
ATO CONJUNTO nº 02/2015-PGJ/CGMP

O  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA e  o
CORREGEGOR-GERAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
PARANÁ,  no uso das atribuições que lhe são conferidas,  respectivamente,
pelos artigos 19, XX, e 36, IV, da Lei Complementar Estadual nº 85/99, tendo
em vista o contido no art. 129, VII, da Constituição Federal, art. 57, XII, da Lei
Complementar Estadual nº 85/99 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado
do Paraná), nas Resoluções nºs 20/2007, 65/2011 e 121/2015, do Conselho
Nacional  do  Ministério  Público-CNMP,  Resolução  nº  1004/2009,  da
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  e  diante  da  necessidade  de  disciplinar  o
exercício do controle externo da atividade policial,

R E S O L V E M

Art.  1º A  realização de visitas  ordinárias,  inerentes  ao  controle  externo  da
atividade policial, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia
técnica e aquartelamentos militares, far-se-á semestralmente, nos meses de
abril ou maio e outubro ou novembro de cada ano e, extraordinariamente, a
qualquer tempo, quando necessária.

Parágrafo  único. As  visitas  de  que  trata  o  presente  Ato  realizar-se-ão
independentemente  das  inspeções  mensais  a  estabelecimentos  penais  e
carceragens de delegacias de polícia, objeto do Ato Conjunto nº 01/2015-PGJ/
CGMP.

Art.  2º As  visitas  inerentes  ao  controle  externo  da  atividade  policial,  nos
estabelecimentos de que trata o art. 1º, serão realizadas:

I. nos Foros Centrais das Comarcas da Região Metropolitana de Curitiba,
Londrina  e  Maringá,  bem como  nas  Comarcas  de  entrância  final  de
Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Ponta Grossa, conforme escala
prevista nos termos dos Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII deste Ato;
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II. nas demais Comarcas de entrância final, Foros Regionais e Comarcas
de  entrância  intermediária,  pelos  Promotores  de  Justiça  criminais,
respeitada eventual atribuição especializada, definida em Resolução de
distribuição de serviços;

III. nas Comarcas de entrância inicial, em face das atribuições plenas, pelos
respectivos Promotores de Justiça.

§1º No caso de vacância, afastamento, licença ou férias, o agente ministerial
que  estiver  atuando  em  substituição  será  responsável  pela  realização  das
visitas.

§2º Na hipótese em que houver mais de um Promotor de Justiça responsável
por vistoriar o mesmo estabelecimento, as inspeções poderão ser realizadas
em  conjunto  ou  isoladamente.  No  caso  de  inspeções  conjuntas,  será
necessário  apenas  o  registro  de  relatório  único  com  a  indicação  de  seus
autores.

Art. 3º Decorrendo do exercício do controle externo repercussão do fato na
área cível e, desde que não possua o órgão do Ministério Público encarregado
desse controle atribuição também para a instauração de inquérito civil público
ou ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa, incumbe a este
encaminhar  cópias  dos  documentos  ou  peças  de  que  dispõe  ao  órgão  da
instituição com a referida atribuição.

Parágrafo único. Constatando-se, por ocasião das visitas de controle externo,
irregularidades  relacionadas  à  área  de  Execução  Penal  ou  da  Infância  e
Juventude,  serão  adotadas  as  providências  emergenciais  pertinentes,  com
imediata comunicação do fato ao órgão do Ministério Público com atribuições
na matéria, para a adoção das providências legais cabíveis.

Art. 4º Das visitas de controle externo o órgão do Ministério Público lavrará
relatório  respectivo,  a  ser  enviado  à  validação  da  Corregedoria-Geral  do
Ministério  Público,  mediante  sistema  informatizado  disponível  no  sítio  do
CNMP, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente à visita, consignando todas as
constatações e ocorrências, bem como eventuais deficiências, irregularidades
ou ilegalidades e as medidas requisitadas para saná-las.

§1º O  relatório  será  elaborado  mediante  o  preenchimento  de  formulário
específico, aprovado pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da
Atividade Policial  e Segurança Pública, disponibilizado no sítio eletrônico do
CNMP. 
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§2º O preenchimento do formulário deverá indicar as alterações, inclusões e
exclusões procedidas após a última remessa de dados, especialmente aquelas
resultantes de iniciativa implementada pelo membro do Ministério Público. 

§3º Caberá  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público,  além  do  controle
periódico das visitas realizadas, o envio dos relatórios validados à Comissão do
Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública,
do  CNMP,  até  o  dia  5  (cinco)  do  mês  subsequente,  mediante  acesso  ao
mesmo sistema informatizado.

§4º O  formulário  referido  no  §1º  não  terá  conteúdo exaustivo,  cabendo  ao
órgão responsável pelo exercício do controle externo verificar e certificar outras
informações, ocorrências e providências referentes à unidade visitada.

§5º O envio do relatório de visitas inerentes ao controle externo da atividade
policial  ao  CNMP,  não  dispensa  o  preenchimento,  no  mesmo  prazo,  do
respectivo Livro Virtual destinado ao registro cronológico desta atividade junto
ao  sistema  PRO-MP,  franqueando-se  acesso  a  esta  base  de  dados  à
Coordenação  Estadual  dos  GAECOs  e  do  Controle  Externo  da  Atividade
Policial  e  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça
Criminais, do Júri e de Execuções Penais, para conhecimento e providências
cabíveis em seu âmbito de atuação.

§6º A  autoridade  diretora  ou  chefe  de  repartição  policial  poderá  ser
previamente  notificada  da  data  ou  período  da  visita,  bem  como  dos
procedimentos  e  ações  que  serão  efetivadas,  com vistas  a  disponibilizar  e
organizar a documentação a ser averiguada. 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Art. 6º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Ato nº
01/2011-PGJ.

Curitiba, 15 de maio de 2015.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça

Arion Rolim Pereira
Corregedor-Geral
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