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ANEXO III 
 
 
 

Roteiro de Inspeção em Carceragens  

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Procuradoria-Geral de Justiça, a Corregedoria Geral do Ministério 

Público do Estado do Paraná e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

Criminais, do Júri e de Execuções Penais – área de Execução Penal, considerando 

o que dispõem a Constituição da República, as Regras Mínimas para o Tratamento 

de Reclusos da Organização das Nações Unidas (ONU), a Lei de Execução Penal e 

as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil1, entendem como 

IRREGULAR a custódia de presos em carceragens, especialmente o cumprimento 

de pena nesses locais; 

Considerando que o Estado do Paraná registra a presença de 

10.447 (dez mil, quatrocentos e quarenta e sete) presos nessas condições2; 

Considerando que colocar esses presos em liberdade ou recusar-se 

a recebê-los em carceragens acarretaria sérios problemas à segurança pública e 

instabilidade do sistema de justiça;  

Considerando que enquanto essa realidade persistir, ao Ministério 

Público incumbe algumas medidas e providências, no cumprimento do dever de 

fiscalizar a custódia de todos os presos, a fim de garantir as mínimas condições de 

dignidade humana; 

                                                 
1 Vide Resolução nº 14/1994, do Conselho de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP. 
2 Conforme Mapa Carcerário do Estado do Paraná disponível em: 
<www.justica.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=67> Acesso em 21 jan. 2014. 
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Assim, entende-se necessário o acompanhamento dos prazos das 

prisões efetuadas e as condições processuais dos presos provisórios e a promoção 

de ações que permitam dar agilidade à implantação dos presos condenados no 

sistema penitenciário do Estado. 

Se por um lado a execução penal é de responsabilidade do Poder 

Executivo Estadual ou Federal, por outro, o preso custodiado não deixa de ser 

cidadão e munícipe, integrante da coletividade. 

Cabe ao Ministério Público, garantir a manutenção dos direitos 

básicos e inalienáveis do preso, promovendo, quando for o caso, sua inclusão social 

através do acesso às políticas públicas. 

 O Município deve oportunizar ao preso3, em cumprimento aos 

artigos 40 a 43 da Lei de Execução Penal (LEP), o acesso às políticas públicas que 

permitem a efetivação do direito à saúde, à assistência social, dentre outros.  

Há que se registrar que os municípios, para implementar suas 

políticas sociais,  recebem recursos - em seus fundos municipais - em quantidade 

correspondente ao número de munícipes, sendo os presos computados para esse 

fim.  

Nesse sentido, uma vez que os presos entram nessa conta e são 

titulares de direitos assegurados constitucionalmente, devem ter acesso aos 

serviços e benefícios oferecidos pelas políticas sociais vigentes nos municípios. 

Para tanto, cabe ao Ministério Público Estadual, com vistas a 

garantir a ressocialização do preso em cumprimento de pena, fomentar o trabalho 

em rede, dando ênfase à articulação entre o poder público estadual e universidades, 

associações de moradores, centros de defesa de direitos humanos, conselhos 

profissionais, conselhos da comunidade, conselho penitenciário, movimentos 

sociais, ouvidorias do sistema penitenciário, organizações de combate à tortura, 

denominações religiosas, dentre outros. 

Assim sendo, com o fim de garantir os direitos das pessoas privadas 

de liberdade, é imprescindível a inspeção in loco pelo Ministério Público das 

                                                 
3 Condenado ou provisório que permanecer na carceragem da Comarca, à disposição do Estado. 
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carceragens com presos, a ser realizada com a periodicidade e frequência 

necessárias4. 

Com essa finalidade, a fim de dar uniformidade e permitir a atuação 

integrada de seus agentes, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 

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

Execuções Penais – Área de Execução Penal, construíram formulário e roteiro de 

inspeção, que deverão ser utilizados por ocasião das visitas mensais às 

carceragens, devendo o referido formulário ser mantido à disposição na Promotoria 

de Justiça responsável e enviado à Corregedoria, por meio do Programa de 

Registro, Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais 

do Ministério Público (PRO-MP), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, com todos 

os campos preenchidos e observações necessárias, indicando todas as providências 

tomadas, sejam judiciais ou administrativas, a fim de sanar eventual(ais) 

irregularidade(s). 

O formulário deverá ser preenchido seguindo as orientações deste 

roteiro e registrado de forma virtual no PRO-MP, no livro virtual5 para esse fim. 

 

2. DO FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO 

 

Este documento apresenta instruções de preenchimento do 

formulário de inspeção em carceragens. Esclarecemos que os formulários de 

controle externo das atividades policiais6 e os relativos à inspeção prevista na 

Resolução nº 56/20107 do CNMP permanecem inalterados.  

                                                 
4 Vide artigo 68, parágrafo único, da LEP e Recomendação 004/2009 da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público – CGMP. 
5 Enquanto o Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) do MPPR não finalizar o campo 
destinado ao preenchimento do formulário virtual, este deverá ser impresso, escaneado e registrado 
no PRO-MP no campo de Procedimento Administrativo. 
6 Disponível em: <http://www.gaeco.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=38>. 
Acesso em 21 jan. 2014. 
7 Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Normas/Resolucoes/Resoluao_n_56_ 
alterada_pela_Res._80-2011.pdf>. Acesso em 21 jan. 2014. 
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Ressalte-se que, de acordo com as Instruções Gerais e Dúvidas 

Frequentes sobre o Sistema de Inspeção Prisional do Ministério Público - SIP-MP8, 

“os formulários aplicam-se àqueles estabelecimentos elencados no Título IV da Lei 

7.210/84 e aos presos militares naquilo que couber, na forma da lei específica, não 

incluindo carceragens instaladas em delegacias de polícia, tendo em vista a 

inadequação destas à sistemática da Lei de Execuções Penais”.  

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO 

 

Recomenda-se que seja verificado se na carceragem inspecionada 

há prontuários e documentos de identidade de todos os presos, providência 

indispensável para a fiscalização e a conferência da regularidade da prisão das 

pessoas que lá se encontram. 

No que diz respeito à quantidade de profissionais que trabalham na 

carceragem, a informação é importante para se verificar as condições de segurança 

do local e eventual necessidade de aumento do quadro de pessoal. Identificado 

déficit significativo de pessoal, deverá ser instaurada notícia de fato9, oficiando-se a 

Secretaria de Estado responsável para providências.  

 

2.2. CAPACIDADE DA CARCERAGEM 

 

Tendo em vista que a superlotação carcerária é uma realidade 

existente em praticamente todo o país, inclusive no Estado do Paraná, é importante 

o registro da ocupação total da carceragem.  

Com essas informações, será possível apurar a situação das 

pessoas presas nas carceragens, no tocante à superlotação, com reflexos na saúde 

e em outros direitos legalmente previstos. O agente ministerial deverá então tomar 

                                                 
8 Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Comissoes/CSCCEAP/ 
Instru%C3%A7%C3%B5es_e_d%C3%BAvidas_frequentes_SIP-MP__FINAL_04_julho_2013.pdf>. 
Acesso em 21 jan. 2014. 
9 Passados 30 (trinta) dias e não havendo solução da irregularidade geradora da notícia de fato, 
deverá o agente ministerial convertê-la em Procedimento Preparatório. Disponível em: 
<http://www.mp.pr.gov.br/arquivos/File/cgmp/Ato_Conjunto_02_2010_PGJ_CGMP_modificado_2.pd> 
Acesso em 17 mar. 2014. 
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providências para que haja remoção dessas pessoas para o sistema penitenciário 

estadual. 

Recomenda-se que, antes da inspeção, seja solicitada uma listagem 

nominal de todos os presos à autoridade policial, com pelo menos filiação e data de 

entrada na carceragem, bem como uma listagem dos presos condenados e 

provisórios ao cartório criminal, para conferência quando da inspeção através de 

chamada nominal ou entrevista com os presos. Na sequência, deve-se realizar 

análise da situação processual individualmente. 

 

2.3. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS COM RELAÇÃO AOS PRESOS 

PROVISÓRIOS 

 

Observar o prazo de duração da prisão, atentar para a regularidade 

e legalidade das prisões e o andamento dos inquéritos.  

Avaliar a pena máxima cominada em abstrato ao delito praticado, 

pois, em tese, poderá ser caso de fixação do regime inicial aberto de cumprimento 

de pena ou caso de substituição por pena restritiva de direitos, sendo, portanto, 

desnecessária a custódia do preso até a prolação da sentença.  

Nos casos de flagrante relacionados a crimes de tráfico ilícito de 

drogas10, é de extrema importância que o agente ministerial observe a quantidade de 

droga apreendida, e as demais circunstâncias do crime para avaliar se há a 

possibilidade de desclassificação para usuário, conforme prevê a lei11. 

Para transferência de presos provisórios para unidades do sistema 

penitenciário estadual, após as providências do flagrante, o Juízo processante 

deverá encaminhar à Central de Vagas, necessariamente, cópia do ato determinante 

da prisão para que o preso possa ser recolhido em estabelecimento adequado, 

preferencialmente próximo à residência de seus familiares12. 

                                                 
10 Vide Lei nº. 11.343/2006. 
11 Vide artigo 28, § 2º da Lei nº. 11.343/2006. 
12 Vide artigo 3º, caput, e § 1º, do Decreto Estadual nº. 10.902/2014. 
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Quando implantado o preso provisório, a autoridade responsável 

pela carceragem fará comunicação ao Juízo responsável pela Corregedoria dos 

Presídios e ao Juízo processante13. 

 

 

 

2.4. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS COM RELAÇÃO AOS PRESOS 

CONDENADOS 

 

Solicitar ao Juízo a remoção imediata dos presos com condenação 

para unidades do sistema penitenciário estadual, pois possuem prioridade em 

relação aos presos provisórios. Cabe ao Promotor de Justiça verificar se o Juízo 

encaminhou a determinação da remoção dos presos via Mensageiro à Central de 

Vagas do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná (DEPEN/PR), 

com a documentação comprobatória, informando o Documento de Identidade com 

número definitivo ou provisório do preso14. 

 

2.5. A REMOÇÃO DOS PRESOS 

 

A remoção de presos das carceragens observará a classificação 

quanto à prática de crimes violentos e não violentos, priorizando-se o preso portador 

de Documento de Identidade (RG) do Estado do Paraná e que tenha contra si 

mandado de prisão devidamente cumprido e registrado no sistema informatizado, de 

acordo com a ordem de antiguidade na prisão15. 

Os critérios complementares seguem esta ordem: a) presos 

recapturados; b) presos por crimes praticados contra mulher, c) criança, idoso ou 

pessoas com deficiência; d) presos condenados por crimes violentos de acordo com 

a data de antiguidade da prisão; e) presas mulheres; f) presos condenados em 

regime semiaberto; g) presos não sentenciados por crimes violentos; h) presos por 

                                                 
13 Vide artigo 3º, § 4º, do Decreto Estadual nº. 10.902/2014. 
14 Vide artigo 2º, § 1º, do Decreto Estadual nº. 10.902/2014 e Instruções Normativas Conjuntas nº 01 
e 02/2013 – TJ/PR; CGJ/PR; MP/PR;SEJU/PR E SESP/PR.  
15 Vide artigo 1º, caput, e inciso I, da Resolução 189/2014 da SEJU. 
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tráfico de entorpecentes cuja quantidade seja superior ao consumo médio em 5 

(cinco) dias16. 

Também deverá atentar a questões urgentes, como ameaça de 

rebelião, prática de crimes de grande repercussão e casos em que há prioridade na 

transferência (idosos, deficientes, mulheres grávidas, mulheres com filhos).  

Em caso de regime semiaberto, a remoção deverá ser providenciada 

imediatamente. Se isso não for possível, em decorrência de ausência de vagas, 

deverá o Juízo competente adotar medidas que se harmonizem com o referido 

regime17.  

No caso da harmonização, sugere-se que seja feita em espaço 

próprio cedido pelo Município e separado da carceragem. Caso este espaço não 

exista, o Promotor de Justiça deverá fomentar a sua criação. Outra alternativa é 

apoiar a criação de uma Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC)18 e a elaboração de projetos com a finalidade de ressocialização dos presos,  

juntamente com o Conselho da Comunidade. 

Não se viabilizando essas iniciativas, restará ao agente ministerial, 

tão somente manifestar-se pela prisão domiciliar para que o apenado em regime 

semiaberto não cumpra pena em regime mais gravoso, conforme entendimento 

jurisprudencial. 

Enquanto o apenado não for implantado em unidade do sistema 

penitenciário, a competência para execução de sua pena privativa de liberdade será 

do Juízo do local onde o sentenciado se encontra19. O agente ministerial deverá 

identificar os condenados e fiscalizar a execução da pena. No caso de regime 

fechado/semiaberto deverá verificar se foi expedida guia de recolhimento, ainda que 

provisória, ou de internação, no caso de medida de segurança e se foi efetuado o 

seu cadastro no sistema Mensageiro do Tribunal de Justiça.  

                                                 
16 Vide artigo 1º, inciso I, § 1º a § 7º, da Resolução 189/2014 da SEJU. 
17 Vide artigo 18, § 1º, da Resolução nº. 70/2012 do TJPR. Disponível em: http://www.criminal.mppr. 
mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/Resolucoes_TJPR/Resolucao70_2012_TJPR.pdf. Acesso em 21 
jan. 2014. 
18 Disponível em: <http://www.alep.pr.gov.br/sc_integras/leis/Lei_17.138.pdf> Acesso em 21jan. 2014. 
19 Disponível em <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/Resolucoes_TJPR/ 
Resolucao70_2012_TJPR.pdf> Acesso em 21 jan. 2014. 
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A Resolução nº. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ20 

e o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná – 

CGJ/PR21 dispõem acerca dos elementos que devem compor a guia de 

recolhimento.   

Ainda que o preso não possua sentença condenatória com trânsito 

em julgado, deverá ser expedida guia de recolhimento provisória nos moldes do 

artigo 8º a 11 da Resolução nº. 113/2010 do CNJ, itens 7.5.1 a 7.5.5 do Código de 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná e artigo 13 da Instrução 

Normativa Conjunta nº 02/201322.  

 

a) Quanto ao submetido à medida de segurança, portador de 

doença infectocontagiosa ou preso de outra Unidade Federativa:  

 

O art. 13 da Resolução Conjunta nº. 03/2012 prevê que a 

transferência de presos de outros Estados para o sistema penitenciário paranaense 

e a internação no Complexo Médico Penal para os pacientes sujeitos à medida de 

segurança (não se aplicando tais procedimentos quando a internação for para 

tratamento clínico com previsão de posterior retorno à origem) são considerados 

casos excepcionais. Também os portadores de doenças infectocontagiosas23 

merecem atendimento especial. Por isso, poderão transpor a ordem cronológica de 

cadastro na Central de Vagas (CV/DEPEN), desde que determinada por decisão 

judicial expressa e motivada, com prévia oitiva do Ministério Público. 

 

b) Quando adolescente:  

 

Constatada a presença de algum adolescente na carceragem, deve-

se cientificar a Promotoria de Justiça competente para providências. 

 

                                                 
20 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/122 
31-resolucao-no-113-de-20-de-abril-de-2010> Acesso em 21 jan. 2014.  
21 Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/cgj/Download/cn/cn.doc> Acesso em 21 jan. 2014. 
22 Assinam a Instrução Normativa o TJPR, CGJ/PR, MPPR, SEJU/PR, SESP/PR. 
23 Hepatite B, rubéola, sarampo, febre amarela, sífilis, tuberculose, hanseníase, pneumonia, AIDS 
entre outras. 
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2.6. CONDIÇÕES DA CARCERAGEM 

 

No que diz respeito à salubridade das celas, deverão ser analisados 

os requisitos básicos de uma unidade celular para ser considerada salubre, pela 

concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana, inclusive porque a moradia, o saneamento básico e 

o meio ambiente são fatores determinantes e condicionantes da saúde24.  

Como alguns importantes sinalizadores da salubridade do local, 

deve ser verificado se a carceragem possui alvará sanitário25; se houve recente 

inspeção do Corpo de Bombeiros (imprescindível para atestar se há perigo de 

incêndio ou explosão, ainda que não haja aparentemente fios elétricos expostos); se 

há umidade excessiva no local; se há circulação de ar (ventilação); se a sensação 

térmica é de muito frio ou de muito calor e se há vestuário adequado ao clima local; 

se há condições para o banho dos presos; se há iluminação artificial e entrada de luz 

solar. 

Também é condicionante da saúde as condições para banho e 

higiene pessoal, bem como a destinação dos resíduos sólidos e dejetos. Se a água 

utilizada nos chuveiros, mictórios, vasos e/ou bacias sanitárias não for tratada, e se 

esses não estiverem equipados com dispositivos para conduzir os resíduos líquidos 

e dejetos para o sistema coletivo de esgoto ou sistema de tratamento individual, se 

não houver serviço de rede coletora de esgotos ou de tratamento individual de 

esgoto com limpeza e manutenção periódica, poderá configurar infrações 

sanitárias26.  

Incorre na mesma situação se a carceragem estiver em condições 

excessivas de umidade, sujeira, sem escoamento razoável de água, líquidos ou 

dejetos, com acúmulo de entulhos, lixo ou de resíduos sólidos, estará assim 

ensejando o desenvolvimento de potenciais criadouros de vetores à saúde (insetos e 

aracnídeos) 27.   

                                                 
24 Vide artigo 3º da Lei nº. 8.080/90. 
25 Vide artigo 318 do Decreto Estadual nº. 5.711/02 (Código de Saúde do Estado do Paraná). 
26 Tipificadas nos artigos 194, 195 e 213 e seguintes, do Código de Saúde do Paraná. 
27 Vide artigo 543, XLVII, do Código de Saúde do Paraná. 
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Em todas as hipóteses em que se registrar no formulário indícios de 

quaisquer dessas infrações, é de rigor acionar-se a Secretaria Municipal de Saúde28, 

pois compete à municipalidade colaborar na fiscalização das agressões ao meio 

ambiente que repercutem sobre a saúde humana, inclusive devendo esse órgão, por 

sua Vigilância Sanitária Municipal, com concurso da Vigilância Sanitária da 

respectiva Regional da Secretaria de Estado da Saúde (SESA)29, exercer o poder de 

polícia. O acionamento concomitante da Vigilância Sanitária estadual também é 

importante porque os presos nas carceragens estão sob tutela do próprio Estado do 

Paraná, sendo que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) exige que esta atue 

exercendo seu poder de polícia na esfera sanitária. 

Nesse caso, será importante expedir ofícios30 à Secretaria Municipal 

de Saúde e à correspondente Regional da SESA, requisitando inspeções periódicas 

conjuntas de fiscalização por parte das Vigilâncias Sanitárias Municipal e Estadual 

nas dependências da carceragem, a fim de realizar vistoria sanitária. Devem ser 

lavrados os autos de infração sanitária que eventualmente se fizerem necessários e 

adotadas as demais diligências de cunho fiscalizatório previstas em legislação, com 

remessa de fotocópia de todos os autos de infração e informações sobre as 

providências adotadas, para a Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública 

local. 

Entre outras providências, caso se vislumbrem fiações elétricas 

expostas ou quaisquer outras circunstâncias sugestivas de incêndio, explosão ou 

sinistros, também oficiar ao Corpo de Bombeiros, requisitando inspeção e 

elaboração de laudos técnicos, que possam embasar a adoção das providências 

cabíveis, e, no limite, eventual pedido de interdição da carceragem31, sem prejuízo 

do encaminhamento da documentação à Promotoria de Justiça responsável para 

eventual procedimento preparatório para propositura de ação civil pública32.  

 

                                                 
28 Vide artigo 18 da Lei 8.080/90. 
29 Vide artigo 17, IV, “b”, da Lei n. 8.080/90. 
30 Vide artigo. 6º, I, “a” e 17, IV, “b”, da Lei n. 8.080/90; artigos 12, XIX, 13, IX, e 38, VI, da Lei 
Estadual nº. 1.3331/01 (Código Sanitário do Estado do Paraná). 
31 Vide artigo 66, VIII, da LEP. 
32 Lei Federal nº 7.347/85. 



11 
 

2.7. ASSISTÊNCIA MATERIAL 

 

2.7.1 Alimentação 

 

 A Promotoria de Justiça com atribuição na área de execução penal 

deve fiscalizar as condições da alimentação fornecida aos presos, com atenção à 

quantidade e à qualidade. É recomendável a fiscalização contínua e conjunta com 

outros órgãos (especialmente a Vigilância Sanitária), na origem, no 

transporte/acondicionamento e no local de consumo da alimentação33.  

Para instrumentalizar a fiscalização do recebimento e das condições 

em que a alimentação é entregue, sugere-se a criação e utilização de um formulário 

padrão34 em que a autoridade responsável pela carceragem possa registrar as 

condições qualitativas e quantitativas do alimento recebido. Nesse formulário poderá 

constar também a assinatura de dois presos, referendando a informação prestada 

pelo responsável pelo recebimento. 

Ao identificar irregularidades na execução dos contratos e/ou má 

qualidade do alimento fornecido, o agente ministerial deve encaminhar notícia de 

fato à Promotoria de Justiça responsável, seja da Saúde Pública e/ou do Patrimônio 

Público, para que o direito à alimentação do preso35 seja respeitado. 

A atuação do SUS na fiscalização e inspeção de alimentos está 

expressamente prevista em lei36. 

Em consonância, o Código de Saúde do Paraná37, aplicável ao 

Estado e aos Municípios, determina que ações de vigilância recaiam também sobre 

alimentos38.  

As ações de controle sanitário de alimentos dar-se-ão em todas as 

fases, de sua produção ao consumo, inclusive sobre transportes, serviços e 

                                                 
33 O agente ministerial deverá recomendar à autoridade responsável pela carceragem que mantenha 
tanto o contrato do fornecimento da alimentação, como o cardápio afixado em local visível. 
34 Vide modelo em anexo. 
35 Vide artigos 12 e 41, I, da LEP. 
36 Vide art. 6º, I, “a”, IV e VIII, da Lei nº. 8.080/90. 
37 Vide Lei Estadual nº. 13.331/01. 
38 Vide art. 38, I. 
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atividades relacionadas à alimentação e nutrição, bem como não será permitida a 

entrega ao consumo, de alimentos alterados, fraudados ou adulterados39. 

Essa situação pode ensejar, também, infração sanitária, pois 

entregar ao consumo produto sujeito ao controle sanitário que esteja deteriorado, 

alterado, adulterado, fraudado, avariado, falsificado, com o prazo de validade 

expirado, ou apor-lhe nova data de validade, pode acarretar pena de advertência, 

interdição, cassação da licença sanitária e/ou multa40.  

Nesses casos, é necessário o acionamento da Secretaria Municipal 

de Saúde para inspeção por parte da Vigilância Sanitária, com expedição dos 

autos/termos de infração, caso se constate a impropriedade dos alimentos para 

consumo.  

O agente ministerial com atribuição na execução penal pode notificar 

a empresa para substituição dos alimentos impróprios por uma alimentação 

adequada, sem prejuízo de eventuais providências que poderão ser adotadas pelos 

agentes ministeriais com atribuição nas áreas da saúde e patrimônio público. 

Quanto às “sacolas” levadas por terceiros em visitas, é importante 

verificar se esta prática está regulamentada pela autoridade responsável pela 

carceragem, a fim de evitar a entrada de objetos proibidos ou a utilização dessa 

alimentação como moeda de troca no interior da carceragem. 

 

2.7.2 Higiene Pessoal 

 

Local para banho, vasos sanitários em boas condições, material de 

higiene pessoal e vestuário adequado ao clima local são condições mínimas que 

devem ser oferecidas às pessoas privadas de liberdade em carceragem. 

Inexistindo tais condições, deverá ser instaurada notícia de fato41 e 

deverão ser adotadas as medidas nos moldes do item relacionado às condições da 

carceragem42.  

                                                 
39 Vide artigo 366, parágrafo único, e artigo 377 do Código de Saúde do Paraná. 
40 Vide artigo 543, XI, do Código de Saúde do Paraná. 
41 Vide artigo 4º, § 2º da Resolução nº 1.928/200/-PGJ, para o Procedimento Preparatório. Com 
relação à notícia de fato, vide Ato Conjunto nº 2/2010, da PGJ e da CGMP e Ofício Circular nº 
08/2011-CGMP. Disponível em: <http://www.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo 
=3333>. Acesso em 17 mar. 2014. 
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2.7.3 Local para dormir 

 

Pode-se verificar junto ao órgão responsável a possibilidade de 

fornecimento de colchões a todos. Inexistindo, uma alternativa é o trabalho em 

conjunto com o Conselho da Comunidade, que pode angariar recursos materiais 

para melhoria das condições de custódia dos presos na carceragem43.  

 

2.8. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

A saúde é direito do preso44, inclusive sob a ótica do princípio da 

universalidade45, e à luz do princípio da igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie46.  

O acesso aos serviços públicos de saúde deve ser garantido aos 

presos, sobretudo pelas portas de entrada do SUS, que são preferencialmente os 

serviços de atenção primária e de atenção à urgência e emergência47, quando 

necessário. 

O financiamento para a atenção primária nos municípios é de 

responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.  

O componente federal do financiamento da Atenção Básica se dá 

por meio do PAB (piso de atenção básica), que consiste em um montante de 

recursos financeiros que agregam as estratégias destinadas ao custeio de ações de 

atenção básica à saúde. É composto por uma parte fixa e outra variável, cujo 

somatório comporá o Teto Financeiro do Bloco de Atenção Básica48. 

A parte fixa do PAB é destinada a todos os municípios, e é 

transferida mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de 

                                                 
42 Vide as providências citadas no item 2.3, bem como os artigos 194, 195, 213 e seguintes, do 
Código de Saúde do Estado do Paraná. 
43 Vide art. 81, IV, da LEP. 
44 Vide artigo 41, VII, da LEP. 
45 Vide artigo 196 da Constituição da República e artigo 7º, I, da Lei nº. 8.080/90. 
46 Vide artigo 7º, IV, da Lei nº. 8.080/90. 
47 Vide artigo 9º, I e II, do Decreto nº. 7.508/2011. 
48 Vide Portaria nº. 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 – Pacto pela Saúde. 
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Saúde aos Fundos de Saúde dos municípios. De acordo com a Portaria nº. 

650/2006-GM, o valor mínimo per capita do PAB fixo é de R$ 13,00 (treze reais).  

O PAB variável é constituído por recursos financeiros destinados ao 

custeio de estratégias específicas, realizadas no âmbito da Atenção Básica, criados 

com o intuito de estimular os municípios a avançarem nas variadas políticas 

municipais de saúde. 

Recentemente, em 02 de janeiro de 2014, foi instituída a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (PNAISP)49 no âmbito do SUS, pela Portaria Interministerial nº. 

01/2014-MJ/MS, que se aplica expressamente a todas as pessoas privadas de 

liberdade no sistema prisional com idade superior a 18 (dezoito) anos e que estejam 

sob a custódia do Estado em caráter provisório ou sentenciados para cumprimento 

de pena privativa de liberdade ou medida de segurança. 

A PNAISP confere significativos incentivos financeiros para qualificar 

as obrigatórias ações do município na prestação de assistência à saúde da pessoa 

privada de liberdade em seu território, cabendo ao município a ela aderir. 

Mesmo enquanto não houver adesão da municipalidade à PNAISP, 

as ações de promoção e recuperação da saúde dos presos serão de 

responsabilidade do município, que deverá promovê-las por suas equipes de 

atenção primária (das unidades básicas de saúde e/ou da Estratégia de Saúde da 

Família), inclusive devendo ser os presos conduzidos até os respectivos 

estabelecimentos de saúde municipais, caso necessário. 

Não é de se excluir a responsabilidade também do Estado do 

Paraná na execução suplementar das ações de promoção e recuperação à saúde 

dos presos, de início porque à gestão estadual do SUS compete prestar apoio 

técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente as ações e serviços 

de saúde50. Esse dever de execução suplementar é ainda mais relevante aos presos 

                                                 
49 Vide slide disponível em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/PNAISP/ 
pnaisp.ppt>. Acesso em 21 jan. 2014. 
50 Vide artigo 17, III, da Lei nº. 8.080/90. 
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em carceragens porque são pessoas que estão diretamente sob tutela do próprio 

Estado do Paraná. 

Os presos, em geral, não são levados até as unidades de saúde 

municipais e acabam, na prática, não tendo acesso ao SUS, somente recebendo 

assistência em situações de emergência – quando não falecem na própria 

carceragem por falta de socorro médico. 

Destaca-se que a Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde da 

Comarca de Curitiba, desde 2008, promove e organiza, em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, o exercício das 

atribuições de promoção e recuperação da saúde dos presos em carceragens de 

Curitiba. Esse programa foi pioneiro no Estado do Paraná e é executado até hoje. 

No programa, as equipes de saúde comparecem semanalmente nas 

carceragens executando ações de promoção de saúde e de assistência médica aos 

presos, com consultas, exames clínicos, coleta de material para exames 

laboratoriais, execução de procedimentos de baixa complexidade, dispensação de 

medicamentos e, quando necessário, agendamento de consultas, exames e 

procedimentos de média ou alta complexidade, não passíveis de realização nas 

dependências da própria carceragem51. 

Os municípios devem aderir à PNAISP, caso contrário, o agente 

ministerial com atribuições na área de execução penal poderá acionar a Promotoria 

de Justiça de Defesa da Saúde Pública para que esta avalie a possibilidade de exigir 

que o município adira à PNAISP e adote as ações nela previstas.  

Deve-se exigir também as providências necessárias para que a 

gestão local do SUS garanta, na prática, o acesso das pessoas presas às ações de 

promoção e recuperação da saúde prestadas usualmente pelas equipes das 

unidades básicas de saúde, da Estratégia de Saúde da Família e dos demais 

estabelecimentos de atenção à saúde vinculados ao SUS no município. Para tanto, 

sugere-se consulta à página do Centro de Apoio das Promotorias de Proteção à 

Saúde Pública, que apresenta registros sobre o programa executado em Curitiba.  

                                                 
51 Vide artigos 14 e 120, II e parágrafo único, da LEP. 
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Em síntese, em todos os municípios com pessoas recolhidas em 

carceragens, as Secretarias Municipais de Saúde e a Secretaria de Estado da 

Saúde devem a elas estender a prestação das ações e serviços públicos de saúde, 

na atenção básica52, a compreender imunização para todas as faixas etárias, 

promoção da saúde e prevenção de doenças, atendimento das afecções agudas de 

maior incidência, acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta 

prevalência, tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências 

ambulatoriais, tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais frequentes, 

controle das doenças bucais mais comuns, suprimento/dispensação dos 

medicamentos da Farmácia Básica, assistência pré-natal, parto e puerpério. 

São áreas estratégicas para atuação da atenção básica nos 

municípios53: eliminação de hanseníase, controle da tuberculose, controle da 

hipertensão arterial e do diabetes melito (diabetes mellitus), saúde da mulher, 

inclusive pré-natal, parto e puerpério, saúde do idoso e saúde bucal, dentre outras. 

Se no questionário houver registro de presos com queixas de 

agravos ali descritos, que estão nas áreas de atuação obrigatória da atenção 

primária dos municípios, sinaliza-se mais uma demanda de população ainda não 

atendida pela gestão do SUS, a exigir do agente ministerial com atribuições na área 

de execução penal a devida comunicação à Promotoria de Justiça de Defesa da 

Saúde Pública para as providências necessárias. 

No tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais 

frequentes54 é importante lembrar que, na esteira da PNAISP no âmbito do SUS, foi 

instituído o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas 

aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, incluindo os presos 

provisórios com agravos à saúde mental. 

O serviço deve ser promovido pelas secretarias municipais de 

saúde, de acordo com as demandas existentes em seu território. Se no questionário 

houver registro de presos sofrendo distúrbios de ordem mental, é de se exigir, pelo 

agente ministerial com atribuições na área da saúde pública, que as gestões 
                                                 
52 Vide Portaria nº. 399/2006-GM-MS e Decreto nº. 7508/2011. 
53 Vide Portaria nº. 2488/2011-GM/MS. 
54 Vide Portaria nº. 94/2014-GM/MS. 
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municipal e estadual do SUS atendam esses usuários, sobretudo pelas referências 

da PNAISP, com adoção das medidas terapêuticas necessárias a cada caso 

concreto. 

Havendo mulheres na carceragem, além das ações básicas de 

promoção de saúde de rotina ginecológica, a detecção oportuna de gestação é 

importante para pré-natal de qualidade55.  

A vigilância à saúde materno-infantil deve ser prioritária, inclusive à 

vista do princípio da prioridade de atendimento56, sendo certo que a promoção 

integral da saúde da presa gestante é condição para a saúde e a vida do nascituro. 

Se durante o pré-natal for constatada gestação de risco – e 

mediante prescrição médica fundamentada – ou após o sétimo mês de gestação, é 

de se requerer ao juízo a remoção da presa gestante para o Complexo Médico 

Penal, para acompanhamento, pois possuem prioridade57.  

Mesmo após o parto, a mãe, ainda estando em carceragem e/ou 

sendo presa provisória, terá o direito de ser implantada em unidade adequada do 

sistema penitenciário estadual, acompanhada da criança58. A Constituição da 

República, em seu artigo 5º, L, dispõe que às presidiárias serão asseguradas 

condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 

amamentação. 

 

2.9. ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

 

Os presos hipossuficientes têm direito à assistência jurídica gratuita. 

Inexistindo esse atendimento aos presos provisórios pela Defensoria Pública, é 

importante que o agente ministerial envide esforços para viabilizar convênios com 

universidades, conselhos da comunidade, OAB, dentre outros, que permitam a 

prestação desse serviço. 

                                                 
55 Vide o artigo 14, §3º, da LEP. 
56 Vide artigo 4º, parágrafo único, “b”, da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
57 Vide artigo 6º, IV, da Resolução Conjunta nº. 03/2012 (Central de Vagas). 
58 Vide artigos 83, §2º, e 89 da LEP e artigo 7º, §2º, da Resolução nº 14/1994-CNPCP. 
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Caso isso não seja possível, o Promotor de Justiça deve verificar se 

todos os presos nessa condição possuem defensor dativo. 

Para o preso condenado, deverá o Promotor de Justiça responsável 

pela execução penal propor ao juízo os pedidos de benefícios, tais como indulto, 

progressão de regime, extinção de pena, dentre outros. 

 

2.10. DISCIPLINA 

 

A LEP determina como dever do preso o comportamento 

disciplinado59. Essa disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência 

às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho, 

estando sujeitos o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e 

o preso provisório60. 

É importante a apuração das faltas graves61 cometidas no interior da 

carceragem, especialmente no que diz respeito ao preso condenado, uma vez que 

poderá implicar em perda de benefícios elencados na LEP. 

Tendo em vista que as carceragens não possuem Conselho 

Disciplinar (CD) nem Comissão Técnica de Classificação (CTC), para apuração da 

autoria e materialidade das faltas disciplinares, recomenda-se, para que não haja 

prejuízo na execução penal, seja comunicada a falta grave pela autoridade 

responsável pela carceragem e realizada audiência de justificação em Juízo, com 

oitiva do preso e a participação do Ministério Público e de defensor, para apuração 

da falta grave e aplicação das penalidades legalmente previstas. 

Deve-se frisar que não é permitida a aplicação de sanção coletiva, 

daí a importância da apuração da responsabilidade individual62. Sendo realizada a 

audiência nesses termos, será suprida a ausência de procedimento administrativo 

disciplinar (PAD), conforme entendimento jurisprudencial63. 

Quando da ocorrência, em tese, de maus tratos por parte de 

servidores aos presos, o agente ministerial deverá instaurar notícia de fato para 
                                                 
59 Vide artigo 39, I, LEP. 
60 Vide artigo 44, LEP. 
61 Vide artigo 50 da LEP. 
62 Vide artigo 45, §3º, da LEP. 
63 HC 110278/STF, RHC 109847/STF, HC 219.714-SP/STJ, HC 204.078-RS/STJ. 
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apuração da responsabilidade, sem prejuízo de comunicação à autoridade 

competente, para instauração de procedimento administrativo. À Promotoria de 

Justiça com atribuição criminal caberá eventual instauração de procedimento 

investigatório criminal64. 

 

2.11. CONSELHO DA COMUNIDADE 

 

A criação dos Conselhos da Comunidade está prevista nos artigos 

80 e 81 da LEP. Suas atribuições são: a) visitar, pelo menos, mensalmente, os 

estabelecimentos penais existentes na comarca; b) entrevistar presos; c) apresentar 

relatórios mensais ao Conselho Penitenciário e ao juiz da execução; e d) diligenciar 

a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou 

internado, em harmonia com a direção do estabelecimento65. 

A ONU também defende a participação da sociedade no processo 

da execução penal, em seus “Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de 

Reclusos”66, sendo que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP)67 estabeleceu regras para a organização dos Conselhos da Comunidade 

nas comarcas dos Estados, nas circunscrições judiciárias do Distrito Federal e nas 

Seções Judiciárias da Justiça Federal. Além disso, o Ministério da Justiça68, ciente 

da importância da participação da comunidade na área da execução penal instituiu a 

Comissão Nacional de Fomento à Participação e Controle Social na Execução 

Penal. 

A partir da vivência prática dos conselhos e de regulamentações 

posteriores à LEP, os Conselhos da Comunidade passam a desenvolver programas, 

                                                 
64 Art. 8º do Ato Conjunto nº 02/2010- PGJ/CGMP: “A imediata propositura de Ação Penal Pública, 
instauração de termo circunstanciado de ocorrência ou requisição de instauração de Inquérito Policial, 
com fundamento em peças de informação obtidas, será registrada na categoria de Procedimento 
Investigatório Criminal, com instauração e encerramento simultâneos”. 
65 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp? 
DocumentID={3293995D-5EAB-479F-AFEE-8D28EB60B438}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-42 
0B-9F76-15A4137F1CCD}>. Acesso em 09 abr. 2014. 
66 Princípio nº 10: “Com a participação e ajuda da comunidade e das instituições sociais, e com o 
devido respeito pelos interesses das vítimas, devem ser criadas condições favoráveis à reinserção do 
antigo recluso na sociedade, nas melhores condições possíveis”. 
67 Através da Resolução n.º 10/2004. 
68 Portaria nº 605/2012. 
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projetos e outras iniciativas que extrapolam significativamente aquelas inicialmente 

previstas. 

Essas novas possibilidades vão desde a realização de pequenas 

obras e reformas nas edificações das carceragens, fornecimento de reforço à 

alimentação dos presos, oferta de cursos e oportunidades de trabalho para presos, 

egressos e seus familiares, a realização de audiências públicas sobre as temáticas 

da violência, cultura da paz e execução penal, passando pelo desenvolvimento de 

programas de prevenção à violência e à criminalidade, voltados inclusive para 

jovens em situação de vulnerabilidade. 

Tais conselhos também passam a colaborar na fiscalização do 

cumprimento das penas restritivas de direitos e das condições impostas para 

concessão da suspensão condicional do processo e transação penal, podendo 

credenciar entidades com destinação social para encaminhamento dos prestadores 

de serviços à comunidade.  

Coloca-se também a possibilidade de realização de cursos sobre 

dependência química, educação no trânsito, violência doméstica, inclusão digital, 

dentre outros, bem como a celebração e fiscalização de sua execução em suas 

diversas áreas de atuação. 

O Estado do Paraná é um dos Estados da Federação com maior 

número de Conselhos da Comunidade instalados, com boas práticas sendo 

desenvolvidas em diversas Comarcas do Estado. 

Os Conselhos da Comunidade, com apoio do Ministério Público do 

Estado do Paraná, vivem um processo de organização e capacitação para o melhor 

desempenho de suas funções. Foram realizados 01 (um) Encontro Regional (2012) 

e 02 (dois) Encontros Estaduais de Conselhos da Comunidade (2013), que 

resultaram na criação da Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do 

Paraná – FECCOMPAR, que tem a missão de congregar e fortalecer os Conselhos 

de Comunidade do Estado do Paraná, colaborando para o seu desenvolvimento e o 

aprimoramento de sua atuação. 
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2.12. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

Neste item o agente ministerial poderá inserir outras informações 

que julgar pertinentes para revelar as condições em que se encontram custodiadas 

as pessoas privadas de liberdade. 

 

2.13. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS QUANTO ÀS IRREGULARIDADES 

CONSTATADAS 

 

Campo de preenchimento obrigatório, destinado ao registro das 

providências adotadas pelo agente ministerial diante de eventual (ais) irregularidade 

(s) identificadas durante a inspeção na carceragem. 

 

2.14. NOME DA AUTORIDADE QUE ACOMPANHOU O AGENTE MINISTERIAL 

DURANTE A INSPEÇÃO 

 

Este espaço deverá ser preenchido com o nome da autoridade e/ou 

da pessoa responsável que acompanhou o Promotor de Justiça durante a inspeção 

na carceragem. 

 
2.15. AGENTE MINISTERIAL RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO 

 

Por fim, deverá constar o nome do agente ministerial responsável 

pela inspeção, sendo de sua responsabilidade a veracidade das informações que 

foram inseridas no livro virtual. 

Anexo às informações, é de grande importância, a inserção da 

listagem dos presos tanto os provisórios quanto os condenados, para fiscalização 

das remoções conforme os critérios fixados pela resolução que instituiu a Central de 

Vagas. 
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3. AUXÍLIO DA CENTRAL DE APOIO À EXECUÇÃO PENAL - CEAP NA 

REMOÇÃO DE PRESOS PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 

 

No âmbito do Estado do Paraná, foi firmado Termo de Cooperação 

Técnica entre a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, 

Secretaria de Estado da Segurança Pública, Ministério Público do Estado do Paraná 

e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a finalidade de viabilizar o 

funcionamento da Central de Apoio à Execução Penal (CEAP).  

Dentre as iniciativas previstas na cooperação encontra-se o Núcleo 

do Mutirão Jurídico, que tem por finalidade auxiliar na avaliação e remoção dos 

presos com condenação definitiva custodiados nas carceragens. 

Além disso, o Ministério Público do Estado do Paraná, por 

intermédio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do 

Júri e de Execuções Penais – Área de Execução Penal, participa do Comitê para 

Transferência de Presos para Unidades Penais (COTRANSP)69 da SEJU, auxiliando 

nas implantações dos presos em unidades do sistema penitenciário estadual70. 

Assim, sendo adotadas todas as providências necessárias pelo 

agente ministerial junto ao Juízo local a fim de remover os presos (condenados ou 

em situação urgente)71 da carceragem para o sistema penitenciário estadual, e, 

sendo infrutíferas, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

Criminais, do Júri e de Execuções Penais – Área de Execução Penal poderá ser 

acionado a partir do encaminhamento da relação dos presos cuja remoção já foi 

determinada judicialmente, para tratativas junto ao COTRANSP, com as justificativas 

necessárias. 

 

 

                                                 
69 Disponível em: <http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/Resolucoes/2013/Resolucao_359.pdf> 
Acesso em 21 jan. 2014. 
70 Art. 3º da Resolução nº. 335/2013–GS/SEJU. Disponível em: <http://www.justica.pr.gov.br/arquivos 
/File/Resolucoes/2013/Resolucao_335.pdf> Acesso em 17 mar. 2014. 
71 Vide itens 2.4 e 2.5. 
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4. MEDIDAS JUDICIAIS 

 

4.1. INTERDIÇÃO DA CARCERAGEM 

 

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 67, dispõe que o Ministério 

Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança. Também a Lei 

Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), em seu art. 25, VI, 

prevê expressamente que incumbe ao parquet exercer a fiscalização dos 

estabelecimentos prisionais. 

Não sendo satisfatórias as providências adotadas extrajudicialmente 

pela Promotoria de Justiça com atribuição na execução penal, no sentido de resolver 

os problemas mais graves detectados na carceragem, deve-se ajuizar pedido de 

providências para interdição da carceragem72 junto ao Juízo competente, nos termos 

do art. 66, VIII, da Lei de Execução Penal, que atribuiu competência ao juiz da 

execução para interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver 

funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos seus dispositivos. 

Ao final, o pedido pode ser no sentido de interdição total ou parcial 

da carceragem. Em ambos os casos, pode-se requerer que não haja a entrada de 

novos presos até que o local tenha condições adequadas de funcionamento, sob 

pena de multa diária ao Estado do Paraná por descumprimento de decisão judicial. 

Deve-se também requerer a adequação da carceragem às normativas pertinentes, 

em especial as da LEP73. 

 

4.2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Inicialmente, é de se destacar que a Promotoria de Justiça com 

atribuição na execução penal não possui atribuição para ajuizamento de Ação Civil 

                                                 
72 Recomenda-se seja o pedido instruído, no mínimo, com a seguinte documentação: cópia dos 
ofícios com solicitação (não atendida) de providências; cópia dos laudos da Vigilância Sanitária e do 
Corpo de Bombeiros acerca das condições da carceragem; cópia dos formulários de inspeções 
realizadas pelo Ministério Público na carceragem; cópia das requisições (não atendidas) efetuadas 
pelo juízo local para remoção dos presos para o sistema penitenciário estadual; relação dos presos 
que se encontram na carceragem. 
73 Disponível em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/Modelos/ 
AcaoInterdicao.doc> Acesso em 21 jan. 2014. 
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Pública que vise à regularização da situação da carceragem, visto que essa ação 

deverá tramitar na Vara da Fazenda Pública ou, ausente esta, na Vara Cível.  

Nos termos do art. 3º da Resolução nº 1.928/2008-PGJ, caberá ao 

membro do Ministério Público investido da atribuição para propositura da Ação Civil 

Pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil. 

Antes de ajuizar Ação Civil Pública, porém, pode o agente ministerial 

instaurar procedimento preparatório, que visa apurar elementos para identificação 

dos investigados ou do objeto74. Tal procedimento deverá ser concluído no prazo de 

90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo 

justificável75. Vencido esse prazo, o Promotor de Justiça promoverá seu 

arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito 

civil. 

Caso o Procedimento Preparatório seja convertido em inquérito civil, 

instaurando-o mediante Portaria, para apurar fato que possa autorizar a tutela dos 

interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, nos termos da legislação 

aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às 

suas funções institucionais, deverá ser encerrado no prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão 

fundamentada de seu presidente76. 

No que concerne à ação civil pública, a Constituição da República, 

diz que é função institucional do Ministério Público promovê-la77, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos.  

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público78 prevê que incumbe 

ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, 

para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados a interesses difusos, 

coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos, bem como para a anulação ou 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade 

                                                 
74 Vide artigo 2º, §4º, da Resolução nº 1.928/2008-PGJ. 
75 Vide artigo 2º, §6º, da Resolução nº 1.928/2008-PGJ. 
76 Vide artigo 9º da Resolução nº 1.928/2008-PGJ. 
77 Vide seu art. 129, III. 
78 Vide seu art. 25, IV, “a” e “b”. 
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administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou 

fundacionais ou de entidades privadas de que participem. 

Com efeito, há julgados no sentido da admissibilidade de ação civil 

pública proposta pelo Parquet a fim de regularizar a situação do estabelecimento 

prisional, sem se falar em tutela jurisdicional contrária ao princípio da separação de 

poderes.  

Assim, diante de irregularidades encontradas na carceragem, não é 

suficiente a mera constatação de problemas, cabendo ao agente ministerial com 

atribuição na execução penal, atuar tanto em âmbito extrajudicial como, se for o 

caso, judicial, a fim de garantir os direitos das pessoas privadas de liberdade, 

oferecendo-lhes condições mínimas para uma existência digna no período em que 

estiverem sob custódia provisória do Estado. 

 


