
 
 
 
 
 
 

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

 

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

PORTARIA 065/2021 

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: 

A Portaria Interministerial de número 4.226 e seu Anexo Único, de 31 de dezembro de 2010, 
que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública; 

A Lei Federal de número 13.060, de 22 de dezembro de 2014, que disciplina o uso dos 
instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o 
território nacional; 

O Decreto Estadual de número 1238, de 04 de maio de 2015, que promove o 
aprimoramento, normatização e padronização no uso de instrumentos de menor potencial 
ofensivo pelos operadores de segurança pública no âmbito do Estado do Paraná; 

As atribuições funcionais de ordem da Direção do Departamento Penitenciário do Estado e 
seu Regimento Interno, e 

A necessidade de aperfeiçoamento do serviço penal e elevação das técnicas de segurança 
com primazia pela dignidade da pessoa humana, 

RESOLVE: 

Art. 1º – INSTITUIR no âmbito do Departamento Penitenciário – DEPEN, o GRUPO DE 
SEGURANÇA INTERNA, a fim de compor o corpo de segurança das unidades penais do 
Estado, doravante denominado simplesmente “GSI”. 

§1º. A fim de desempenhar suas atribuições dentro dos critérios da legalidade, necessidade, 
razoabilidade e proporcionalidade, os membros do “GSI” ficarão subordinados ao nível 
hierárquico presente: 

I – nível de Direção da Unidade Penal no qual se encontram com regular lotação;  

II – nível de Assessoria de Segurança do Departamento Penitenciário, que autorizada pela 
Direção DEPEN, poderá designar o cumprimento de atribuições específicas e de interesse 
da Administração Pública, no âmbito do sistema prisional do Estado do Paraná. 

§2º O “GSI” será integrado por Agentes Penitenciários, servidores do Estado do Paraná, e 
formação continuada em Cursos de Formação voltados para atender exigências inerentes 
às responsabilidades institucionais do grupamento. 

§3º Em caráter excepcional e de necessidade de segurança, sob avaliação dos gestores 
prisionais e ouvida a Coordenação Regional respectiva, poderá ser convocado servidor 
atuante junto ao sistema penal que tenha sido aprovado em processo seletivo simplificado e 
que, nos cursos de formação ofertados pelos órgãos oficiais do Departamento Penitenciário 
ou demais forças de segurança integrantes do quadro da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Paraná, tenham apresentado aproveitamento e capacitação 
profissional adequada às exigências de formação do Grupo de Segurança interna, 
referenciada por seu comando imediato. 

Art. 2º Ao “GSI” compete: 
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I – a coordenação e apoio às movimentações penais de ordem dos trabalhos internos das 
unidades prisionais;  

II – a observância das solicitações da equipe gestora do estabelecimento penal de lotação, a 
fim de ampliar a segurança de procedimentos de rotina penal, mediante o uso de técnicas 
não letais e utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo; 

III – a observância das solicitações da Assessoria de Segurança Penitenciária DEPEN, 
sempre no interesse da Administração Prisional e elevação dos níveis de segurança dos 
estabelecimentos prisionais do Estado, podendo ser designado o cumprimento de tarefas e 
missões específicas, em caráter temporário e de justificada necessidade, além da sua 
regional de lotação administrativo-operacional;  

IV – quando requerida e de justificada necessidade, requisitada pelo superior hierárquico, 
sendo ausente a seção “SEP/DOS” na regional de lotação ou por solicitação da mesma, a 
fim de compor equipe de deslocamento e elevar nível de segurança do procedimento, 
satisfeitas as exigências de capacitação profissional, realizar escolta judicial, transferências 
entre estabelecimentos penais, condução de presos que necessitem de assistência de 
serviços relacionados à saúde, outras demandas que importem condução de custodiados do 
sistema prisional;  

V – nos termos de legislação específica, zelar pela técnica, manejo e adequada utilização de 
equipamento institucional antimotim, primando pela ordem e estabilidade de procedimentos 
internos dos estabelecimentos prisionais, produzindo relatórios de ocorrências aos 
superiores hierárquicos;  

VI – quando requisitado pela chefia administrativa imediata, apoiar ações de segurança do 
setor de operações especiais “SOE/DOS” junto ao estabelecimento penal de lotação, no 
interesse da elevação de segurança do procedimento institucional; 

VII – participar dos cursos de aperfeiçoamento operacional ofertados pela Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário – ESPEN; 

VIII – participar dos cursos de aperfeiçoamento operacional ofertados aos membros da 
Divisão de Operações de Segurança e suas seções subordinadas, com o escopo de 
atualização profissional, técnicas na operação de armamentos e equipamentos antimotim, 
primeira intervenção em crises, isolamento de áreas de conflito e estabelecimento de pontos 
críticos, segurança interna de unidades prisionais, força complementar de segurança contra 
ações externas;  

IX – Em casos emergenciais, atender convocações de segurança da Coordenação Regional 
para imediato reforço do estabelecimento penal de sua regional de lotação que apresentem 
alertas de segurança,ameaça de crise, crise instituída, necessidade de apoio institucional 
pós-evento crítico; 

X – atender convocações para acompanhamento institucional de presos submetidos a 
procedimentos médicos que demandem internamento em unidades hospitalares de sua 
lotação, observada justificada impossibilidade do servidor plantonista do estabelecimento 
prisional demandante e sempre mediante autorização do superior imediato; 

XI – apoiar as inclusões de presos junto aos estabelecimentos penais de sua lotação; 
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XII – respeitada a técnica operacional, lisura procedimental, legalidade de atos, 
proporcionalidade de ações, resposta escalonada, exercer a contenção de presos autores 
e/ou partícipes de eventos atentatórios à estabilidade prisional, visando o restabelecimento 
da ordem, preservação de vidas, contenção de crises, pronta-resposta ao(s) CEC(s); 

XIII – atuar sob as diretrizes da prevalência dos Direitos Humanos e Dignidade da Pessoa 
Privada de Liberdade, informando aos superiores hierárquicos sobre irregularidades 
constatadas no exercício de suas atribuições junto aos estabelecimentos prisionais.   

Art. 3º Os membros integrantes do “GSI” usarão uniforme institucional, padronizados pela 
Norma Geral de Ação – NGA.  

Art. 4º O ingresso no “GSI” obedecerá a processo interno de seleção, com abrangência e 
capacitação para o exercício de suas atribuições funcionais, definidos em atos de 
competência do Departamento Penitenciário do Estado, que estabelecerá requisitos 
necessários para a composição do grupamento operacional, ouvida a Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento Penitenciário. 

Art. 5º Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo participarão de 
capacitação profissional ofertada pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
Penitenciário, em conjunto com a Divisão de Operações e Serviços do Departamento, 
devendo o candidato cursista apresentar aproveitamento mínimo, especialmente nos 
quesitos capacidade técnico-operacional e assimilação de conteúdo programático.  

Art. 6º O afastamento ou desligamento de membro do “GSI” pode acontecer a qualquer 
tempo, por indicação dos distintos níveis hierárquicos, cumulativamente ou não, sempre no 
interesse da Administração Prisional, necessidade do serviço público, recomposição de 
equipes de segurança, recondução para estabelecimentos prisionais, indicação para 
funções específicas em unidades ou seções penais.  

Parágrafo único. A participação na condição de membro do “GSI” não afasta a imediata 
designação do superior hierárquico para o retorno ao exercício de outras atribuições de 
ordem do Agente Penitenciário do sistema prisional estadual, admitindo o retorno ao 
grupamento por nova designação funcional, aprovada pelo superior imediato, ouvida a 
Coordenação Regional respectiva. 

Art. 7º Fica vedado ao servidor contratado por meio de processo seletivo simplificado e 
integrante “GSI”, o uso, em serviço, de armamento letal e realização de escolta externa, 
podendo, porém, acompanhar Policiais Civis, Militares ou Agentes Penitenciários durante 
escolta por eles realizadas. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 23 de junho de 2021. 

 

Francisco Caricati, 

Diretor do DEPEN. 
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