
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – DEPEN/PR 

 

Rodovia BR 116, 3312, Bacacheri – 82600-730 – Curitiba – PR 

PORTARIA N° 072/2021 

O DIRETOR do DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – DEPEN/PR, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 4º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 233, de 12 de 
agosto de 2016, e CONSIDERANDO: 

O Decreto Estadual nº 10.902/2014, que regulamenta a inclusão de presos de carceragens 
policiais, para unidades do Sistema Penal e transferências destes entre os estabelecimentos 
penais; 

A Resolução nº 128/2019-SESP/PR, que dispõe sobre a movimentação de preso, provisório 
ou condenado, no Estado do Paraná, bem como a administração do Sistema Penitenciário; 

O Decreto Estadual nº 4.230/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – 
COVID-19; 

A Resolução nº 064/2020-SESP/PR, que regulamenta o Decreto Estadual nº 4.320/2020, 
acerca da prevenção à disseminação do COVID-19 na Secretaria de Estado da Segurança 
Pública; 

A Portaria nº 135/2020 - Ministério da Justiça e Segurança Pública, que Estabelece padrões 
mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando a prevenção da 
disseminação do COVID-19, e 

A Portaria Interministerial nº 07/2020- Departamento Penitenciário Nacional, que dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. 

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos 
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo 
novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; 

A Recomendação nº 14/2021 - Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a priorização 
da Vacinação dos Servidores do Sistema Prisional e Pessoas Privadas de Liberdade no 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a COVID-19. 

RESOLVE: 

Art. 1º. AUTORIZAR a retomada das transferências interestaduais, em conformidade com a 
Portaria 071/2019/DEPEN-PR e nos termos desta. 

§ 1º. O fluxo de transferências interestaduais de pessoas privadas de liberdade impacta no 
risco de disseminação da COVID-19 e novas variantes entre diferentes regiões, sendo 
necessária a adoção de medidas de contenção da transmissão da doença, sendo assim as 
transferências interestaduais estão condicionadas a apresentação, prévia do resultado do 
teste RT PCR negativo ou não reagente para COVID-19, realizado com, no máximo, 72 
horas antes da transferência. 

§ 2º. Observados os protocolos de saúde e segurança epidemiológica, no atual cenário de 
grande complexidade sanitária, a vacinação contra a COVID-19 é reconhecida como uma 
solução em potencial para o controle da pandemia, ficando condicionada a transferência 
interestadual de privados de liberdade, mediante a apresentação do comprovante de 
imunização contra a COVID-19, que constem todas as informações necessárias (tipo da 
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vacina, data de aplicação da vacina, lote completo, fabricante e assinatura do responsável 
pela aplicação). Ainda é preciso comprovar que a aplicação da segunda dose ou da dose 
única da vacina contra a COVID-19 tenha ocorrido ao menos 14 dias antes da transferência. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor a partir da assinatura. 

 

Curitiba, 16 de julho de 2021. 

 

Francisco Caricati, 

Diretor do DEPEN. 
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