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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2020 

 

 

 

MPPR  0090.20.000179-1 

Assunto: CARCERAGEM – COVID-19 

Interessado: CONSELHO DA COMUNIDADE DE MATINHOS 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu 

órgão de execução, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 127, 

caput, e artigo 129, incisos II e III, ambos da Constituição Federal; artigo 120, incisos II e 

III, da Constituição do Estado do Paraná; artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 

8.625/1993; e artigo 58, incisos VII e XII, da Lei Complementar Estadual n.º 85/1999. 

 

CONSIDERANDO a instauração, neste órgão do Ministério Público, do 

Procedimento Administrativo n.º MPPR nº 0090.20.000179-1, para acompanhar e 

fiscalizar, de forma continuada, o combate a pandemia de COVID-19 na carceragem da 

Delegacia Cidadã de Matinhos. 

 

CONSIDERANDO que a SESP editou a Res. 64/2020 (art. 37) 

determinando a suspensão pelo prazo de 15 dias de visitas sociais e entrega de sacolas 

em penitenciárias e cadeias públicas, estendendo a mesma disposição na Portaria 

04/2020-DPC para presos em carceragens (art. 11, caput, e §1º); 
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CONSIDERANDO que parte das sacolas entregues pelos familiares são 

de produtos de higienização, imprescindíveis para o controle da pandemia, sobretudo no 

cenário de aglomeração imposto pelo encarceramento; 

 

CONSIDERANDO que a Recomendação 62/2020-CNJ, no art. 9º, ao 

referir ao plano de contingência estadual, recomendou observação de medidas 

preventivas de higiene, tais como aumento da frequência de limpeza de todos os 

espaços de circulação e permanência de pessoas custodiadas, com atenção especial, 

por exemplo, à instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação; 

 

CONSIDERANDO que a Recomendação 62/2020-CNJ, no art. 13, 

recomendou que seja priorizada a destinação de penas pecuniárias para aquisição 

de equipamentos de limpeza, proteção e saúde necessários à implementação das 

ações preventivas; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Judiciário nº 173/2020-D.M., art. 1º, §2º, 

ressalva de suas disposições as verbas utilizadas para a manutenção de projetos 

essenciais em andamento que digam respeito ao sistema carcerário; 

 

 

Expede a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA, a fim de que o 

Presidente do Conselho da Comunidade de Matinhos, observe o seguinte: 

 

 

I – proceda o levantamento junto ao DEPEN da necessidade de produtos 

de limpeza e higiene na carceragem da Delegacia Cidadã de Matinhos; 

 

II – encaminhe ao Juízo competente solicitação, em caráter excepcional, 

de que verbas sejam destinadas às necessidades próprias do momento da 

pandemia. 
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Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação da 

autoridade destinatária quanto às medidas adotadas para cumprir esta Recomendação 

Administrativa, a partir do seu recebimento, devendo a resposta estar instruída com a 

correspondente comprovação documental. 

 

À Secretaria para observância do art. 112 do Ato Conjunto nº 001/2019-

PGJ/CGMP. 

 

 

   Matinhos, 23 de março de 2020. 

 

 

 

 CAROLINA DIAS AIDAR DE OLIVEIRA 

Promotora de Justiça 

 

 

 

TANIA REGINA PINHO DE ARAUJO ABREU 

Promotora Substituta 

 


