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Ofício n° 058/2018 – DPP/NUPEP 

Curitiba, 25 de maio de 2018. 

 

A sua Excelência o Senhor Desembargador  
Dr. Rogério Luis Nielsen Kanayama 
Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão, s/n. 
Centro Cívico, Curitiba – PR 
CEP: 80.530.210 

 
Assunto: Consulta sobre o Juízo competente para prestação de tutela 
jurisdicional nos casos de pedido de relaxamento de prisão ilegal com 
fundamento nas condições materiais de custódia (art. 5º, LXV, CF). 

 

            Senhor Corregedor-Geral, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos consulta sobre qual seria o 

juízo competente para prestação de tutela jurisdicional relacionada ao adimplemento 

do art. 5º, LXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a prisão ilegal será 

imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”, especificamente nos casos em que a 

ilegalidade da prisão decorre das condições materiais de custódia, e não dos 

pressupostos abstratos da decisão de decretação da prisão. 

 

Não há dúvidas, por certo, sobre a competência do juízo do processo de 

conhecimento responsável pela decretação de medida cautelar pessoal ou do juízo do 

processo de execução após a expedição de guia de recolhimento provisória ou 

definitiva.  
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Ocorre, porém, que tradicionalmente não se subsume do conceito de “prisão 

ilegal” a situação de custódia em condições de absoluta degradação humana, como 

vem ocorrendo no Paraná, sobretudo nas carceragens de delegacias de polícia, 

atingindo quase 11 mil pessoas. 

 

De acordo com o art. 36 da Resolução nº. 93, de 12 de agosto de 2013, do 

TJPR: 

 

“Art. 36. Aos juízos das Varas de Corregedoria dos Presídios compete: 
I - visitar, em inspeção, os estabelecimentos penais situados na sede da comarca ou foro, 
fiscalizando a situação dos presos e zelando pelo correto cumprimento da pena ou medida 
de segurança;  
II - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em 
condições inadequadas ou com infringência à lei; 
III - compor, instalar e supervisionar o Conselho da Comunidade; 
IV - processar e julgar, ressalvada a competência dos tribunais superiores, os habeas corpus e 
mandados de segurança contra atos das autoridades administrativas, responsáveis pelos 
estabelecimentos penais situados na comarca ou foro e que se refiram à execução penal; 
V - dirimir eventuais dúvidas suscitadas pelo responsável pela Central de Vagas quanto aos 
estabelecimentos penais em que os presos devam ser implantados; 
VI - fomentar, de acordo com as diretrizes da Corregedoria-Geral da Justiça, a criação das 
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC's), das Associações de 
Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários e Dependentes de Drogas (APAD's) e 
das Cooperativas Sociais, bem como fiscalizar o seu funcionamento.” 

 

 Aparentemente, depreende-se que as atribuições de “zelar pelo correto 

cumprimento da pena ou medida de segurança” (inciso I) e de “interditar, no todo ou 

em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas 

ou com infringência à lei” (inciso II) não tratam diretamente da prestação jurisdicional 

referenciada no art. 5º, LXV, da Constituição Federal. 

 

Mas se tal competência da Vara da Corregedoria dos Presídios é meramente 

administrativa, não havendo possibilidade deste juízo relaxar prisão ilegal com base 
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no reconhecimento de condições de custódia inadmissíveis, no caso concreto, caberia 

então fazer tal pedido ao juízo que decretou a respectiva medida privativa de 

liberdade, ainda que este último não tenha a mesma competência fiscalizatória quanto 

às condições de custódia? 

 

Não se cogitou, até o momento, da hipótese de inexistência de juiz natural para 

a análise de um pedido como o mencionado, mesmo por conta da inafastabilidade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF) e da constatação de que o reconhecimento 

da ilegalidade de situações de custódia de presos ocorre regularmente em ações civis 

públicas, muitas das quais resultam na interdição do estabelecimento e na proibição 

de ingresso de novas pessoas presas (as quais, diga-se, muitas vezes não são cumpridas 

pelo Poder Executivo). 

 

Este Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública 

(NUPEP) recebe, de forma constante e contínua, relatos de situações gravíssimas por 

todo o Estado. Em poucas semanas de funcionamento, já há pedidos de providências 

instaurados em relação às: 

- 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã-PR (Protocolo 15.149.668-7); 

- Delegacia de Mamborê-PR (Protocolo 15.154.065-1); 

- Delegacia da Mulher de Curitiba-PR (Protocolo 15.207.540-5); 

- Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Curitiba-PR (Protocolo 

15.207.540-5); 

- 1º Distrito Policial de Curitiba-PR (Protocolo 15.022.716-0); 

- Delegacia Cidadã de Fazenda Rio Grande-PR (Protocolo 15.149.595-8); 

- 15ª Delegacia de Polícia de Cascavel-PR (Protocolo 15.154.270-0); 

- Delegacia de Polícia de Apucarana-PR (Protocolo 15.174.470-2). 
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Nas mais recentes notícias de violações, fomos informados, após vistoria 

realizada pelo Conselho da Comunidade de Curitiba, de que a Delegacia da Mulher 

desta Capital contava, quando da vistoria, com uma cela que depositava 17 pessoas 

em espaço de 2x3 metros (6 m², pela LEP, art. 88, §único, b, poderia abrigar somente 

uma pessoa). Tal espaço é uma lavanderia adaptada, sem luz elétrica, com banho turco 

localizado no centro da cela. Não há colchões, café da manhã ou acesso à 

medicamentos/alimentos levados pelos familiares.  

 

Outra situação recentemente relatada é a da Delegacia de Homicídios e 

Proteção à Pessoa de Curitiba, a qual aloja seus presos em “cela” adaptada debaixo de 

escada, tendo, portanto, seu volume diminuído pelo teto em diagonal. Na vistoria do 

Conselho da Comunidade, havia 4 presos no local. Não há energia elétrica, bacia turca 

ou água corrente. Os policiais civis retiram os presos uma vez por dia para levarem 

ao banheiro. Nos demais horários, eles urinam em garrafas pet e defecam em 

marmitas do almoço e jantar. Duas vezes por mês os presos saem para tomar banho. 

Não recebem café da manhã. A cela é tapada por tapume, fazendo com que os presos 

sequer consigam diferenciar dia e noite. São disponibilizados apenas dois colchões. 

 

São apenas dois exemplos dos acima elencados. Há tantas outras delegacias 

compartilhando de problemas similares, com o agravante de que as condições destas 

delegacias são estímulo e facilitam a fuga de presos, como já ocorrido, por exemplo, 

em Ivaiporã e em Curitiba. 

 

A estratégia de interdição de carceragens de delegacias de polícia não parece 

vir surtindo qualquer efeito, na medida em que grupos de presos são transferidos para 
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locais em situações similares ou até piores, além de casos de descumprimento de 

decisão judicial em que se continua a receber presos em carceragens já interditadas. 

 

A rigor, as únicas medidas de minimização de danos que vem sido tomadas 

têm sido os mutirões carcerários periodicamente organizados pelo GMF/TJPR; o que 

não supre, porém, a constatação de que prisões em semelhantes condições materiais 

são ilegais e podem dar ensejo a um pedido de relaxamento com este fundamento e 

base legal no art. 5º, LXV, da CF. 

 

O texto constitucional afirma que a prisão ilegal será relaxada, sem 

restringir a espécie de ilegalidade. A abrangência significativa do dispositivo garante 

poder geral de cautela ao Judiciário e traz significativa consequência prática: não 

apenas a decisão formalmente ilegal, mas a prisão que dela decorre pode ser 

materialmente ilegal, seja com base na lei, na Constituição, nas Regras Mínimas Para 

Tratamento de Prisioneiros da ONU – hoje Regras de Mandela, documento acolhido no 

Brasil pela Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

de 1994; no art. 10.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; na Convenção contra 

a Tortura e outros tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes, ratificada pelo 

Brasil por meio do Decreto nº. 40, de 15 de fevereiro de 1991; entre outros atos 

normativos de referência. 

 

Ressaltamos que o Comitê de Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas – órgão incumbido da proteção aos direitos constantes do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Decreto Legislativo nº. 

226/1991 do Congresso Nacional – decidiu, no caso Mukong v. Cameroon (Mukong 

contra Camarões) que os patamares mínimos estabelecidos para as condições 
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materiais das prisões devem ser observados independentemente do desenvolvimento 

socioeconômico e das condições financeiras do Estado. É essa a premissa, inclusive, 

da Súmula Vinculante nº. 56, do STF, e também do REXT 641.320/STF. 

 

Consulta-se V. Excelência, nesse sentido, se eventuais pedidos de relaxamento 

de prisão ilegal amparados no art. 5º, LXV, da CF, cujo fundamento esteja nas 

condições ilegais (materiais) de custódia, deve ser dirigido ao próprio juízo que 

decretou a medida ou se é matéria afeita ao juízo da respectiva corregedoria dos 

presídios, ou ainda se há outra diretriz a ser tomada. 

 

 Despedindo-nos, renovamos votos de elevada estima e consideração. 

 

  

ANDRÉ GIAMBERARDINO 

Defensor Público - Coordenador do NUPEP 


