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Protocolo: 18.256.002-2

SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOSInteressado:

Solicitação
Retorno de Visitas

2
2

Inserido ao protocolo 18.256.002-2 por: Ricardo de Caravalho Miranda em: 28/10/2021 13:49.



 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Francisco Caricati 
Diretor do Departamento de Polícia Penal do Paraná 
Curitiba – Paraná 
 

 

 

 

 

 

O SINDARSPEN – Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, entidade 

sindical representativa dos direitos e interesses dos Agentes Penitenciários deste 

Estado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente as 

conferidas pela Constituição Federal, artigo 8º, III, vem, diante de Vossa Excelência, 

expor, para depois requerer o que segue: 

No dia 21 de outubro de 2021, foi publicada portaria de número 101/2021 de 

autoria do Departamento Penitenciário do Paraná (recentemente transformado em 

Departamento de Polícia Penal do Paraná - DEPPEN), ao qual regulamenta o retorno 

das visitas nas unidades prisionais do Estado do Paraná em caráter experimental, 

dando também outros provimentos para o ingresso dos visitantes nas unidades. 

Nos causa enorme preocupação o retorno das visitas neste momento, uma 

vez que nos últimos anos o DEPPEN assumiu aproximadamente 10 mil presos, 

passando então de 20 mil presos para mais de 30 mil presos. Além disso, o DEPPEN 

está presente em mais de 150 municípios quando se leva em consideração as 

Cadeias Públicas. 

Curitiba, 28 de outubro de 2021. 

OFÍCIO Nº 484/2021 
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Além desse aumento exponencial de números de presos e de locais onde o 

DEPPEN se faz presente, também se faz necessário levar em consideração a 

defasagem de servidores, que é de aproximadamente 6400 policiais penais. Há 

atualmente 2700 policiais penais em atividade no Estado do Paraná. 

Outro fato importante que deve ser considerado é que ainda não há o fim da 

pandemia por Covid 19, e medidas sanitárias de distanciamento social, uso de 

mascará e álcool em gel, bem como aferição de temperaturas devem continuar sendo 

respeitadas. 

Diante dos fatos acima elencados, bem como da publicação da portaria que 

regulamenta o retorno das visitas, algumas dúvidas surgiram por parte deste sindicato 

e da categoria ao qual se faz representada por esta instituição. 

Sendo assim, seguem os questionamentos: 

ITEM 1 – Não há efetivo suficiente para as movimentações atuais nas 

unidades prisionais. Conforme relatado acima, só há 2700 policiais penais em 

atividades no Paraná, e uma defasagem de aproximadamente 6400 policias penais. 

Também é sabido que vários servidores foram retirados do interior das unidades, e 

com isso, faltam pessoas para garantir todas as movimentações.  

Com o retorno da visita, serão necessários a escala de policiais penais em 

postos como o de geral em visitas, portões de pátio de acesso pelos presos ao pátio 

de visita, portões de acesso pelas visitas ao pátio de visita, dentre outros postos 

inerentes a individualidade de cada unidade prisional.  

Como o Depen pretende resolver a falta de efetivos, para poder assim, 

garantir a entrada de visitantes nas unidades prisionais com segurança? 
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ITEM 2 – Vários prédios públicos, além de casas de eventos e bares estão 

trabalhando com capacidade reduzidas justamente para evitar aglomeração de 

pessoas e o contágio por Covid 19.  

Algumas unidades estão com lotação muito acima do que originalmente foram 

projetadas, e com isso, já há uma aglomeração natural de pessoas, como é o caso da 

Penitenciária Central do Estado – Unidade de Segurança/PCE-US, que atualmente 

conta com mais de 1700 presos. Cabe constar também que algumas unidades têm 

pátios menores e outras pátios maiores. 

Sendo assim, é necessário estudo técnico sob as condições de cada unidade 

antes de qualquer liberação de visitas para ingresso nas unidades prisionais, que 

logicamente deve ser subsidiado pelo próprio DEPPEN, uma vez que diretores e 

funcionários das unidades não têm competência para tal. 

Foi realizado estudo prévio pelo Departamento de Polícia Penal para saber 

qual a capacidade segura para cada pátio de sol?  

 Qual será o número de presos permitidos por pátio de visitas? Há garantia do 

distanciamento mínimo necessário para não transmissão da Covid 19 durante a troca 

dos grupos? 

ITEM 3 – Alguns filiados procuraram o sindicato para informar que mascaras 

e álcool em gel não estão sendo disponibilizados em número e quantidades 

suficientes para a realização dos serviços, além do que, diversos aferidores de 

temperaturas digitais encontram-se inutilizados por diversos fatores. 

Há previsão do DEPPEN disponibilizar tais equipamentos antes do retorno 

das visitas? 

5
3

Inserido ao protocolo 18.256.002-2 por: Ricardo de Caravalho Miranda em: 28/10/2021 13:49.



 

ITEM 4 – Solicitamos que a entrega de sacolas permaneça por sedex, para 

poder assim, evitar a aglomeração desnecessária de pessoas nas portarias das 

unidades prisionais do Estado. 

Por fim, cabe ressaltar que durante o período da pandemia já tivemos 

diversos problemas, inclusive que resultaram em morte de presos e profissionais do 

DEPPEN, sendo assim, é de extrema necessidade que antes da liberação de visitas, 

todas as medidas de segurança cientificamente comprovadas sejam efetivamente 

aplicadas pelo Departamento e pelo Governo do Estado do Paraná. 

 

Certo de vossa deferência reitero meus votos de estima e apreço. 

 

 

RICARDO DE CARVALHO MIRANDA 

Presidente do SINDARSPEN 
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