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Secretaria da Saúde  

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

SID 14.486.471-9

1. AUTORIZO, com fulcro no Art.1º, parágrafo 3º, do Decreto 4189 DE 
25.05.2016 e Decreto nº 8561 de 21/12/2017, Resolução nº 246/2017 PGE às fls. 
123, firmar o 1º Termo Aditivo de prorrogação ao contrato nº 0306.971/2017 SGS 
processo nº 14.156.836-1 entre Gestor Estadual o HOSPITAL E MATERNIDA-
DE NOSSA SENHORA DA LUZ / ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENE-
FICIENCIA, na cidade de Medianeira,  no Estado do Paraná, através de Contrato 
para Prestação de Serviços na área de UTI - Unidade de Terapia Intensiva, para 02 
leitos de UTI Adulto, aos usuários do SUS.

2. Prorroga o contrato, por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 
15/05/2019 até 14/05/2021, o prazo de vigência do instrumento originário.

3. Fica mantido o valor mensal referente às diárias de UTI tipo II, conforme o 
tabela do SUS, para leitos de UTI tipo II.

4. Os recursos previstos são da Fonte 100 Tesouro do Estado.

5. Condiciono a presente autorização ao cumprimento das exigências fiscais 
e trabalhistas, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 
15.608/2007, Decreto nº 6.956 de 16 de janeiro de 2013, e, Decreto 8.622 de 31 
de julho de 2013, Decreto nº  4189  de 25 de maio de 2016, sob pena de cancela-
mento deste ato;

6. Publique-se e encaminhe-se a SGS para as providências.

Curitiba, 08 de maio de 2019.

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto 
(Beto Preto)

Secretário de Estado da Saúde 

42327/2019

EXTRATO DE ATOS EMITIDOS  
0                               O DIRETOR GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, RESOLVE CONCEDER DE 
ACORDO COM A LEI 14502 DE 17  DE SETEMBRO  DE 2004 E DECRETO 5913  DE 21  DE DEZEMBRO DE 2005, LICENÇA 
REMUNERATÓRIA PARA FINS DE  APOSENTADORIA AOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS:  
0                                O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUICOES LEGAIS, RESOLVE CONCEDER DE ACORDO COM A LEI 14502 DE 17 DE SETEMBRO DE 2004 E DECRETO 5913 
DE 21  DE  DEZEMBRO  DE  2005, LICENÇA  REMUNERATÓRIA  PARA FINS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES ABAIXO 
RELACIONADOS:  
PORTARIA N. 192 DE 09/05/2019 
ORGAO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PR - FUNSAUDE 
NOME                                  RG         LF    CARGO     PROTOCOLO       DATA A PARTIR 
HILDA TOMEN                           16997331   1     CSPEA     157523767       10/05/2019

 
42428/2019

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária  

RESOLUÇÃO N.º 128/2019

Dispõe sobre a movimentação de preso, provisório ou condenado, no Estado do
Paraná, bem como a administração do Sistema Penitenciário.

O  SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem na Lei Estadual n.º
19848/2019 de 03 de maio de 2019 e Decreto n.º 10.902/2014 de 28 de abril de 2014;

CONSIDERANDO que o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN) deverá se estruturar gradualmente para a
absorção dos presos previstos no Decreto 11.614/2018, atuando com gestão na movimentação de presos em todo território
estadual;
CONSIDERANDO que a incorporação das unidades está aliada à programação de obras que, juntamente com outras políticas
penitenciárias, permitirá o esvaziamento de presos em Delegacias de Polícia nos próximos anos;
CONSIDERANDO que o COTRANSP foi  criado por  Resolução da Secretaria  de Justiça,  com o objetivo  de promover  a
transparência na transferência de presos para o Sistema Penitenciário do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO que  a Resolução n.º  49/2019-SESP estabeleceu a  criação  de um Grupo  de  Trabalho  para debater  a
continuidade do COTRANSP em todo território nacional, vez que se trata de criação do Poder Executivo do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO que o COTRANSP não pode resultar na transferência de atribuição típica do Poder Executivo, mormente a
previsão da legislação estadual que disciplina a competência do DEPEN na transferência de presos;

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Art. 1º. A movimentação de presos, tendo em vista compreender a administração do sistema prisional, obedecida a legislação
pátria, é ato exclusivo e discricionário do Poder Executivo, obedecendo-se ao disposto nesta Resolução, ressalvada a atuação
jurisdicional posterior nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. 
§1º  Compete  ao Departamento  Penitenciário  do Estado do Paraná (DEPEN) a  inclusão e  transferência  de presos entre
unidades sob sua administração plena, sem prejuízo da atuação do COTRANSP nos casos previstos nesta Resolução; 
§2º Compete ao Departamento da Polícia Civil  do Estado do Paraná (DPC) a inclusão e transferência de presos quando
recolhidos em Setor de Carceragem Temporário (SECAT) ou unidades sob sua administração, ainda que compartilhada; 
§3º A comunicação de transferência será realizada,  preferencialmente,  de forma automática ao Poder  Judiciário (vara de
trâmite do processo), ao qual se disponibilizará ferramenta para consulta online do local onde se encontram os presos;
§4º As transferências serão monitoradas pelo COTRANSP Estadual, Central de Vagas, Poder Judiciário e Ministério Público, os
quais terão amplo acesso aos documentos que embasarem a remoção de presos, sendo desnecessária a homologação de tais
atos; 
§5º O equilíbrio da porta de entrada e saída é do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, o qual deverá promover
integração  com o  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  e  Defensoria  Pública  visando  a
conscientização das circunstâncias limitadoras de vagas; 
§6º Após a transferência do preso, deverá o(s) Juízo(s) da Corregedoria dos Presídios ser informado, preferencialmente de
forma eletrônica e automatizada, da movimentação realizada, sem prejuízo da disponibilização de ferramenta que permita a
consulta a qualquer tempo; 
§7º Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pela custódia de presos poderão disciplinar o perfil  do preso para cada
unidade, priorizando a regionalização para otimização de recursos. 
Art. 2º. É vedada, em qualquer hipótese, a transferência de preso já alojado em Unidade de Gestão Plena do DEPEN para
SECAT da Polícia Civil ou Unidade Penal de Gestão Compartilhada. 
Art. 3º. Ao DEPEN compete, além da atuação como órgão de execução previsto na Lei de Execuções Penais, a adoção de
manifestações judiciais e medidas administrativas junto aos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, manejando
os recursos necessários, sempre que houver necessidade da defesa das prerrogativas de gestão do  sistema, sem prejuízo da
atuação da Procuradoria-Geral do Estado quando o procedimento envolver atuação postulatória pelo Estado do Paraná. 

CAPÍTULO II
DAS REGIONAIS

Art. 4º. Estabelecer que as Unidades do Sistema Penitenciário do Paraná, cuja abrangência é Estadual, dividem-se em nove
regionais e destinam-se a atender não apenas os presos da Comarca sede em que estão localizadas, mas todos os presos
sujeitos  à  jurisdição das respectivas Varas  de Execuções Penais  Regionais  e  Varas Criminais  competentes,  levando em
consideração a divisão administrativa constante do atual Anexo VIII da Lei n.º 14.277/2003 - Código de Organização e Divisão
Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
§1º  A porta  de  entrada  para  o  ingresso  de  presos  oriundos  de  carceragens  de  Delegacias  de  Polícia  para  o  Sistema
Penitenciário dar-se-á, preferencialmente, através das seguintes Unidades Penais com a finalidade de classificação e posterior
encaminhamento 
I - REGIONAL 1: Casa de Custódia de Piraquara - CCP;
II - REGIONAL 2: Cadeia Pública "Hildebrando de Souza" - CPHS - Ponta Grossa;
III - REGIONAL 3: Penitenciária Industrial de Guarapuava - PIG;
IV - REGIONAL 4: Casa de Custódia de Londrina - CCL;
V - REGIONAL 5: Casa de Custódia de Maringá - CCM;
VI - REGIONAL 6: Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste - PECO; 
VII - REGIONAL 7: Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão - PFB; 
VIII - REGIONAL 8: Penitenciária Estadual de Cascavel - PEC;
IX - REGIONAL 9: Cadeia Pública "Laudemir Neves" - CPLN.
§2º Para presas do sexo feminino, excetuando-se na Regional 1 e 9, as transferências ocorrerão com decisão do COTRANSP
Estadual, a quem deverá ser solicitada a vaga pelo Juízo de Origem, Autoridade Policial, Ministério Público ou pelos órgãos de
execução penal previstos no artigo 61 da Lei n.º 7.210/84.
§3º O Diretor do DEPEN poderá atribuir local diverso para implantação de presos mediante edição de ato normativo interno,
observada a necessidade de gestão do Sistema Penitenciário. 

CAPÍTULO III
DO COTRANSP ESTADUAL
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RESOLUÇÃO N.º 128/2019

Dispõe sobre a movimentação de preso, provisório ou condenado, no Estado do
Paraná, bem como a administração do Sistema Penitenciário.

O  SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem na Lei Estadual n.º
19848/2019 de 03 de maio de 2019 e Decreto n.º 10.902/2014 de 28 de abril de 2014;

CONSIDERANDO que o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (DEPEN) deverá se estruturar gradualmente para a
absorção dos presos previstos no Decreto 11.614/2018, atuando com gestão na movimentação de presos em todo território
estadual;
CONSIDERANDO que a incorporação das unidades está aliada à programação de obras que, juntamente com outras políticas
penitenciárias, permitirá o esvaziamento de presos em Delegacias de Polícia nos próximos anos;
CONSIDERANDO que o COTRANSP foi  criado por  Resolução da Secretaria  de Justiça,  com o objetivo  de promover  a
transparência na transferência de presos para o Sistema Penitenciário do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO que  a Resolução n.º  49/2019-SESP estabeleceu a  criação  de um Grupo  de  Trabalho  para debater  a
continuidade do COTRANSP em todo território nacional, vez que se trata de criação do Poder Executivo do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO que o COTRANSP não pode resultar na transferência de atribuição típica do Poder Executivo, mormente a
previsão da legislação estadual que disciplina a competência do DEPEN na transferência de presos;

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Art. 1º. A movimentação de presos, tendo em vista compreender a administração do sistema prisional, obedecida a legislação
pátria, é ato exclusivo e discricionário do Poder Executivo, obedecendo-se ao disposto nesta Resolução, ressalvada a atuação
jurisdicional posterior nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. 
§1º  Compete  ao Departamento  Penitenciário  do Estado do Paraná (DEPEN) a  inclusão e  transferência  de presos entre
unidades sob sua administração plena, sem prejuízo da atuação do COTRANSP nos casos previstos nesta Resolução; 
§2º Compete ao Departamento da Polícia Civil  do Estado do Paraná (DPC) a inclusão e transferência de presos quando
recolhidos em Setor de Carceragem Temporário (SECAT) ou unidades sob sua administração, ainda que compartilhada; 
§3º A comunicação de transferência será realizada,  preferencialmente,  de forma automática ao Poder  Judiciário (vara de
trâmite do processo), ao qual se disponibilizará ferramenta para consulta online do local onde se encontram os presos;
§4º As transferências serão monitoradas pelo COTRANSP Estadual, Central de Vagas, Poder Judiciário e Ministério Público, os
quais terão amplo acesso aos documentos que embasarem a remoção de presos, sendo desnecessária a homologação de tais
atos; 
§5º O equilíbrio da porta de entrada e saída é do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, o qual deverá promover
integração  com o  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  e  Defensoria  Pública  visando  a
conscientização das circunstâncias limitadoras de vagas; 
§6º Após a transferência do preso, deverá o(s) Juízo(s) da Corregedoria dos Presídios ser informado, preferencialmente de
forma eletrônica e automatizada, da movimentação realizada, sem prejuízo da disponibilização de ferramenta que permita a
consulta a qualquer tempo; 
§7º Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pela custódia de presos poderão disciplinar o perfil  do preso para cada
unidade, priorizando a regionalização para otimização de recursos. 
Art. 2º. É vedada, em qualquer hipótese, a transferência de preso já alojado em Unidade de Gestão Plena do DEPEN para
SECAT da Polícia Civil ou Unidade Penal de Gestão Compartilhada. 
Art. 3º. Ao DEPEN compete, além da atuação como órgão de execução previsto na Lei de Execuções Penais, a adoção de
manifestações judiciais e medidas administrativas junto aos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, manejando
os recursos necessários, sempre que houver necessidade da defesa das prerrogativas de gestão do  sistema, sem prejuízo da
atuação da Procuradoria-Geral do Estado quando o procedimento envolver atuação postulatória pelo Estado do Paraná. 

CAPÍTULO II
DAS REGIONAIS

Art. 4º. Estabelecer que as Unidades do Sistema Penitenciário do Paraná, cuja abrangência é Estadual, dividem-se em nove
regionais e destinam-se a atender não apenas os presos da Comarca sede em que estão localizadas, mas todos os presos
sujeitos  à  jurisdição das respectivas Varas  de Execuções Penais  Regionais  e  Varas Criminais  competentes,  levando em
consideração a divisão administrativa constante do atual Anexo VIII da Lei n.º 14.277/2003 - Código de Organização e Divisão
Judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
§1º  A porta  de  entrada  para  o  ingresso  de  presos  oriundos  de  carceragens  de  Delegacias  de  Polícia  para  o  Sistema
Penitenciário dar-se-á, preferencialmente, através das seguintes Unidades Penais com a finalidade de classificação e posterior
encaminhamento 
I - REGIONAL 1: Casa de Custódia de Piraquara - CCP;
II - REGIONAL 2: Cadeia Pública "Hildebrando de Souza" - CPHS - Ponta Grossa;
III - REGIONAL 3: Penitenciária Industrial de Guarapuava - PIG;
IV - REGIONAL 4: Casa de Custódia de Londrina - CCL;
V - REGIONAL 5: Casa de Custódia de Maringá - CCM;
VI - REGIONAL 6: Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste - PECO; 
VII - REGIONAL 7: Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão - PFB; 
VIII - REGIONAL 8: Penitenciária Estadual de Cascavel - PEC;
IX - REGIONAL 9: Cadeia Pública "Laudemir Neves" - CPLN.
§2º Para presas do sexo feminino, excetuando-se na Regional 1 e 9, as transferências ocorrerão com decisão do COTRANSP
Estadual, a quem deverá ser solicitada a vaga pelo Juízo de Origem, Autoridade Policial, Ministério Público ou pelos órgãos de
execução penal previstos no artigo 61 da Lei n.º 7.210/84.
§3º O Diretor do DEPEN poderá atribuir local diverso para implantação de presos mediante edição de ato normativo interno,
observada a necessidade de gestão do Sistema Penitenciário. 

CAPÍTULO III
DO COTRANSP ESTADUAL

Art.  5º. Fica instituído o Comitê Estadual de Transferência de Preso - COTRANSP Estadual,  competente para fiscalizar e
decidir sobre transferência interestadual de presos, bem como entre regionais ou quando se tratar de ingresso proveniente de
unidade prisional não vinculada ao DEPEN, sem prejuízo da atuação do referido Departamento quando necessário para gestão
do Sistema Penitenciário, ocasião em que a movimentação deverá ser submetida à homologação. 
Parágrafo único. É de competência do COTRANSP:
I - monitorar as transferências realizadas pelo DEPEN no exercício de sua atividade típica, em especial quando se tratar de
presos que já se encontram inseridos em unidades de gestão plena;
II - monitorar o cumprimento de ordens judiciais para remoção de presos de determinada localidade com a finalidade de propor
soluções ou medidas necessárias para equacionar as medidas a serem adotadas pelo Estado do Paraná;
III - deliberar acerca de situações excepcionais, como providências nos casos de rebelião, interdição, restrições de ingresso,
regionalização de unidades  ou outro  fato  aleatório  não previsível,  sem prejuízo  da adoção da medida emergencial  pelo
DEPEN; 
IV  –  fiscalizar  a  absorção  de  presos  das  unidades  prisionais  não  vinculadas  ao  DEPEN,  em especial  para  garantir  a
disponibilidade de vagas para presos condenados que se encontrem cumprindo penas em carceragens do Departamento de
Polícia Civil; 
V – analisar pedidos de recurso contra decisão do DEPEN que não autorizar a remoção, transferência ou permuta de preso já
incluído no sistema penitenciário estadual; 
VI  –  apresentar  estudo ao Poder  Executivo  Estadual  que envolva a  adoção de determinada  política  pública,  bem como
medidas necessárias para redução da superlotação, indicando, se necessário for, a necessidade de abertura de vagas em
cada regional; 
VII – monitorar a situação de presos que possuam contra si mandado de prisão proveniente de outro Estado da Federação,
diligenciando pelo escorreito cumprimento de eventual pena imposta ao condenado, bem como a garantia da ciência do juízo
prolator da ordem acerca da custódia, sem prejuízo da cobrança das autoridades competentes para remoção do detento; 
VIII – requerer medidas junto às Corregedorias quando for identificada situação irregular de processos, monitorando situações
envolvendo presos provisórios por período superior ao razoável, bem como o cumprimento das determinações administrativas
do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que discipline a realização de audiências de
custódia, admonitória ou outros atos importantes para garantir o direito dos presos;
IX – deliberar, em caráter opinativo, e sugerir medidas ao DEPEN que envolvam a monitoração eletrônica, cumprimento de
mandados, alvarás e outras situações que envolvam a rotina do sistema penitenciário;
X –  manter  o controle  de prazo dos presos que se encontrem em estabelecimento federal,  demandando às autoridades
responsáveis aquilo que for necessário para transferência, manutenção ou retorno do preso; 
XII – monitorar o cumprimento de acordos judiciais ou administrativos que envolvam a limitação do número de vagas para
presos provisórios, visando sugerir aos envolvidos eventual adequação da restrição ocupacional estabelecida;
XIII  –  manter  nas  atas  da  reunião  a  indicação  de  unidades  interditadas,  bem como aquelas  em que  haja  restrição  de
movimentação ao Poder Executivo ou COTRANSP, demandando, se necessário for,  providências ao DEPEN e ao Poder
Judiciário para garantir o pleno funcionamento do sistema penitenciário; 
XIV – fiscalizar o ingresso de presos nas Unidades de Progressão do Estado do Paraná e outras unidades de trabalho e
estudo, consignando o critério utilizado pelo DEPEN com finalidade de manter a transparência e regularidade das ações; 
XV – deliberar acerca da providência a ser adotada por ocasião da indisponibilidade de tornozeleira eletrônicas, demandando
aos órgãos responsáveis o restabelecimento do sistema alternativo ao encarceramento.
Art. 6º. O COTRANSP Estadual será composto por:
I - Um representante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
II - Um representante do Ministério Público do Estado do Paraná; 
III - Secretário de Estado responsável pela administração do Sistema Penitenciário; 
IV - Diretor do Departamento Penitenciário; 
V - Responsável pela Central de Vagas do Departamento Penitenciário; 
VI - Responsável pelo Setor de Inteligência do Departamento Penitenciário; 
VII - Um representante do Conselho Penitenciário; 
VIII - Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
IX - Um representante da Defensoria Pública do Estado do Paraná; 
X  -  Servidores  designados  pelo  DEPEN,  com atribuição  para  recepcionar,  instruir  e  encaminhar  pedido  de  inclusão  ou
transferência de preso ao DEPEN e/ou COTRANSP Estadual, bem como informar decisão do Comitê ao solicitante, nas nove
regionais onde se localizam as Varas de Execuções Penais do Estado do Paraná;
Parágrafo único. Os membros do COTRANSP Estadual decidirão por maioria simples, presentes ao menos quatro integrantes,
em reuniões presididas pelo  Secretário  de Estado  responsável  pela  administração do Sistema Penitenciário  e,  nas suas
ausências ou impedimentos, sucessivamente, pelo Diretor Geral da Pasta, pelo Diretor do DEPEN, sem prejuízo de delegação
que deverá constar na ata da reunião. 
Art. 7º. Os pedidos de transferência de presos entre unidades do DEPEN deverá ser apresentado à Unidade Penal onde está o
indivíduo custodiado.
Art.. 8º. Havendo negativa do Diretor da Unidade Penal, poder-se-á recorrer ao COTRANSP Estadual para solicitar análise de
pedido de transferência de preso, plenamente instruído por Juízo competente, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública ou
constituída,  Delegado de Polícia Civil  ou Federal,  Diretor  de Unidade do DEPEN, Chefe de Cadeia Pública e Serviço de
Inteligência. 
Parágrafo  Único É irrecorrível  a  decisão do COTRANSP, salvo fato  novo capaz de modificá-la,  ou quando proferida por
COTRANSP Regional, sujeito a subordinação hierárquica do COTRANSP Estadual.
Art. 9º. O COTRANSP Estadual poderá regionalizar sua administração mediante a designação de membros para auxiliar a
gestão dos trabalhos, preferencialmente com composição paritária ao COTRANSP Estadual, constando da ata a região de
abrangência da deliberação, que não poderá ser menor do que a prevista no atual Anexo VIII do Código de Organização e
Divisão Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Parágrafo único. A supervisão dos trabalhos será do juiz indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art.  10. É vedado ao COTRANSP Regional  priorizar  o recebimento de presos de determinado município ou carceragem,
devendo justificar a inclusão com base em dados objetivos, em especial a antiguidade, salvo quando se verificar índice de
superlotação que justifique a adoção de medida diversa.
Art. 11. Para o ingresso de presos oriundos de carceragens de Delegacias de Polícia no Sistema Penitenciário do Estado do
Paraná, devem ser obedecidos os seguintes procedimentos: 
§ 1º O DEPEN apresentará nas reuniões do COTRANSP a quantidade de vagas disponíveis e o Departamento de Polícia Civil
indicará a unidade de onde deverão ser retirados os detentos, ocasião em que se elaborará uma lista de presos, por ordem de
antiguidade da prisão,  devendo constar  RG (documento de identificação civil)  ou NCI (número  de cadastro  individual)  e
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Art.  5º. Fica instituído o Comitê Estadual de Transferência de Preso - COTRANSP Estadual,  competente para fiscalizar e
decidir sobre transferência interestadual de presos, bem como entre regionais ou quando se tratar de ingresso proveniente de
unidade prisional não vinculada ao DEPEN, sem prejuízo da atuação do referido Departamento quando necessário para gestão
do Sistema Penitenciário, ocasião em que a movimentação deverá ser submetida à homologação. 
Parágrafo único. É de competência do COTRANSP:
I - monitorar as transferências realizadas pelo DEPEN no exercício de sua atividade típica, em especial quando se tratar de
presos que já se encontram inseridos em unidades de gestão plena;
II - monitorar o cumprimento de ordens judiciais para remoção de presos de determinada localidade com a finalidade de propor
soluções ou medidas necessárias para equacionar as medidas a serem adotadas pelo Estado do Paraná;
III - deliberar acerca de situações excepcionais, como providências nos casos de rebelião, interdição, restrições de ingresso,
regionalização de unidades  ou outro  fato  aleatório  não previsível,  sem prejuízo  da adoção da medida emergencial  pelo
DEPEN; 
IV  –  fiscalizar  a  absorção  de  presos  das  unidades  prisionais  não  vinculadas  ao  DEPEN,  em especial  para  garantir  a
disponibilidade de vagas para presos condenados que se encontrem cumprindo penas em carceragens do Departamento de
Polícia Civil; 
V – analisar pedidos de recurso contra decisão do DEPEN que não autorizar a remoção, transferência ou permuta de preso já
incluído no sistema penitenciário estadual; 
VI  –  apresentar  estudo ao Poder  Executivo  Estadual  que envolva a  adoção de determinada  política  pública,  bem como
medidas necessárias para redução da superlotação, indicando, se necessário for, a necessidade de abertura de vagas em
cada regional; 
VII – monitorar a situação de presos que possuam contra si mandado de prisão proveniente de outro Estado da Federação,
diligenciando pelo escorreito cumprimento de eventual pena imposta ao condenado, bem como a garantia da ciência do juízo
prolator da ordem acerca da custódia, sem prejuízo da cobrança das autoridades competentes para remoção do detento; 
VIII – requerer medidas junto às Corregedorias quando for identificada situação irregular de processos, monitorando situações
envolvendo presos provisórios por período superior ao razoável, bem como o cumprimento das determinações administrativas
do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que discipline a realização de audiências de
custódia, admonitória ou outros atos importantes para garantir o direito dos presos;
IX – deliberar, em caráter opinativo, e sugerir medidas ao DEPEN que envolvam a monitoração eletrônica, cumprimento de
mandados, alvarás e outras situações que envolvam a rotina do sistema penitenciário;
X –  manter  o controle  de prazo dos presos que se encontrem em estabelecimento federal,  demandando às autoridades
responsáveis aquilo que for necessário para transferência, manutenção ou retorno do preso; 
XII – monitorar o cumprimento de acordos judiciais ou administrativos que envolvam a limitação do número de vagas para
presos provisórios, visando sugerir aos envolvidos eventual adequação da restrição ocupacional estabelecida;
XIII  –  manter  nas  atas  da  reunião  a  indicação  de  unidades  interditadas,  bem como aquelas  em que  haja  restrição  de
movimentação ao Poder Executivo ou COTRANSP, demandando, se necessário for,  providências ao DEPEN e ao Poder
Judiciário para garantir o pleno funcionamento do sistema penitenciário; 
XIV – fiscalizar o ingresso de presos nas Unidades de Progressão do Estado do Paraná e outras unidades de trabalho e
estudo, consignando o critério utilizado pelo DEPEN com finalidade de manter a transparência e regularidade das ações; 
XV – deliberar acerca da providência a ser adotada por ocasião da indisponibilidade de tornozeleira eletrônicas, demandando
aos órgãos responsáveis o restabelecimento do sistema alternativo ao encarceramento.
Art. 6º. O COTRANSP Estadual será composto por:
I - Um representante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
II - Um representante do Ministério Público do Estado do Paraná; 
III - Secretário de Estado responsável pela administração do Sistema Penitenciário; 
IV - Diretor do Departamento Penitenciário; 
V - Responsável pela Central de Vagas do Departamento Penitenciário; 
VI - Responsável pelo Setor de Inteligência do Departamento Penitenciário; 
VII - Um representante do Conselho Penitenciário; 
VIII - Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
IX - Um representante da Defensoria Pública do Estado do Paraná; 
X  -  Servidores  designados  pelo  DEPEN,  com atribuição  para  recepcionar,  instruir  e  encaminhar  pedido  de  inclusão  ou
transferência de preso ao DEPEN e/ou COTRANSP Estadual, bem como informar decisão do Comitê ao solicitante, nas nove
regionais onde se localizam as Varas de Execuções Penais do Estado do Paraná;
Parágrafo único. Os membros do COTRANSP Estadual decidirão por maioria simples, presentes ao menos quatro integrantes,
em reuniões presididas pelo  Secretário  de Estado  responsável  pela  administração do Sistema Penitenciário  e,  nas suas
ausências ou impedimentos, sucessivamente, pelo Diretor Geral da Pasta, pelo Diretor do DEPEN, sem prejuízo de delegação
que deverá constar na ata da reunião. 
Art. 7º. Os pedidos de transferência de presos entre unidades do DEPEN deverá ser apresentado à Unidade Penal onde está o
indivíduo custodiado.
Art.. 8º. Havendo negativa do Diretor da Unidade Penal, poder-se-á recorrer ao COTRANSP Estadual para solicitar análise de
pedido de transferência de preso, plenamente instruído por Juízo competente, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública ou
constituída,  Delegado de Polícia Civil  ou Federal,  Diretor  de Unidade do DEPEN, Chefe de Cadeia Pública e Serviço de
Inteligência. 
Parágrafo  Único É irrecorrível  a  decisão do COTRANSP, salvo fato  novo capaz de modificá-la,  ou quando proferida por
COTRANSP Regional, sujeito a subordinação hierárquica do COTRANSP Estadual.
Art. 9º. O COTRANSP Estadual poderá regionalizar sua administração mediante a designação de membros para auxiliar a
gestão dos trabalhos, preferencialmente com composição paritária ao COTRANSP Estadual, constando da ata a região de
abrangência da deliberação, que não poderá ser menor do que a prevista no atual Anexo VIII do Código de Organização e
Divisão Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Parágrafo único. A supervisão dos trabalhos será do juiz indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art.  10. É vedado ao COTRANSP Regional  priorizar  o recebimento de presos de determinado município ou carceragem,
devendo justificar a inclusão com base em dados objetivos, em especial a antiguidade, salvo quando se verificar índice de
superlotação que justifique a adoção de medida diversa.
Art. 11. Para o ingresso de presos oriundos de carceragens de Delegacias de Polícia no Sistema Penitenciário do Estado do
Paraná, devem ser obedecidos os seguintes procedimentos: 
§ 1º O DEPEN apresentará nas reuniões do COTRANSP a quantidade de vagas disponíveis e o Departamento de Polícia Civil
indicará a unidade de onde deverão ser retirados os detentos, ocasião em que se elaborará uma lista de presos, por ordem de
antiguidade da prisão,  devendo constar  RG (documento de identificação civil)  ou NCI (número  de cadastro  individual)  e

mandado de prisão cumprido no Sistema Informatizado,  priorizando-se o ingresso de presos condenados,  por  ordem de
antiguidade na prisão. 
§ 2º  O COTRANSP Estadual,  com base nas informações de vagas existentes,  deliberará pela implantação,  indicando os
presos a serem implantados e os respectivos regimes de pena. Em se tratando de presos não sentenciados, adotar-se-á o
critério do mandado de prisão. Em se tratando de presos sentenciados, adotar-se-ão os dados da guia de recolhimento, da
guia complementar ou do atestado de pena. 
§  3º  Os  presos  serão  recebidos  após  autorização  da  Central  de  Vagas,  devendo  a  Ordem  de  Serviço  ou  documento
equivalente ser cadastrado no prontuário do preso no DEPEN. 
Art. 12. O requerimento de transferência de presos provenientes de outros Estados deverá ser instruído pela autoridade que
formular o pedido com os seguintes documentos: 
I – cópia integral do processo de conhecimento quando se tratar de preso provisório;
II – cópia do mandado de prisão;
III – cópia da carta de guia quando se tratar de preso condenado; 
IV – certidão de antecedentes criminais do respectivo Estado; 
Parágrafo único. O COTRANSP deverá anexar ao requerimento certidão atualizada obtida no Sistema Oráculo, bem como tudo
aquilo que for necessário para a análise do pedido. 

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO/TRANSFERÊNCIA DE PRESO

Art. 13. Após a autorização de ingresso/inclusão/transferência pelo DEPEN e/ou COTRANSP, a apresentação do preso em
Unidade de Gestão Plena deverá ser acompanhada da seguinte documentação:
I - Ofício assinado pela Autoridade competente;
II - Laudo de Exame de Lesões Corporais ou Prontuário de Atendimento Médico;
III - Cópia do Mandado de Prisão, publicado e cumprido, ou certidão/documento atestando sua vigência;
IV - Guia de Remoção;
V - Cópia da Carta de Guia, ainda que provisória, quando se tratar de preso condenado.
§1º No ofício assinado pela Autoridade competente deverá ser indicado o número do Registro Geral (RG) ou NCI (Número de
Cadastro Individual), expedidos pelo Estado do Paraná. 
§2º A certidão/documento que ateste a vigência do mandado deverá indicar os números da ordem de prisão e do processo
judicial, bem como o Juízo que a proferiu e a data de expedição. 
§3º O Diretor  do DEPEN poderá disciplinar a necessidade de outros documentos quando se tratar  de transferência entre
unidades de Gestão Plena do DEPEN. 
§ 4º Havendo a possibilidade, deverá ser utilizada a versão digital dos documentos. 
Art.  14. Nos Municípios, conforme estabelecido por ato normativo do DEPEN, onde a implantação em Unidade de Gestão
Plena do DEPEN se der logo após ultimados os procedimentos da prisão em flagrante, deverá o preso ser apresentado com a
Nota de Culpa devidamente assinada pela Autoridade responsável e acompanhada da indicação do número do processo
obtido após a comunicação ao Juízo competente.
Parágrafo único. O Sistema Informatizado deverá buscar a interoperabilidade com o Sistema PROJUDI para que o Juízo seja
informado sempre que o preso permanecer na unidade por mais de 24 (vinte e quatro) horas sem o cumprimento de mandado
de  prisão,  comunicando-se,  de  forma automática,  o  Juízo  do  processo  de conhecimento  e  a  Vara  de Corregedoria  dos
Presídios. 
Art.  15.  Todo preso  será obrigatoriamente  cadastrado  no  sistema informatizado,  no  prazo máximo  de  12h (doze  horas),
inclusive na hipótese de cumprimento de mandado de prisão preventiva/temporária, preenchendo-se os campos obrigatórios
sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa do servidor. 
Art. 16. A inclusão de presos provenientes de SECAT ou Unidade de Gestão Compartilhada para o Sistema Penitenciário se
dará observado o critério  de antiguidade na prisão,  atribuída  automaticamente  no momento  do cumprimento  no sistema
informatizado, priorizando os condenados por crime comum, sexual e comprovadamente integrante de facção criminosa. Na
disponibilidade  de  vaga  poderão  ser  incluídos  os  presos  provisórios  após  ouvida  a  Central  de  Vagas,  sem prejuízo  da
deliberação do COTRANSP. 
Art. 17. É de competência exclusiva do DEPEN e da Polícia Civil estabelecer, por instrumento próprio, a capacidade máxima de
lotação dos estabelecimentos penais a si subordinados, observado o disposto na Lei de Execuções Penais e nas Resoluções
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). 
§1º Os diretores de Unidades Penais e as Autoridades Policiais responsáveis por SECAT deverão, diariamente, atualizar o
sistema informatizado,  anotando-se a quantidade de presos acautelados,  visando subsidiar  decisão do DEPEN quanto a
inclusão ou transferência de preso. 
§2º Havendo necessidade, a critério da administração pública, poderá a autoridade administrativa realizar transferências em
caráter  de  urgência  quando  envolver  a  segurança  de  servidores  e  risco  à  integridade  física  de  presos,  comunicando,
incontinenti, ao Juízo Competente.
Art.  18.  Deverá  ser  implantado,  progressivamente,  sistema  que  permita  a  transparência  das  vagas  disponibilizadas  nos
estabelecimentos  penais  e  carceragens  de Delegacia  de Polícia,  concedendo-se acesso ao Poder  Judiciário  e  Ministério
Público, sem prejuízo da adoção de ferramenta, por interoperabilidade, no sistema PROJUDI. 
Art.  19.  O Poder  Executivo e Poder Judiciário manterão,  nas dependências das unidades prisionais,  sala adequada para
realização de audiências por  videoconferência,  objetivando garantir  ao preso o  acompanhamento e  participação em atos
judiciais e extrajudiciais, evitando-se, assim, o seu deslocamento. 
Art. 20. Por se tratar de competência exclusiva do Poder Executivo, são vedadas manifestações administrativas genéricas e/ou
infundadas, que visem impedir a inclusão ou a transferência de presos. 
Art. 21. Para melhor otimização da gestão carcerária não é obrigatória a vinculação do preso ao local da prática delituosa,
podendo ser alojado em qualquer estabelecimento prisional do Estado do Paraná, observando-se, sempre que possível, a
proximidade com sua família.
Parágrafo único. O preso que necessitar de tratamento médico junto ao Complexo Médico Penal (CMP), após a alta médica,
deverá retornar à unidade de origem, salvo autorização contrária do DEPEN em conjunto com a Central de Vagas. 
Art. 22. Toda movimentação de preso deverá ser registrada nos sistemas informatizados próprios, observada a obrigatoriedade
de anotação de documento de identificação emitido pelo Estado do Paraná e, progressivamente, de Cadastro de Pessoa Física
(CPF), sob pena de responsabilidade administrativa.
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mandado de prisão cumprido no Sistema Informatizado,  priorizando-se o ingresso de presos condenados,  por  ordem de
antiguidade na prisão. 
§ 2º  O COTRANSP Estadual,  com base nas informações de vagas existentes,  deliberará pela implantação,  indicando os
presos a serem implantados e os respectivos regimes de pena. Em se tratando de presos não sentenciados, adotar-se-á o
critério do mandado de prisão. Em se tratando de presos sentenciados, adotar-se-ão os dados da guia de recolhimento, da
guia complementar ou do atestado de pena. 
§  3º  Os  presos  serão  recebidos  após  autorização  da  Central  de  Vagas,  devendo  a  Ordem  de  Serviço  ou  documento
equivalente ser cadastrado no prontuário do preso no DEPEN. 
Art. 12. O requerimento de transferência de presos provenientes de outros Estados deverá ser instruído pela autoridade que
formular o pedido com os seguintes documentos: 
I – cópia integral do processo de conhecimento quando se tratar de preso provisório;
II – cópia do mandado de prisão;
III – cópia da carta de guia quando se tratar de preso condenado; 
IV – certidão de antecedentes criminais do respectivo Estado; 
Parágrafo único. O COTRANSP deverá anexar ao requerimento certidão atualizada obtida no Sistema Oráculo, bem como tudo
aquilo que for necessário para a análise do pedido. 

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO/TRANSFERÊNCIA DE PRESO

Art. 13. Após a autorização de ingresso/inclusão/transferência pelo DEPEN e/ou COTRANSP, a apresentação do preso em
Unidade de Gestão Plena deverá ser acompanhada da seguinte documentação:
I - Ofício assinado pela Autoridade competente;
II - Laudo de Exame de Lesões Corporais ou Prontuário de Atendimento Médico;
III - Cópia do Mandado de Prisão, publicado e cumprido, ou certidão/documento atestando sua vigência;
IV - Guia de Remoção;
V - Cópia da Carta de Guia, ainda que provisória, quando se tratar de preso condenado.
§1º No ofício assinado pela Autoridade competente deverá ser indicado o número do Registro Geral (RG) ou NCI (Número de
Cadastro Individual), expedidos pelo Estado do Paraná. 
§2º A certidão/documento que ateste a vigência do mandado deverá indicar os números da ordem de prisão e do processo
judicial, bem como o Juízo que a proferiu e a data de expedição. 
§3º O Diretor  do DEPEN poderá disciplinar a necessidade de outros documentos quando se tratar  de transferência entre
unidades de Gestão Plena do DEPEN. 
§ 4º Havendo a possibilidade, deverá ser utilizada a versão digital dos documentos. 
Art.  14. Nos Municípios, conforme estabelecido por ato normativo do DEPEN, onde a implantação em Unidade de Gestão
Plena do DEPEN se der logo após ultimados os procedimentos da prisão em flagrante, deverá o preso ser apresentado com a
Nota de Culpa devidamente assinada pela Autoridade responsável e acompanhada da indicação do número do processo
obtido após a comunicação ao Juízo competente.
Parágrafo único. O Sistema Informatizado deverá buscar a interoperabilidade com o Sistema PROJUDI para que o Juízo seja
informado sempre que o preso permanecer na unidade por mais de 24 (vinte e quatro) horas sem o cumprimento de mandado
de  prisão,  comunicando-se,  de  forma automática,  o  Juízo  do  processo  de conhecimento  e  a  Vara  de Corregedoria  dos
Presídios. 
Art.  15.  Todo preso  será obrigatoriamente  cadastrado  no  sistema informatizado,  no  prazo máximo  de  12h (doze  horas),
inclusive na hipótese de cumprimento de mandado de prisão preventiva/temporária, preenchendo-se os campos obrigatórios
sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa do servidor. 
Art. 16. A inclusão de presos provenientes de SECAT ou Unidade de Gestão Compartilhada para o Sistema Penitenciário se
dará observado o critério  de antiguidade na prisão,  atribuída  automaticamente  no momento  do cumprimento  no sistema
informatizado, priorizando os condenados por crime comum, sexual e comprovadamente integrante de facção criminosa. Na
disponibilidade  de  vaga  poderão  ser  incluídos  os  presos  provisórios  após  ouvida  a  Central  de  Vagas,  sem prejuízo  da
deliberação do COTRANSP. 
Art. 17. É de competência exclusiva do DEPEN e da Polícia Civil estabelecer, por instrumento próprio, a capacidade máxima de
lotação dos estabelecimentos penais a si subordinados, observado o disposto na Lei de Execuções Penais e nas Resoluções
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). 
§1º Os diretores de Unidades Penais e as Autoridades Policiais responsáveis por SECAT deverão, diariamente, atualizar o
sistema informatizado,  anotando-se a quantidade de presos acautelados,  visando subsidiar  decisão do DEPEN quanto a
inclusão ou transferência de preso. 
§2º Havendo necessidade, a critério da administração pública, poderá a autoridade administrativa realizar transferências em
caráter  de  urgência  quando  envolver  a  segurança  de  servidores  e  risco  à  integridade  física  de  presos,  comunicando,
incontinenti, ao Juízo Competente.
Art.  18.  Deverá  ser  implantado,  progressivamente,  sistema  que  permita  a  transparência  das  vagas  disponibilizadas  nos
estabelecimentos  penais  e  carceragens  de Delegacia  de Polícia,  concedendo-se acesso ao Poder  Judiciário  e  Ministério
Público, sem prejuízo da adoção de ferramenta, por interoperabilidade, no sistema PROJUDI. 
Art.  19.  O Poder  Executivo e Poder Judiciário manterão,  nas dependências das unidades prisionais,  sala adequada para
realização de audiências por  videoconferência,  objetivando garantir  ao preso o  acompanhamento e  participação em atos
judiciais e extrajudiciais, evitando-se, assim, o seu deslocamento. 
Art. 20. Por se tratar de competência exclusiva do Poder Executivo, são vedadas manifestações administrativas genéricas e/ou
infundadas, que visem impedir a inclusão ou a transferência de presos. 
Art. 21. Para melhor otimização da gestão carcerária não é obrigatória a vinculação do preso ao local da prática delituosa,
podendo ser alojado em qualquer estabelecimento prisional do Estado do Paraná, observando-se, sempre que possível, a
proximidade com sua família.
Parágrafo único. O preso que necessitar de tratamento médico junto ao Complexo Médico Penal (CMP), após a alta médica,
deverá retornar à unidade de origem, salvo autorização contrária do DEPEN em conjunto com a Central de Vagas. 
Art. 22. Toda movimentação de preso deverá ser registrada nos sistemas informatizados próprios, observada a obrigatoriedade
de anotação de documento de identificação emitido pelo Estado do Paraná e, progressivamente, de Cadastro de Pessoa Física
(CPF), sob pena de responsabilidade administrativa.

§1º. Caso a movimentação se dê exclusivamente entre unidades com gestão compartilhada ou SECAT da Polícia Civil, o
procedimento deverá ser realizado exclusivamente no âmbito do DPC, não cabendo a interferência do DEPEN, comunicando-
se, posteriormente, por interoperabilidade, os Juízos da Corregedoria dos Presídios que se encontrem vinculados. 
§2º Tratando-se de transferência de preso, no âmbito das unidades sob gestão compartilhada ou exclusiva da Polícia Civil, é
imprescindível a anuência do Delegado de Polícia responsável pela unidade de custódia, a qual poderá ser suprida pelo seu
superior hierárquico nos casos de recusa injustificada. 
Art. 23. O pedido de transferência de preso já incluído em Unidade de Gestão Plena do DEPEN, deverá ser instruído com: 
I - Ofício da Direção da Unidade, à Direção do DEPEN, descrevendo, sucintamente, o motivo da solicitação:
a) Se formulado pelo preso, deverá ser juntada declaração de interesse subscrita pelo mesmo em conjunto com o Chefe da
Divisão de Segurança e Disciplina (DISED) local; Comprovante de residência em nome do preso, familiar ou convivente, e na
falta deste, declaração registrada em cartório, do dono do imóvel, atestando residência de familiar ou convivente do preso;
Relatório  do  Setor  de  Inteligência  da  Unidade  informando,  em  especial,  quanto  ao  seu  comportamento  carcerário  e
envolvimento com facção criminosa;
b) Se no interesse da Administração, relatório do DISED e do Setor de Inteligência local com descrição pormenorizada dos
motivos a justificar a transferência. 
Art. 24. É vedada a implantação de presos nas Unidades do Sistema Penal do Paraná sem que seja cadastrado no Sistema
Informatizado e possua contra si mandado de prisão expedido por autoridade competente, salvo nas unidades previstas na
Resolução n.º 49/2019.
Parágrafo  único.  Havendo divergência no Registro  Geral  (RG),  a unidade penitenciária deverá diligenciar solução junto a
unidade jurisdicional que expediu a ordem.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Grupo de Trabalho estabelecido pela Resolução n.º 49/2019-SESP será exercido pelo COTRANSP Estadual, na
forma  como  prevista  nesta  Resolução,  devendo,  no  prazo  estabelecido,  apresentar  estudo  acerca  da  necessidade  de
manutenção do Comitê, bem como sua regionalização, indicando a estrutura necessária. 
Art.  26.  O  DEPEN,  para  suscitação  de  dúvidas  inerentes  à  movimentação  de  presos,  deverá  consultar  o  Grupo  de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas (GMF-TJPR), nos termos da Resolução nº
173/16 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
Art. 27. O COTRANSP Estadual, na primeira reunião, deliberará sobre a manutenção das atividades do COTRANSP Regional
com a estrutura atualmente existente, salvo se observado que o funcionamento prejudica, de qualquer forma, a gestão do
sistema penitenciário. 
Parágrafo único. Nos locais onde há determinação administrativa ou judicial que vede o ingresso de presos em unidades do
Sistema Penitenciário  é vedada a manutenção e funcionamento do COTRANSP Regional,  sendo de responsabilidade do
COTRANSP Estadual a monitoração da situação local e as deliberações da região afetada.
Art.  28.  Revogam-se  integralmente  as  Resoluções  n.ª  166/2014,  189/2014,  436/2014,  439/2014,  473/2014,  475/2014,
547/2014, 549/2014, 562/2014, 564/2014, 627/2014, 628/2014, 629/2014, todas da Secretaria de Justiça e atualmente afetas a
esta Pasta, e disposições contrárias a este ato normativo.
Art. 29. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 08 de maio de 2019.
GENERAL LUIZ FELIPE KRAEMER CARBONELL

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

08-ANEXO VIII - VEP-JURISDIÇÃO - Jurisdição VEPs
Assessoria de Planejamento da Presidência
18/03/2019 - Página 1 de 1
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS -  
LEI Nº 14.277/2003 JURISDIÇÃO DAS VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS
ANEXO  VIII

Nº JURISDIÇ
ÃO

DAVEP DE
CURITIBA

JURISDI
ÇÃO

DAVEP
DE

CASCAV
EL

JURISDIÇÃ
O  DA VEP

DE
FRANCISCO

BELTRÃO

JURISDIÇÃ
O  DA VEP
DE FOZ DO

IGUAÇU

JURISDIÇÃ
O  DAVEP

DE
GUARAPUA

VA

JURISDIÇ
ÃO DA

VEP  DE
LONDRINA

JURISDI
ÇÃO  DA
VEP DE
MARING

A

JURISDIÇÃ
O  DA VEP

DE
CRUZEIRO
DO OESTE

JURISDI
ÇÃO DA
VEP DE
PONTA
GROSS

A

1 Almirante
Tamandaré

Campina
da Lagoa

Ampére Assis
Chateaubrian

d

Cândido de
Abreu

Andirá Alto
Paraná

Alto Piquiri Arapoti

2 Antonina Capitão
Leônidas
Marques

Barracão Formosa do
Oeste

Cantagalo Apucarana Astorga Altônia Castro

3 Araucária Cascavel Capanema Foz do
Iguaçu

Guarapuava Arapongas Barbosa
Ferraz

Campo
Mourão

Curiúva

4 Bocaiúva
do Sul

Catanduv
as

Clevelândia Matelândia Irati Assaí Colorado Cianorte Imbituva

5 Campina
Grande do

Sul

Corbélia Chopinzinho Medianeira Iretama Bandeirant
es

Engenhei
ro Beltrão

Cidade
Gaúcha

Ipiranga



452ª feira | 13/Mai/2019  - Edição nº 10434

§1º. Caso a movimentação se dê exclusivamente entre unidades com gestão compartilhada ou SECAT da Polícia Civil, o
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b) Se no interesse da Administração, relatório do DISED e do Setor de Inteligência local com descrição pormenorizada dos
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unidade jurisdicional que expediu a ordem.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas (GMF-TJPR), nos termos da Resolução nº
173/16 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
Art. 27. O COTRANSP Estadual, na primeira reunião, deliberará sobre a manutenção das atividades do COTRANSP Regional
com a estrutura atualmente existente, salvo se observado que o funcionamento prejudica, de qualquer forma, a gestão do
sistema penitenciário. 
Parágrafo único. Nos locais onde há determinação administrativa ou judicial que vede o ingresso de presos em unidades do
Sistema Penitenciário  é vedada a manutenção e funcionamento do COTRANSP Regional,  sendo de responsabilidade do
COTRANSP Estadual a monitoração da situação local e as deliberações da região afetada.
Art.  28.  Revogam-se  integralmente  as  Resoluções  n.ª  166/2014,  189/2014,  436/2014,  439/2014,  473/2014,  475/2014,
547/2014, 549/2014, 562/2014, 564/2014, 627/2014, 628/2014, 629/2014, todas da Secretaria de Justiça e atualmente afetas a
esta Pasta, e disposições contrárias a este ato normativo.
Art. 29. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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6 Campo
Largo

Guarania
çu

Coronel
Vivida

Nova Aurora Mallet Bela Vista
do Paraíso

Jandaia
do Sul

Cruzeiro do
Oeste

Jaguaria
íva

7 Cerro Azul Laranjeir
as do Sul

Dois Vizinhos Palotina Manoel
Ribas

Cambará Mandagu
açu

Goioerê Ortigueir
a

8 Colombo Marechal
Cândido
Rondon

Francisco
Beltrão

Santa Helena Palmital Cambé Mandagu
ari

Guaíra Palmeira

9 Curitiba Quedas
do Iguaçu

Mangueirinha São Miguel
do Iguaçu

Pinhão Carlópolis Marialva Icaraíma Piraí do
Sul

10 Fazenda
Rio Grande

Toledo Marmeleiro Ubiratã Pitanga Centenário
do Sul

Maringá Iporã Ponta
Grossa

11 Guaratuba Palmas Prudentópoli
s

Congonhin
has

Nova
Esperanç

a

Loanda Sengés

12 Lapa Pato Branco Rebouças Cornélio
Procópio

Nova
Londrina

Mamborê Siqueira
Campos

13 Matinhos Realeza Reserva Faxinal Paranacit
y

Paraíso do
Norte

Teixeira
Soares

14 Morretes Salto do
Lontra

São João do
Triunfo

Grandes
Rios

Paranava
í

Peabirú Telêmac
o Borba

15 Paranaguá Santo
Antônio do
Sudoeste

São Mateus
do Sul

Ibaiti Santa Fé Pérola Tibagi

16 Pinhais São João União da
Vitória

Ibiporã São João
do Ivaí

Santa Isabel
do Ivaí

Tomazin
a

17 Piraquara
(*)

Ivaiporã Sarandi Terra Roxa Wencesl
au Braz

18 Pontal do
Paraná

Jacarezinh
o

Terra Boa Umuarama

19 Rio Branco
do Sul

Jaguapitã Terra
Rica

Xambrê

20 Rio Negro Joaquim
Távora

21 São José
dos Pinhais

Londrina

22 Marilândia
do Sul

23 Nova
Fátima

24 Porecatu

25 Primeiro de
Maio

26 Ribeirão
Claro

27 Ribeirão do
Pinhal

28 Rolândia

29 Santa
Mariana

30 Santo
Antônio da

Platina

31 São
Jerônimo
da Serra

32 Sertanópoli
s

33 Uraí

(*) VEP Piraquara Lei 17.136/2012 (Competência Resolução 93/2013)
42261/2019


