
 

 

 

Of. n°. 229/2018             Curitiba, 02 de outubro de 2018 

 

 

Em resposta ao Ofício n° 1899/2018 

 

 

Senhora Promotora, 

 

 

    O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO 

PENAL, agindo em conformidade com o Art. 61 da Lei Federal n° 7.210/1984 (Lei de 

Execução Penal) e Instrução Normativa Conjunta 01/2014 do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná e da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, informa que 

realizou inspeção na carceragem do 11° Distrito Policial de Curitiba (Centro de Triagem 

Provisório Masculino da Polícia Civil), situado na Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 

n° 2921, Cidade Industrial, CEP 81.170-150, nesta terça-feira, 02 de outubro de 2018. 

    Os presos CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA e RUDNEI 

CORDEIRO DE FREITAS, personagens do Ofício n° 1899/2018, já não se 

encontravam custodiados nas antigas dependências da carceragem interditada em 

função de Ação Civil Pública. CLÁUDIO ficou aproximadamente um mês em cela 

isolada sob guarida de um feixe de luz e o piso de cimento bruto e RUDNEI 

permaneceu 15 (quinze) dias nas mesmas condições de penumbra, aquartelado em local 

diametralmente oposto ao colega de pena.  

De acordo com a equipe de plantão do 11°, composta de 

investigador, superintendente e agente de cadeia pública, as separações tiveram como 

motivo inimizades criadas no interior dos contêineres (shelters) e disputas do lado de 



 

 

fora da unidade. Já as demasiadas horas de permanência encontraram continência na 

dificuldade de remoção para outras unidades do sistema penitenciário, também 

superlotadas. 

O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO 

PENAL relata que havia 95 presos no local, apesar da lotação máxima suportar 72 (12 

camas em cada um dos seis contêineres). Eles se dividem em 17 ou 19 em cada cela e 

dormem em VALETE (dois presos na mesma cama) ou colchões na PRAIA (chão). Há 

inúmeros condenados e réus primários nos mesmos espaços, em flagrante contrariedade 

à Lei Federal n° 13.167/20151, que prevê separação conforme a situação jurídica 

exarada nos autos. 

Nesse caso, outorgamos um parêntese. 

Este CONSELHO DA COMUNIDADE DA 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – ÓRGÃO DA 

EXECUÇÃO PENAL trava luta incessante contra os contêineres porque entende que 

                                                           
1 Art. 1°  O art. 84 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: Art. 84. § 1º  Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes 

critérios: 

I - acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; 

II - acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 

III - acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II. 

§ 3º  Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: 

I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; 

II - reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 

III - primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; 

IV - demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas 

nos incisos I, II e III. 

§ 4º  O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os 

demais presos ficará segregado em local próprio. 



 

 

são redutos de desumanização e não encontram respaldo na Constituição Federal, 

mesmo diante dos malabarismos retóricos de parte do Poder Público. Essas estruturas 

coisificam as pessoas e se assemelham a verdadeiros depósitos.  

A aquisição de 57 unidades modulares ao custo de R$ 8 

milhões com dispensa de licitação e intuito de abrir 684 vagas no Paraná já foi alvo de 

Recomendação Administrativa2 por parte deste CONSELHO e tramita atualmente na 

OUVIDORIA NACIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, depois de restar 

arquivada na SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PARANÁ - a Pasta entende que os caixotes têm “estruturas modernas de rápida 

implantação”.  

No tocante, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA exigiu que o Estado do Espírito Santo implodisse essa desditosa ideia na raiz, 

conforme os autos do HC 142.513/2010, ocasião em que o então ministro Nilson Neves 

proferiu brilhante voto nesses termos: 

 

 

É caso de extrema ilegitimidade; é caso de manifesta 

ilegalidade. Sobretudo de manifesta ilegalidade. Como nos 

descreveu o relatório, estou aqui lhes falando, Srs. 

Ministros, da prisão à qual, são palavras dos impetrantes, 

falta efetiva fundamentação, e da prisão, são também 

palavras das últimas informações a nós prestadas, que está 

sendo cumprida num contêiner. Observem, Senhores, num 

contêiner. Num contêiner! Isso é impróprio e odioso, ou 

não é caso de extrema ilegalidade? É cruel, disso, dúvida 

não tenho eu: entre nós, entre nós e entre tantos e tantos 

povos cultos, não se admitem, entre outras penas, penas 

cruéis (Constituição, art. 5º, XLVII).. 

                                                           
2 https://conselhodacomunidadecwb.files.wordpress.com/2018/03/relatc3b3rio-dos-contc3aaineres-

oficial.pdf  

https://conselhodacomunidadecwb.files.wordpress.com/2018/03/relatc3b3rio-dos-contc3aaineres-oficial.pdf
https://conselhodacomunidadecwb.files.wordpress.com/2018/03/relatc3b3rio-dos-contc3aaineres-oficial.pdf


 

 

Decerto somos todos iguais perante a lei, e a nossa lei 

maior já se inicia, e bem se inicia, arrolando entre os seus 

fundamentos, isto é, entre os fundamentos da nossa 

República, o da dignidade da pessoa humana. E depois? 

Depois, lá estão, entre os direitos e garantias 

fundamentais, entre os princípios e as normas, entre as 

normas e os princípios: (I) não há pena sem prévia 

cominação legal (então também não há de haver prisão 

sem previsão legal), por exemplo, prisão em contêiner; (II) 

não haverá, entre outras, penas cruéis; (III) assegura-se 

aos presos o respeito à integridade física e moral; (IV) 

assegura-se a todos o devido processo legal; (V) ninguém é 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória; (VI) a prisão ilegal há de ser imediatamente 

relaxada; e (VII) ninguém será levado à prisão quando a 

lei admitir a liberdade provisória. Podendo aqui me valer 

de tantos e tantos outros textos (normas nacionais e normas 

internacionais), quero ainda me valer de um, um da Lei de 

Execução Penal, o do art. 1º: "A execução penal tem por 

objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado." 

Se assim é – e, de fato, é assim mesmo –, então a prisão em 

causa é inadequada e desonrante. Não só a prisão que, 

aqui e agora, está sob nossos olhos, as demais em 

condições assemelhadas também são obviamente 

reprováveis. Trata-se, em suma, de prisão desumana, que 

abertamente se opõe a textos constitucionais, igualmente 

a textos infraconstitucionais, sem falar dos tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos 

(Constituição, art. 5º, § 3º). Basta o seguinte (mais um 

texto): "é assegurado aos presos o respeito à integridade 

física e moral" (Constituição, art. 5º, XLIX). 



 

 

É despreziva e chocante! Não é que a prisão ou as prisões 

desse tipo sejam ilegais, são manifestamente ilegais. Ilegais 

e ilegítimas. Ultrapassamos o momento da fundamentação 

dos direitos humanos; é tempo de protegê-los, mas, “para 

protegê-los, não basta proclamá-los”. Numa sociedade 

igualitária, livre e fraterna, não se pode combater a 

violência do crime com a violência da prisão. Quem a isso 

deixaria de dar ouvidos? Ouvindo-o a quem? A Dante? 

“Renunciai as esperanças, vós que entrais”. (grifos 

nossos) 

 

 

Fecha parêntese. 

A superlotação nessa unidade era prevista por todos que 

conhecem a realidade do sistema penitenciário paranaense e não constitui fato novo. 

Apenas o PODER EXECUTIVO3 não a reconhecia como anestesia de momento. 

Matéria da GAZETA DO POVO de 19 de junho de 2018 já revelava preocupação com 

os contêineres, previstos para “equipar” unidades prisionais de cinco cidades diferentes 

do Paraná, apesar do otimismo do delegado Francisco Caricati, diretor-geral do 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO. 

 

 

“O shelter oferece segurança e não há possibilidade de 

superlotação nessas estruturas. Isso facilita muita coisa. 

Mas é uma medida paliativa. O shelter tem que ser 

encarado desta forma, não como uma solução definitiva”, 

disse o diretor do órgão, delegado Francisco Caricati. 

(grifo nosso) 

                                                           
3 Paraná vai quase quadruplicar o uso de celas-contêineres em presídios - GAZETA DO POVO - 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-vai-quase-quadruplicar-o-uso-de-celas-

conteineres-em-presidios-20m7aebe7qiardokgnezvu2jo/  

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-vai-quase-quadruplicar-o-uso-de-celas-conteineres-em-presidios-20m7aebe7qiardokgnezvu2jo/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/parana-vai-quase-quadruplicar-o-uso-de-celas-conteineres-em-presidios-20m7aebe7qiardokgnezvu2jo/


 

 

Ora, não há como mudar o cenário de superlotação nas 

delegacias4 se não houver mudança de postura no quadro geral. A carceragem do 11° 

Distrito Policial foi interditada pela juíza Carolina Delduque Sennes Basso, da 1ª Vara 

da Fazenda Pública de Curitiba, por “condições sanitárias extremamente precárias”. “O 

problema não é novo e como a segurança pública é de responsabilidade do Estado,  

deve ele adotar todas as medidas tendentes à custódia dos presos, provisórios ou 

condenados, em estabelecimentos adequados e que atendam todas as exigências 

contidas na Lei de Execuções Penais, em especial àquelas logadas à saúde e à higiene, 

que são, por isso mesmo, elementares”, afirma o despacho de Basso. 

Mesmo diante da decisão o Paraná optou por ignorar as 

previsões constitucionais e também aquelas prolatadas em razão vinculante nas Regras 

de Mandela - Regras Mínimas de Tratamento do Preso das Nações Unidas, a saber, as 

regras 55 e 426. 

Em cenário tão nefasto não há ganhadores. Estado, forças 

policiais e autoridades do Poder Judiciário não têm como garantir que os contêineres, 

por exemplo, não espelharão, em futuro muito breve, a realidade que motivou a decisão 

de interdição da estrutura vizinha. Já houve nos shelters tentativa de fuga e há 

demasiada insatisfação por parte da população com a demora de encaminhamento para 

                                                           
4 TCE-PR aponta superlotação de 181% e falta de políticas públicas no sistema penitenciário – Conselho 

da Comunidade de Curitiba - https://conselhodacomunidadecwb.com.br/2018/04/03/tce-pr-aponta-

superlotacao-de-181-e-falta-de-politicas-publicas-no-sistema-penitenciario/ - ou - Relatório do TCE 

aponta falhas e superlotação do sistema penitenciário e carcerário do PR – G1 Paraná - 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/relatorio-do-tce-aponta-falhas-e-

superlotacao-do-sistema-penitenciario-e-carcerario-do-pr/6613682/  

5 O regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre a vida no cárcere e aquela em 

liberdade que tendem a reduzir a responsabilidade dos presos ou o respeito à sua dignidade como seres 

humanos. 

6 Todas os ambientes de uso dos presos e, em particular, todos os quartos, celas e dormitórios, devem 

satisfazer as exigências de higiene e saúde, levando‑se em conta as condições climáticas e, 

particularmente, o conteúdo volumétrico de ar, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a 

ventilação. 

https://conselhodacomunidadecwb.com.br/2018/04/03/tce-pr-aponta-superlotacao-de-181-e-falta-de-politicas-publicas-no-sistema-penitenciario/
https://conselhodacomunidadecwb.com.br/2018/04/03/tce-pr-aponta-superlotacao-de-181-e-falta-de-politicas-publicas-no-sistema-penitenciario/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/relatorio-do-tce-aponta-falhas-e-superlotacao-do-sistema-penitenciario-e-carcerario-do-pr/6613682/
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-1edicao/videos/t/curitiba/v/relatorio-do-tce-aponta-falhas-e-superlotacao-do-sistema-penitenciario-e-carcerario-do-pr/6613682/


 

 

o Complexo Prisional de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A saber, esse é 

o universo do 11°: 

 

    

   

 



 

 

Diante de modus tão pitoresco, este CONSELHO DA 

COMUNIDADE DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA – ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL reitera deferência pelas inspeções 

do digníssimo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ e se coloca à 

disposição para encaminhar novas informações.  

O órgão também comunica que entregou colchões e 

cobertores para a unidade, a pedido do delegado responsável pela divisional da capital, e 

encaminhou uma lista de nomes para atendimento da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARANÁ.  

Por fim, o CONSELHO solicitou a instalação de uma 

mini-biblioteca para que os presos possam minimizar o esquecimento no aperto e se 

dispôs a doar livros num primeiro momento. A deliberação leva em consideração o Art. 

1° da Lei Federal n° 7.210/1984, de que a reclusão e a execução penal têm por objetivo 

efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e, principalmente, proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada 

estima e distinta consideração. 

    Respeitosamente, 

 

______________________________ 

ISABEL KUGLER MENDES 

OAB 7631 

Excelentíssima Senhora 

ANA CAROLINA PINTO FRANCESCHI 

Promotora de Justiça 

CURITIBA – PR 

Av. Anita Garibaldi, 750 – Sala 245 – Térreo – Centro Judiciário Ahú - 80540-900 


