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

“A razão dos nossos actuais e futuros
fracassos mora também dentro de nós”.
Mia Couto

Ref. ao Procedimento Administrativo MPPR-0046.18.039595-9

Relatório 03/2018 de 04 de maio 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 Maior 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, garantir a aplicação de direitos fundamentais e representar junto às
autoridades competentes;

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 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 interno é dever de 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 das demais garantias 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), e tem
como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária
(artigo 3º, inciso I), a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das
desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, inciso III) e a promoção do 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 Estado do Paraná cerca de 30.000 (Secretaria de Segurança Pública e Administração
Penitenciária do Estado do Paraná), 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), em 2017, 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 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), 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 particular e que a Defensoria Pública trabalha com
efetivo reduzido e até mesmo além de sua capacidade, de maneira que os encarcerados
precisam se agarrar aos mutirões carcerários do Tribunal de Justiça do Paraná para lutar
por seus direitos;

CONSIDERANDO o Plano Anual de Fiscalização do Tribunal
de Contas do Estado (TCE), publicado em março, que identificou superlotação de 181%
nas carceragens da Polícia Civil em todo o Paraná e a ausência de “Lei ou norma
equivalente que estabeleça uma Política Pública integrada entre os órgãos e Poderes
para o sistema carcerário”;

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;

REPORTA às autoridades constituídas do Executivo e Judiciário e principalmente ao
Ministério Público do Estado do Paraná, em resposta ao Procedimento Administrativo
MPPR-0046.18.039595-9, da constatação de violações de direitos fundamentais na
Delegacia da Mulher (DM) de Curitiba, situada à Rua Pe. Antônio, 33, Centro, Curitiba,
PR, 80030-100, e na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), situada à
Av. Sete de Setembro, 2077, Centro, Curitiba, PR, 80060-070, com especial
fundamento no princípio da dignidade humana, da higidez da função pública e do
sistema de execução penal como parte inerente da sociedade. A inclusão da DHPP no
mesmo relatório leva em consideração a característica de abandono e desumanidade da
carceragem.

1. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
vistoriou a Delegacia da Mulher (DM) no dia 23 de abril de 2018, em respeito ao
Procedimento Administrativo MPPR-0046.18.039595-9;
2. Havia 17 (dezessete) presos na carceragem naquele dia;
3. Segundo contagem oficial da Polícia Civil, a cela tem capacidade para 4
(quatro) presos;
4. De acordo com os artigos 88 e 104 da Lei de Execução Penal (7.210/1984),
mencionados no referido Procedimento Administrativo, as celas deveriam ter pelo

menos 6 m² (seis metros quadrados), ou seja, a carceragem da Delegacia da Mulher
(DM) poderia comportar apenas 1 (uma) pessoa;
5. A superlotação (17x1) nesse local é desproporcional até mesmo em relação a
outras delegacias da capital;
6. A carceragem é uma lavanderia desativada de 3x2 m²;
7. O espaço não conta com iluminação elétrica, o que denota, de imediato, a
impressão de que o local pertence a outro tempo, totalmente ultrapassado e devidamente
superado pelas nações mais desenvolvidas;
8. A bacia turca (popular boi/vaso sanitário) fica no meio desse local diminuto,
de maneira que os presos precisam ocupar apenas as bordas da cela;
9. Até alguns meses atrás não havia toldo na frente da carceragem;
10. Nessa época, o abrigo contra o sol era improvisado pelos próprios presos
com peças de roupa colocadas nas grades;
11. Tampouco havia água corrente para banho ou para escoar a bacia turca – a
distribuição de garrafas pet cheias de água era realizada por agente de cadeia pública;
12. Atualmente os presos dispõem de água corrente;
13. Os internos passam os dias descalços nessa lavanderia e não contam sequer
com colchão, cobertores ou pedaços de espuma para dormir;
14. Também não há um papelão para tapar a bacia turca, ainda que de maneira
improvisada, o que possibilitaria maior ocupação da carceragem;
15.

Eles

não

recebem

café

da

manhã

e

não

têm

acesso

a

mantimentos/medicamentos da família;
16. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
constatou na vistoria dois presos com tornozeleira eletrônica, um preso condenado e três
réus primários;
17. O mais antigo estava na unidade há 15 dias;
18. Segundo ele, o auge da superlotação aconteceu justamente no dia da vistoria;

19. Havia ainda quatro presos com fiança estipulada pela audiência de custódia,
mas permaneciam encarcerados nesse local em função da incapacidade para pagar a
Justiça;
20. Há, por parte do Contransp (Comitê Estadual de Transferência de Presos),
inúmeras dificuldades na transferência dos presos desta unidade para o sistema
penitenciário em virtude da característica do crime cometido: violência ou
descumprimento de medida protetiva contra a mulher;
21. Em função da separação dos presos para manutenção da segurança, os
detidos da Delegacia da Mulher (DM) devem prioritariamente ser levados para a Casa
de Custódia de Curitiba (CCC), situada à Rua José Cheinfert, s/n, Cidade Industrial,
Curitiba, PR, 81020-490, mas a unidade já está superlotada - cerca de 650 presos para
apenas 440 vagas;
22. A CCC registrou três mortes neste ano e enfrenta dificuldades em relação a
uma disputa interna de poder;
23. A existência de carceragem na Delegacia da Mulher (DM) de Curitiba gera
problemas de atendimento, em função da sobrecarga de funções, e pode ocasionar
insegurança por parte da delatante;
24. A Delegacia da Mulher (DM) de Curitiba conta com apenas quatro
delegados (em regime de plantão) e é responsável por cerca de 600 inquéritos-mês;
25. De acordo com o delegado responsável pela unidade, as equipes realizam,
em média, 30 (trinta) Boletins de Ocorrência entre 60 (sessenta) atendimentos por dia;
26. A superlotação pode piorar;
27. A revisão de alguns dispositivos da Lei Maria da Penha (11.340/2006),
sancionada em abril (13.641/2018)1, endureceu a legislação e o descumprimento de
medidas protetivas agora é punido com prisão (de três meses a dois anos);

1

Lei 13.641/2018, sancionada em 3 de abril: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/lei/L13641.htm

28. Segundo um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em
2017, o Judiciário Brasileiro concedeu uma média de 533 medidas protetivas a mulheres
por dia em 2016 - no total, foram mais de 195 mil medidas do tipo ao longo do ano, um
caso a cada aproximadamente três minutos2;
29. Ainda não há data para a Delegacia da Mulher (DM) passar a atender na
Casa da Mulher Brasileira, situada à Av. Paraná, 870, Cabral, Curitiba, PR, 80035-130,
e nem indicativo de alguma mudança estrutural em função da nova legislação;

30. O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
vistoriou a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no dia 03 de maio de
2018;
31. Havia apenas 4 (quatro) presos no local, mas o imóvel não tem capacidade
para nenhum;
32. Os presos estavam alojados embaixo de uma escada – literalmente - que
fica logo na entrada do imóvel e liga a área de atendimento ao cidadão (térreo) à sala de
denúncias (primeiro andar);
33. A carceragem não conta com iluminação elétrica, bacia turca e água corrente
e se assemelha a um depósito;
32. Os policiais civis retiram os presos uma vez por dia da cela para ir ao
banheiro e duas vezes por mês para eles tomarem um banho na torneira;
33. Nos demais horários eles urinam em garrafas pet e defecam nas marmitas de
almoço e janta;

2

NEXO: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/04/09/2-especialistas-analisam-as-novas-leis-decombate-%C3%A0-viol%C3%AAncia-contra-a-mulher

34. Eles também não recebem café da manhã, mas nessa unidade têm direito a
sacola;
35. O mais antigo estava lá há 26 dias;
36. Havia apenas dois colchões na cela e, uma vez de pé, os presos são
obrigados a ficar levemente curvados, espremidos, o que pode causar danos colaterais à
saúde;
37. A cela embaixo da escada ainda é tampada por um tapume, o que torna
difícil para o preso reconhecer o dia da noite;

33. As duas carceragens são totalmente improvisadas (uma lavandeira e
uma escada) e não podem existir em um Estado Democrático de Direito, ainda
mais no Estado que se graceja de produzir 6,35% do PIB brasileiro3.

Conforme as fotos a seguir:
DELEGACIA DA MULHER (DM)

3

GAZETA DO POVO: http://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/pib-do-parana-sai-do-negativoe-cresce-mais-que-o-nacional-07z6cj55kn3nzxj0k08oq8781

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À PESSOA (DHPP)

E PEDE PROVIDÊNCIAS URGENTES nos seguintes termos:

1. Interdição das carceragens e transferência imediata dos presos para
estabelecimento prisional adequado.

Aprisionar seres humanos em lugares com esse nível de improviso viola
qualquer dispositivo legal. Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO
DA EXECUÇÃO PENAL reconhece que interdições pontuais prejudicam a
atividade de outras delegacias da capital, afinal a solução imediata do Poder
Público passa sempre pelo improviso. Mas o órgão não pode se abster de
reclamar, em nova oportunidade, das condições degradantes das contenções
provisória nas carceragens da Polícia Civil de todo o Paraná.

O importante relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) ressalva boas
iniciativas do Poder Judiciário que podem contribuir para o fim desse modus
operandi. Uma delas é o NUMERUS CLAUSUS, que tem, segundo o órgão,
“potencial de combater diretamente a superlotação carcerária em delegacias de
polícia na medida em que impõe um limite ao número de prisões atrelada a uma
realidade física dos estabelecimentos carcerários disponibilizados pelo Estado”.
Esse controle pressupõe um esforço de todos os atores envolvidos (Executivo,
Judiciário, Ministério Público, OAB-PR e Defensoria Pública) pelo fim do
superencarceramento e da indústria que alimenta a violência fora das
penitenciárias.

2. Revisão da aplicação de fiança.

A manutenção do encarcerado em função da indisponibilidade de bens para
pagamento da fiança gera constrangimento ilegal por parte do Estado, que pode
dispor de quaiser outras medidas previstas no Código Penal para sanção
provisória. Esse entendimento é consagrado em votos e acórdãos no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal, a
autoridade observará no arbitramento do valor da fiança,
dentre outros critérios, “as condições pessoais de fortuna” do
acusado. Abstraídas as críticas que se tem contra o instituto da
fiança, a doutrina especializada em geral ressalta que o valor
dela deve guardar correspondência com a capacidade
econômica do preso, que será atestada pela autoridade
competente, de modo que não seja arbitrada em valores
irrisórios, tornando inócua sua função, tampouco em quantias
excessivamente elevadas, que se traduzam, na prática, em
manutenção da prisão. E, quando constatada a insuficiência de
recursos do acusado para arcar com o seu valor sem
comprometer a sua subsistência e a de sua família, o juiz
poderá, nos termos do art. 350 do CPP, conceder-lhe liberdade
provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327
e 328 e a outras medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP. (MINISTRO RELATOR TEORI ZAVASCKI - HC
114.731).

Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança
arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção

da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de
Processo Penal. (MINISTRO RELATOR NEFI CORDEIRO HC 385922).

A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos
legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o
condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor
do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal.
(MINISTRA RELATORA LAURITA VAZ - HC 247.271).

Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
tem encontrado essa situação em diversas oportunidades e em todas as
delegacias da capital. Os casos encontrados estão sendo remetidos para a
Defensoria Pública do Estado do Paraná.

3. Atenção com os dispositivos legais que amparam a custódia provisória.

O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
reforça que a custódia de pessoa condenada, presa em flagrante ou egressa do
sistema penitenciário em carceragem da Polícia Civil não pode ultrapassar o
prazo dos processos da polícia judiciária e da audiência de custódia, nos termos
de acordos internacionais assinados pelo Brasil e de dispositivos constitucionais
que vedam o desvio funcional4 e versam sobre a custódia de presos5.

4

Constituição Federal (1988), artigo 144, parágrafo 4: A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio; IV - polícias civis; § 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira,

4. Atenção para políticas públicas de longo prazo.

O mesmo relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) reconhece que o
Estado do Paraná não dispõe de políticas públicas de médio e longo prazo para o
sistema penitenciário, o que faz com que os atores de prevenção e execução
ajam de acordo com as próprias convicções na organização desse dia a dia. O
TCE-PR afirma que não há lei ou norma que estabeleça um plano de ação para o
sistema que contenha: a) definição de atribuições e responsabilidades dos órgãos
e poderes envolvidos, b) objetivos, metas e prazos, c) previsão de recursos
orçamentários/financeiros e de pessoal, d) mecanismos de acompanhamento,
avaliação e controle, e e) dimensionamento da demanda por vagas no sistema
carcerário por regime e região.

O próprio governo do Paraná se comprometeu a retirar os presos das carceragens
em 20146, mas não cumpriu. O Ministério Público do Estado do Paraná propôs,
então, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)7, mas ele não foi assinado
pelo governador à época (2017). Um projeto de lei8 tramita na Assembleia
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
5

Regras de Mandela, assimiladas à legislação brasileira. Regra 91: O tratamento de presos sentenciados
ao encarceramento ou a medida similar deve ter como propósito, até onde a sentença permitir, criar nos
presos a vontade de levar uma vida de acordo com a lei e autossuficiente após sua soltura e capacitá‑los a
isso, além de desenvolver seu senso de responsabilidade e autorrespeito.
6

Decreto Estadual 11.016/2014

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=118726&indice=5&
totalRegistros=303&anoSpan=2014&anoSelecionado=2014&mesSelecionado=5&isPaginado=true
7

Termo de Ajustamento de Conduta - https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/mp-pede-que-governo-doparana-esvazie-carceragens-em-delegacias.ghtml
8
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Legislativa do Paraná (Alep) com a mesma intenção, mas até o presente
momento não houve avanços concretos. A única iniciativa recente parece ser a
aquisição de contêineres9, o que contraria qualquer norma constitucional e foi
alvo de uma Recomendação 01/2018 deste órgão perante o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), a presidêcia da República, o Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), o governo do Paraná, o Ministério Público
do Paraná, a Defensoria Pública do Paraná, a OAB-PR, o Conselho Penitenciário
do Paraná, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
(Sesp) e o Tribunal de Justiça do Paraná.

Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
reafirma sua posição institucional contra a manutenção de presos em delegacias,
contra o uso de contêineres e a favor de penitenciárias menores e com estrutura
para estudo, trabalho e acompanhamento social. E também da necessidade de
uma política integrada para respeitar os prazos, as particularidades de cada caso,
a dignidade da pessoa e da figura do funcionário público (policial civil ou agente
penitenciário) a fim de evitar cenas ainda mais violentas10 nos próximos anos.

http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=71169
9

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/conteineres-para-presos-presidente-do-conselho-dacomunidade-fala-sobre-os-problemas-dessa-solucao/
“Quando os telejornais mostram a situação carcerária, o sofrimento dos presos, amontoados em celas
superlotadas, suplicando por melhora no sistema, será que essas cenas não têm o mesmo efeito
espetacular que os suplícios que eram realizados em praça pública? Agora os locais públicos das
execuções fazem parte do nosso lar. Não precisamos nos aprontar para sair de casa, a fim de assistir à
execução do condenado. Podemos fazer isso sentados, confortavelmente, em nossos sofás.” - GRECO,
Rogério. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação da liberdade. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 191.
10

Nesses termos, pede providências.
Respeitosamente,

______________________________
ISABEL KUGLER MENDES
OAB 7631
Presidente do Conselho da Comunidade de Curitiba

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

