




GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
COORDENAÇÃO ESTADUAL

R. Brasilino Moura, 818, Ahu, Curitiba – PR.
Telefones: (41) 3254-1195 / e-mail: gaeco@mppr.mp.br

INFORMAÇÃO PROCESS  UAL Nº 07/2020  

Nome: MARCELO COLEONI Grupo de Risco: NÃO

Autos nº: 29979-52.2011.8.16.0017 Comarca: MARINGÁ

Pena cumprida: 19a6m14d Pena a cumprir: 10a1m1d

Condenações: LATROCÍNIO, TRÁFICO DE DROGAS e FURTO QUALIFICADO

Situação atual: incluído em mutirão na comarca de Maringá, com manifestação contrária do
Ministério Público, pendente de decisão.

Foi  imposta  falta  grave  em  virtude  de  participação  ativa  em  rebelião  havida  em
04/10/2018, inclusive com fotos do apenado tomando agente como refém.

Critério Objetivo do semiaberto apenas em 13/12/2020.

Consta crime cometido dentro do estabelecimento prisional em 17/03/2019, com condenação
em 23/03/2020 (autos 9906-75.2019.8.16.0018), sem registro na execução penal.

Constam três registros de fugas anteriores, além de diversas transgressões disciplinares.

Nome: MAURÍCIO DA CRUZ Grupo de Risco: NÃO

Autos nº: 1473-85.2014.8.16.0009 Comarca: CURITIBA

Pena cumprida: 15a11m22d Pena a cumprir: 6a11m10d

Condenações: ROUBOS  CIRCUNSTANCIADOS  (3X),  PORTE  DE  ARMAS  (2X)  E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA;

Situação atual: concedido livramento condicional em mutirão na comarca de Curitiba, libertado
em 27/03/2020.

Permaneceu por dois períodos em presídio federal em virtude de ocupar posição de
liderança na organização criminosa PCC, conforme constou das decisões judiciais.

Denunciado por duas vezes pelo delito de organização criminosa (integrar PCC), com uma
condenação.

Constam três pedidos de livramento condicional anteriores indeferidos, por ausência de critério
subjetivo.
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GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
COORDENAÇÃO ESTADUAL

R. Brasilino Moura, 818, Ahu, Curitiba – PR.
Telefones: (41) 3254-1195 / e-mail: gaeco@mppr.mp.br

INFORMAÇÃO PROCESS  UAL Nº 07/2020  

Nome: MÁRCIO DIAS DE CARVALHO Grupo de Risco: NÃO

Autos nº: 0041356-87.2015.8.16.0014 Comarca: CURITIBA – PEP

Pena cumprida: 11a0m17d Pena a cumprir: 20a1m8d

Condenações: HOMICÍDIO  QUALIFICADO,  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  (PCC)  e
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC – Operação Alexandria)

Situação atual: Beneficiado com progressão de regime antecipada em 22/03/2020 por decisão
parametrizada  pelo  mutirão  carcerário  determinado  pelo  0014201-23.2020.8.16.6000/SEI,  o
qual foi instaurado em razão do Ofício nº 449 – DTP/DEPEN, independente de manifestação
ministerial.

Recebeu  a  tornozeleira  eletrônica  em  25/03/2020,  cumprindo  pena  em regime  semiaberto
harmonizado e antecipado, sem recolhimento domiciliar noturno.

O atestado de pena dispõe que a data base para  concessão de benefícios é  29/04/2009,
contudo  não  houve  o  reconhecimento  da  FALTA  GRAVE  em  razão  da  condenação  na
Operação Alexandria durante o período de cumprimento da pena.

Nome:  MARCELO  ALECIO  ROSA  DE
LIMA

Grupo de Risco: NÃO

Autos nº: 1936-95.2012.8.16.0009 Comarca: ´MARINGÁ

Pena cumprida: 12a2m12d Pena a cumprir: 19a7m24d

Condenações: ROUBO MAJORADO (3X),  FURTO QUALIFICADO (5x)  e  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA (PCC – Condenado na Operação Alexandria)

Situação  atual: Incluído  em  mutirão  na  comarca  de  Maringá,  e,  mesmo  com  parecer
desfavorável  do  Ministério  Público  citando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  foi-lhe
concedida antecipação do regime semiaberto,  constando da decisão que  “Em que pese o
parecer  Ministerial  desfavorável,  verifica-se  que  se  tratam de crimes cometidos sem
violência e estão muito próximos de preencher o requisito objetivo para progressão de
regime” (e. 423.1). 

Tem prisão preventiva decretada nos autos nº 2736-56.2016.8.16.0180, a qual foi mantida por
ocasião da prolação de sentença condenatória em 19/10/2018, não localizada (e. 172.1).
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GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
COORDENAÇÃO ESTADUAL

R. Brasilino Moura, 818, Ahu, Curitiba – PR.
Telefones: (41) 3254-1195 / e-mail: gaeco@mppr.mp.br

INFORMAÇÃO PROCESS  UAL Nº 07/2020  

Nome:  LINCON  VAN  DAMME
FERREIRA

Grupo de Risco: NÃO

Autos nº: 0000886-56.2018.8.16.0160 Comarca: MARINGÁ

Pena cumprida: 2a9m6d Pena a cumprir: 5a10m24d

Condenações: PORTE DE ARMA (2X), RECEPTAÇÃO, FURTO QUALIFICADO E DIREÇÃO
PERIGOSA.

Situação atual: incluído em mutirão na comarca de Maringá, com manifestação contrária do
Ministério  Público,  pendente  de  decisão.  Previsão  de  alcance  de  progressão  ao  regime
semiaberto em 13/06/2020.

Apesar  da  aparência  de  condições  favoráveis, existe  unificação  de  penas  pendente  de
realização, pois novas condenações não foram computadas. 

Ademais, no curso da execução, quando no regime semiaberto, rompeu tornozeleira. Em seu
pedido de remoção do presídio de Itajaí, foi informado pelo próprio apenado que é membro
do PCC que tem rivalidade com o PGC (Primeiro Grupo Catarinense). É réu em ação penal por
homicídio qualificado, com forma de execução que reforça o argumento (inúmeros disparos na
face da vítima, em frente a uma pizzaria, em um domingo e às 20h. 

Na sua prisão em Itajaí/SC (09/10/2018), consta ter entrado em confronto com a Polícia Militar
de  SC  (https://www.plantaomaringa.com/noticias/1547/sarandiense-e-morto-apos-confronto-
compoliciais-militares-em-santa-catarina).

Nome: MARCUS VINICIUS LAURIA Grupo de Risco: NÃO

Autos nº: 2088-64.2019.8.16.0053 Comarca: Bela Vista do Paraíso

Pena cumprida: 2a3m27d Pena a cumprir: 17a8m21d

Condenações: TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (2X);

Situação  atual: concedida  prisão  domiciliar  com  monitoração,  sem  prévia  vista  ao
Ministério Público, sob o argumento de tratar-se de condenações por crimes praticados sem
violência ou grave ameaça.

Critério objetivo do semiaberto apenas em 22/06/2025.

Nas duas condenações relacionadas à prática de tráfico de drogas pelo apenado, porém,
consta que este desenvolvia suas atividades ilícitas na residência.
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GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
COORDENAÇÃO ESTADUAL

R. Brasilino Moura, 818, Ahu, Curitiba – PR.
Telefones: (41) 3254-1195 / e-mail: gaeco@mppr.mp.br

INFORMAÇÃO PROCESS  UAL Nº 07/2020  

Nome: JOEL  CORDEIRO  DOS
SANTOS

Grupo de Risco: IDOSO – 60 ANOS em 07/01/2020;

Autos nº: 1702-39.2016.8.16.0053 Comarca: Bela Vista do Paraíso

Pena cumprida: 5a5m6d Pena a cumprir: 23a5m8d

Condenações: ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Situação  atual: concedida  prisão  domiciliar  com  monitoração,  sem  vista  ao  Ministério
Público, com o argumento de tratar-se de pessoa idosa.

Critério objetivo do semiaberto apenas em 19/08/2025.

Apenado condenado por praticar sexo oral e anal, por diversas vezes, com duas crianças
de 06 (seis) e 08 (oito), mediante violência e pagamento/presentes, além de expô-las a
conteúdos pornográficos. 

Os fatos foram praticados nos fundos de um bar do apenado, onde este também residia,
sendo declarado o mesmo endereço para fins de monitoração eletrônica.

Nome: TIAGO DA ROSA Grupo de Risco: NÃO

Autos  nº:  0003708-53.2018.8.16.0116
(Ação Penal)

0000988-12.2019.8.16.0009   (Execução
Penal)

Comarca: MATINHOS e CURITIBA

Pena cumprida: 1a6m22d Pena a cumprir: 6a5m8d

Condenações: HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA.

Situação atual: Revogação de prisão preventiva em razão do risco de contágio pelo COVID-
19, sem menção ao delito praticado, qual seja, homicídio duplamente qualificado em razão de
disputa violenta do tráfico de drogas. 

A decisão ignorou a condição de reincidente e de que o homicídio foi praticado enquanto
o  acusado  estava  cumprindo  pena  no  regime  semiaberto  harmonizado  (0000988-
12.2019.8.16.0009).

Houve o restabelecimento da prisão preventiva em decorrência da liminar proferida na Medida
cautelar  de  natureza  penal  (0014271-95.2020.8.16.0000),  ajuizada  pela  2ª  Promotoria  de
Justiça de Matinhos.

No curso  da  execução,  na  qual  o  apenado  estava  cumprindo pena  no  regime semiaberto
(CPAI),  mesmo  com  a  vigência  da  prisão  preventiva,  o  apenado  foi  incluído  em  mutirão
carcerário  de  Curitiba,  muito  embora  a  previsão  de  alcance  de  progressão  se  daria  em
25/03/2021.
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