
ATO CONJUNTO nº 01/2015-PGJ/CGMP

O  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  e  o
CORREGEDOR-GERAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
PARANÁ,  no uso das atribuições que lhes são conferidas, respectivamente,
pelos artigos 19, XX, e 36, IV, da Lei Complementar Estadual nº 85, de 27 de
dezembro de 1999, e

CONSIDERANDO que o respeito à integridade física
e moral dos presos é assegurado pela Constituição da República, pelas Regras
Mínimas para o Tratamento de Reclusos da Organização das Nações Unidas
(ONU), pela Lei de Execução Penal e pelas Regras Mínimas para o Tratamento
do Preso no Brasil;

CONSIDERANDO que o Estado do Paraná registra
a presença de número significativo de presos em carceragens de delegacias de
polícia;

CONSIDERANDO  que  colocar  esses  presos  em
liberdade ou não recebê-los em carceragens acarretaria sérios problemas à
segurança pública e instabilidade do Sistema de Justiça;

CONSIDERANDO  que,  enquanto  essa  situação
persistir,  ao  Ministério  Público  incumbe adotar  medidas  e  providências  que
garantam o cumprimento do dever de fiscalizar a custódia de todos os presos,
a fim de garantir as mínimas condições de dignidade humana;

CONSIDERANDO  a  atribuição  conferida  ao
Ministério Público pelo artigo 68, parágrafo único, da Lei Federal nº. 7.210/84
(Lei de Execução Penal – LEP);

CONSIDERANDO a atribuição conferida ao membro
do Ministério Público do Estado do Paraná pelo artigo 69, I, da Lei Orgânica do
Ministério Público do Paraná;

CONSIDERANDO  o teor da Resolução nº. 56/2010
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
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CONSIDERANDO  as  iniciativas  destinadas  a
erradicar as carceragens nas delegacias de polícia, conforme Ação de nº 2, da
Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP);

CONSIDERANDO  a  importância  da  padronização
das visitas em carceragens pelo Ministério Público do Estado do Paraná, para
atuação institucional uniforme e integrada;

CONSIDERANDO a conveniência da unificação dos
relatórios  de  visita  em  carceragens,  de  modo  a  viabilizar  a  criação  e
alimentação de dados pelo Ministério Público do Estado do Paraná,

R E S O L V E M

Art.  1º  As  inspeções  mensais  em estabelecimentos  penais  (Penitenciárias,
Centros de Custódia, Detenção, Observação e Triagem, Complexos Médico-
Penais, Colônias Penais, Centros de Regime Semi-Aberto e Cadeias Públicas),
serão realizadas pelos membros do Ministério Público do Estado do Paraná
com  atribuições  em  matéria  de  Execuções  Penais  e  Corregedoria  dos
Presídios.

Art. 2º As inspeções mensais em carceragens de delegacias de polícia serão
realizadas:

I. nas comarcas de entrância inicial, em face das atribuições plenas, pelos
respectivos Promotores de Justiça;

II. nas  comarcas  de  entrância  intermediária  e  final,  bem  como  nos
respectivos  foros  regionais,  pelos  Promotores  de  Justiça  criminais,
respeitada eventual atribuição especializada, definida em Resolução de
distribuição de serviços;

III. no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, pelos
Promotores de Justiça criminais,  conforme o estabelecido no Anexo I
deste Ato Conjunto.

§1º  No caso de vacância, afastamento, licença ou férias, o agente ministerial
que tiver 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
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necessário  apenas  o  registro  de  formulário  único  no  livro  virtual,  com  a
indicação de seus autores.

Art. 3º As inspeções mensais realizadas nos estabelecimentos de que trata o
artigo  1º  serão  registradas  no  livro  virtual  do  Programa  de  Registro,
Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais do
Ministério Público (PRO-MP). (Redação dada pelo Ato Conjunto 02/2017-PGJ/CGMP).

Parágrafo único. No mês de março, será lavrado relatório anual, e nos meses
de  junho,  setembro  e  dezembro  relatórios  trimestrais,  conforme formulários
específicos disponibilizados no site do Conselho Nacional do Ministério Público,
a serem preenchidos e enviados até o dia 5 (cinco) dos meses subsequentes,
conforme o previsto no art. 2º da Resolução CNMP nº 56/2010. (Incluído pelo Ato
Conjunto 02/2017-PGJ/CGMP).

Art.  4º  As condições das carceragens de delegacias  de polícia,  verificadas
durante  as  visitas  mensais  de  que  trata  o  art.  2º,  serão  registradas  em
formulário integrante do Anexo II deste Ato Conjunto, que deverá ser enviado à
Corregedoria-Geral do Ministério Público, 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, além da indicação
de  todas  as  providências  tomadas,  sejam  judiciais  ou  administrativas,
destinadas a sanar eventual(ais) irregularidade(s).

§ 1º O formulário deverá ser preenchido seguindo as orientações do Roteiro de
Inspeção,  constante do Anexo III,  e registrado no sistema PRO-MP no livro
virtual referente a relatórios de inspeções mensais em unidades prisionais da
comarca - área de execução penal (LCE 085/99, art. 57, inciso VIII e art. 69,
inciso I).

§ 2º  Anexo ao formulário,  deverá ser enviada a relação dos presos que se
encontram na carceragem, contendo, ao menos, o nome completo do preso,
sua  filiação,  data  de  entrada  na  carceragem,  crime  praticado  e  situação
processual (condenado ou provisório).

§ 3º Enquanto o Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) do Ministério
Público  do  Estado  do  Paraná  não  finalizar  o  campo  destinado  ao
preenchimento  do  formulário  na  forma  virtual,  este  deverá  ser  impresso,
digitalizado e anexado no campo próprio do livro virtual referente a relatórios de
inspeção mensal em unidades prisionais da comarca - área de execução penal
(LCE 085/99, art. 57, inciso VIII e art. 69, inciso I).

§ 4º A atualização do formulário será mensal, com destaque especialmente às
ações  resultantes  de  iniciativa  implementada  pelo  membro  do  Ministério
Público.
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Art. 5º O descumprimento das disposições contidas no presente Ato Conjunto
poderá ensejar a caracterização de infração de deveres funcionais previstos no
art. 155, caput e incisos VI e VII, da Lei Complementar nº 85/99.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogado o
parágrafo único do art. 1º do Ato nº 01/2011-PGJ.

Curitiba, 28 de janeiro de 2015.

Gilberto Giacoia Arion Rolim Pereira
Procurador-Geral de Justiça Corregedor-Geral
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