
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO

I.  Trata-se  do  Protocolo  nº  16.673.018-0,  oriundo  do  Setor  de  Operações
Especiais – Base Foz do Iguaçu, submetido o à apreciação dessa assessoria - DEPEN,
para análise e demais deliberações.

II.  Considerando  as  atribuiçoes  do  Setor  de  Operações  Especiais,  que  é  um
grupo essencial  para  a  manutenção da segurança nos estabelecimentos  prisionais  no
âmbito de todo o Estado do Paraná.

III. Considerando o momento de crise nacional e o cenário atual por ocorrência
da pandemia, levando as unidades penais do Estado do Paraná a uma grande tensão.

IV.  Considerando  a  escala  estabelecida  no  decreto  8.572/2010,  o  agente
penitenciário trabalha 12 horas seguidas por 60 horas de folga, alternadas com 24 horas
corridas de trabalho por 48 horas de descanso.

V. Considerando a legislação atual, Portaria do Departamento Penitenciário nº
136, de 23 de março de 2020, que prevê no seu art. 1°,§ 3°, a possibilidade de escalas
diferenciadas sem que implique em redução de jornada de trabalho.

VI. Considerando que o período de maior ocorrência de tentativas da subversão
da ordem e disciplina nas unidades prisionais do estado do Paraná ocorrem no horário
noturno.

VII. Considerando a Nota Técnica n.º 15/2019/AAE/GAB-DEPEN/DEPEN/MJ,
que dispõe sobre o embasamento legal, a saúde do servidor da carreira penitenciária, os
princípios  norteadores  do  Estado  no  tocante  à  Administração  Pública  e  os  regimes
laborais já aplicados pelas unidades federativas.

VIII.  A  mudança  de  escala  que  não  seja  similar  a  escala  atual,  sujeitará  os
responsáveis às penas da lei, bem como a responder a procedimento investigatório e/ou
ação civil pública, sem prejuízo da competente ação de improbidade administrativa.

Rua Maria Petroski 3312, Bacacheri, Curitiba-PR
Tel 41 3294-2950 

20
15

Assinado por: Francisco Emanoel Gomes da Silva em 26/08/2020 18:50. Inserido ao protocolo 16.673.018-0 por: Francisco Emanoel Gomes da Silva em: 26/08/2020
18:47. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 9975439d3da26b8e31663079e7666a5a.
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IX.  Manifesta-se  esta  Assessoria  que  conforme  legislação  atual,  Portaria  do
Departamento Penitenciário nº 136, de 23 de março de 2020, que prevê no seu art. 1°,§
3°, a possibilidade de escalas diferenciadas sem que implique em redução de jornada de
trabalho,  a  escala  sugerida  aos  setores  que  compõem  a  Divisão  de  Operações  de
segurança seja de 24 x 72, sem folgas.

X.  Registra-se que  esta  Assessoria  já  elaborou  minuta  de  Decreto  acerca  da
escala extraordinária, que autoriza a realização de regime de plantão 24X72, sendo 24
(vinte  e  quatro  horas)  horas  contínuas  de  trabalho  por  72  (setenta  e  duas)  horas
contínuas  de  descanso,  para  os  integrantes  da  carreira  de  agente  penitenciário,  no

exercício de suas  atribuições previstas  na Lei nº  13.666,  de 05 de julho de 2002,
Decreto nº   8572/2010 de 20, de outubro de 2010, e suas alterações,  aos Setores da
Divisão  de  Segurança  e  Grupos  de  Apoio  Operacionais,  sem  resultar  impacto
financeiro.

XI.  Portanto,  por  se  tratar  de  Poder  Discricionário,  no  qual  é  permitido  a
Administração  Pública praticar  atos  com  a  liberdade  de  escolha,  pautada  na
conveniência e  oportunidade,  que  ocasionará na  efetiva  melhora  do  atendimento  do
Setor  de Operações  Especiais,  esta  Assessoria  solicita  a  possibilidade  de revisão do
entendimento  exarado  pela  SESP/GRHS,  submetendo  a  minuta  apresentada  à
apreciação do Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná. 

Atenciosamente,

Francisco Emanoel
Assessoria – DEPEN

Rua Maria Petroski 3312, Bacacheri, Curitiba-PR
Tel 41 3294-2950 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

DECRETO  Nº XXXX
                

Dispõe sobre a alteração da escala de jornadade trabalho de Agentes
Penitenciários  do  Estado  do  Paraná,  lotados  nos  Setores  da  Divisão  de
Segurança e Grupos de Apoio Operacionais do Departamento Penitenciário da
Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP.  

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  no  uso  das
atribuições  que  lhe  confere  o  art.  87,  incisos  V,  da  Constituição  Estadual,
considerando o contido no protocolado sob nº 16.673.018-0 e sob proposta da
Secretaria de Estado da Segurança Pública;

Considerando  a  Declaração  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-
19); 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto
de 2019; Considerando a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, que declara,
em  todo  o  território  nacional,  o  estado  de  transmissão  comunitária  do
coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde; 

Considerando  o  Decreto  nº  4319,  de  23  de  março  de  2020,  que
reconhece o estado de calamidade pública, como medida para o enfrentamento
da emergência  de  saúde pública  de importância internacional  decorrente  da
pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID -19), do estado do Paraná; 

Considerando  a legislação  atual,  Portaria  do  Departamento
Penitenciário nº 136, de 23 de março de 2020, que prevê no seu art. 1°,§ 3°, a
possibilidade de escalas diferenciadas sem que implique em redução de jornada
de trabalho. 

Considerando  a  Nota  Técnica  n.º  15/2019/AAE/GAB-
DEPEN/DEPEN/MJ,  que  dispõe  sobre  o  embasamento  legal,  a  saúde  do
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servidor  da  carreira  penitenciária,  os  princípios  norteadores  do  Estado  no
tocante  à  Administração  Pública  e  os  regimes  laborais  já  aplicados  pelas
unidades federativas. 

Considerando o  Plano Estadual  de  Contingência  para  Emergência
em Saúde Pública/Infecção Humana Pelo Sars-Cov-2 (Doença Pelo Coronavírus
– Covid-2019), da Secretaria Estadual de Saúde; 

Considerando que a manutenção da saúde dos indivíduos privados
de  liberdade  é  essencial  à  garantia  da  saúde  coletiva  e  que  um cenário  de
contaminação  em  grande  escala  no  sistema  prisional  produz  impactos
significativos  para  a  segurança  e  a  saúde  pública  de  toda  a  população,
extrapolando os limites internos das Unidades Prisionais; 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras
para  fins  de  prevenção  à  infecção  e  à  propagação  do  COVID  –  19
particularmente  em  espaços  de  confinamento,  de  modo  a  reduzir  os  riscos
epidemiológicos  de  transmissão  do  vírus  e  preservar  a  saúde  de  agentes
públicos, prestadores de serviço, indivíduos privados de liberdade e visitantes,
evitando-se  contaminações  de  grande  escala  que  possam  sobrecarregar  o
sistema público de saúde; 

Considerando o alto índice de transmissibilidade do COVID-19 e o
agravamento significativo do risco de contágio nas Unidades Prisionais, tendo
em  vista  fatores  como  a  aglomeração  de  pessoas,  a  insalubridade  dessas
unidades,  as  dificuldades  para  garantia  da  observância  dos  procedimentos
mínimos  de  higiene  e  isolamento  rápido  dos  indivíduos  sintomáticos,
insuficiência de equipes de saúde, entre outros; 

Considerando  a  obrigatoriedade  de  implementação  no  sistema
prisional  dos  protocolos  de  identificação,  notificação  e  tratamento  da
emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  COVID-19,  nos  termos
determinados pelas autoridades sanitárias;

 Considerando  que  o  adequado  enfrentamento  da  emergência  de
saúde pública decorrente do COVID-19 é de fundamental importância para a
garantia da ordem interna e da segurança nas Unidades Prisionais, de modo a
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evitar  conflitos,  motins  e  rebeliões  e  preservar  a  integridade dos indivíduos
privados de liberdade e dos agentes públicos que atuam nessas instituições; 

Considerando  a  necessidade  de  reduzir  o  contato  entre  agentes
públicos e indivíduos privados de liberdade; 

Considerando a necessidade de reduzir a frequência de entrada de
agentes  públicos,  que  mantém  contato  com  ambiente  externo  às  unidades
prisionais,  no  ambiente  prisional  e,  consequentemente,  em  contato  com  os
indivíduos privados de liberdade;

Considerando  que,  a  Resolução  n°  431/2012  criou  no  âmbito  do
Departamento Penitenciário – DEPEN, a Divisão de Operações de Segurança –
DOS,  e  a  Portaria  nº  110/2019  descentralizou  a  Divisão  de  Operações  de
Segurança – DOS nas  Regionais  do Departamento Penitenciário  de Curitiba,
Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão,
estabelecendo  que  a  DOS  será  composta  pelos  setores:  Setor  de  Operações
Especiais – SOE, Setor de Segurança Externa – SSE; Setor de Escolta Prisional –
SEP; Setor de Inteligência Penal – SIP; Setor de Armas, Munições e Explosivos –
SARME  e  Setor  de  Instrução  Especializada  –  SIE,  cujas  atribuições  estão
descritas nas Resoluções 431/2012;

Considerando o momento  de  crise  nacional  e  o  cenário atual  por
ocorrência da pandemia, levando as unidades prisionais do Estado do Paraná a
uma grande tensão;

Considerando as atribuiçoes do Setor de Operações Especiais, que é
um  grupo  essencial  para  a  manutenção  da  segurança  nos  estabelecimentos
prisionais no âmbito de todo o Estado do Paraná; 

Considerando que o período de maior ocorrência de tentativas de
subversão da ordem e disciplina nas unidades prisionais do estado do Paraná
ocorrem no horário noturno.

Considerando,  ainda,  o  caráter  de  excepcionalidade  e
extraordinariedade que se apresenta; 

RESOLVE: 
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Art. 1º. O regime de trabalho para os ocupantes do cargo de Agente
Penitenciário, lotados nos setores descritos neste decreto, passa a ser de regime
de plantão 24X72, sendo 24 (vinte e quatro horas) horas contínuas de trabalho
por  72  (setenta  e  duas)  horas  contínuas  de  descanso,  no  exercício  de  suas
atribuições  previstas  na  Lei nº  13.666,  de  05  de  julho  de  2002, Decreto  nº
 8572/2010 de 2, de outubro de 2010, e suas alterações. 

Art. 2º. Compõem os Setores da Divisão de Segurança e Grupos de
Apoio Operacionais: 

I. Setor de Operações Especiais - SOE 

II. Setor de Escolta Prisional - SEP 

III. Setor de Segurança Externa - SSE 

IV. Grupo de Segurança Interna - GSI 

Art.  3º.  Nas  unidades  prisionais  que,  por  suas  características
operacionais, peculiaridades das atividades laborais, necessidades excepcionais
ou  motivos  de  força  maior,  demandarem  tratamento  especial,  poderá  ser
implementada escala prevista neste Decreto. 

Art.  4º.  Este  Decreto  é  válido  enquanto  durar  a  declaração  de
Emergência em Saúde Pública,  decorrente da pandemia causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto nº 4319, de 23 de março de
2020, podendo seus efeitos serem prorrogáveis após cessação de Declaração de
Emergência em Saúde conforme  juízo de conveniência e oportunidade. 

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, 26 de agosto de 2020. 

Carlos Massa Ratinho Junior                                       

Governador do Estado                                                     
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DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENACAO GERAL

Protocolo: 16.673.018-0

Assunto: Solicitação para mudança de Escala de Serviço atual, para
24x72
DIEGO RODRIGUES DIASInteressado:
27/08/2020 16:40Data:

DESPACHO

I- Acolho Despacho da Assessoria Técnica do DEPEN, às fls. 20 e 21;
II-  Encaminhe-se  à  SESP,  via  Assessoria  Penitenciária,  para  análise  e

deliberação sobre  a  possibilidade de  revisão  do  entendimento  exarado pela
SESP/GRHS, submetendo a minuta apresentada à apreciação do Excelentíssimo
Governador do Estado do Paraná.

Atenciosamente,

Francisco Caricati
Diretor Geral do DEPEN
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORIA PENITENCIARIA

Protocolo: 16.673.018-0

Assunto: Solicitação para mudança de Escala de Serviço atual, para
24x72
DIEGO RODRIGUES DIASInteressado:
16/09/2020 17:51Data:

DESPACHO

I. Trata-se do Ofício n. 027, oriundo do Setor de Operações Especiais de
Foz  do  Iguaçu -  SOE,  solicitando mudança de escala  da  divisão  para  24X72,
visando aumentar o efetivo diário e noturno.

II. Considerando manifestação do DEPEN (fls. 19 a 26).
III. Restituímos à DG/SESP, para conhecimento e demais deliberações.

Atenciosamente,

Diego Piotrowski Machado
Assessor Penitenciário/SESP
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA GERAL

Protocolo: 16.673.018-0

Assunto: Solicitação para mudança de Escala de Serviço atual, para
24x72
DIEGO RODRIGUES DIASInteressado:
17/09/2020 11:01Data:

DESPACHO

RESTITUA-SE ao GRHS/SESP para análise e manifestação.
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GRUPO DE REC.HUMANOS SETORIAL

Protocolo: 16.673.018-0

Assunto: Solicitação para mudança de Escala de Serviço atual, para
24x72
DIEGO RODRIGUES DIASInteressado:
23/09/2020 16:55Data:

DESPACHO

Ao DEP/DIJUR,
Atendendo ao pedido, restituímos o presente protocolado.
Atenciosamente,
GRHS/SESP
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

1 
 

DESPACHO N.º 189/2020 
 

Protocolo n.º 16.673.018-0 

Assunto: Escala de Trabalho - Agentes Penitenciários (SOE) 
 
I - Trata-se de retorno do protocolado envolvendo a solicitação de alteração da escala 
dos Agentes Penitenciários que atuam em serviços especial no Departamento 
Penitenciário do Estado do Paraná. 
 
Preliminarmente cumpre destacar que a alteração da escala de todos os agentes 
aguarda a regulamentação da Polícia Penal, conforme previsto no Protocolo n.º 
11.272.960-7. 
 
Levando em consideração a informação apresentada pelo SESP/GRHS, esta Assessoria 
passou a analisar atentamente a disposição da escala 24x72, bem como a possibilidade 
de que o ato seja realizado por Resolução Secretarial, ao invés do que foi proposto no 
presente protocolado. 
 
Assim, o presente despacho conterá a (I) a análise do ato normativo necessário, (II) 
carga-horária da atual escalada dos agentes penitenciários e (III) a escala 24x72 
solicitada. 
 
II - Do Ato Normativo Necessário 
 
O Decreto n.º 8.572/2010 prevê: 
 

“Art. 1º. O regime de trabalho para os ocupantes do cargo de Agente Penitenciário, de 
que trata o inciso I do art. 4º do Decreto nº 2.471, de 14 de janeiro de 2004, passa a ser 
de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso, alternadas com 12 horas de 
trabalho, por 60 horas de descanso e compensação de 24 horas mensais, para 
adequação de 40 horas semanais de trabalho.  
Art. 2º. Nas unidades prisionais que, por suas características operacionais, 
peculiaridades das atividades laborais, necessidades excepcionais ou motivos de força 
maior, demandarem tratamento especial, poderá ser implementada escala 
diferenciada, com análise e normatização do Departamento Penitenciário e 
autorização do Titular da SEJU.” 

 
No caso do presente protocolado o objetivo da mudança da escala diz respeito 
exclusivamente ao Setores da Divisão de Segurança e Grupos de Apoio Operacionais 
(SOE, SEP, SSE e GSI), conforme já analisado. 
 
Estes setores, pela natureza de suas funções, possuem características operacionais 
distintas, bem como atuação peculiar em setores de extrema importância para a 
segurança de estabelecimentos penais. 
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Assim, em que pese outrora tenha sido consignada a necessidade de DECRETO 
GOVERNAMENTAL, tem-se que por força do contido no Artigo 2º do Decreto n.º 
8.572/2010, basta AUTORIZAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da 
Segurança Pública para posterior publicação de ato normativo pelo DEPEN. 
 
III - Da Atual Escala prevista no Decreto n.º 8.572/2010 
 
Além do ponto de vista operacional já descrito no presente protocolado, tem-se que a 
atual escala dos Agentes Penitenciários não cumpre com o previsto na legislação 
estadual, notadamente porque, após análise anual (anexo I), faltam 183 (cento e 
oitenta e três) horas anuais por servidor neste ano de 2020: 

 

MÊS TOTAL DE 

HORAS 

JANEIRO 173h 

FEVEREIRO 139h 

MARÇO 173h 

ABRIL 156h 

MAIO 163h 

JUNHO 156h 

JULHO 156h 

AGOSTO 168h 

SETEMBRO 156h 

OUTUBRO 156h 

NOVEMBRO 156h 

DEZEMBRO 156h 

TOTAL 1.908h 

 

TOTAL DE SEMANAS NO ANO 53 SEMANAS + 2 DIAS 

TOTAL DE HORAS ESPERADAS 

52SEMANAS*40 + 11H (2 dias) 

2.080h + 11h 

TOTAL DE HORAS CUMPRIDAS 

EM 2020 

1.908h 

  

DIFERENÇA NO ANO -183h/SERVIDOR 

 
Esta situação em setores operacionais como o SOE, SSE, GSI e SEP prejudica 
sobremaneira as atividades do Departamento Penitenciário, já que da atual maneira é 
imprescindível a existência de 06 (seis) equipes e, ainda, durante à noite, quando é de 
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extrema importância o reforço da segurança, somente metade dos servidores estão 
em atividade. 
 
Assim, conclui-se que a atual escala é prejudicial ao exercício das atividades 
operacionais realizadas pelos grupos especializados do Departamento Penitenciário. 
 
IV - Da Escala 24x72 
 
A escala 24x72 é adotada pela maioria dos Estados e se mostra a mais adequada para 
toda a categoria, conforme nota técnica do Departamento Penitenciário Nacional: 
 

 

 
 

Em uma análise igualmente ANUAL da escala 24x72 tem-se que há uma sobra 

de horas, a qual é compensada caso se permita ao servidor UMA FOLGA a cada 

02 (dois) meses (bimestral), observada a necessidade da administração pública1. 
 
Isto se dá porque a escala 24x72 apresenta um acréscimo anual de trabalho anual de 
144 (cento e quarenta e quatro) horas, ou seja, 06 (seis) plantões de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 

                                                      
1
 ANEXO II 
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Com a referida escala há necessidade de somente 04 (quatro) equipes e o acréscimo 
decorrente do efetivo cumprimento da carga horária prevista na legislação contribui 
para o aumento do efetivo empregado diariamente. 
 
Assim, o objetivo do Departamento Penitenciário é que se obtenha AUTORIZAÇÃO 
SECRETARIAL para que os setores operacionais (SOE, SEP, SSE e GSI), em virtude da 
peculiaridade de suas atividades, nos termos do artigo 2º do Decreto n.º 8.572/2010, 
exerça escala na seguinte proporção: 
 

- 24 horas de trabalho x 72 horas de descanso; 
- 01 (uma) folga bimestral para adequação da carga horária. 

 
Curitiba, 1º de outubro de 2020. 
 

 
Renan Barbosa Lopes Ferreira 

Assessoria - DEPEN 
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