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Resumo : O presente trabalho sistematiza o trabalho do Conselho da Comunidade da comarca 
de Matinhos no processo de vistoria e fiscalização das condições de aprisionamento, conforme 
Lei de Execução Penal, bem como discute a ineficácia do modelo de delegacia cidadã, 
implantada no município. Para tanto trazemos dados nacionais e do estado do Paraná que 
demonstram a precariedade da política de execução penal, expressa na superlotação das 
unidades prisionais, na morosidade processual (julgamento, sentenciamento), no esgotamento 
do sistema penal e carcerário. No município de Matinhos essa realidade se manifesta e tem sido 
questionada e reiteradamente denunciada através do Conselho da Comunidade em parceria com 
a UFPR Setor Litoral, Conselho de Segurança e autoridades jurídicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O propósito do presente trabalho é discutir sobre a efetividade da 

implantação do modelo de Delegacia Cidadã no Estado do Paraná, com base na 

realidade concreta de Matinhos, onde foi inaugurada a primeira deste modelo 

(Parana educativa, 2017, p.n.p), evidenciando a atuação do Conselho da 

Comunidade desta comarca na defesa dos direitos humanos. O ponto crítico da 

nossa discussão se volta para a permanência irregular de presos na Delegacia 

e nas condições de permanência que afrontam os direitos destes sujeitos, 
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desvirtuando da natureza de uma Delegacia, resultando em uma realidade 

diversa daquela idealizada no modelo proposto de Delegacia Cidadã. 

 O desenvolvimento desta pesquisa se deu no âmbito do projeto 

“Conselho da Comunidade em Ação”, que é resultado de parceria entre a 

Universidade Federal do Paraná, mais especificamente a câmara do curso de 

Serviço Social, e o Conselho da Comunidade de Matinhos, tem por objeto uma 

"atividade de extensão financiada por terceiros" (Resolução nº36/04-COUN), que 

compreende "prestação de serviço técnico especializado" (Instrução Normativa 

conjunta nº2/2014 - CGJ/PR e MP/PR) da Universidade Federal do Paraná - 

Setor Litoral ao Conselho da Comunidade de Matinhos.  

Iniciado em fevereiro de 2018, o serviço técnico compreendeu o processo 

de acompanhamento social aos egressos/as do sistema penitenciário, pessoas 

em cumprimento de pena em liberdade, além daqueles em cumprimento de 

medida cautelar substitutiva da prisão cautelar e de outras como transação penal 

e suspensão condicional do processo (Sursi Processual); visitas de vistoria na 

Delegacia Cidadã, bem como a realização de entrevistas com essas pessoas 

com o objetivo de identificar os saberes do trabalho, perspectivas futuras, no 

processo de retomada da vida social, educacional e laboral. 

 É importante destacar o elemento das visitas de vistoria na 

Delegacia Cidadã, dado que é objeto da presente pesquisa. O Conselho da 

Comunidade tem como uma de suas incumbências a realização de visitas ao 

estabelecimento penal da sua comarca, com o propósito de entrevistar presos e 

fiscalizar as condições do local (BRASIL, 1984). Por meio do referido projeto, o 

acompanhamento das visitas do Conselho foi o canal que viabilizou a elaboração 

da presente pesquisa, sendo espaço privilegiado para obtenção de informações 

para o conhecimento desta realidade. 

  
  

2. O ENCARCERAMENTO NO BRASIL E NO PARANÁ: A 

PARTICULARIDADE DOS PRESOS SEM CONDENAÇÃO 

 

A preocupação do Conselho da Comunidade se insere em um problema 

mais geral do Brasil e do mundo. No país, é crescente o número de pessoas 

aprisionadas e em um ritmo superior à criação de vagas no sistema prisional, 



 

resultando por consequência em um déficit de vagas em presídios, a outra face 

da superlotação do sistema. Em oito décadas, os aprisionados no Brasil 

cresceram 188 vezes, com 3,8 mil pessoas em 1938 e 726 mil em 2016. Estima-

se que um quarto do aprisionados é reincidente, sendo a maioria na faixa etária 

de 18 a 24 anos (IPEA, 2015: 10; 23). 

Para dar conta do aprisionamento de pessoas condenadas ou 

aguardando julgamento pela prática de crimes, o sistema penal no Brasil detinha, 

em junho de 2016, 727 mil pessoas aprisionadas frente a um total de 368 mil 

vagas, resultando em um déficit de 359 mil vagas; com isso, a taxa de ocupação 

é quase o dobro das vagas disponíveis, denotando o gargalo da política de 

aprisionamento no país, chegando a uma taxa de aprisionamento de 353 

pessoas por 100 mil habitantes, cerca de duas vezes e meia a taxa mundial de 

2016; 81% desse déficit equivalem ao total de 292 mil pessoas presas sem 

condenação (Brasil, 2016: 7-8). 

Dada essa condição, 78% dos estabelecimentos penais no Brasil estão 

superlotados, com que a quase totalidade do aprisionamento, por conseguinte, 

se dá com mais de uma pessoa por vaga, sendo que a lotação com mais de 

quatro pessoas por vaga responde por 16% dos casos (Brasil, 2016: 25; 27). 

O maior contingente de pessoas aprisionadas no Brasil constitui-se de 

presos sem condenação; são 40% do total de pessoas privadas de liberdade em 

2016, um total 292 mil, equivalente a 81% do déficit de vagas desse ano. Neste 

sentido, cabem críticas ao sistema legislativo e judiciário que, apesar dos 

esforços em promover medidas processuais que diminuem o encarceramento; 

não atentam para o esgotamento do sistema penal e carcerário tal como é 

concebido atualmente. 

Entre os aprisionados sem condenação, das informações obtidas de 45% 

do sistema penitenciário, tem-se uma população de mais de 54 mil pessoas 

privadas de liberdade há mais de 90 dias aguardando julgamento e sentença, 

equivalente a 47% dos 115 mil presos daquelas unidades; se extrapolamos esse 

percentual para todo o sistema, pode-se estimar que cerca de 138 mil presos 

estão há mais de três meses aprisionados (Brasil, 2016: 15). 

O sistema prisional no Paraná possuía 52 mil pessoas privadas de 

liberdade para um total de 18 mil vagas, resultando em um déficit 33 mil vagas; 



 

por isso, sua taxa de ocupação chegou, em 2016, a 2,82 pessoas por vaga, valor 

bem acima da média nacional, o mesmo ocorrendo com a taxa de 

aprisionamento, a qual chegou a 460 pessoas por 100 mil habitantes, um terço 

acima da média brasileira. 

A análise do sistema prisional paranaense é cheia de nuances: se por um 

lado, comparativamente ao país, o estado tem uma menor taxa de prisão sem 

condenação transitada em julgado em primeiro grau. Por outro, o Paraná é o 

terceiro estado com maior percentual de presos sem condenação com mais de 

três meses aprisionados. 

 

TABELA  – DADOS RELATIVOS AO APRISIONAMENTO NO PARANÁ, EM 2016 

Variaveis Paraná Brasil 

Número de vagas 18.365 368.049 

Número de presos 51.700 726.712 

Déficit de vagas 33.335 358.663 

Taxa de ocupação (%) 282 197 

Taxa de aprisionamento 460 353 

Número de presos sem condenação 14.699 292.450 

Taxa de presos sem condenação (%) 28 40 

Taxa de presos sem condenação com de 90 dia de 

prisão  

84 - 

Taxa de presos condenados em regime fechado 

(%) 

24 38 

Taxa de presos condenados em regime semiaberto 

(%) 

5 15 

Taxa de pessoas condenadas em regime aberto 

(%) 

41 6 

FONTE: Elaboração dos autores. Dados básicos em Brasil, 2016, p.23. 

 

É nesse quadro que o Conselho da Comunidade atua nas funções de 

visitação ao estabelecimento penal da comarca, de entrevista aos presos, de 

apresentação de relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho 

Penitenciário e providencia a obtenção de recursos para a melhoria das 

condições prisionais, em consonância com a direção do estabelecimento, como 

preceitua o Art. 81 da Lei de Execução Penal, Lei No. 7.210, de 11 de julho de 

1984. 

A Universidade Federal do Paraná atua nesse quadro do sistema prisional 

brasileiro por meio da atividade de extensão, buscando promover uma interação 

que se pretende transformadora entre a Universidade e outros setores da 

sociedade civil, pelo processo de produção e aplicação do conhecimento, 



 

segundo reza a Resolução No. 7, de 18 de dezembro de 2018, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do Ministério da 

Educação. 

 

3. SITUAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL: PARTICULARIDADES 

DE MATINHOS 

Para entender um pouco mais sobre a população a ser atendida e 

desenvolver estratégias de acompanhamento, iniciou-se pesquisa através de 

entrevista por amostragem para conhecer o perfil tanto daqueles que passaram 

pelo sistema carcerário fechado (estes receberam sentença e iniciaram o 

cumprimento de pena no regime fechado ou seja receberam penas altas – 

superior a oito anos ou receberam penas que poderiam variar entre quatro e oito 

anos e são reincidentes ou receberam penas que poderiam variar entre quatro e 

oito anos e de acordo com a avaliação dos requisitos do art. 59 do Código Penal 

devem iniciar o cumprimento de pena em regime fechado) quanto daqueles que 

passaram por encarceramento antes do julgamento (estes ainda não receberam 

sentença pela infração e estão presos separadamente – as chamadas prisões 

cautelares e o flagrante). Foram realizadas entrevistas com amostragem de 87 

pessoas dentre aquelas atendidas pelo Conselho da Comunidade e colheu-se 

dados através do sistema PROJUDI (sistema virtual onde desenvolve-se o 

processo penal) sobre a situação processual dos indivíduos atendidos pós-

encarceramento pelo Conselho da Comunidade (o universo de pessoas 

acompanhadas/fiscalizadas pelo Conselho da Comunidade e que estão em 

situação regular são um total de 355 pessoas e nem todas passaram por 

encarceramento por variados motivos processuais). 

Assim, A amostra da população de sujeitos privados de liberdade 

supervisionados pelo Conselho da Comunidade de Matinhos mostra 

características semelhantes ao cenário nacional: ela é mais jovem (60%: 18-34 

anos) que madura (40%: 35-mais de 70 anos), masculina (85%), heterossexual 

(95%), casada ou em união estável (54%), de pele preta ou parda (52%), baixa 

escolaridade (55% com fundamental completo), católica ou evangélica. Em sua 

situação processual, foi condenada por crimes contra o patrimônio ou contra a 



 

saúde pública (especificamente relacionados ao uso e tráfico de drogas) (68%), 

com um processo em andamento (53%), que em caso de reiteração se dá pelos 

mesmos crimes anteriores (68%), defendida por advogado constituído, sem 

informações suficientes sobre o processo (51%), sem recebimento da autoridade 

judiciária do atestado de pena a cumprir (70%), sem conhecimento do tempo que 

resta a cumprir (51%). 

Quanto aos dados processuais penais colhidos através do sistema 

PROJUDI, a maior parte dos entrevistados (41,46%) tinha a medida cautelar 

substitutiva da prisão como situação processual, sendo que destes, 47% foram 

liberados logo após o flagrante contra 44% que somente foram liberados após 

ter sido decretada prisão cautelar. 

O que se pode extrair destes dados é que os crimes cometidos no 

município de Matinhos por serem ligados ao patrimônio e ao tráfico, além da 

alta reiteração,  acabam por ensejar, juntos com outros fatores (objetivos e 

subjetivos) ampla possibilidade de prisão cautelar temporária e preventiva, 

causando superlotação da delegacia que já não deveria abrigar presos, mesmo 

que cautelares. 

Ainda, durante o levantamento de dados, visualizou-se os esforços do 

juízo da Comarca de Matinhos em promover medidas processuais que 

diminuissem o encarceramento, mas ao mesmo tempo, não pode-se deixar de 

chamar a atenção para o esgotamento do sistema penal e carcerário tal como 

é concebido atualmente, ressaltando-se que as medidas positivadas não 

resultam suficientes para conter o crescente encarceramento da população – 

em especial a mais vulnerável social e economicamente. 

  

4. A DELEGACIA MODELO DE MATINHOS E ATUAÇÃO DO 

CONSELHO DA COMUNIDADE 

 As Delegacias não representam estabelecimento penal e não são 

destinados legalmente a este fim, mas antes, seus setores de carceragem 

“deveriam existir unicamente para a detenção extremamente provisória do preso 

pelo tempo necessário à lavratura do auto de flagrante delito ou cumprimento do 



 

mandado de prisão e posterior encaminhamento ao estabelecimento penal 

adequado” (LIMA, [201?], p. 5).opção (LIMA, S/d, p.5) 

 Na particularidade do município de Matinhos, tem-se uma 

Delegacia Cidadã, não possuindo Cadeia Pública – contrariando o previsto no 

art. 102º da LEP, que afirma que cada Comarca deverá possuir ao menos uma 

Cadeia Pública (BRASIL, 1984). Assim sendo, a Comarca de Matinhos não 

possui estabelecimento apropriado à manutenção de presos. Quanto à 

construção da referida Delegacia, em abril de 2017 houve sua inauguração, 

sendo a primeira Delegacia Cidadã do Estado do Paraná, com propósito de 

edificação de um estabelecimento penal que se baseasse em “um conceito de 

serviço humanizado” (PARANÁ, 2017). A delegacia teve, para sua viabilização, 

um investimento de R$ 4,5 milhões por parte do Governo, com um projeto inicial 

que previa a não existência de carceragens, mas antes apenas uma cela 

provisória para custódia. Nas palavras do então governador Beto Richa, no 

momento da inauguração da Delegacia: 

 

Aqui, teremos um atendimento mais humanizado, com áreas 
isoladas para mulheres, crianças e idosos. Não teremos carceragem, 
apenas celas para custódia daqueles que aguardam transferência para 
outros municípios. Estamos começando aqui por Matinhos e vamos 
levar para outros municípios do Paraná (PARANÁ, 2017). 

 

Mas um mês após a inauguração da delegacia, a Gazeta do Povo já 

noticiava que “Moradores do Litoral acionam MP-PR para que Delegacia Cidadã 

não vire ‘cadeião’”. Isso porque já nesse momento a delegacia estava 

“abrigando” presos, “operando no limite de sua capacidade carcerária e registrou 

sua primeira fuga”. Já na época o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) 

de Matinhos acionou o Ministério Público do Paraná pedindo a proibição da 

manutenção de presos no local. Isso advém ainda do fato de que, ao contrário 

do que foi previsto no projeto inicial, a delegacia possuía (e possui) quatro celas, 

e não apenas uma como previsto, conforme expomos anteriormente. 

.  Todos os relatórios elaborados pelo Conselho da Comunidade, 

fruto das visitas de fiscalização na Delegacia, informavam a precariedade das 

condições físicas da carceragem e dos aprisionados. Assim, relatou-se de forma 

contínua a insalubridade da carceragem, com pouca ventilação, grande 



 

quantidade de mofo nas paredes e teto, altas temperaturas, colchões 

encharcados devido à umidade e suor, tudo isso potencializado pela 

superlotação das celas, excedendo sempre a lotação máxima de 4 sujeitos por 

cela.  

 Aliado a isso, também de forma contínua tem sido identificados 

sujeitos com longo período de permanência no local, sendo muitos já 

sentenciados, mas que permanecem na delegacia por falta de liberação do 

DEPEN para transferência ao estabelecimento penal apropriado.  

Frente a todos os relatos, dia 10 de outubro de 2018, o Ministério Público 

propôs uma ação civil pública (0004640-41.2018.8.16.0116), agindo pelos 

interesses difusos da delegacia de Matinhos contra o Estado do Paraná. Sendo 

deferida a liminar, ficou assim decidido: 

 

A transferência imediata de todos os presos que se encontram 
encarcerados na Delegacia Cidadã de Matinhos para 
estabelecimentos prisionais apropriados; transferência imediata de 
todo o preso após a homologação da prisão em flagrante e decretação 
de prisão preventiva, conforme os preceitos da Delegacia Cidadã; a 
transferência imediata dos capturados condenados; o fornecimento 
trimestral de colchões e material de higiene pessoal e limpeza. 
Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem providências do Estado, 
voltem os autos conclusos para decisão de interdição da carceragem. 
Estabeleço a pena diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no 
caso de descumprimento da presente ordem. 

 

No entanto, afora a informação de que o Estado recorreu, o processo 

encontra-se em segredo de justiça. 

O Conselho da Comunidade em parceria com a UFPR Setor Litoral e o 

Conselho de Segurança tem buscado incessantemente a defesa intransigente 

dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. 

Além dos inúmeros relatórios enviados, outra estratégia adotada foi a 

publicização das condições da delegacia “cidadã” através da mídia. Foram 

realizadas 3 reportagens produzidas pela TVCI 

(https://www.facebook.com/289540784547041/posts/1225480297619747/?sfns

n=mo) com a diretoria do Conselho da Comunidade, representante do Conselho 

de Segurança e da coordenação do projeto de extensão da UFPR sobre a 

situação da delegacia. O jornal online plural também noticiou a superlotação da 

https://www.facebook.com/289540784547041/posts/1225480297619747/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/289540784547041/posts/1225480297619747/?sfnsn=mo


 

delegacia cidadã (https://www.plural.jor.br/presos-amontoados-fazem-greve-de-

fome-em-matinhos/). 

Até o momento, infelizmente não houveram mudanças. As lideranças 

locais (Juiz, Promotoras, Delegada, Conselho de Segurança, Conselho da 

Comunidade e UFPR) têm trabalhado em sintonia, pressionando o DEPEN 

quanto à retaguarda prevista em lei. 

Sabe-se que trata-se de um problema nacional, no entanto as 

possibilidades concretas de intervenção então em nosso território de ação. 

Apesar da articulação entre as autoridades, os resultados são pífeos. No 

momento as ações têm sido de caráter paleativo, sendo que o Conselho da 

Comunidade tem fornecido medicamentos, kit higiene, colchões, cobertores e o 

monitoramento das denúncias e registros processuais, informando os familiares 

e as pessoas detidas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo de Delegacia Cidadã no Estado do Paraná, com base na 

realidade concreta de Matinhos tem se mostrado totalmente inadequado, 

caracterizando-se em local de descumprimento da legislação e negação de 

direitos. O cenário de superlotação, permanência de tempo excessiva na 

carceragem, ausência de condições de salubridade, morosidade nas respostas 

das solicitações emitidas ao DEPEN reforçam o descaso com a população que 

apresentam marcadores sociais historicamente construídos: são em sua maioria 

homens, negros, com baixa escolaridade e experiência de trabalho residual. 

O Conselho da Comunidade, a UFPR através do projeto de extensão, o 

conselho de Segurança e as autoridades jurídicas (juiz, delegada, promotoras) 

têm se posicionado resistentes e reivindicativos, dando visibilidade pública para 

a ineficiente política de execução penal. 

6. REFERÊNCIAS  

IPEA –Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (2015), “Reincidência criminal 

no Brasil”. Relatório final de atividades da pesquisa sobre reincidência criminal, 

https://www.plural.jor.br/presos-amontoados-fazem-greve-de-fome-em-matinhos/
https://www.plural.jor.br/presos-amontoados-fazem-greve-de-fome-em-matinhos/


 

conforme Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o 

IPEA. Brasília, Ipea. 

BRASIL. Lei de Execução Penal. Art. 102, Lei nº 7210 de 11 de julho de 1984. 

BRASIL. Levantamento nacional de informações penitenciárias. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública / Departamento Penitenciário 
Nacional, 2016. 

LIMA, Renato Wasthner de. O preso nas delegacias de política: seus reflexos 
e prospecto. [S. I.: s.n.] [201?]. Disponível em: 
http://www.escolasuperiorpoliciacivil.pr.gov.br/arquivos/File/RevistaESPC/volum
e1/ARTIGO3_O_PRESO_NAS_DELEGACIAS_DE_POLICIA___RENATO_WA
STHNER.pdf. Acesso em: 08 de mar. de 2018.  

REDE PARANÁ EDUCATIVA. Matinhos ganha unidade da Delegacia Cidadã. 
Rede Paraná Educativa, 27 de abril de 2017. Disponível em: 
<http://www.paranaeducativa.pr.gov.br/2017/04/4752/Matinhos-ganha-unidade-
da-Delegacia-Cidada.html>. Acesso em: 01 de ago de 2019.  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Ação Civil Pública nº 
0004640-41.2018.8.16.0116. Matinhos, Paraná. 24 out. 2018.  

 


