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

“Em nome de interesses pessoais,
muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem
para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime”.
Hannah Arendt

Relatório 02/2018 de 12 de março 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 (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

os

princípios

da

inalienabilidade,

indivisibilidade e interdependência dos direitos, sem qualquer hierarquização, na
concepção jusnaturalista da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948);

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 manifestações da Associação de Delegados
de Polícia do Estado do Paraná (Adepol), Sindicato das Classes Policiais Civis do
Estado do Paraná (Sinclapol) e Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná
(Sindarspen) em defesa dos direitos inerentes dos profissionais que estão na linha de
frente das delegacias, das carceragens e das penitenciárias;

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;

REPORTA a situação alarmante de violações de direitos fundamentais na Central de
Flagrantes, situado à Rua André de Barros, 671, Centro, Curitiba, PR, 80010-080,
constatada por este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL e pela COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARANÁ entre os dias 5 e 7 de março de
2018, com repercussão na semana seguinte, com especial fundamento no princípio da
higidez do serviço público:

1.

Este

CONSELHO

DA

COMUNIDADE

DA

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA

EXECUÇÃO PENAL, presidido pela advogada Isabel Kugler Mendes, esteve na
Central de Flagrantes, no centro de Curitiba, em torno das 17h30 de segunda-feira (5), a
pedido de advogados e familiares dos presos, para uma vistoria de rotina, em
consonância com a Lei de Execuções Penais (7.210/1984), com a informação inicial de
que estariam lá custodiados cerca de 120 presos em condições totalmente degradantes,
em espelho ainda mais deteriorado em relação à vistoria realizada pelo órgão em janeiro
deste ano, quando havia 81 presos;
2.

A presidente do CONSELHO DA COMUNIDADE DA

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA
EXECUÇÃO PENAL esteve no local acompanhada de dois servidores;
3.

As fotos da vistoria acompanham o presente relatório;

4.

De imediato, o órgão foi surpreendido com a quantidade

de presos da ANTESSALA da carceragem (alguns algemados pelos pés, outros pelas
mãos), separados do único agente carcerário de plantão e da rotina da delegacia por
apenas uma porta de vidro sem fechadura, o que denota ausência completa de segurança
para os funcionários e risco imediato de fuga pelas ruas do centro da cidade;
5.

Havia 70 presos nesse local e entre eles dois tuberculosos

que escarraram sangue durante a vistoria e receberam máscaras dos próprios policiais,
um homem com a mão arrebentada, um homem com problemas gravíssimos nas pernas
em função de uma trombose, um diabético que estava há dois dias sem insulina, um
soropositivo, um homem com desequilíbrios mentais (batia a cabeça na parede e dizia
ser o “responsável por ter aparecido na televisão”), um homem com problemas no pósoperatório de um joelho, um homem baleado, dois homens com lesões estomacais e dois
moradores de rua recolhidos em função de furtos de pequena monta;
6.

Nesse mesmo local havia apenas duas janelas quebradas

que davam acesso a distintos estacionamentos e oito bancos de couro preto, que os
presos utilizavam para dormir ao longo do dia;

7.

Os demais presos dormiam em pequenos retalhos de

papelão espalhados pelo chão ou sobre as próprias peças de roupa;
8.

Essa ANTESSALA não tem banheiro e os presos

utilizavam garrafas de água vazias para fazer xixi e precisavam ser levados para o
banheiro externo a essa porta de vidro, em turnos, para fazer cocô;
9.

A ANTESSALA é destinada a atendimento dos advogados

ou defensores públicos que eventualmente acompanham os assistidos, mas, na semana
retratada nesse relatório, as orientações ocorreram por meio de pipas – bilhetes
entregues ao agente penitenciário, que fez o leva e traz;
10. A carceragem, depois da ANTESSALA, é composta de
apenas DUAS CELAS e UMA SALA que deveria ser destinada ao trabalho do agente
penitenciário e dos policiais civis em relação a distribuição das marmitas e sacolas,
banho e cumprimento de ordens judiciais;
11. Havia 20 presos na pequena SALA e 15 em cada uma das
CELAS, que têm cerca de 1x3m²;
12. Os presos da sala urinavam e defecavam em um cano
aberto num box que deveria ser destinado ao escoamento da água do banho;
13. Havia apenas dois buracos na parede para entrada de ar e
um exaustor;
14. A sensação térmica dentro da cela na segunda-feira (5) era
de aproximadamente 50º C;
15. As CELAS também contam com bois (bacia turca) e os
presos se revezam para dormir no chão sobre pedaços de colchões ou suspensos em
redes presas nas grades (morcegos);
16. Havia nesse espaço de 50 presos pelo menos mais três
com graves problemas: um homem com moléstias respiratórias, um morador de rua
esquecido pela Justiça de Santa Catarina e um homem com lesões na perna;

17. O morador de rua, de nome Abílio Figueredo, estava preso
na Central de Flagrantes desde o dia 8 de janeiro e sua situação é totalmente atípica
(inexistem mandados de prisão contra ele no Paraná e tampouco um alvará de soltura
que devolva sua liberdade), o que ensejou uma medida mais emergencial por parte deste
órgão;
18. No mesmo dia, o Conselho da Comunidade informou o
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário do Paraná (GMF-PR),
e o Departamento de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná, sobre
a situação jurídica do preso, e, conjuntamente, os órgãos trataram de tomar as devidas
providências para retirá-lo do “anonimato processual”;
19. Os defensores públicos do Paraná informaram este
CONSELHO

DA

COMUNIDADE

DA

COMARCA

DA

REGIÃO

METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL que o
caso foi repassado para o órgão correspondente de Santa Catarina, que informou o juiz
local da prisão, assumiu a sua defesa e explicou que ele foi recolhido em função de um
mandado de prisão expedido apenas para localizá-lo;
20. Abílio Figueredo cumpria pena em regime aberto e não se
apresentou perante Juízo em data determinada pela justiça estadual, o que denota
medida extrema do Poder Judiciário com um morador de rua;
21. A supracitada situação dos homens era caótica, mas, numa
outra SALA ao lado havia ainda duas mulheres;
22. Essa SALA não tem banheiro e elas dormiam no chão
algemadas pelos pés ou pelas mãos;
23. Uma delas estava desde sábado (3) na unidade e,
menstruada, não teve acesso a um absorvente;
24. A menstruação escorria na sua calça jeans no momento da
vistoria deste órgão;

25. Ao fim do dia, o CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA
EXECUÇÃO PENAL providenciou absorventes, analgésicos e pomadas para abrandar
a situação dos custodiados da unidade;
26. No dia seguinte, terça-feira (6), o órgão renovou os
contatos com a Defensoria Pública do Estado do Paraná, Ministério Público do Estado
do Paraná, OAB-PR, Depen, Secretaria de Segurança Pública e Administração
Penitenciária, Divisão da Capital da Polícia Civil, Vara da Corregedoria dos Presídios
de Curitiba e Região Metropolitana e Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Penitenciário do Paraná (GMF-PR);
27. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA
DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL também repassou as informações sobre a situação para a imprensa, a fim de
denunciar mais uma situação atípica que consome diariamente presos, familiares,
policiais, agentes, advogados e defensores dos Direitos Humanos;
28. Na tarde de terça-feira (6), o órgão participou de uma
reunião com o Delegado Responsável pela Divisão da Capital, Francisco Alberto
Caricati, e representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB-PR (Marcos
Bechara e Aieda Muhieddine), ocasião em que se evidenciou mais uma vez a falta de
diálogo entre atores da Polícia Civil e do Departamento Penitenciário do Paraná, o que
trabalha contra o sistema de políticas para a segurança pública, apesar das agendas
representarem interesse da mesma pasta (Secretaria de Segurança Pública e
Administração Penitenciária);
29. Na ocasião, os membros da Polícia Civil aventaram a
hipótese de repassar para o Depen a responsabilidade pelos presos depois que eles
tiverem a prisão preventiva decretada nas audiências de custódia, ocasião em que este
órgão informou que o projeto deveria ser repassado ao secretário de Segurança Pública,
Júlio Reis, e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público do Paraná;

30. Na mesma reunião, o CONSELHO DA COMUNIDADE
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO
DA EXECUÇÃO PENAL sugeriu acabar com o discurso das vagas e traçar um plano
estratégico com a participação de todos os atores da sociedade civil, sem pormenores,
para enfrentamento da crise (penitenciária e também humanitária);
31. O Conselho da Comunidade também criticou a atuação do
juízo da audiência de custódia de Curitiba, com excesso de prisões preventivas, e
sugeriu a ideia da criação de uma unidade prisional de segurança mínima na Colônia
Penal Agroindustrial (CPAI), em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, com
intuito de encaminhar presos de menor periculosidade, primários, idosos, vulneráveis,
etc, o que resolveria, em grande parte, a superlotação das delegacias;
32. Depois da reunião, o CONSELHO DA COMUNIDADE
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO
DA EXECUÇÃO PENAL levou a Comissão de Direitos Humanos da OAB-PR para
vistoriar a Central de Flagrantes e constatar impressões similares sobre o estado de
coisas inconstitucional lá escancarado;
33. Os advogados colheram os nomes dos presos com
problemas de saúde e ainda preparam um relatório para apontar as violações
encontradas nesse dia, a ser encaminhado para a direção da seccional;
34. A Comissão de Direitos Humanos da OAB-PR ainda se
comprometeu a encaminhar um médico para o local com a maior brevidade possível;
35. Essa mesma Comissão de Direitos Humanos, é bom
observar, circulou livremente no meio dos presos ao lado deste CONSELHO DA
COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL, o que denota que os órgãos da
execução penal e fiscalização são respeitados pelos custodiados porque batalham pela
normalidade do cumprimento do recolhimento e das condições do cárcere;

36. No dia seguinte, quarta-feira (7), o Conselho da
Comunidade foi avisado pela imprensa e por familiares de um bate-grades (princípio de
tumulto) na carceragem;
37. A presidente do órgão estava no Complexo Médico Penal
(CMP), em Pinhais, e voltou para o centro de Curitiba para ajudar nas eventuais
intermediações;
38. Nesse dia, a superlotação havia caído para 79 pessoas e
sete haviam sido atendidas por uma equipe médica e de enfermagem da Secretaria
Municipal de Saúde, de Curitiba, que entrou na unidade a convite da própria Polícia
Civil;
39. Segundo os presos e oficiais da Guarda Municipal que
estavam no local, o bate-grades ocorreu por causa de uma discussão entre os presos da
ANTESSALA e o agente penitenciário de plantão pelo uso do banheiro;
40. Os presos clamaram por ajuda insistentemente para a
retirada de um colega que estava passando mal, com problemas intestinais, mas ele
acabou defecando em uma sacola plástica;
41. Depois desse evento, os presos reuniram todas as garrafas
com xixi e colocaram na entrada da porta de vidro mencionada no começo do relatório,
o que foi tomado como afronta pelas forças policiais, que acionaram o COPE (Centro de
Operações Policiais Especiais), braço ostensivo da Polícia Civil, para “dar uma geral”
na carceragem;
42. Todos os presos da ANTESSALA que estavam sem
algemas foram recolhidos para dentro da SALA e das CELAS;
43. Os presos tuberculosos foram levados para o Complexo
Médico Penal (CMP), em Pinhais, para tratamento médico especializado;
44. O Conselho da Comunidade constatou ao final do dia, no
entanto, outro caso gravíssimo na SALA das mulheres: a chegada de uma jovem
grávida de oito meses, que tinha acabado de ser presa;

45. A Comissão de Direitos Humanos da OAB-PR anotou o
nome dela para peticionar medidas cabíveis;
46. A presidente do CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA
EXECUÇÃO PENAL e o policial Fábio Barddal, presidente do Sindicato das Classes
Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol), atenderam novamente a imprensa ao
final da vistoria e relataram os problemas encontrados na Central de Flagrantes em
relação a presos e funcionários;
47. Na quinta-feira (8), a presidente do Conselho da
Comunidade pediu para a Polícia Civil e encaminhou para o Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Penitenciário do Paraná (GMF-PR) a lista dos presos
condenados sob custódia nas delegacias da capital e da Região Metropolitana, com
intuito de amainar a situação;
48. Nesta segunda-feira (12), uma semana depois do início do
relato, ainda havia 80 presos no local;
49. Na terça-feira (13), uma presa foi alvo de violência sexual
por parte do agente de plantão, conforme o descritivo a seguir:

Uma presa de 28 anos foi alvo de violência sexual na Central de
Flagrantes, no centro de Curitiba, nesta terça-feira (13). Ela foi detida na
segunda (12) acusada de roubar R$ 55 de um cobrador de ônibus na
estação-tubo Centro Médico Comunitário Bairro Novo, no Sítio Cercado.
T. é mãe de dois filhos, não tem antecedentes criminais e vive em condição
de vulnerabilidade social.

De acordo com relato narrado na audiência de custódia desta quarta (14),
o agente de cadeia pública de plantão a conduziu para o banheiro para
tomar um banho, arrombou a porta depois de três tentativas e exigiu que
ela o chupasse, com o zíper da calça aberto. A mulher conseguiu se cobrir
com a toalha e gritou, o que interrompeu o ato.

“Chupa sim”, ele teria insistido, antes de ela conseguir de desvencilhar.

T. foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de
corpo de delito ainda na terça (13), mas logo depois se calou na
carceragem por medo de não ser levada para a audiência de custódia.
Nesta quarta (14), contou todos os detalhes para o defensor público
Maurício Faria Junior, o promotor Luiz Hallvass e o juiz Rubens dos
Santos Junior. O depoimento foi gravado em vídeo.

Além da agressão, que não chegou a ser consumada, T. contou que o
agente já havia feito sexo com uma presa na segunda (12), exigiu que outra
tomasse banho de porta semiaberta e ainda jogou gás na cela em que elas
dormiam por “brincadeira”.

A pedido do representante do Ministério Público, ele foi encaminhado para
o Gaeco. A própria delegada responsável pela Central de Flagrantes
também instaurou um inquérito para investigar a conduta do agente. Além
da violação sexual, em hipótese nenhuma ele poderia ser responsável para
encaminhar as mulheres para o banho ou uso do banheiro. Isso deve ser
feito por uma mulher.

O juiz Rubens dos Santos Junior também remeteu cópias dos autos para a
Corregedoria da Polícia Civil, a Vara da Corregedoria dos Presídios e o
Conselho Tutelar, para averiguação das condições dos filhos dela. O
Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do
Paraná também acompanha o caso.

Ela foi liberada para cumprir medidas alternativas à prisão.

50. A Central de Flagrantes continua hospedando homens e
mulheres em condições desumanas e perigosas.

E ainda PEDE PROVIDÊNCIAS URGENTES nos seguintes termos:

- Revisão do modus operandi das audiências de custódia. Na opinião de
presos de todos os distritos da capital, do sistema penitenciário, e ainda de advogados e
defensores públicos que acompanham o rito, o magistrado que expede os mandados de
prisão preventiva faz apenas perguntas genéricas sobre fome, violência policial e o
tamanho da família do investigado ao invés de se debruçar sobre as histórias para
amparar as decisões em medidas alternativas à pena de prisão, principalmente para réus
primários. Há, inclusive, relatos de diferença desproporcional no percentual de prisão
efetuado em Curitiba em relação aos índices nacionais divulgados periodicamente pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que rodam em torno de 50%.

- Atenção com os dispositivos legais que amparam a custódia provisória.
Este

CONSELHO

DA

COMUNIDADE

DA

COMARCA

DA

REGIÃO

METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL reforça
que a custódia de pessoa condenada, egressa do sistema penitenciário ou presa
provisoriamente em carceragem da Polícia Civil não pode ultrapassar o prazo do
flagrante, nos termos de acordos internacionais assinados pela República Federativa do
Brasil e de dispositivos constitucionais que vedam o desvio funcional e versam sobre a
custódia de presos.

- Evitar a prisão de mulheres nesse ambiente. Há um precedente
problemático, conforme consta no relatório, e o afronte legal de agentes do sexo
masculino orientando o dia a dia das mulheres. Este CONSELHO DA
COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL não vê necessidade da prisão
feminina na Central de Flagrantes, mesmo para acelerar o encaminhamento para a

audiência de custódia. Há uma unidade feminina em Curitiba (8º Distrito Policial, no
Portão) e o respeito à dignidade humana precisa prevalecer sobre a agilidade do
processo penal.

- Participação do Ministério Público do Paraná. Requer ciência do Ministério
Público do Paraná sobre os termos do presente relatório, em conformidade com o papel
de defesa da ordem jurídica e do regime democrático do Direito.

FOTOS

Nos termos expostos, pede atenção.
Cordialmente,

_________________________________
ISABEL KUGLER MENDES
Presidente do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba – Órgão da Execução Penal
OAB PR 7631

______________________________________________________________________

