CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL

“Há uma coisa ainda pior do que a
infâmia das cadeias; é não mais lhe sentir o peso”.
Gérard Bauér (1888-1967), editor do
jornal Le Figaro

Recomendação 01/2018 de 01 de fevereiro de 2018

O

CONSELHO

DA

COMUNIDADE

DA

COMARCA

DA

REGIÃO

METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL,
constituído com base no Art. 81 da Lei de Execução Penal (7.210/1984) e na Resolução
09/2010 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), pela sua
presidente, Isabel Kugler Mendes, OAB PR 7631, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, com especial fundamento na participação cidadã da nossa Carta Magna
e na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), e:

CONSIDERANDO que o CONSELHO DA COMUNIDADE
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO
DA EXECUÇÃO PENAL é definido pelo art. 61 da Lei de Execução Penal
(7.210/1984) como órgão ou parte da execução penal, isto é, responsável pela

fiscalização dos dispositivos da Lei de Execução Penal (7.210/1984) em consonância
com atores regionais;

CONSIDERANDO que é de incumbência do CONSELHO
DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL a inspeção mensal de 11 (onze)
unidades penitenciárias do Paraná e 8 (oito) delegacias de Polícia Civil com
carceragens, nos termos do art. 81 da Lei de Execução Penal (7.210/1984), com intuito
de entrevistar presos, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos, fiscalizar
a execução da pena e de direitos humanos no cárcere, representar junto às autoridades
competentes e externar o posicionamento dos presos;

CONSIDERANDO que o Estatuto Social do CONSELHO DA
COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL dispõe que são atividades da
entidade fomentar a criação de programas, projetos e serviços voltados especificamente
aos presos, cumpridores de penas e medidas alternativas e egressos, além de incentivar a
formulação de políticas públicas para o cárcere;

CONSIDERANDO que a Resolução 09/2010 do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) aduz que os Conselhos da
Comunidade têm acesso irrestrito a todas as dependências das unidades prisionais e de
detenção, bem como a todas as pessoas presas e funcionários, e que as administrações
têm a responsabilidade de prestar informações sobre os estabelecimentos, os recursos,
os procedimentos, os funcionários, os presos, as atividades e os históricos dos
acontecimentos mais recentes;

CONSIDERANDO que a Resolução 01/2013 do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) afirma que a utilização de
instrumentos de registro audiovisual e fotográfico é imprescindível para a realização de
inspeções, fiscalizações e visitas dos estabelecimentos penais por parte dos órgãos da
execução penal, bem como por outras entidades, estatais ou da sociedade civil, que
tenham por função a fiscalização do sistema penitenciário e a defesa dos direitos
humanos;

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa Conjunta
01/2014 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e da Corregedoria-Geral da Justiça,
no art. 4º, declara que é de responsabilidade dos Conselhos da Comunidade colaborar
com os órgãos de Estado e do Judiciário encarregados da formulação e execução da
política penitenciária;

CONSIDERANDO a importância e o protagonismo dos
Conselhos da Comunidade para promover a participação da sociedade na execução
penal, vez que a Lei de Execução Penal (7.210/1984) afirma que a assistência ao preso e
ao internado é dever do Estado, com objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade;

CONSIDERANDO que as Regras de Mandela (Regras
Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos) indicam que todos os presos
devem ser tratados com respeito, devido a seu valor e dignidade inerentes ao ser
humano, e que nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções
cruéis, desumanos ou degradantes e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes
justificáveis em qualquer circunstância, e que o regime prisional deve procurar
minimizar as diferenças entre a vida no cárcere e aquela em liberdade;

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem
como valor fundamental e insubstituível a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso
III) e que a promoção desse direito e dos demais direitos fundamentais têm respaldo na
Carta Magna e leis complementares;

CONSIDERANDO que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) afirma que ninguém pode ser submetido à tortura e nem a tratamento
ou castigo cruel, desumano ou degradante;

CONSIDERANDO

que

a

Constituição

Federal

(1988)

estabelece a igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza (artigo 5º), bem
como os objetivos fundamentais da República de construir uma sociedade livre, justa e
solidária (artigo 3º, inciso I), erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, inciso III) e de promover o bem de
todos, sem preconceito de sexo, origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação (artigo 3º, inciso IV);

CONSIDERANDO

que

o

Brasil

tem

726.712

presos

(Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 2017, do Ministério da Justiça)
e o Paraná tem entre 33.000 e 51.700 (dados divergentes entre a Secretaria de Segurança
Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná e do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias 2017), com pelo menos 9.826 encarcerados em
unidades da Polícia Civil, e que a representação diplomática brasileira assumiu na
Revisão Periódica Universal (RPU) da Organização das Nações Unidades (ONU) o
compromisso de reduzir em até 10% a sua população carcerária até o final de 2019;

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Segurança Pública
(2017) promete a modernização do sistema penitenciário, a análise da situação de presos
provisórios e um mutirão de execução da pena;

CONSIDERANDO que o projeto Cidadania nos Presídios,
iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo reconhecimento e pela
valorização de direitos, implementado em 2016 no Paraná pelo Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de
Medidas Socioeducativas do Paraná (GMF-PR), visa eliminar a atipicidade do cárcere;

CONSIDERANDO que o projeto de Capacidade Prisional
Taxativa (numerus clausus) desenvolvido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Paraná
(GMF-PR) objetiva que todas as vagas são individualizadas e que nenhuma prisão
poderá ser apreciada sem informações concernentes sobre a disponibilidade da vaga;

CONSIDERANDO

os

termos

do

MEMORANDO

DE

ENTENDIMENTO assinado entre a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o
Governo do Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná, o Ministério Público do
Paraná, a Defensoria Pública do Paraná e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional
Paraná, visando ao desenvolvimento, à implantação, ao aprimoramento, ao
monitoramento e à avaliação de projetos, programas e atividades que resultem em uma
melhor distribuição da justiça penal, de infância e juventude, de execução penal e de
medidas socioeducativas, como também o adequado funcionamento das estruturas e
atividades concernentes ao funcionamento do sistema penitenciário e de cumprimento
de medidas socioeducativas;

CONSIDERANDO a decisão prolatada em sede de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), impondo ao Estado o dever de indenizar o
preso submetido a condições de encarceramento degradantes (RE nº 580.252/MS),
ocasião em que se firmou a tese de que é "dever do Estado, imposto pelo sistema
normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no
ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo
6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais,
comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das
condições legais de encarceramento";

CONSIDERANDO o declarado ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIONAL NO SISTEMA CARCERÁRIO (APPF 347), em que o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que se está diante de violações
generalizadas, contínuas e sistemáticas de direitos fundamentais, e que a forte violação
dos direitos fundamentais dos presos repercute além das respectivas situações subjetivas
e produz mais violência contra a própria sociedade;

CONSIDERANDO o voto do ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 347 MC/DF, ocasião em que proferiu o
seguinte raciocínio: “Quando o Estado atrai para si a persecução penal e, por
conseguinte, a aplicação da pena visando à ressocialização do condenado, atrai,
conjuntamente, a responsabilidade de efetivamente resguardar a plenitude da
dignidade daquele condenado sob sua tutela. A pena não pode se revelar como
gravame a extirpar a condição humana daquele que a cumpre. Deve funcionar sim
como fator de reinserção do transgressor da ordem jurídica, para que reassuma seu
papel de cidadão integrado à sociedade que lhe cerca”;

CONSIDERANDO que o Relatório Sobre os Direitos Humanos
de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, desenvolvido pela Organização dos
Estados Americanos (OEA), de 2011, recomenda a “promoção de uma política de
prevenção geral dos atos de tortura e crueldade, e contra tratamentos desumanos e
degradantes”;

CONSIDERANDO que apenas 15% dos presos do Paraná
contam com assistência jurídica e que a Defensoria Pública trabalha com efetivo
reduzido, de maneira que os encarcerados precisam se agarrar aos mutirões carcerários
do Tribunal de Justiça para lutar por seus direitos;

CONSIDERANDO a Carta de Curitiba, documento oficial do
VI Encontro dos Conselhos da Comunidade do Paraná, que dispõe que a FECCOMPAR
(Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná) e os Conselhos da
Comunidade consideram precárias as condições de trabalho dos agentes penitenciários e
demais funcionários dos estabelecimentos prisionais, e que se irmanam na sua luta por
melhores condições de vida, a fim de que a execução penal se reflita mais humana;

CONSIDERANDO que a Constituição Brasileira (1988) afirma
que é dever da Polícia Civil investigar infrações penais e não custodiar presos;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 11.016/2014, de
13/05/2014, que trata da transferência de presos das carceragens de Distritos Policiais e
Delegacias Especializadas da Capital e de Delegacias de Polícia da Região
Metropolitana para o Sistema Penal do Paraná, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos
da edição do texto;

CONSIDERANDO o nível de confiança atribuído ao
CONSELHO

DA

COMUNIDADE

DA

COMARCA

DA

REGIÃO

METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL pelos
internos dos regimes fechado e semiaberto, e ainda egressos e familiares, com intuito de
denunciar os seus problemas e alertar as autoridades;

Expede-se a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Governo do
Estado do Paraná, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e ao Ministério da Justiça em atendimento as normas constitucionais,
infraconstitucionais e internacionais pertinentes:

1. Que o Governo do Estado do Paraná revogue a decisão de
instalar 57 celas modulares ao custo total de R$ 8 milhões para abrir 684 vagas no
sistema penitenciário, vez que tais celas não passam de eufemismo para contêineres e
que tal situação se assemelha a um depósito absurdo de pessoas, o que impossibilita
qualquer tratamento penal mínimo (educação, trabalho e pátios de sol), ainda que a lei
exija tratamento penal máximo¹ (Art. 10 da lei 7210/1984);

______________________________________________________________________
¹ Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência
em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.
Art. 11. A assistência será:
I - material;
II - à saúde;
III -jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI - religiosa.

2. Que o Governo do Estado do Paraná e a Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná (Sesp) executem
as obras de ampliação e construção de novas unidades, em cronograma desde 2011, a
fim de retirar DEFINITIVAMENTE os presos das carceragens das delegacias, vez que
tal mácula afronta as disposições constitucionais;

3. Que o governador do Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, assine um decreto proibindo o uso de contêineres
para contenção de presos, visto que tal medida afronta a Constituição Brasileira;

4. Que os termos desse decreto incluam a destruição das celas
modulares – contêineres – da Casa de Custódia de Piraquara (CCP), no complexo
prisional daquela cidade, na região metropolitana de Curitiba, vez que as estruturas
abrigam mais do que os 12 presos por cela do projeto original e são totalmente
precárias;

5. Que o Estado do Paraná respeite os termos do
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO assinado com a Organização dos Estados
Americanos (OEA) com intuito de melhorar a justiça e a execução penal;

6. Que o Governo do Estado do Paraná dê melhores condições
de trabalho para os servidores do sistema penitenciário, vez que eles estão trabalhando
em unidades superlotadas com pouco efetivo, e que tal situação contraria a Resolução
01/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que
determina ao Departamento Penitenciário Nacional que, na análise dos projetos
apresentados pelos Estados para construção de estabelecimentos penais destinados a

presos provisórios e em regime fechado, exija a proporção mínima de 5 (cinco) presos
por agente penitenciário;

7. Que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná replique o
projeto da Capacidade Prisional Taxativa (numerus clausus) em todas as comarcas do
Estado, vez que tal iniciativa impõe um limite físico sobre a ocupação do espaço, em
respeito à Constituição Brasileira (1988), e que esse limite seja embasado nos termos da
proposição original do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e
do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Paraná (GMF-PR), a fim de
garantir o caráter apenas transitório da carceragem;

8. Que o presidente da República Federativa do Brasil, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, proíba o uso de contêineres para contenção de
presos em território nacional, visto que tal medida afronta a Constituição Brasileira
(1988);

9. Que o Ministério da Justiça regulamente junto aos governos
estaduais e aos Tribunais de Justiça estaduais a execução de medidas alternativas à pena
de prisão, em consonância com o caráter excepcional dessa decisão, vez que tal medida
ajudaria a conter o descontrole sobre o sistema penitenciário, diminuiria o número de
presos provisórios e proporia sanções mais precisas para punir infrações penais;

10. Que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da
Justiça disponibilizem em tempo real, na internet, a partir do Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0), o número atualizado de presos, vagas e
unidades prisionais dos estados, para consulta de qualquer cidadão, com intuito de
proteger o princípio constitucional da transparência;

11. Que os órgãos responsáveis pelas escoltas de presos
respeitem a Súmula Vinculante n° 11, do Supremo Tribunal Federal (STF), que orienta
a utilização de algemas para transporte de custodiados, sob pena de responsabilidade
disciplinar;

O

CONSELHO

DA

COMUNIDADE

DA

COMARCA

DA

REGIÃO

METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
também retira o caráter sigiloso das imagens das inspeções realizadas nos últimos anos
na Casa de Custódia de Piraquara (CCP), onde há pelo menos 80 celas modulares, para
reflexão acerca do uso dos contêineres:

Com votos de que o CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL possa ajudar a formular políticas públicas penitenciárias, em consonância com
a razão de sua existência.

Curitiba, 01 de fevereiro de 2018.

Isabel Kugler Mendes
Presidente do CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
OAB PR 7631

______________________________________________________________________

