CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
“A humanidade começa nos
que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica
a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua
expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o
indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes.”
valter hugo mãe

Relatório 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 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 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

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

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 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 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;

REPORTA ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Supremo Tribunal Federal
(STF), na figura da presidente e ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, em atendimento
a normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais pertinentes, questões
valorosas relacionadas às unidades penitenciárias do Paraná e ao sistema de justiça local,
com intuito de contribuir com a construção de um sistema de execução penal distante das
imagens medievais que costumam acompanhar a área, nas seguintes premissas:

1. O Estado do Paraná não investe em tratamento penal com intuito de recuperar o
preso;
2. O Estado do Paraná ainda enjaula homens e mulheres em celas medievais no
interior de delegacias;
3. O Estado do Paraná não oferece condições dignas de trabalho para agentes
penitenciários, técnicos lotados no sistema de execução penal e policiais civis, que
atuam diuturnamente em flagrante desvio de função;
4. O Estado do Paraná ainda adota a revista vexatória (degradante) nas mulheres;

E, em detalhamento a seguir, ESCLARECE algumas informações pertinentes coletadas
em três anos de atuação no sistema penitenciário local pelo CONSELHO DA
COMUNIDADE e doze anos pela Comissão de Direitos Humanos da OAB-PR:

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARANÁ E A REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA

1. O número efetivo de vagas no Paraná é inferior a 14.000
(catorze mil), mas os dados foram inflados nos últimos anos a partir da instalação de
camas sobressalientes nas celas, o que, por si só, gera desconforto nas unidades;

2. Há 20.000 (vinte mil) presos ocupando essas 14.000 (catorze
mil) vagas em 33 unidades penitenciárias de Curitiba, região metropolitana e interior;

3. Há 10.000 (dez mil) presos em carceragens da Polícia Civil, em
celas com acesso mínimo a água, luz elétrica, luz solar ou ventilação de ar, o que dificulta
qualquer tipo de assistência (médica, odontológica, jurídica) por parte dos agentes do
Estado;

4. A custódia de presos em delegacias provoca conflitos entre a
Polícia Civil e o Departamento Penitenciário do Paraná, sob guarda-chuva da mesma
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (Sesp), disputa
que trabalha contra o sistema de justiça, principalmente daqueles que não são assistidos
por advogado particular;

5. Algumas situações ultrapassam os limites do impraticável em
qualquer Estado de Direito, como o cumprimento de pena no regime fechado em
carceragens (sem direito a qualquer tratamento penal ou banho de sol), celas de 2 metros²
com 25 presos alojados no chão e em redes, homens urinando em galões e marmitas, e
mulheres algemadas a cadeiras ou barras de ferro;

6. Essa realidade se torna mais desesperadora ao passar dos dias
na medida em que o atual governador não construiu nenhuma penitenciária para retirar
os presos das delegacias;

7. Não há material de higiene pessoal para todos os presos e o
Estado transfere essa responsabilidade para as famílias, o que fragiliza a segurança, mutila
pais e mães sem condições financeiras e fortalece o comércio ilícito e o ciclo de
dependência dentro das unidades;

8. Todas as penitenciárias convivem com insetos ou ratos, e, em
algumas, infestação de percevejos, o que prejudica a saúde dos presos e dos próprios
trabalhadores das unidades – no último mês, por exemplo, um agente penitenciário
contraiu leptospirose na Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I), e uma criança
de quatro meses foi mordida por formigas dentro da cela na Penitenciária Feminina do
Paraná (PFP);

9. O banho de sol é encarado como privilégio no sistema
penitenciário do Paraná, apesar de ser um direito constitucional, vez que é cumprido
apenas uma vez por semana na maioria das unidades do Estado, e, na Casa de Custódia
de Piraquara (CCP), por exemplo, onde estão alojados 1.400 presos, 900 em
contêineres, apenas uma vez a cada 30 dias;

10. Apenas os presos da Penitenciária Estadual de Piraquara I
(PEP I) e da Penitenciária Central do Estado – Unidade de Progressão (PCE-UP)
recebem banho de sol todos os dias, assim como os detidos da 6ª Galeria do Complexo
Médico Penal (CMP), onde estão custodiados agentes políticos e empreiteiros que
respondem a processos nas operações especiais da Polícia Federal (PF) e do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), porque não há superlotação
nesses espaços;

11. O problema da liberação do pátio de sol decorre da falta de
funcionários para atender todas as demandas de uma penitenciária;

12. As redes de água e esgoto não suportam os atuais contingentes
populacionais das unidades, vez que foram instaladas para uma capacidade original, e,
em alguns casos, com superlotação que ultrapassa até mesmo os 40% (Casa de Custódia
de Curitiba [CCC]), os sistemas precisam ser controlados pelas administrações a fim de
evitar um colapso;

13. A mesma água é utilizada para banho, refresco e dar vazão ao
boi nas celas das carceragens das delegacias e na maioria das celas das penitenciárias;

14. Algumas unidades penitenciárias não contam com caldeiras
ou instalações para chuveiros elétricos, o que condiciona aos presos apenas banhos
gelados e provoca danos colaterais de saúde em razão do clima da cidade;

15. Essa realidade citada acima é óbvia nas carceragens das
delegacias, mesmo para presos que estão há mais de 15 meses no mesmo X;

16. A alimentação é de péssima qualidade nas delegacias e em 9
(nove) penitenciárias, o que obriga as famílias a suprirem as necessidades dos presos
adquirindo mensalmente itens autorizados pelo Depen;

17. A alimentação é adequada em apenas duas unidades
penitenciárias - Casa de Custódia de Curitiba e Casa de Custódia de São José dos Pinhais
-, fruto de uma parceria entre o Departamento Penitenciário e outra empresa do ramo;

18. Não há sequer talheres, de maneira que os presos improvisam
pedaços de tampas no formato de colheres;

19. Nesses dois últimos anos a lista de itens autorizados pelo
Departamento Penitenciário aumentou significativamente, e, atualmente, a sacola
completa alcança o valor aproximado de R$ 700;

20. Praticamente todas as unidades do Paraná estão carentes de
manutenção em razão da queda nas receitas e da inversão de prioridades, como
investimentos em armamento e carros;

21. Há poucos medicamentos, médicos e dentistas nas unidades;

22. Não há concurso há muitos anos para renovar e/ou ampliar os
quadros técnicos (assistentes sociais, profissionais da saúde, pedagogos) das unidades
penitenciárias;

23. O aumento populacional de presos verificado nos últimos três
anos não foi acompanhado pelo aumento ou valorização de funcionários, técnicos e
agentes penitenciários – o Complexo Médico Penal (CMP), por exemplo, perdeu 100
funcionários nesses 36 meses, entre agentes penitenciários e técnicos, sem a mínima
reposição;

24. Embora a maioria das unidades tenha condições de
confeccionar os uniformes de sua população prisional, apenas em 2017 o Estado do
Paraná começou a distribuir tecidos ou conjuntos prontos para as unidades, isto é,

atualmente, é de responsabilidade dos familiares suprir também esse item na sacola
mensal;

25. Não existem colchões suficientes ou roupa de cama para
atender as necessidades da população carcerária da região metropolitana, principalmente
nas carceragens;

26. O SOE (Serviço de Operações Especiais), espécie de BOPE
das penitenciárias, louvado pelo Poder Público como solução de segurança, extrapola sua
competência quando chamado a intervir em determinadas circunstâncias, com incontáveis
relatos de abuso de poder com o uso desmesurado de força, utilização de spray de pimenta
de forma indiscriminada, utilização de armas dentro das unidades e a apresentação com
balaclava dos seus integrantes, o que dificulta a identificação do abusador e posterior
denúncia, a ponto de mulheres relatarem a este CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA
EXECUÇÃO PENAL a disposição em se rebelar contra essas condutas;

27. Muitos presos recebem alvará de soltura e não têm documento
de identificação, que não é providenciado durante o pagamento da pena (incumbência do
serviço social), inobstante o tempo em que permanecem cumprindo a detenção (5, 8, 10
anos);
28. As “faltas disciplinares” costumam ser utilizadas como
instrumento de intimidação junto aos presos com intuito de “fortalecer a disciplina”, o
que quebra o diálogo entre a administração e os internos, optando-se, algumas vezes, pela
aplicação sumária e coletiva da ordem pela ordem, o que despersonaliza o apenado, norma
rigorosamente contrária ao equilíbrio proposto na Lei de Execução Penal (7.210/1984);

29. As últimas rebeliões do sistema penitenciário local não foram
fruto de disputas entre organizações criminosas, como leva a crer os acontecimentos em
outros Estados, mas tiveram como estopim o tratamento cruel e desumano praticado por
alguns agentes do Estado, que consistem em xingamentos pessoais, aos familiares,
agressões físicas e a imposição de um imaginário de perseguição que imita a lógica
polícia-ladrão;

30. Os últimos recursos oriundos do Fundo Penitenciário
Nacional para o Paraná, em complemento a ativos estaduais, foram utilizados em
primazia para aquisição de viaturas (164, precisamente, entregues no dia 29 de janeiro),
em detrimento a investimentos na execução penal, em cursos profissionalizantes e afins,
o que reforça a prioridade pela atuação ostensiva em relação a aspectos sociais;

31. O Fundo Penitenciário Estadual chegou a ser congelado pelo
governo nos últimos anos e, mesmo liberado, não é utilizado para melhorias no sistema
penitenciário;

32. O Paraná ainda emprega a revista vexatória em mulheres, com
agachamentos e humilhações, e que consistem, na verdade, em estupros coletivos;

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS PENITENCIÁRIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA
33. A Penitenciária Central do Estado – Unidade de
Progressão (PCE-UP) é a única unidade do sistema penitenciário paranaense que
cumpre ipsis litteris os dispositivos da Lei de Execução Penal (7.210/1984), com estudo,
trabalho, cultura, assistência religiosa e prática esportiva;

34. A Penitenciária Central do Estado – Unidade de
Progressão (PCE-UP) abriga apenas 200 presos e a iniciativa, inédita no Brasil, propõe
acompanhamento dos últimos meses do regime fechado masculino e posterior progressão
para o monitoramento eletrônico, a fim de estancar a reincidência e preparar a vida em
liberdade;
35. A Penitenciária Central do Estado – Unidade de
Progressão (PCE-UP) não recebe faccionados ou presos que cometeram crimes
hediondos, em respeito ao Decreto 6.507/2017, do governo do Estado do Paraná, que
estipula os limites para a recepção de presos;

36. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL ajudou a reformar as celas e os pátios da unidade e a instalar o primeiro canteiro
de atividade externa (Germer Porcelanas), com intuito de promover a participação de
empresários numa área de responsabilidade social;
37. A Penitenciária Central do Estado – Unidade de
Progressão (PCE-UP) respeita os limites físicos de Lei de Execução Penal (7.210/1984)
nas celas: dois presos em duas vagas;

38. A Penitenciária Central do Estado (PCE), maior unidade
do sistema penitenciário do Paraná, abriga 1.700 presos, mas apenas 10% têm acesso à
educação e trabalho, nos termos de um abaixo-assinado encaminhado em anexo, escrito
pelos próprios presos;

39. A Penitenciária Central do Estado (PCE) trabalha com
poucos agentes penitenciários (média de 30 por escala) para executar os dispositivos da
Lei de Execução Penal (7.210/1984), entre eles o acesso ao pátio de sol, liberado apenas
uma vez por semana para os presos;

40. A Penitenciária Central do Estado (PCE) tem estrutura
relativamente nova em função de uma readequação física e amplos galpões que abrigam
uma marcenaria e uma pequena indústria de produtos de higiene e limpeza, produzidos a
partir de insumos doados pelo CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL, e que atendem mais unidades do sistema penitenciário;

41. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL também ajudou a unidade a comprar câmeras de segurança e a reformar a
portaria para melhorar o atendimento às famílias, e ainda instalou um programa de pintura
de telas e patrocinou o campeonato de futebol da unidade, com intuito de harmonizar a
execução penal;

42. A Penitenciária Central do Estado (PCE) foi originalmente
construída para cerca de 1.400 presos, mas a colocação de camas sobressalientes mudou
a capacidade das celas, que agora são ocupadas por sete presos;

43. Há na unidade um domínio claro e acentuado de uma
organização criminosa e os opositores, uma vez identificados, são transferidos para a
Casa de Custódia de Curitiba (CCC);

44. As muralhas da unidade são guarnecidas pela Polícia Militar
do Paraná, mas as guaritas encontram-se em condições deploráveis de uso (fotos a seguir)
e não contam com iluminação suficiente para proteger a unidade de agentes externos ou
impedir fugas dos internos;

45. A Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) é a única a
custodiar mulheres da região metropolitana da capital e do litoral, o que provoca lotação
perto do ápice (370 encarceradas);

46. Ainda assim, a Penitenciária Feminina do Paraná (PFP)
não consegue absorver todo o efetivo de presas das carceragens da região metropolitana
da capital e do litoral, situação de superlotação que provoca pequenos conflitos entre
presas x presas do seguro e presas x agentes penitenciárias;

47. As celas da unidade são muito pequenas, antigas e costumam
abrigar três mulheres;

48. Apenas 10% praticam alguma atividade laboral remunerada
com ½ ou ¾ de um salário mínimo;
49. A Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) abriga 17
grávidas e 6 lactantes, que contam com o apoio do Grupo Marista, desenvolvedor do
projeto Cantinho Feliz – atualmente, elas ocupam um espaço improvisado que costuma
alagar e abrigar, também, aranhas e formigas, e futuramente serão transferidas para outro
alojamento, também dentro dos muros da penitenciária;

50. A Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) ainda faz a
custódia de crianças;

51. A unidade também trabalha com efetivo reduzido (algumas
escalas com 6 agentes para 370 presas), o que contraria qualquer disposição sobre a
profissão;

52. A Penitenciária Feminina do Paraná (PFP) passou por uma
rebelião em 2017 por conta da superlotação e da má alimentação, o que dificulta
atividades rotineiras como o banho de sol, situação que impeliu o Tribunal de Justiça do
Paraná a realizar um mutirão carcerário inédito no Paraná, para as provisórias;

53. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL ajuda a unidade com tecidos para um canteiro de artesanato, materiais para
cursos profissionalizantes, escovas, esmaltes e pranchas para o salão de beleza,
shampoos, sabonetes e condicionadores para minimizar os efeitos do cárcere sobre a
imagens delas, e ainda calcinhas e sutiãs para as forasteiras, que chegam das comarcas e
não contam com apoio da família;

54. A Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I) abriga
cerca de 650 presos e faz a custódia de segurança máxima da região para internos ligados
à cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC);

55. Não há canteiros de trabalho e o programa de remição de
leitura não atinge 10% na Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I);

56. Um agente penitenciário com formação em Direito ajuda os
presos com informações jurídicas na Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I);

57. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL ajudou a unidade a comprar câmeras de segurança, pintar os pátios e a instalar
um canteiro de artesanato, e intensificou as vistorias nos últimos anos, uma vez que a
unidade serve como termômetro da situação penitenciária em todo o Paraná;

58. A Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP II) faz a
custódia de 1.110 presos e apenas 10% contam com acesso a trabalho;

57. A Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP II) também
abriga presos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC);

58. A Penitenciária Estadual de Piraquara II (PEP II) é uma
unidade vulnerável porque está a apenas um quilômetro de distância da Colônia Penal
Agroindustrial (CPAI), unidade do regime semiaberto, ou seja, é alvo frequente de
arremessos de celulares, carregadores e drogas;

59. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL ajuda a unidade com máquinas de manutenção da estrutura e comprou, em 2017,
uma central telefônica independente para facilitar o contato dos familiares e advogados
com os funcionários, vez que a central antiga era ligada a outra unidade de Piraquara;

60. A Casa de Custódia de Piraquara (CCP) é o
estabelecimento que recebe os presos das delegacias, a porta de entradas do sistema
penitenciário da região metropolitana de Curitiba;

61. A unidade faz custódia para 1.400 presos, dos quais cerca de
900 cumprem a reclusão (definitiva ou provisória) nos contêineres, nas condições
relatadas na Recomendação 01/2018 de 01 de fevereiro de 2018, também em anexo;

62. A Casa de Custódia de Piraquara (CCP) abriga cerca de
200 presos do seguro na galeria 1, que enfrentam risco diário em função da proximidade
com 1.200 presos da principal facção criminosa do Paraná;

63. A Casa de Custódia de Piraquara (CCP) é uma das poucas
unidades do Paraná que consegue entregar uniforme para apenados e provisórios, mas há
deficiências no sistema educacional (10% estudam) e profissional (os presos trabalham
apenas na manutenção do prédio e na confecção dos uniformes);

64. A Casa de Custódia de Piraquara (CCP) libera o pátio de
sol a cada vinte ou trinta dias para os presos dos contêineres;

65. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL ajuda a unidade periodicamente a comprar chinelos e materiais de higiene, vez
que o estado do Paraná não entrega com a devida frequência;

66. A Casa de Custódia de Curitiba (CCC) é destinada a presos
do seguro (crimes sexuais e contra crianças, relacionamento com policiais e mulheres de
outros presos, oposição ao comando das penitenciárias no Paraná), e está superlotada,
com 620 para 440 vagas, com presos lotados na praia – eufemismo para chão;

67. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL ajudou a unidade com a aquisição de câmeras, a instalação de aparelhagem
biométrica para as famílias, construção de banheiros, doação de equipamentos para a
manutenção da estrutura, ainda que a CCC tenha a melhor estrutura para a execução
penal;

68. A unidade registrou três mortes nos primeiros dias de 2018
em função de uma disputa de poder entre a oposição que domina a unidade, e, segundo
relatos dos familiares, houve omissão por parte do Estado;

69. A Casa de Custódia de Curitiba (CCC) emprega apenas
10% em canteiros cooperados e apenas 30% estudam;

70. A Casa de Custódia de Curitiba (CCC) está localizada ao
lado de um dos maiores aterros de lixo da capital, o que inviabiliza uma execução
satisfatória em função das condições degradantes de ambiente para presos e agentes
penitenciários;

71. A Casa de Custódia de São José dos Pinhais (CCSJP)
abriga 1.001 presos, a maioria absoluta provisórios;

72. A unidade faz a custódia de presas transexuais em uma ala
separada da unidade, ainda que falte aos trabalhadores da área treinamento específico para
atendimento desse público;

73. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL ajudou a unidade a construir banheiros para os familiares nos pátios de sol, com
intuito de oferecer condições mínimas dignas de atendimento social;

74. O Complexo Médico Penal (CMP) é a unidade da região
metropolitana de Curitiba que abriga o maior número de perfis;

75. O CMP abriga presos que respondem a medidas de segurança,
mulheres com transtornos mentais, mulheres grávidas, mulheres que passam por
tratamento médico, presos especiais (policiais civis e militares, agentes penitenciários,
guardas municipais e advogados), presos faccionados, doentes, idosos e presos de
operações especiais (Lava Jato, Diários Secretos, Publicano, Quadro Negro, Carne
Fraca);
76. Os presos que respondem a medidas de segurança vivem em
péssimas condições sanitárias e não são assistidos por familiares, então este
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atenção especial para as galerias 1 e 2 com a doação de uniformes, aparelhos de barbear,
chinelos e assistência jurídica;

77. Os presos da galeria 6, das operações especiais, saem todos os
dias das celas para o corredor, de maneira que têm seus direitos respeitados, o que não
acontece nas demais alas;

78. Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA
DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO

PENAL comprou cobertores, cadeiras de roda e chuveiros elétricos para auxiliar a
execução penal dos presos idosos;

79. O hospital do CMP passa por uma reforma estrutural depois
do governador do estado do Paraná, Beto Richa, tomar conhecimento, através de um
relatório deste CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL, das
péssimas condições sanitárias para atender presos de todas as comarcas do Paraná;

80. Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA
DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO
PENAL tenta agilizar com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da
Segurança Pública o complemento da obra a fim de atender com mais dignidade os
custodiados transferidos para o local;

81. A Colônia Penal Agroindustrial (CPAI) é uma unidade do
regime semiaberto que emprega quase a totalidade de sua população carcerária (cerca de
950), em convênio com empresas terceirizadas;

82. Os presos da unidade são separados em espaços denominados
Sede, Olaria, Parque (seguro) e Lapa (extensão que fica em outra cidade da Região
Metropolitana de Curitiba);

83. A unidade tem problemas para conter o acesso a celulares e
drogas;

84. Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA
DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO

PENAL auxilia a unidade na manutenção de maquinário, carros e tratores que atendem
todo o complexo prisional de Piraquara;

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS DELEGACIAS DE CURITIBA
(imagens em anexo)

85. Os números citados abaixo ilustram a realidade, no entanto,
são dados amontoados dentro de um cenário de ilegalidades na medida em que a custódia
de presos em delegacias além do flagrante é completamente inconstitucional;

86. A Delegacia de Furtos e Roubos, no bairro Cristo Rei, abriga
em média 50 presos, apesar de sua lotação máxima ser para apenas 12;

87. Essa carceragem foi interditada no último dia 25 de janeiro
pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, em função das condições degradantes e
abusivas, nos termos do processo 0005383-33.2017.8.16.0004;

88. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, no bairro Vila
Izabel, abriga em média 80 presos, entre policiais civis (ala separada) e presos comuns,
cerca de dez detidos por cela, apesar de ter capacidade para apenas 16;

89. O 8° Distrito Policial, no bairro Portão, abriga mulheres em
condições precárias de higiene: 50 para um espaço destinado a 10;

90. As mulheres chegam a permanecer por mais de trinta dias na
unidade;

91. O Conselho da Comunidade já constatou a presença de
mulheres algemadas ao lado de homens, presas em salas sem acesso a banheiro e isoladas
em depósitos das delegacias;

92. O 11° Distrito Policial, no bairro Cidade Industrial de
Curitiba, abrigava cerca de 200 presos há um mês, em descumprimento a ordem judicial
de interdição e desocupação, de 2015, já que conta com limitadíssimas condições
sanitárias e de segurança – a capacidade original é para 30 presos;

93. O 11° Distrito Policial recebe os contêineres destinados às
delegacias, nos termos da Recomendação 01/2018 de 01 de fevereiro de 2018, em anexo;

94. A Central de Flagrantes, no Centro de Curitiba, chegou a
receber 80 no espaço de apenas 4, de maneira que policiais civis e militares ajudam na
custódia dos presos, o que ocasionou desmaios e a proliferação de doenças de todas as
espécies;

95. A Defensoria Pública do Estado do Paraná pediu a interdição
da unidade, que agora recebe todos os presos em flagrante de Curitiba;

96. O Centro de Triagem de Curitiba, no Centro, o 3° Distrito
Policial, no bairro Mercês, o 7º Distrito Policial, no bairro Hauer, e a Divisão de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro, e a Delegacia da Mulher, no Alto da
Glória, improvisaram edículas, lavanderias e depósitos para receber presos;

97. Cerca de 1.000 (mil) presos fogem das carceragens todos os
anos no Paraná, de acordo com a Associações de Delegados do Estado do Paraná
(Adepol);

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PODER JUDICIÁRIO

98. O Poder Judiciário do Paraná é entusiasta dos Conselhos da
Comunidade, isto é, orienta a sua atuação, incentiva a fiscalização das unidades
penitenciárias e carceragens e a cobrança junto aos órgãos responsáveis;

99. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário do Paraná (GMF-PR) é uma iniciativa louvável para aplicação da justiça na
execução penal, e tem funcionado com maestria no Estado graças aos esforços do
desembargador Ruy Muggiati e do magistrado Eduardo Lino Bueno Fagundes, titular da
1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba;

100. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário do Paraná (GMF-PR) é responsável pelos mutirões carcerários, que estão
incentivando a revisão penal a fim de ampliar as garantias individuais e desafogar o
sistema penitenciário local;

101. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário do Paraná (GMF-PR) criou o projeto da Capacidade Prisional Taxativa
(numerus clausus), de maneira a ajudar a estabelecer um limite físico para as carceragens,
nos termos da Resolução GMF/PR nº 01/2017 e da Resolução CNPCP nº 05/2016, o que
tem provocado uma importante discussão sobre a responsabilidade do Poder Judiciário;

102. O Poder Judiciário do Paraná tem incentivado o uso de
monitoramento eletrônico e acelerado a tramitação de processos pendentes com o Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), iniciativa bem-sucedida de combate à
morosidade;

103. No entanto, num ponto crítico, os presos apontam diferença
brusca de ritmo e de conduta nas Varas de Execução Penal, com acúmulos de processos,
demora em oitivas, andamentos truncados, decisões diferentes para situações iguais e
tratamento desfavorável para as mulheres, o que trava algumas decisões gerais sobre o
sistema penitenciário e pode gerar impaciências, como a demora na progressão;

104. O Poder Judiciário do Paraná está preocupado com a atuação
dos juízes das audiências de custódia em algumas comarcas e está agindo para coibir
excessos que prejudiquem a execução penal;

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS CONSELHOS DA COMUNIDADE

105. O Paraná conta com uma Federação dos Conselhos da
Comunidade (Feccompar), que orienta a atuação dos órgãos em mais de 100 comarcas, o
que ajuda a dar força e representatividade para a sociedade e as famílias dos encarcerados;

106. Todos os anos os Conselhos da Comunidade se reúnem em
um grande encontro regional para formular políticas públicas e debater o cárcere, em
consonância com seus papéis constitucionais;

107. No último ano, o evento aconteceu em Curitiba e deu origem
à Carte de Curitiba, encaminhada em anexo;
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continuará a resguardar os direitos contidos na Carta Magna a fim de melhorar a
segurança do país.

Um abraço caloroso desde o Sul,

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
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