estado  do  Paraná  e  estabeleceu  diretrizes  para  a

administração estadual do sistema penitenciário.

A normativa reforça o cenário da política pública estadual em

curso,  que  vem  buscando  aperfeiçoar  o  fluxo  estatal  na  área  prisional  e

penitenciária,  o  que,  em  data  recente,  já  tinha  sido  verificado  com  o  início  do

processo de transferência de setores de carceragem de 37 Delegacias de Polícia

para o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN/PR)1.

A partir  de uma leitura atenta ao quanto previsto na referida

Resolução  e,  sem  embargo  da  iminente  disponibilização  de  um  material

complementar que buscará detalhar os distintos fluxos de movimentação de presos

dentro no Estado2, CONSIDERANDO:

• Que a nova Resolução parte da premissa de que a inclusão

e transferência de presos será um ato exclusivo e discricionário do Poder Executivo,

deixando claro seu propósito em buscar um equilíbrio entre a porta de entrada e de

saída do sistema (art. 1º, caput, e § 5º);

1 A  respeito  da  Resolução  de  incorporação,  confira-se  material  disponibilizado  em:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Protocolo_de_atuacao_Incorporacao_de_unidades.
pdf>. 

2 Neste sentido, informa-se que já está em processo avançado de elaboração um material descritivo
de apoio; gráficos dos fluxos de movimentação e pedidos; espaço próprio no site do CAOP, etc.
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• Que, neste novo contexto, a Direção do DEPEN/PR passou

a figurar como órgão centralizador da gestão das vagas do sistema penitenciário;

• Que, em certa medida, já pôde ser identificado um propósito

de que o COTRANSP Estadual represente um espaço de interlocução privilegiado

que, ao envolver os diversos atores do sistema, possa subsidiar o gestor central na

adoção de providências afetas à área, em especial aquelas de cunho emergenciais3;

• Que, neste contexto, desde a publicação da Resolução n.

128/2019-SESP, este  Centro  de  Apoio  vem  mantendo  intenso  contato  com  os

demais órgãos envolvidos4, com vistas a esclarecer as atribuições dos Comitês de

Transferência de Presos Estadual e Regionais;

• Que,  de  toda  forma,  foi  verificado  que  o  novo  fluxo  de

ingresso de presos no sistema penitenciário será realizado dentro de uma proposta

de  organização  sistemática,  que  pressuponha  a  existência  de  uma  lista  de

antiguidades  entre  as  pessoas  presas,  a  qual  ainda  não  estaria  integralmente

elaborada (art.11, §1º);

• Que, também por isto, na reunião realizada em 27 de maio

de 2019,  ao  tempo em que deliberou-se  pelo  sobrestamento  das atividades  do

COTRANSP  Estadual,  restou  formalmente  constituído  o  Grupo  de  Trabalho

Interinstitucional do que trata a Resolução n. 049/2019 (art. 1º)5, que no prazo de 60

(sessenta) dias  delineará o novo fluxo de ingresso e movimentação de presos no

sistema penitenciário, bem como as próprias atribuições do COTRANSP Estadual e

dos Regionais;

ORIENTA-SE

que,  em  sendo  identificadas  pelas  Promotorias  de  Justiça

3 Interpretação distinta levaria a reconhecer que muitas das atribuições elencadas no art.  5º da
Resolução conflitariam com aquelas atribuídas ao DEPEN/PR enquanto órgão centralizador.

4 Dentre eles, DEPEN/PR. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Polícia Civil.
5 Art.  1º  Designar  Grupo  de  Trabalho  composto  por  integrante(s)  da  Secretaria  de  Estado  da

Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná e Ministério Público do Estado do Paraná para realização de estudo acerca da
manutenção dos Comitês de Transferência de Presos instituídos por Resoluções da Secretaria de
Justiça e atualmente vinculadas a esta Secretaria. Parágrafo único. O Grupo de Trabalho deverá,
no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar as soluções que visem a gestão do fluxo de ingresso
de presos no Sistema Penitenciário do Estado do Paraná.
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situações  excepcionais6 ou  emergenciais7 que  demandem  atuação  imediata  do

Ministério Público, os endereçamentos dos expedientes sejam realizados à Direção-

Geral do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, sugerindo-se uma

concomitante comunicação a este Centro de Apoio, inclusive, para que possam ser

realizadas  diligências  e  tratativas  voltadas  a  auxiliar  a  resolução  do  problema

verificado.

Curitiba, 29 de maio de 2019.

Equipe do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais, do Júri e Execuções Penais

6 Rebelião, interdição, restrições de ingresso regionalizado em unidades ou outro fato aleatório não
previsível de natureza análoga (art. 5º, III).

7 Quando envolver segurança de servidores e risco à integridade física de presos (art. 17, § 2º).
3


