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

Relatório 07/2018 de 16 de agosto 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:

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 (n° 7.210/1984) como órgão
ou parte integrante da execução penal, responsável pela fiscalização das normas legais;

CONSIDERANDO que é de incumbência do CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA

EXECUÇÃO PENAL a inspeção de 11 (onze) unidades penitenciárias do Paraná e
todas as delegacias de Polícia Civil de Curitiba, nos termos do art. 81 da Lei de
Execução Penal (n° 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 constituídas;

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, 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. 4, 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, com objetivo de prevenir
o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, nos termos do art. 1º da Lei de
Execução Penal (n° 7.210/1984);

CONSIDERANDO que o Acórdão 972/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU),
com relatoria da ministra Ana Arraes, recomenda ao Ministério da Justiça, Ministério
Extraordinário da Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, Conselho
Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público a adoção de medidas
que permitam fomentar o controle social exercido pelos Conselhos da Comunidade1, a
fim de realizar de forma concreta as disposições dos arts. 69, 70, 80 e 81 da Lei de
Execução Penal (n° 7.210/1984);

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 em que estiver instalado deve
minimizar as diferenças entre a vida no cárcere e aquela em liberdade2;
1

Acórdão 972/2018. Número do processo: 026.096/2017-0. Auditoria feita pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) no sistema prisional brasileiro https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/2609620170.PROC%2520/%2520/D
TRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
2

Regras de Mandela, marco global das políticas de execução penal, firmados à legislação brasileira em
2015. Regras 1 e 5 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf

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 têm respaldo na Carta Magna e leis complementares3;

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 a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948),
documento que estabelece os alicerces que devem sustentar uma nação, garante que
ninguém pode ser submetido à tortura e nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante, e que toda pessoa acusada de um ato delituoso deve ser considerada
inocente até que a sua culpabilidade seja comprovada em um processo público em que
todas as garantias de defesa lhe sejam asseguradas4;

3

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição
Federal de 1988. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 131-132.
4

ONU - Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigos V e XI. http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf

CONSIDERANDO

os

princípios

da

inalienabilidade,

indivisibilidade

e

interdependência dos direitos (concepção jusnaturalista) da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948);

CONSIDERANDO que o Brasil tem 726.712 presos (Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias 2017, do Ministério da Justiça)5 e o Estado do Paraná cerca
de 30.000 (Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do
Paraná e Tribunal de Contas do Estado do Paraná)6, 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 20197;

CONSIDERANDO que o Infopen Mulheres identificou aumento de 455% na taxa de
aprisionamento feminino entre 2000 e 2016, que a expansão do encarceramento de
mulheres no Brasil não encontra parâmetro de comparabilidade entre o grupo de países
que mais encarcera mulheres no mundo, e que a maior concentração de mulheres
encarceradas em condições primárias em delegacias acontece no Paraná8;
5

Infopen 2017 - http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presasnobrasil/relatorio_2016_junho.pdf
6
TCE - Plano Anual de Fiscalização - Sistema Penitenciário https://conselhodacomunidadecwb.files.wordpress.com/2018/04/00325565.pdf
7
O Estado de S. Paulo - Pressionado, Brasil diz que reduzirá em 10% população carcerária até 2019 http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pressionado-brasil-declara-que-reduzira-em-10populacaocarceraria-ate-2019,70001764500
8
Infopen Mulheres – O Paraná tem 596 mulheres custodiadas em delegacias, 2.655 no sistema
penitenciário e é o TERCEIRO estado em população prisional feminina, SÉTIMO em taxa de
encarceramento, e o SEXTO que mais aprisiona presas provisórias.

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Segurança Pública (2017)9, construído no
bojo da explosão dos problemas penitenciários daquele ano, promete a modernização do
sistema penitenciário, a análise da situação de presos provisórios e mutirões 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,
implantado 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 as atipicidades do cárcere;

CONSIDERANDO que o projeto 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 serão 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
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
9
Plano Nacional de Segurança Pública – 26/01/2017 - www.justica.gov.br/news/plano-nacionaldeseguranca-preve-integracao-entre-poder-publico-e-sociedade/pnsp-06jan17.pdf

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"10;

CONSIDERANDO o declarado ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO
SISTEMA CARCERÁRIO (APPF 34711), em que o Supremo Tribunal Federal (STF)
“Não há dúvida de que o Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a
encarceramento, enquanto ali permanecerem detidas. E é dever do Estado mantê-las em condições
carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir
os danos que daí decorrerem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma
oportunidade, deixou assentada a responsabilidade objetiva do Estado pela integridade física e psíquica
daqueles que estão sob sua custódia”. RE 580.252. Ministro TEORI ZAVASCKI.
10

“A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos presídios, torturas,
homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas,
comida imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência
judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por organizações
criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, racial, de
gênero e de orientação sexual. [...] O quadro não é exclusivo desse ou daquele presídio. A situação
mostra-se similar em todas as unidades da Federação, devendo ser reconhecida a inequívoca falência do
sistema prisional brasileiro”. ADPF 347 MC/DF. Ministro MARCO AURÉLIO MELLO.
11

reconheceu 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 mesma ADPF 347, ocasião em que considerou: “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 particular e que a Defensoria Pública trabalha com efetivo reduzido12 e além de
sua capacidade, de maneira que os encarcerados precisam se agarrar aos mutirões
carcerários promovidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) para lutar por seus
direitos;

12

TCE - Plano Anual de Fiscalização - Sistema Penitenciário - Item 07 - Havia 99 cargos de
Defensores Públicos providos em dezembro de 2017, número que representa somente 19% do efetivo
ideal de 526 defensores. - https://conselhodacomunidadecwb.files.wordpress.com/2018/04/00325565.pdf

CONSIDERANDO que o Plano Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), publicado em março deste ano, 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 presos13;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 11.016/20141114, 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

13

Art. 144. § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares.
14

Decreto Estadual 11.016/2014
Art. 3º Fica proibida a permanência de presos nas carceragens acima referidas, exceto pelo período
necessário para a lavratura do auto de prisão em flagrante.
Art. 6º Na medida em que os presos da Região Metropolitana forem transferidos para o Sistema Penal do
Paraná, serão gradativamente desativadas as respectivas carceragens.

dos direitos inerentes dos profissionais que estão na linha de frente das delegacias, das
carceragens e das penitenciárias;

CONSIDERANDO a Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal Federal (STF), que
afirma que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS15;

CONSIDERANDO o Decreto Judiciário 81/201816, que disciplina a realização dos
mutirões carcerários a partir da participação dos juízes de execução penal e do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário do Paraná (GMF-PR);

CONSIDERANDO a Resolução nº 173/2016, do TJ/PR, que no Art. 6º, parágrafo XXI,
afirma que são funções do GMF-PR promover iniciativas voltadas à redução das taxas
de encarceramento definitivo e provisório, incentivando a adoção de alternativas penais
e medidas socioeducativas em meio aberto;

STF – Súmula Vinculante 56 - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada
de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado
que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas
restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
15

16

Decreto Judiciário 81/2018 assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Corregedor
Geral de Justiça do Paraná e supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário do Paraná

INFORMA das condições degradantes de cárcere na Delegacia de Furtos e Roubos de
Veículos (Rua Tamoios, 1250 - Vila Izabel, Curitiba - PR, 80320-290), 8º Distrito
Policial (Av. Presidente Wenceslau Braz, 3968 - Lindóia, Curitiba - PR, 81030-030),
Central de Flagrantes (Rua André de Barros, 671 - Centro, Curitiba - PR, 80010-080),
Centro de Triagem (Rua Barão do Rio Branco, 399 - Centro, Curitiba - PR, 80010-180),
Delegacia de Vigilância e Capturas de Curitiba (Tv. da Lapa, 439 - Centro, Curitiba PR, 80010-190) e 11º Distrito Policial (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2921 Cidade Industrial, Curitiba - PR, 81170-150), nos seguintes termos:

1. As delegacias de Curitiba continuam abrigando presos em condições que não
respeitam os tratados internacionais, a Lei de Execução Penal (princípio basilar
da reclusão), a Constituição Federal e leis complementares, em acinte ao
trabalho da Polícia Civil e ao Estado Democrático de Direito;
2. As audiências de custódia continuam sem cumprir o papel fundamental de
PRIMEIRA JUSTIÇA. Apesar da qualidade de atendimento ter melhorado
exponencialmente desde a sua instalação no Paraná, os presos ainda reclamam
que não podem apresentar contraditório e de perguntas sistemáticas que vão de
trabalho a quantidade de filhos, sem passar por violência policial na abordagem
ou dramas sociais maiores;
3. Ainda há algumas prisões pendentes de fiança sem que o paciente tenha
condições de efetuar o pagamento;
4. O policiamento ostensivo tem efetuado inúmeras prisões de monitorados
eletronicamente e pessoas em condição de rua ou vulnerabilidade social
extrema, que não deveriam ser amparadas pela justiça criminal. Tal condição é
reconhecida inclusive por delegados de Polícia Civil e foi presenciada in loco

por este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
entre os dias 14 e 15 de agosto de 2018, durante as vistorias.

Nos seguintes destaques.

Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos
1. A delegacia conta com apenas 6 (seis) celas de aproximadamente 28m² de área
total, cerca de 4,6m² por cela, ou cerca de 30cm² de espaço para cada interno;
2. Havia 79 presos nesse espaço;
3. A média da unidade giram em torno de 80 a 90 presos, ou 12 a 15 por cela;
4. A média de tempo de transferência para o sistema penitenciário é de três meses;
5. A unidade recebe todos os presos da Delegacia de Furtos e Roubos, que está
com a carceragem interditada17 desde o dia 30 de janeiro, e também da
Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas;
6. No próximo dia 23 de agosto uma equipe de engenharia do governo estadual vai
até a unidade para vistoriar as condições físicas do espaço;
7. Os presos contam com apenas três colchões por cela;
8. Os demais dormem em redes esticadas entre uma ponta e outra – os famosos
morcegos;

17

Justiça ordena interdição e retirada de presos da Delegacia de Furtos e Roubos https://conselhodacomunidadecwb.com.br/2018/01/30/justica-ordena-interdicao-e-retirada-de-presos-dadelegacia-de-furtos-e-roubos/

9. A unidade conta com dois parlatórios e os presos podem receber orientação
jurídica de advogados;
10. Há alguns dias uma vistoria de agentes penitenciários do Depen encontrou três
celulares com os presos, o que ocasionou suspensão de 30 (trinta) dias sem
sacola ou visita familiar;
11. De acordo com os internos, nessa última geral, os agentes do Depen rasgaram as
cartas que haviam recebido dos familiares e urinaram em um pote plástico que
usavam para beber água na torneira interna;
12. Havia dois presos com 18 anos e 17 condenados;
13. A unidade recebe evadidos recapturados;
14. O preso JEANDERSON DA COSTA SILVA estava com uma ferida na perna
decorrente de um tiro e pediu transferência para o Complexo Médico Penal;
15. Apenas dois agentes cumprem plantão na unidade;
16. A alimentação foi alvo de reclamação, situação perene em todas as unidades;
17. Há ainda 17 policiais civis presos;
18. As condições são extremamente melhores, em galeria oposta aos presos comuns;
19. Havia 3 presos no regime semiaberto – eles dormem nos próprios quartos e
podem trabalhar durante o dia;
20. Todos os policiais civis têm cela individual, cama e geladeira;
21. Eles não comem a alimentação fornecida pelo Depen;
22. A única reclamação deles é em relação a ausência de unidades similares no
interior, o que faz com que muitos forasteiros cumpram pena na unidade.

Cela vazia (amostra da dimensão)

Superlotação

Corredor dos policiais

8° Distrito Policial
1. Havia 16 mulheres na unidade – única de Curitiba que pode custodiar o público
feminino;
2. A média de internas tem se mantido, mas até alguns meses atrás (antes dos
mutirões) era de 25 ou 30;
3. Havia 4 condenadas e 3 réus primárias na terça-feira (14);
4. Uma delas estava presa desde domingo (12) e está grávida de cinco meses;
5. Uma disse suspeitar de gravidez;
6. As condições da carceragem não são boas, principalmente para a população
feminina, mas são minimamente suportáveis diante da ausência de superlotação;
7. Há duas celas e um pequeno hall, onde elas circulam;
8. Não há banho de sol;
9. De acordo com as informações da unidade, as transferências para o sistema
penitenciário têm sido céleres, o que viabiliza a manutenção de um patamar
mínimo de dignidade;
10. Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
costuma doar medicamentos e materiais de higiene para as mulheres.

Central de Flagrantes
1. Havia 73 presos na unidade, incluindo 4 mulheres;
2. Os homens continuam alocados na carceragem e na antessala improvisada antes
da carceragem;
3. A carceragem e a antessala não têm banheiro e as improvisações acontecem em
canos, marmitas e garrafas plásticas;
4. Os presos urinam e defecam na frente de policiais na antessala porque o hall é
amplo e há uma janela que separa a detenção do estacionamento;
5. As mulheres ficam numa sala fechada sem banheiro e chegam a passar a noite
ali a depender do horário em que são presas;
6. A média é de 80 presos;

7. Há muitas tentativas de fuga e os “castigos” para tais ações são limitar a
detenção às duas celas originais, o que gera superlotações de 30/35 presos em
pouco mais de 6m²;
8. Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL
já constatou mais de 140 presos no local18;
9. Havia 9 réus primários, 7 condenados, 1 preso com tornozeleira eletrônica, 3
presos com apenas 18 anos;
10. Há apenas dois agentes por plantão;
11. Policiais civis, militares e guardas municipais ajudam na custódia.
Sala das mulheres

18

Central de Flagrantes: 140 presos e graves violações de direitos no coração de Curitiba
https://conselhodacomunidadecwb.com.br/2018/05/17/central-de-flagrantes-140-presos-e-gravesviolacoes-de-direitos-no-coracao-de-curitiba/
Central de Flagrantes: bomba relógio de 8 vagas no centro de Curitiba está com 122 presos
https://conselhodacomunidadecwb.com.br/2018/03/05/central-de-flagrantes-bomba-relogio-no-centro-decuritiba-esta-com-122-presos/

Delegacia de Vigilância e Capturas
1. Essa delegacia recebe os presos cíveis;
2. Havia apenas dois na ocasião da vistoria, na quarta-feira (15);
3. Há apenas uma cela, razoavelmente adequada;
4. Quando há mulheres os policiais as deixam no banheiro, com a porta trancada,
diante da ausência de espaço e da incapacidade de misturar os perfis;
5. A unidade prende cerca de 40 pessoas por semana.

Cela da DVC e banheiro (também utilizado como cela)

Centro de Triagem
1. Havia 148 presos na quarta-feira (15), mas a capacidade é para apenas 85;
2. Entre eles havia 12 duques (crimes sexuais) em uma cela em separado;
3. Eles haviam tentado escapar um dia antes e estavam cumprindo detenção
provisória em lugar ainda mais improvisado;
4. Um preso estava há mais de 130 dias na unidade;

5. Outro relatou que é do Espírito Santo (ES) e pedia transferência para o estado,
ocasião em que este CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DA
REGIÃO

METROPOLITANA

DE

CURITIBA

–

ÓRGÃO

DA

EXECUÇÃO PENAL entrou em contado com a família para informar da prisão
e solicitar advogado para pedir a remoção;
6. Um preso relatou que ficou 7 dias na Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos)
até ser encaminhado para a audiência de custódia;
7. Outros relataram demoras de 2 a 3 dias;
8. As celas são úmidas, frias e havia inúmeros presos dormindo no chão;
9. A Central de Flagrantes e o Centro de Triagem formam um “mini-presídio”
no centro de Curitiba e eventuais problemas nessas unidades podem gerar um
desgaste histórico.

11° Distrito Policial
1. Havia 72 presos, justamente a capacidade ideal dos 6 shelters;
2. A unidade tem conseguido manter essa média;
3. Os presos têm tomando inclusive banho de sol;

Diante desse cenário, REQUER ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Penitenciário do Paraná (GMF) uma avaliação sobre a possibilidade da realização de
mutirão carcerário, em virtude de ocupações que ultrapassam os limites legais,
principalmente na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Central de Flagrantes e
Centro de Triagem, e das condições improvisadas da Delegacia de Vigilância e
Capturas e ainda a Delegacia da Mulher (Rua Padre Antônio, 33 - Alto da Glória,
Curitiba - PR, 80030-100), onde os presos esperam transferência em uma lavanderia
desativada.
Nesses termos.
Respeitosamente,

_______________________________
ISABEL KUGLER MENDES
OAB 7631 - PRESIDENTE

