
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS
CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

MANIFESTAÇÃO N. 158/2017

Referência:PA n. MPPR-0046.17.043102-0

Assunto: Comunicação de possível violação ao Princípio do

Promotor  Natural  na  designação  de  membro  para  atuar  em

mutirão carcerário

I - RELATÓRIO E DELIMITAÇÃO DE OBJETO

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em virtude

de consulta da 2ª Promotoria de Justiça Criminal do Foro Central da Comarca da

Região Metropolitana de Curitiba a respeito de uma suposta ofensa ao Princípio do

Promotor Natural que teria ocorrido a partir  da designação de um Promotor para

atuar em feitos relacionados ao mutirão carcerário, realizado entre os dias 27 e 31

de março de 2017.

Por ocasião de sua instauração, ainda por meio da Deliberação

115/2017  (fls.  02/05),  determinou-se  a  remessa  da  documentação  enviada  pela

Promotoria de Justiça, bem como das considerações iniciais contidas na Portaria

deste procedimento,  à Procuradoria-Geral  de Justiça para ciência dos problemas

então identificados, o que foi realizado por meio do Ofício n. 123/2017 (fl. 07).

Independentemente  de  resposta  àquele  Ofício,  diante  da

realização de um novo mutirão carcerário – desta feita na Penitenciária Feminina do

Estado entre os dias 06 a 08 de junho de 2017 –, foi juntada aos autos uma cópia

da documentação de designação de Promotor de Justiça para atuar neste último

mutirão (fls. 19/23), bem como foi determinada a expedição de ofício ao Grupo de

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional local (GMF/PR) com a finalidade

de obter informações sobre os processos encaminhados ao mutirão (fls. 24/26).
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Isto porque, tão logo realizado este último mutirão, chegaram

neste  Centro  de  Apoio  diversas  insurgências  de  Promotorias  com  atribuições

criminais no Estado que, em tese, solicitavam esclarecimentos sobre, uma vez mais,

uma suposta violação ao Princípio do Promotor Natural1.

Dada a extensão destas insurgências, bem como a partir  de

diversas reuniões empreendidas por esta Equipe – tanto junto aos Promotores de

Justiça provocantes,  quanto perante a Procuradoria-Geral  de Justiça e a própria

Supervisão do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do

Estado (GMF/PR) –, as novas diligências empreendidas buscaram aferir eventuais

inconsistências  na  forma  como  estaria  sendo  realizada  a  participação  do

Ministério Público nos chamados “Mutirões Carcerários”.

É  que,  conforme  as  novas  informações,  o  cenário  seria  de

desconhecimento não apenas do mutirão em si, mas da própria designação de um

membro do Ministério Público para atuar em feitos originariamente vinculados aos

titulares das respectivas localidades,  dando indicativos do quanto as Promotorias

envolvidas teriam sido surpreendidas com o ocorrido.

Ademais, as notícias davam conta, principalmente, da ausência

de uma cautela mínima no critério de seleção dos feitos  submetidos ao mutirão,

reportando que a revisão teria recaído sobre processos de extrema complexidade.

Neste novo cenário – e partindo da premissa de que aquela

primeira  reclamação,  neste  sentido,  nada  mais  teria  representado  do  que  um

indicativo  de  problemas  de  maior  envergadura  afetos  à  forma  como  estaria

ocorrendo a participação do Ministério Público nos mutirões carcerários –, deliberou-

se  pela  realização  de  diligências  tendentes  a  abranger  um  objeto  mais  amplo

daquele originariamente delimitado para este feito, agora com o propósito de:

Monitorar as diligências realizadas pelo Centro de Apoio Operacional

1 Neste  sentido,  na  presente  oportunidade  providencia-se  a  juntada  de  algumas  daquelas
provocações, sem embargo de outros diversos registros constantes na Tabela de Atendimento
desta unidade.
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para fins de aferir a ocorrência de um desvirtuamento da finalidade

dos Mutirões Carcerários no Estado do Paraná.

E isto, inclusive, para que fosse estabelecia como  finalidade

do feito a de: 

Apresentar  subsídios  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  para

aperfeiçoar a forma de participação do Ministério Público do Estado

do Paraná nos Mutirões Carcerários.

A partir destas premissas, a presente deliberação buscará:

i) inicialmente,  realizar  um breve contexto  histórico  dos mutirões carcerários,  no

sentido de identificar sua base normativa e, principalmente, seu fundamento jurídico;

ii) num segundo  momento,  a  pretensão  será  a  de  verificar  até  que  ponto  uma

análise empírica dos últimos mutirões carcerários paranaenses pode evidenciar uma

inconsistência naquela base estruturante; e

iii) finalmente,  em  sendo  identificado  um  efetivo  cenário  de  desvirtuamento  do

instituto, buscar-se-á apresentar alguns subsídios à Procuradoria-Geral de Justiça

para  fins  de  aperfeiçoar  a  forma  de  participação  do  Ministério  Público  quando

provocado.

É, em síntese, o quanto basta.

II - BREVE CONTEXTO SOBRE OS MUTIRÕES 

CARCERÁRIOS

1. Coordenado  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  o

intitulado “Projeto Mutirão Carcerário”, até onde se conseguiu rastrear,  é fruto de

uma iniciativa que vem sendo realizada desde agosto de 20082, com foco deliberado

2 A informação  corresponde  àquela  disponibilizada  pelo  próprio  site  do  Conselho  Nacional  de
Justiça  (Disponível  em  http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-
carcerario).  Efetuadas  diligências  para  localizar  a  normativa  inicial  que,  em tese,  teria  dado
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em basicamente dois eixos. A um só tempo, os mutirões carcerários teriam sido

criados para garantir:

(i) o “respeito ao devido processo legal, revendo para tanto as

prisões de presos definitivos e provisórios”; e

(ii) a “realização de inspeções em todos os estabelecimentos

prisionais do país”3.

Isto  porque,  a  partir  de  um  levantamento  de  dados  então

realizado da situação carcerária brasileira4, identificou-se que o problema carcerário

pátrio  seria  de  tamanha  complexidade  que  demandaria  a  adoção  de  medidas

excepcionais, ainda que para tanto fosse necessário flexibilizar tradicionais regras

processuais e procedimentais do nosso ordenamento.

De  fato,  da  forma  como  originariamente  idealizado,  restava

nítida  a  incidência  do  critério  da  proporcionalidade  em  sentido  estrito,  com  o

propósito de promover uma harmonização e ponderação necessárias entre, de um

lado, as regras processuais penais atinentes, por exemplo, ao juízo natural e, de

outro,  a base antropológica sobre a qual  se sustenta toda a estrutura normativa

pátria, relacionada ao respeito à dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III)5.

origem aos primeiros  mutirões carcerários,  não  foi  localizado propriamente um ato  normativo
prévio  ao  ano de 2009 (Res.  CNJ 89/2009,  de  16  de setembro).  Ao  que parece,  a  primeira
utilização deste instrumento em cenário seria fruto do quanto apurado nos autos do Procedimento
de Controle Administrativo n. 2008.10.00000239-7 do próprio Conselho Nacional de Justiça, bem
como decorreria dos trabalhos então encetados pela Comissão Temporária de Acompanhamento
do Sistema Prisional, instituída também no âmbito daquele Conselho pela Portaria n. 326/2008.
Reforça esta percepção o quanto contido na “justificação” do Projeto de Lei n. 5.910/2009 da
Câmara  dos  Deputados  (que  então  resultaria  na  Lei  n.  12.106/2009),  na  qual  consta
expressamente  que  a  “primeira  incursão”  do  CNJ  na  temática  prisional  teria  ocorrido,
precisamente, em agosto de 2008, por meio de trabalhos iniciados no Estado do Rio de Janeiro.

3 Cf.  <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario>.  Apesar  da
referência ora realizada aos ‘dois eixos’ do projeto, não se ignora que também figurou como um
terceiro eixo dos mutirões carcerários o de “promover a reinserção social do preso através do
projeto ‘começar de novo’”.  Em sentido similar,  também visualizando três eixos naquele inicial
projeto,  GUIMARÃES,  Rodrigo  R.  C..  “O  mutirão  carcerário  e  o  princípio  do  juiz  natural”.
Disponível em <http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Mutirao_Carcerario_e_Juiz_Natural>. Acesso
em: 16 jul. 2017.

4 Cf. <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/mutirao_carcerario.pdf>
5 No mesmo sentido, cf. GUIMARÃES, Rodrigo R. C., “O mutirão carcerário e o princípio do juiz

natural”.  Disponível  em  http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Mutirao_Carcerario_e_Juiz_Natural,
acesso em: 16 jul.  2017, quem recorda que a interpretação da dignidade da pessoa humana
como  “base antropológica constitucionalmente estruturante do Estado do Direito” já é vista em
CANOTILHO,  J.J.  Gomes.  Direito  Constitucional  e  Teoria  da  Constituição.  7  ed.,  Coimbra:
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2.  Normativamente,  a  concepção  de  um  mutirão  carcerário

surge com a Resolução CNJ n. 89/2009, de 16 de setembro, que previa em seu

artigo 1o que a finalidade deste instrumento estaria na realização de uma “revisão

periódica” das prisões provisórias e definitivas, com o propósito de (art. 2o):

i) reavaliar a duração da prisão provisória;

ii) reavaliar a presença dos requisitos da prisão provisória; e

iii) analisar o cabimento de benefícios na prisão definitiva.

Em última análise, nota-se que o fundamento de todas estas

reanálises  pretendidas  estava  na  intenção  de  resguardar  a  persistência  da

legalidade  estrita  da  prisão,  conforme,  inclusive,  já  delineava  o  segundo

considerando daquela normativa federal.

Estas  premissas são  importantes,  na  medida  em  que

delimitam a ratio do instituto. Ou seja, num momento inicial, pode-se mesmo afirmar

que os mutirões apresentavam um propósito muito bem definido, isto é, o de aferir

se uma dada prisão (provisória ou definitiva) ainda se apresentava como legal; ou se

teriam surgidos novos fatos que, em tese, permitiriam reconhecer sua ilegalidade.

Por isto, por “novos fatos” haveria de entender-se:

i) o decurso excessivo do prazo de uma prisão provisória;

ii) a presença de circunstância modificativa do contexto em que fora decretada

a prisão provisória anteriormente; ou

iii)  o  atingimento  de  requisitos  suficientes  para  a  obtenção  de  benefícios

executórios que, inadvertidamente, ainda não teriam sido apreciados.

Em síntese, pode-se mesmo concluir que era uma involuntária

desídia – em relação ao processo de réu preso; na apreciação de circunstância

modificativa do contexto legitimador da prisão provisória; ou na apreciação de

um benefício executório ao sentenciado – o que justificava a adoção de regras que

flexibilizavam normas processuais e procedimentais do nosso ordenamento. 

Uma flexibilização que, inclusive, autorizava a própria criação

Almedina, 2003, p. 248, ao referir-se a igual previsão existente na Constituição portuguesa.
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de  “Grupos  de  Trabalho  com  jurisdição  estadual” (art.  1o,  §  2º),  aos  quais

competiria,  justamente,  empreender  os  esforços  necessárias  para  que  referida

revisão periódica pudesse ser realizada.

3.  Muito  embora  este  inicial  ato  normativo  seria  em  pouco

tempo superado pela Resolução Conjunta que envolveu o Conselho Nacional de

Justiça  e  o  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (Resolução  Conjunta  nº

01/2009, de 29 de setembro), a leitura desta última evidencia que sua redação em

nada difere do anteriormente traçado, a exceção da inclusão realizada em seu artigo

2o ao  dispor  que  os  mutirões  também  serviriam  para  analisar  a  presença  de

“sentenciados com penas extintas”6.

No  mais,  toda  a  fundamentação  jurídica  e  a  própria

metodologia a ser empreendida se mantinham incólumes.

4.  Após cerca de um mês, já tendo havido a compilação dos

Relatórios elaborados nos mutirões carcerários de 2008, identificando-se um cenário

carcerário de “ineficiência sistêmica”, dois novos atos normativos viriam à tona em

curto espaço de tempo.

Pela  Resolução  CNJ  96/2009,  de  27  de  outubro,  restaria

instituído o “Projeto Começar de Novo”, no âmbito do Poder Judiciário (art. 1o), com

o claro propósito de “sistematizar as ações de reinserção social do preso e do

egresso” (cf. terceiro considerando). 

Previa-se  um conjunto  de ações educativas,  de  capacitação

profissional e de reinserção no mercado de trabalho, que deveria ser implementado

pela  Rede de Reinserção Social (art.  2o,  § 1o),  sendo o monitoramento em cada

Estado  realizado  pelo  intitulado  “Grupo  de  Monitoramento  e  Fiscalização  do

Sistema Carcerário”  (art. 5o). Presidido por um magistrado, no que ora interessa,

competiria a este Grupo:

6 Isto porque, nos trabalhos então encetados pelo CNJ em 2008, teriam sido identificadas diversas
situações de sentenciados com penas já  cumpridas que,  por  ausência  de apreciação judicial,
persistiam reclusos em unidades prisionais.
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• planejar  e  coordenar  os  mutirões  carcerários  para  verificação  das
prisões provisórias e processos de execução penal (inciso IV)

• acompanhar e propor soluções em face das irregularidades verificadas
nos mutirões carcerários e nas inspeções de estabelecimentos (inciso
V)

• acompanhar  projetos  de  construção  de  estabelecimentos  penais  e
propor  soluções  para  o  problema  da  superpopulação  carcerária
(inciso VI) 

No  âmbito  do  Poder  Legislativo,  referida  estruturação  seria

avalizada por  meio  da  Lei  n.  12.106/2009,  de 2  de dezembro,  que,  ao  criar  o

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema

de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), traçaria como objetivos, além de

outros que administrativamente viessem a ser previstos (art. 1o, §1º), os de: 

• planejar,  organizar  e  coordenar os mutirões  para  reavaliação das
prisões provisórias e definitivas e para o aperfeiçoamento das rotinas
de cartorárias (inciso II)

• acompanhar e propor soluções em face das irregularidades verificadas
no sistema carcerário (inciso III)

A própria justificação do então Projeto de Lei n. 5.910/2009 –

do qual é originária a Lei n. 12.106/09 – já ressalvava a necessidade de adoção de

providências extraordinárias,  pois  os primeiros números levantados evidenciavam

inúmeros problemas relacionados:

i) ao excesso de prazo da prisão cautelar; e

ii) ao excesso no cumprimento da pena.

5. Fato é, porém, que, a partir de então, o instituto do mutirão

carcerário,  no cenário nacional, ainda que de forma não deliberada, acabaria por

assumir  uma  condição  de  regra,  deixando  de  ser  entendido  como  o  de  uma

intervenção excepcional e temporária.

Ou  seja,  de  tempos  em  tempos,  o  instituto  passaria  a  ser

frequentemente  reutilizado,  sob  o  contínuo  argumento  de  que  a  sua  ausência

ampliaria, ainda mais, uma população prisional pátria, cujo incremento, nos últimos

anos, superaria em muito o quanto verificado em outros entornos7.

7 Um cenário que já vinha sendo denunciado, ao menos, desde 2014 pelo último levantamento do
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Neste cenário de ampla utilização desse instrumento e, ainda,

de busca por  uma sistematização das ações voltadas à reinserção social  é que

surge a normativa mais recente que procuraria “organizar e fortalecer as estruturas

de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário”.

Com efeito, nos termos da  Resolução CNJ 214/2015, de 15

de dezembro, amplia-se uma vez mais a competência do Grupo de Monitoramento

e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) para entregar-lhe, dentre outras, as

atribuições de (art. 6o):

• fiscalizar e monitorar a entrada e saída de presos mensalmente (I)
• produzir  relatório  mensal  sobre a quantidade de prisões provisórias e

acompanhar o tempo de sua duração (III);
• fiscalizar e monitorar a condição de cumprimento de pena e de prisão

provisória, recomendando providências para assegurar que o número de
presos  não  exceda a capacidade de ocupação dos  estabelecimentos
penais (IX);

• promover iniciativas voltadas à redução das taxas de encarceramento
definitivo e provisória (XXI).

6. No  âmbito  estadual  paranaense,  o  GMF  viria  a  ser

instituído,  inicialmente,  por  meio  da  Resolução  TJPR  148/2015,  de  14  de

dezembro8.

Igualmente  amparada  na  duração  razoável  do  processo

(segundo  considerando),  na   necessidade  de  imediato  relaxamento  de  toda  e

qualquer prisão ilegal  (terceiro considerando) e, em especial,  na  possibilidade de

revisão da prisão cautelar a qualquer tempo (terceiro considerando), esta normativa

estabelecia ao GMF/PR, dentre outras, as atribuições de (art. 2o):

• planejar, organizar, coordenar e “realizar ações” em regime de mutirão
carcerário para verificação de processos de execução, de reavaliação de
prisão  provisória  e  definitiva,  assim como para o  aperfeiçoamento de
rotinas de expediente (IV)

• acompanhar e propor soluções para o sistema carcerário, principalmente
para a superlotação (V)

INFOPEN.
8 Até onde se conseguiu aferir, até esta data, além da equipe de trabalho pontualmente constituída

pela Portaria CNJ 42/2010, de 25 de março, todas as demais atribuições nesta seara no âmbito
paranaense  vinham sendo conduzidas  pela  chamada  Coordenadoria  Criminal  e  de  Execução
Penal (COCEP).
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• auxiliar os Juízes com jurisdição na área criminal, de execução penal (XI)
• encaminhar  sugestões  de  aprimoramento  e  ampliação  da  estrutura

judiciária  na  área  criminal  e  de  execução  penal,  inclusive  mediante
proposição de padronização de processos de trabalho (XIII)

7. Referida  norma,  de  toda  forma,  no  espaço  de  um  ano

restaria revogada (art. 8o) pela Resolução TJPR 173/2016, de 28 de novembro, a

qual, buscando organizar o funcionamento do GMF/PR e “fortalecer sua estrutura,

bem  como  dinamizar  sua  atuação  e  funcionamento”  (terceiro  considerando),

praticamente replicaria o previsto no artigo 6o da Resolução CNJ 214/2015.

No entanto,  forçoso reconhecer que a redação da normativa

paranaense iria bem além da previsão nacional, pois, especificamente no que ora

interessa, o dispositivo estadual veio a estabelecer como atribuição do GMF/PR não

apenas a possibilidade de “planejar,  organizar e coordenar” mutirões carcerários,

mas também a de ele próprio “realizar” referidos mutirões (art. 6o, XXV).

Este destaque é necessário na medida em que evidencia que:

i)  se, de um lado, já se vinha assistindo um cenário de  ampliação na utilização

daquele instituto que, originariamente, seria de uso excepcional;

ii) de  outro,  demonstra  que  também  as  estruturas  que,  no  passado,

normativamente foram criadas para “monitorar e fiscalizar” sua utilização (cf.

Res.  CNJ  96/2009)  teriam  assumido  a  posição  de  “realizadoras” do  próprio

mutirão, trazendo indicativos de mais uma faceta do desvirtuamento já mencionado.

8.  E se assim é, fundamental se mostra aferir,  ao menos no

âmbito  da  realidade  paranaense,  como  estariam  sendo  realizados  os  mutirões

carcerários,  já que nos dias atuais, normativamente, a entidade responsável pelo

“monitoramento  e  fiscalização”  corresponde  exatamente  à  mesma  que  possui

atribuições para “realizar” referidos atos.

E isto, inclusive, para que se possa verificar até que ponto o

fundamento e  as  finalidades inicialmente  traçadas  para  esta  via  excepcional

estariam sendo resguardadas. 
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Em outro dizer, num contexto em que o que se pretendia era a

reavaliação da legalidade da prisão cautelar e definitiva, o que se indaga está

em  saber  se,  na  atualidade,  os  mutirões  carcerários  efetivamente  vêm  sendo

utilizados  tão somente  para apreciar  feitos exclusivamente dotados de supostos

novos fatos que, em tese, pudessem servir como indícios da ilegalidade da prisão. 

Novos fatos que, como referido, indicassem aquela ilegalidade

por força: 

i) do decurso excessivo do prazo de uma prisão provisória;

ii) da  presença de circunstância modificativa do contexto em que então fora

decretada a prisão provisória; ou

iii) do atingimento dos requisitos de obtenção de benefícios executórios ainda

não apreciados.

Isto  porque,  quer-se  crer  que,  se  não  estiver  presente  ao

menos um destes fundamentos fáticos, inevitável será reconhecer a inviabilidade da

flexibilização de qualquer regra processual e procedimental em prol da realização de

mutirões carcerários. 

De  fato,  tratando-se  de  revisão  da  legalidade  do  título  que

fundamenta a segregação,  inadequada será a realização de mutirões carcerários

para  atingir  finalidades  estranhas  àquelas  já  estabelecidas  como  fundamento

central da criação deste instrumento.

Por isto que, por exemplo, embora a  abertura de vagas no

sistema penitenciário possa figurar como um efeito reflexo e até mesmo desejável

da realização dos mutirões, não pode ser ela buscada como finalidade precípua do

instrumento, já que implicaria numa inadvertida revisão de prisões mesmo quando

ausente qualquer ilegalidade. 

Afinal, como referido, é precisamente na ilegalidade da prisão

que a realização do mutirão encontra sua justificação. Neste sentido, bem se vê que

sua ausência facilmente legitimaria todo e qualquer propósito estatal, desde os mais

pragmáticos, até aqueles mais subjetivos.
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Um exemplo bastante atual de  propósitos pragmáticos que começam a
estar presente no cenário paranaense diz respeito ao intitulado Projeto da
Ocupação  Prisional  Taxativa  (numerus  clausus),  instituído  pela  Res.  nº
01/2017 GMF/PR que, em síntese, pretende sistematizar o procedimento
destinado a controlar  o  uso  das vagas disponíveis  em estabelecimentos
penitenciários,  vinculando-as  a  cada  Juízo  Criminal  conforme  uma dada
quantidade (art.  1, §1º).  Utilizando critérios de discutível  observância das
regras constitucionais de repartição de competência normativa, constou na
própria  ata  da  Reunião  de  22  de  maio  de  2017  do  COTRANSP  da
Regional Curitiba uma expressa referência (item 1.9.4) no sentido de que
“as  vagas  provenientes  do  Mutirão  Carcerário,  exclusivo  para  a
operacionalização  do  Projeto  de  Ocupação  Prisional  Taxativa,  que
deverá ocorrer entre 23 a 26/05/2017, no CEEBJA, deverão ser ocupadas,
prioritariamente,  por  presos  que  estão  nas  carceragens  de  DP’s
participantes do Projeto (...)” (cf. doc. em anexo).

Até  porque,  não  se  pode  olvidar  que  foi  precisamente  para

poder atingir aquelas finalidades inicialmente propostas que veio a ser prevista toda

uma normatização infralegal em relação ao tema. 

De fato,  no âmbito do próprio Poder Judiciário,  já há alguns

anos vem o Conselho Nacional de Justiça alertando para a necessária adoção de

um  fluxo  de  trabalho que  possa,  em  certa  medida,  mitigar  a  banalização  na

utilização  dos  mutirões  carcerários  ou  de  instrumentos  similares.  Um  fluxo  que

consta, inclusive, do  Termo de Abertura do Projeto Cidadania nos Presídio no

Estado do Paraná. 

Com efeito, desde sua implementação no âmbito do Tribunal

de  Justiça  paranaense,  em  agosto  de  20169,  este  projeto  passou  a  abarcar  a

iniciativa de  realização de mutirões carcerários  e já naquela ocasião vinha sendo

ressaltada a presença de problemas na utilização tradicional deste instrumento,

o que implicava na necessária adoção de uma cautela diferenciada em seu uso10.

9 Cf.  <https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/projeto-cidadania-nos-
presidios-e-lancado-oficialmente-no-tjpr/18319?inheritRedirect=false>

10 “[…]  o  Poder  Judiciário  necessita  aperfeiçoar-se  em  práticas,  rotinas,  fluxos  de  trabalho,
consciente  de que (ainda)  demanda melhor  estrutura (própria  e  também daquela  proveniente  do
Poder  Executivo)  para  cumprir  os  ditames  da  Constituição  Federal,  superando-se  os  gargalos
procedimentais e burocráticos que contribuem para o encarceramento massivo que hoje suportamos
e já não mais temos condições de assumir. Justamente em torno de tais premissas é que se propõe a
reavaliação do modelo de realização dos mutirões carcerários. Tal como sempre foram e vinham
sendo  realizados  pelo  DMF,  forçoso  convir  que  a  sistemática  então  adotada  se  esgotou.  Os
números não escondem que o sistema inaugurado pelos ‘mutirões’ precisa de ajustes. Quando
os  mutirões  começaram  como  prática  institucionalizada  em  dezembro  de  2007,  a  população

11
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Daí porque, consta naquele Termo de Abertura,  a previsão do

instrumento ali nominado de “regime especial de atuação”“regime especial de atuação”, o qual estaria voltado

à:

[…]  análise  e  apreciação  de  benefícios  em processos  de  execução
penal,  particularmente  reconhecendo  hipóteses  de  indulto  ou
comutação,  com  base  nos  Decretos  Presidenciais  nº  8.172/2013,  nº
8.380/2014 e nº  8.615,  de  23  de dezembro  de 2015 em homenagem à
política  de  efetividade  dos  direitos  e  da  dignidade  da  pessoa  humana
submetida à privação de liberdade.
Diferentemente  do  formato  dos  ‘mutirões’  anteriormente  difundidos  pelo
DMF/CNJ,  o  projeto  ‘cidadania  nos  presídios’  tenciona  construir
estruturas  duradouras,  fomentando  formas  de  procedimento  que
contemplem  a  humanização  da  distribuição  da  justiça,  igualmente
suscitando um fluxo permanente e contínuo de análise de benefícios
prisionais.
Esforços  definidos  em  conjunto  com  o  Ministério  da  Justiça,  Ministério
Público, Defensoria Pública e Poder Executivo local comporão plataforma
de julgamento diferenciada, em audiência concentrada, com valorização da
oralidade.

Este resgate é necessário na medida em que é, precisamente,

através  dele  que  se  evidencia  o  reconhecimento  da  excepcionalidade  destes

instrumentos. Uma circunstância que, não por outra razão, fez com que o próprio

projeto estabelecesse um procedimento específico a ser adotado no regime especial

de atuação, resumidamente exposto da seguinte maneira:

1o Prévia pactuação (termo de compromisso) entre os atores envolvidos e
apresentação de um diagnóstico prévio do sistema carcerário local => 

2o Apresentação de um “plano de ação”, consubstanciando os objetivos e
limites do “regime especial de atuação” => 

carcerária  brasileira  somava  422.590  pessoas.  Hoje,  depois  de  inúmeros  e  múltiplos  mutirões
incentivados pelo CNJ, já alcançamos quase 630.000 presos em todo o país. Com todas as letras,
mesmo com os mutirões, pouca coisa avançou.Pior é perceber que muitos mutirões foram levados
a  efeito  sem  se  sujeitarem  a  um  diagnóstico  prévio  e  concreto  da  situação  local,  sem
trabalharem soluções possíveis e factíveis, envolvendo todos os atores quer participam do
sistema de justiça criminal local,  muito perdendo, enfim, de sua capacidade aglutinadora e de
transformação. O mérito dos mutirões, contudo, é inquestionável: jogou luzes e fez-nos repensar o
modelo de execução de penas que temos operacionalizado, assunto esse, aliás, que não tinha o
protagonismo que hoje  tem, graças ao CNJ.  […]  Um ‘novo’ modelo de mutirões tem que ser
pensado,  sobretudo,  como  ‘ferramenta  excepcional’,  submetendo-se  a  uma  nova  dinâmica  e
metodologia de trabalho, pensando-se, numa lógica que pressuponha um diagnóstico prévio e seja
assimilada pelo Tribunal local como método operacional permanente, contínuo e automático” (gn). Cf.
Termo  de  Abertura  do  Projeto  Cidadania  nos  Presídios,  implantado  e  regulamentado  no  Paraná
através do expediente SEI 0018484-31.2016.8.16.6000 do TJPR.
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3o Definição,  no  “plano  de  ação”,  do “limite  prudencial”  dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado e  institucionalização operacional
do “princípio supralegal numerus clausus” => 

4o Levantamento  circunstanciado  de  cada  um  dos  sentenciados
habilitados  ao  indulto  e  à  comutação  (mediante  o  cruzamento  de
informações  entre  o  TJ,  o  Poder  Executivo  e  a  Defensoria  Pública),
individualizando-os  por  categoria  de  possível  contemplação e  tipo
penal => 

5o Elaboração de lista circunstanciada dos processos dos sentenciados
listados, e outras informações relevantes => 

6o Compartilhamento desta lista entre os participantes do projeto => 

7o Autuação e processamento de ofício pela Vara de Execuções Penais,
dos expedientes de indulto e comutação em condições de contemplação => 

8o Encaminhamento  da  listagem  de  sentenciados  habilitados  ao
“regime especial de atuação” à Defensoria Pública, à OAB e ao Ministério
Público => 

9o Preparação de pauta de audiências,  para julgamento dos pedidos de
indulto e comutação, preferencialmente pelo sistema de videoconferência,
mediante extrato sintetizado (sem prejuízo de outras formas de aproximação
juiz-jurisdicionado) => 

10o Articulação de ações sociais  voltadas para o “restabelecimento da
confiança  do  egresso”  no  retorno  ao  convívio  da  comunidade  –  na
perspectiva da garantia e efetividade dos direitos do egresso e da pessoa
presa  –  com criação de  fluxos  e  rotinas  que serão facilitadores  de
inclusão social.

Muito embora este fluxo de trabalho tivesse por foco a análise

e  apreciação  de  benefícios  em  processos  de  execução  penal  (particularmente

indultos e comutações de então), resta evidente o zelo e as cautelas diferenciadas

que foram adotadas no seu processar, especialmente quando comparadas com o

fluxo que costuma ser utilizado nos mutirões carcerários.

De toda forma, o que aqui se pretende evidenciar é que, em

âmbito infralegal, desde há muito já existem propostas de fluxos de trabalho muito

mais  cautelosos e condizentes com o uso de instrumentos procedimentais

excepcionais.  Um dado de suma relevância quando identifica-se que se estaria

vivenciando  problemas  decorrentes,  precisamente,  de  uma  inadvertida  falta  de

cautela.
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Com efeito, basta uma superficial comparação entre algumas

das regras atinentes ao fluxo de trabalho diferenciado  supra  mencionado com a

realidade dos últimos mutirões carcerários paranaenses para verificar-se que muitas

das insurgências recentemente chegadas teriam sido evitadas. Ou seja, a previsão

de  um  fluxo de  trabalho diferenciado,  que  levasse  em conta,  por  exemplo,  a

prévia separação de processos a serem encaminhados à apreciação, bem como que

realizasse  uma  comunicação,  igualmente  prévia,  aos  órgãos  envolvidos,  são

cautelas que, a toda evidência, teriam o condão de evitar a indesejável revisão de

processos em relação aos quais não exista indícios de ilegalidade na prisão.

Ademais,  por meio de um tal  proceder,  possíveis embaraços

igualmente  seriam  evitados,  tais  como,  a  revisão  de  prisões  provisórias

recentemente reafirmadas pelo próprio Juízo natural, ou mesmo decretos prisionais

previamente submetidos à análise o Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus.

Até porque, no que diz respeito a uma das finalidades para as

quais o Projeto de Mutirões Carcerários foi criado, o que hoje se nota é que, ao

menos no que tange às execuções de penas definitivas, a suposta pretensão de

“imprimir  maior  celeridade  à  apreciação  de  benefícios  executórios”  já  seria  um

propósito cujas iniciais dificuldades não mais estariam presentes no âmbito estadual.

Neste sentido, basta recordar o fluxo instituído pela Instrução

Normativa Conjunta nº 01/201711, relacionada à otimização eletrônica de benefícios

da execução penal. De fato, ao instituir uma rotina de trabalho diferenciada – que

faz uso da via  eletrônica de gerenciamento de feitos –,  hoje vivencia-se que os

benefícios da execução penal já podem ser prontamente analisados e concedidos

com maior agilidade do que no passado. 

O que se nota neste aspecto, portanto, é uma fragilização num

dos pontos centrais  sobre os quais se fundamentou,  no passado,  a  criação dos

mutirões carcerários, ou seja, o argumento da existência de “um grande número de

segregações que poderiam ser evitadas a partir  da concessão de benefícios em

11 Cf.  <https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?
tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9f7da5a67
14875a862b84de10e0ee09a858bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e>
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relação aos quais o sentenciado já fazia jus, mas cujos incidentes  ainda estavam

pendentes de instauração ou julgamento”12.

Todo  o  trazido  evidencia,  assim,  a  imprescindibilidade  de

repensar  a  forma  de  utilização  dos  mutirões  carcerários  e,  por  consequência,

desperta  para  a  necessidade  de,  igualmente,  repensar  a  forma  tradicional  de

participação do Ministério Público em referidos atos. 

III - O MUTIRÃO CARCERÁRIO PARANAENSE

REALIZADO ENTRE 6 E 8 DE JUNHO DE 2017

De toda forma, não bastassem todas as nuances referidas em

relação a esta estruturação normativa federal e estadual, uma análise empírica que

tome por referência um dos últimos mutirões carcerários paranaenses evidencia um

cenário  ainda  mais  preocupante,  que  legitima  a  necessidade  da  adoção  de

providências no âmbito interno ministerial.

Isto porque, muito embora oficialmente, como mencionado, já

tenha sido reconhecida certa fragilidade argumentativa dos atuais mutirões, bem

como a imprescindibilidade deles serem realizados, ao menos, com a observância

de  um  fluxo  de  trabalho  diferenciado  –  que  envolva  não  apenas  suas  fases

preparatória e executiva, mas, inclusive, sua posterior fase da reinserção social –, ao

que parece, ao menos a tomar por base o ocorrido no mutirão paranaense do início

do mês de junho passado,  o  que se  vê  é  que,  na  prática,  não estariam sendo

adotadas quaisquer cautelas mínimas na sua utilização. 

Uma  debilidade  que,  não  por  outra  razão,  teria  implicado

12 Ainda no âmbito das providências adotadas que visam a redução de prisões indevidas, destacam-
se as determinações da Instrução Normativa Conjunta  nº  02/2017-TJPR,  a qual,  a partir  das
considerações da Presidência do Supremo Tribunal Federal acerca da crise carcerária enfrentada
no início do ano de 2017, determinou a realização de esforço concentrado para, dentre outras
finalidades:  (a) rever todas as prisões provisórias com mais de 90 dias; e  (b) julgar todos os
incidentes de execução penal instaurados,  com mais de 10 (dez) dias de instauração. De se
ressaltar aqui,  o estabelecimento de critérios objetivos para determinação de quais processos
figurariam como alvo daquele “esforço concentrado”.
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justamente na verificação de inúmeras insurgências por parte de Promotorias de

Justiça do Estado realizadas perante esta unidade de apoio.

Com efeito:

1.  Conforme dados extraídos das atividades empreendidas no

intitulado  Mutirão  Carcerário  na  Penitenciária  Feminina  do  Estado,  realizado

entre os dias 06 a 08 de junho de 2017, o que inicialmente se evidencia é que este

instrumento estaria sendo utilizado para fins estranhos àquela pretendida finalidade

de revisão da legalidade das prisões cautelares e definitivas.

Isto porque, a partir de diversas diligências realizadas por esta

Equipe foi  possível  aferir  que,  ao  menos naquele  mutirão,  a  reanálise não teria

recaído  apenas  na  apreciação  de  feitos  dotados  de  novos  fatos  que,  em tese,

servissem como indícios de ilegalidade de prisões.

Muito pelo contrário. Vários teriam sido os feitos em que  não

se  verificou  a  presença  de  quaisquer  das  mencionadas  circunstâncias

indicativas  da  ilegalidade  prisional.  Ou  seja,  em  parte  dos  feitos  objeto  do

mutirão, sob os quais foi realizada uma rigorosa análise por este Centro de Apoio,

não pôde ser identificado:

i) nem a existência de um decurso excessivo do prazo da prisão provisória;

ii) nem a presença de circunstância modificativa do contexto em que então fora

decretada a prisão provisória;

iii) nem a presença de feitos relacionados a sentenciados que já teriam atingido os

requisitos  de benefícios executórios cuja  apreciação judicial  ainda não teria

sido realizada.

2. Ademais, desde a perspectiva do fluxo de trabalho adotado,

tampouco se notou que teria sido aplicado um critério claro na definição dos

processos encaminhados à apreciação do mutirão.

Uma deficiência  que gera,  por  si  só,  ao  menos dois  graves

problemas.
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O  primeiro  afeto à impossibilidade da realização de qualquer

controle  de  desvirtuamento  do  mutirão  em  si,  na  medida  em  que  se  passa  a

reanalisar  prisões,  sobretudo  cautelares,  cuja  legalidade  teria  sido  recentemente

reafirmada  pelo  próprio  Juízo  instrutor  do  processo,  ou,  em alguns  casos,  pelo

Tribunal de Justiça em recentes denegações de habeas corpus.

O segundo diz respeito ao tumulto processual daí decorrente, o

que restou evidenciado a partir do instante em que o mutirão afetou processos nas

mais diversas comarcas do Estado. Neste aspecto, identificou-se a adoção de um

fluxo acriterioso de trabalho que levou, inclusive, à inobservância mínima tanto do

princípio do juiz natural, quanto daquele afeto ao promotor natural. 

Neste  sentido,  é  válida  a  advertência  de  Gustavo  Henrique

Righi  Ivahy  Badaró,  ao  referir  que  a  concepção  do  juízo  natural  longe  está  de

significar  tão  somente  um  respeito  às  regras  de  distribuição  constitucional  de

competência.  Um  tal  proceder  implicaria  numa  “visão  reduzida  e  fraca  do  juiz

natural”. Até porque:

[…]  se  a  intenção  do  legislador  constituinte  fosse  apenas  assegurar  o
julgamento  pelo  juiz  constitucionalmente  competente,  isto  é,  aquele  cuja
competência ‘derive de fontes constitucionais’, bastaria que expressamente
o dissesse. A redação do inc. LIII do art. 5.º seria ‘ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autoridade constitucionalmente competente’.
Não há, contudo, no referido dispositivo, o advérbio constitucionalmente [...]

Como  sabido,  a  competência  jurisdicional  vem  definida  em  normas  de
diversos níveis: na Constituição de República, nas Constituições estaduais,
em leis ordinárias e leis de organização judiciária. Se nesses diversos níveis
legislativos  há  regras  para  definição  da  autoridade  competente,  e  se  a
Constituição  assegura,  sem  qualquer  ressalva,  o  processamento  e  o
julgamento pela ‘autoridade competente’, para que se respeite tal garantia
do juiz natural, o órgão jurisdicional deve ser competente por respeitar
todas  as  normas  –  constitucionais  e  infraconstitucionais  –  de
competência. Ou seja, o juiz competente garantido pelo inc. LIII do art. 5.º
da  Constituição  é  aquele  que,  segundo  todos  os  critérios  de
competência  que  operam  ao  longo  do  processo  de  concretização  de
competência,  sejam  eles  fixados  pela  Constituição  ou  por  leis
infraconstitucionais,  tenha  atribuição  para  legitimamente  julgar  um  caso
concreto. [...]

[Até porque,] muitas vezes, do ponto de vista de subtração do acusado ao
juiz  previamente  determinado,  para  que  se  possa  escolher  um julgador
específico,  com determinadas características,  para influir  no resultado do
julgamento,  será  muito  mais  eficiente  a  mudança  de  critérios  mais
específicos de competências, que incidam em etapas mais avançadas da
concretização  de  competência,  como  por  exemplo,  alterar  regras  de
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competência  territorial  ou  de  determinação  de  competência  entre  as
diversas varas de uma comarca ou subsecção judiciária.  Nesse caso,  a
limitação  do  juiz  natural  como  juiz  constitucionalmente  competente  não
impediria  tais  manobras manipuladoras do julgador e,  em última análise,
não impediria a escolha de um julgador parcial.13

De  qualquer  forma,  especificamente  no  tocante  a  esta

perspectiva,  por  brevidade,  é  válido  reporta-se  ao  quanto  já  considerado  na

Deliberação n.  115/2017 (fls.  02/05),  cujos argumentos uma vez mais se fazem

presentes. 

Afinal, embora existam normativas ministeriais que legitimem a

Procuradoria-Geral de Justiça a designar membros do Ministério Público para atuar

em feitos originalmente  estranhos às suas atribuições (Lei  8.625/93,  art.  24,  Lei

Complementar Estadual 85/99, art. 49),  referida possibilidade de  designação está

condicionada à  prévia  concordância  do  Promotor  de  Justiça  natural.  Neste

sentido, são expressas as disposições legais referidas: 

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá,  com a concordância do
Promotor de Justiça titular,  designar outro Promotor para funcionar em
feito determinado, de atribuição daquele. (gn)

Art. 49.  O Procurador-Geral de Justiça poderá,  com a concordância do
Promotor de Justiça natural, designar outro membro do Ministério Público
para funcionar, cumulativamente ou não, em feito determinado, de atribuição
daquele. (gn)

E se assim é, tal qual já pontuado, o que se nota é que, ao que

parece, tão somente por ocasião da realização dos primeiros mutirões carcerários

realizados  no  Paraná  é  que  as  designações  ministeriais  continham  expressa

disposição voltada a evitar  esse problema.  Exemplificativa,  aqui,  a  Resolução nº

388/2010-PGJ, que, após dispor em seu primeiro ponto sobre a realização de uma

designação de maneira concorrente com as atribuições dos respectivos Promotores

naturais, no seu segundo ponto dispôs que:

13 BADARÓ,  Gustavo  H.  R.  I.,  “A garantia  do  juiz  natural  e  o  incidente  de  deslocamento  de
competência para a Justiça Federal, em caso de grave violação de direitos humanos”. Disponível
em:  http://badaroadvogados.com.br/a-garantia-do-juiz-natural-e-o-incidente-de-deslocamento-de-
competencia-para-a-justica-federal-em-caso-de-grave-violacao-de-direitos-humanos-1.html,
acesso em: 10 jul. 2017 (gn).
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2. Os Promotores de Justiça Naturais que pretenderem oficiar nos feitos de
sua atribuição, sem a intervenção dos Promotores designados nos termos
da presente Resolução, devem comunicar o fato desde logo à Procuradoria-
Geral de Justiça, para, sem prejuízo de suas atribuições e no âmbito do
Mutirão, atuarem nos referidos procedimentos.

Mais do que despertar para a cautela então adotada, o que se

pretende ressaltar aqui diz respeito, na realidade, à própria impossibilidade fática, no

cenário atual, de um igual proceder. 

É que, na atualidade, do modo como os mutirões vêm sendo

gestionados, o estabelecimento de disposição semelhante encontraria obstáculo na

inexistência de prévia disponibilização de uma lista dos processos a serem

submetidos  à  apreciação  do  mutirão.  Uma  lista  prévia  que,  segundo  consta,

tampouco teria sido realizada no mutirão do início de junho deste ano.

Afinal, somente a partir da ciência desta lista é que, em tese,

efetivamente se evidenciaria qual o Promotor Natural do processo e, a partir daí,

seria  então  possível  notificá-lo  para  a  participação  no  mutirão  ou  colher  sua

concordância, ainda que indireta, para a designação da atuação de outro Membro.

A providência, repisa-se, evitaria inúmeros impasses como os

que foram comunicados a este Centro de Apoio por ocasião do mutirão do início de

junho.  Ou  seja,  insurgências  em  relação  a  presos,  sobretudo  provisórios,  que

tiveram sua prisão cautelar  revista  durante  os  mutirões  sem que a  Promotoria

natural fosse sequer cientificada das providências que estavam em curso.

3. Num tal contexto, servem de argumentos empíricos ao ora

referido alguns dados extraídos de aferição realizada por este Centro de Apoio a

partir da documentação apresentada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização

do Sistema Carcerário (GMF/PR) em relação ao mencionado mutirão.

Com efeito, esta unidade, tão logo foi cientificada dos inúmeros

problemas que vinham sendo noticiados, expediu o Ofício de fl. 26 e esteve reunida,

já no dia 12 de junho, com a Equipe Supervisora do GMF/PR, precisamente com o

propósito de obter subsídios e detalhes a respeito da forma como aqueles trabalhos
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tinham sido conduzidos.

A partir  daquela  provocação,  vieram aos  autos,  no  que  ora

interessa:

i) O documento de fls. 28/30 que, até onde se vê, corresponderia a um relato das

atividades  então  encetadas  (prestadas  por  uma  das  Juízas  participantes

daquele mutirão à Supervisão do GMF/PR); e

ii) O Ofício n.  138/2017, encaminhado em resposta à inicial  provocação deste

Centro de Apoio (Ofício 214/2017, fls. 26).

Embora  referidos  documentos  estejam  dotados  de  certas

imprecisões, dentre as informações apresentadas pode-se extrair que o mutirão em

tela gerou os seguintes dados:

• Envolveu uma análise da situação carcerária de 132 presas, de um total de 177

presas que então encontravam-se naquela unidade penitenciária, ou seja, cerca

de 75% das presas do local;

• Pelo que consta, a situação das 45 não analisadas estava “fora dos parâmetros”

traçados pela Supervisão, isto é, não correspondiam à situação: 

- nem de gestantes; 

- nem de lactantes custodiadas na companhia dos filhos;

- nem de genitoras com filhos menores de 12 anos;

- nem de presas com prisão preventiva com prazo excedido14;

• Das 132 analisadas, teria sido expedido alvará em relação a 106 presas, o que

corresponde a uma revisão da situação prisional de 80% daquelas analisadas.

Pois bem. 

Tendo  por  premissa,  essencialmente,  aqueles  feitos

relacionados às presas cujas insurgências foram trazidas a esta unidade, procedeu-

se a uma profunda análise dos processos destas presas. 

14 Neste sentido, confira-se o quanto informado no documento de fls. 28/30 e no Ofício 138/2017.
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Assim,  dos  155  processos  listados  no  Ofício  138/2017,  35

foram submetidos a esta cautelosa aferição por parte desta Equipe. Uma amostra

que correspondeu a cerca de  23% do total de feitos  e que disse respeito a  20

presas dentre aquelas que foram beneficiadas pelo mutirão (19%).

Por meio desta amostra foi possível constatar a presença de

diversas  inconsistências que  permitem  concluir  que,  na  atualidade,  além  do

cenário  de  desvirtuamento  normativo  já  mencionado,  ao  menos  no  âmbito

paranaense,  se vivenciaria  também um contexto  de  desvirtuamento na própria

utilização do instrumento.

Isto porque, durante referida análise – dentre outros aspectos

que  podem  ser  aferidos  em  detalhes  na  Tabela  anexa  a  esta  deliberação  –,

despertaram imediata atenção os seguintes aspectos:

3.1 3.1 A  realização  de  revisão  de  prisões  que  tinham  sido  decretadas  ouA  realização  de  revisão  de  prisões  que  tinham  sido  decretadas  ou

reanalisadas pelo Juízo natural, ou inclusive pelo Tribunal de Justiça, emreanalisadas pelo Juízo natural, ou inclusive pelo Tribunal de Justiça, em

períodos imediatamente próximosperíodos imediatamente próximos:

Faz-se referência, aqui, a situação dos seguintes feitos:

• Autos de  Inquérito Policial  Federal 0009546-60.2017.8.16.0035  de São

José dos Pinhais, relacionado à presa Taina da Costa Lima.

Consta que a audiência de custódia na qual foi homologada a decretação

da  preventiva  ocorreu  em  17  de  maio (mov.  24),  sendo  que  a  revisão

decorrente do mutirão ocorreu em 07 de junho (mov. 27), isto é, menos de

01 mês do início da prisão cautelar.

• Autos  de  Ação  Penal 0020384-96.2016.8.16.0035  de  São  José  dos

Pinhais, relacionado à presa Janisce Taise Monteiro.

Embora conste que sua prisão preventiva somente teve início em  06 de

abril (mov. 403), identificou-se que esteve a presa foragida por cerca de

04 meses (cf. mov. 61).

• Autos  de  Ação  Penal  0021995-84.2016.8.16.0035 de  São  José  dos

Pinhais, relacionado à presa Thaina Maira Rodrigues Lima.
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Constam vários pedidos prévios de liberdade provisória, apresentados

em  28 de março  (mov. 225.1) e  25 e 27 de abril (mov. 269 e 279).  O

indeferimento do primeiro está datado de  03 de abril (mov. 234), sendo

que o segundo já tinha recebido parecer desfavorável ministerial em 10

de maio (mov. 315). A revogação da preventiva via mutirão, neste caso, foi

operada em 07 de junho (mov. 324.1).

Neste caso, dois outros aspectos também chamaram a atenção:

• tratava-se de prisão cuja arguição de excesso de prazo  já havia sido

apreciada pelo Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus

apreciado em 20 de abril (mov. 313), reconhecendo a complexidade do

caso; 

• ter sido identificado que a apreciação efetuada no âmbito do mutirão, ao

que parece, não teria ocorrido no curso dos autos principais, senão

nos Autos  0021997-54.2016.8.16.003515,  cujo  conteúdo não pôde ser

acessado em razão do sigilo absoluto decretado.

• Autos  da  Ação  Penal 00889-55.2017.8.16.0189  de  Pontal  do  Paraná,

relacionado, entre outras, às presas  Izilda Maria Soares,  Flaviana Maria

Soares e Karina Correa. 

Decorrente da chamada “Operação Guaíra”, verificou-se que o feito está

relacionado,  na  verdade,  a  16  denunciados,  15  dos  quais  então

cautelarmente  presos,  tendo  sido  07  delas  submetidas  ao  mutirão.

Especificamente sobre a questão prisional, o que pôde ser notado, neste

caso,  foi  que,  ao  menos  em relação  a  estas  presas  –  cuja  prisão  em

flagrante foi efetuada em 23 de fevereiro (mov. 8.5, 8.8 e 8.12) –, inexistiria

grave violação de prazo procedimental, tendo sido sua situação prisional,

inclusive, previamente  reanalisada pelo próprio Juízo natural em 08 e 17

de abril (cf. Apensos dos Autos 00889-55.2017.8.16.0189).

• Autos  de  Ação  Penal  3685-53.2016.8.16.0189  de  Pontal  do  Paraná,

relacionado à presa Greice Kelli Claro.

15 Neste sentido, há expressa referência ao mov. 17.1 na cópia da Ata do Mutirão juntada ao feito analisado.
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Embora conste que a audiência de custódia ocorreu em 07 de janeiro (mov.

18.1),  houve expressa manifestação do Ministério Público em alegações

finais apresentadas em 29 de maio pela manutenção da prisão cautelar

e  pela  fixação de regime prisional  fechado  (mov.  99.1,  p.  16),  tendo

ocorrida a revisão decorrente do mutirão em 06 de junho (mov. 103).

• Autos  de  Ação  Penal  2868-23.2015.8.16.0189 de  Pontal  do  Paraná,

relacionado à presa Vanessa Pereira Ramos de Oliveira.

Embora se trate de processo em que a última reanálise da manutenção da

prisão cautelar da presa Vanessa tenha sido efetuada pelo Juízo a quo em

07 de setembro (mov. 522), na  decisão denegatória de  habeas corpus

proferida  pelo  Tribunal  de  Justiça,  em  23  de  junho  de  2016,  já  se

ressaltava a absoluta excepcionalidade do caso, esclarecendo que também

em  relação  a  Vanessa não  havia  “qualquer  particularidade  ou  situação

processual que a eximia de se submeter à segregação cautelar” (fls. 19 do

HC n. 1541816-5 apenso), alertando-se ainda pela inexistência de excesso

de  prazo  que  já  vinha  sendo  arguida  (fls.  21).  Ainda  assim,  não  se

identificou na revogação da preventiva efetuada pelo mutirão (operada em

08 de junho, cf.  mov. 799) qualquer referência ao então reconhecido no

âmbito do Tribunal.

• Nestes mesmos autos da Ação Penal 2868-23.2015.8.16.0189 também foi

apreciada a situação da presa Juliane da Silva Moreira.

Também em relação à ela, verificou-se que, embora a última reanálise da

manutenção da prisão cautelar da presa tenha sido efetuada pelo Juízo a

quo em 02 de fevereiro de 2017 (mov. 719), ao longo do feito existiram 04

pedidos prévios de revogação indeferidos16, além da própria apreciação

efetuada  pelo  Tribunal  de  Justiça  em  17  de  setembro  de  2015  na

decisão denegatória de habeas corpus, na qual também foi ressaltada

a excepcionalidade daquele feito. Da mesma forma, igualmente em relação

a esta presa, não se verificou, na revogação da preventiva efetuada pelo

16 Neste sentido, reporta-se aqui aos Autos 3272-36 (apreciado em 18.11.2015), Autos 1138-40 (apreciado em
7.4.2016),  Autos  3304-45  (apreciado  em  23.11.2016)  e,  inclusive,  nos  autos  principais  (mov.  719,  de
2.2.2017).
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mutirão (operada em 06 de junho, cf.  mov.  796),  qualquer referência às

considerações que vinham sendo feitas pelos Juízos prévios.

• Autos da Ação Penal 0081179-34.2016.8.16.0014 de Londrina, referente à

situação da presa Aliny Gabriela Barbosa Sant’ana.

Neste caso,  identificou-se  que nos autos  de revogação apenso ao feito

principal  (n.  0025823-20.2017.8.16.0014)  restou  expressamente

indeferido  pelo  Juízo  natural  um  pleito  de  conversão  de  prisão

preventiva em prisão domiciliar, o que teria ocorrido em 10 de maio de

2017. Consta que a revogação da prisão pelo mutirão, neste caso, ocorreu

em  06 de junho (mov.  170),  ou seja,  menos de mês  após a expressa

apreciação do juízo natural.

• Autos da  Ação Penal 0005258-72.2016.8.160013 de Curitiba, referente à

situação da presa Cleonice de Lima Wanke.

Igualmente em relação a ela, verificou-se situação preocupante na medida

em que, ao longo do processo, não somente teria existido um cenário de

inúmeros indeferimentos em distintos graus de jurisdição, senão um

histórico de violação de medidas cautelares diversas da prisão. 

Com efeito, na audiência de custódia de 22 de setembro (mov. 24.3), foi

concedida a prisão domiciliar à presa, a qual, em 30 de novembro, seria

tida como violada (mov. 41.1). Malgrado tenham existido dois pedidos de

revogação da preventiva prévios – em 11 e 21 de novembro (movs. 79.1

e 86.1) –, o cumprimento do mandado de prisão seria realizado em 26 de

dezembro (mov.  153.1).  Mesmo antes  desta  data,  o  próprio  Tribunal  de

Justiça, em 30 de novembro (mov. 128.2)  negou liminar na apreciação

de habeas corpus proposto em favor da ré.

Embora em curso a prisão desde então, em 10 de abril seria proposto novo

pedido  de  revogação (mov.  10.3  do  Apenso  n.  26293-88.2016),  cujo

indeferimento  pelo Juízo originário  fora registrado em  27 de abril  (mov.

13.1 do Apenso n. 7980-45.2017). O alvará de soltura pelo mutirão seria

juntado em  08 de junho, nos termos da mov. 733.1, nos termos do qual

não se verificaria qualquer referência às considerações que vinham sendo
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feitas pelos Juízos prévios.

3.23.2 O envio ao mutirão de processos de natureza extremamente complexaO envio ao mutirão de processos de natureza extremamente complexa:

Neste aspecto, faz-se menção aos seguintes feitos:

• Autos de  Inquérito Policial  Federal 0009546-60.2017.8.16.0035  de São

José dos Pinhais, relacionado à presa Taina da Costa Lima.

Consta que estava em curso apuração de fato relacionado à prática de

tráfico  interestadual  de  drogas,  tendo  sido  a  presa  surpreendida  em

flagrante delito no aeroporto local (mov. 16.1).

• Autos de Ação Penal 0081179-34.2016.8.16.0014 de Londrina, relacionado

à presa  Aliny Gabriela Barbosa Sant’ana,  que também figura como uma

apuração  relacionada  ao  tráfico  interestadual  de  drogas,  tendo  sido

presa surpreendida com 04 kg de crack (cf. mov. 54.1).

• Autos  de  Ação  Penal 0020384-96.2016.8.16.0035  de  São  José  dos

Pinhais, relacionado à presa Janisce Taise Monteiro.

Decorrente da chamada “Operação Libertas”, verificou-se que o feito está

relacionado a 18 denunciados, 15 dos quais então cautelarmente presos,

lhes  tendo  sido  imputados  24  fatos,  entre  tráfico  de  drogas,  roubo,

extorsão,  esbulho possessório,  homicídio  e organização criminosa (mov.

58.1). Conforme se afere da instrução – que conta com 09 apensos e há

notícias  oficiosas  do  receio  das  vítimas  e  testemunhas  em depor –,

Janisce seria esposa de um dos líderes daquela organização e esteve no

comando do grupo quando ainda em liberdade (mov. 22.11, fls. 268/269).

• Autos de Ação Penal 021995-84.2016.8.16.0035 de São José dos Pinhais,

relacionado à presa Thaina Maira Rodrigues Lima.

Vinculado a um  grave homicídio qualificado  ocorrido na localidade (fls.

26, mov. 4.3 e fls. 61/62, mov. 4.4), verificou-se a presença de notícias de

que diversas  testemunhas e parentes da vítima estavam intimidadas

em  depor  (mov.  4.5,  fls.  86).  Verificou-se,  ademais,  que  a  instrução

estaria  praticamente encerrada por  ocasião do mutirão,  estando em
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vias de ser designado o plenário de julgamento (cf. mov. 225, 269 e 307).

• Autos  da  Ação  Penal 00889-55.2017.8.16.0189  de  Pontal  do  Paraná,

relacionado às presas Izilda Maria Soares, Flaviana Maria Soares, Gislaine

Martins,  Juliana dos Passos,  Cristiane Galdino,  Thaismara dos Santos  e

Karina Correa.

Decorrente da chamada “Operação Guaíra”, verificou-se que o feito está

relacionado a 16 denunciados, 15 dos quais então cautelarmente presos,

lhes tendo sido imputada associação para o tráfico de drogas,  além de

inúmeros  fatos  individualizados  que  foram  apurados  ao  longo  daquela

operação e que implicaram em processos distintos.

Neste  caso,  ao  todo  foram  analisados  conjuntamente  06  feitos,  além

daqueles apensos que estão afetos às medidas cautelares. Nesta análise,

foram notadas diversas inconsistências que evidenciaram uma aparente

precipitação  na  inclusão  da  aferição  destas  presas  dentre  aquelas  que

seriam objeto do mutirão carcerário. 

Com  efeito,  em  relação  à  situação  prisional  de  Izilda  Maria  Soares,

Flaviana Maria Soares e Thaismara dos Santos, verificou-se que embora os

feitos  de  menor  expressão  tenham  figurado  na  lista  dos  processos

submetidos  ao  mutirão,  especificamente  aquele  que  evidenciava  a

complexidade do caso não teria sido submetido a ele17. Na verdade, em

relação a  Izilda Maria Soares,  consta da ata de julgamento do mutirão a

referência a um feito que, desde 2015, já se estaria inclusive arquivado18.

• Autos  de  Ação  Penal 000274-65.2017.8.16.0189  de  Pontal  do  Paraná,

relacionado à presa Amanda Cristina de Souza Cunico.

Foi  identificado tratar-se de apuração do que passou a ser considerada

como  “a maior apreensão de drogas sintéticas já feita na Comarca”,

nos  termos  do  então  reconhecido  pelo  próprio  Juízo  local  (mov.  11  do

Apenso) ao referir-se a uma apreensão de 1.225 unidades de LSD (mov.

1.5).

17 Neste sentido, basta a análise conjunta do quanto consta nos Autos 00889-55.2017.8.16.0189, 0003526-
13.2016.8.16.0189, 000650-51.2017.8.16.0189 e 000656-58.2017.8.16.0189.

18 Neste sentido, confira-se 000470-40.2014.8.16.0092.
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• Autos  de  Ação  Penal  002868-23.2015.8.16.0189 de  Pontal  do  Paraná,

relacionado às presas  Vanessa Pereira Ramos de Oliveira  e  Juliane da

Silva Moreira.

Neste  caso,  aferiu-se  a  existência  de  11  processos  dependentes  por

distribuição, além dos feitos apensos. Ao longo da instrução, consta que

teriam ocorrido 19 prévios pedidos de revogação de prisão preventiva,

de liberdade provisória e de relaxamento da prisão em relação a vários

dos  20 denunciados. Intitulada  “Operação Plutão”, as diligências foram

deflagradas para apuração de uma associação para o tráfico de drogas

daquela região.

Além da notícia oficiosa da  presença de integrantes do PCC entre os

denunciados,  especificamente em relação à presa  Vanessa – tida como

responsável  por  um  dos  pontos  de  venda  de  drogas  –  houve  prévia

apreciação da situação prisional pelo Tribunal de Justiça em junho de

2016, no julgamento de habeas corpus no qual ressaltou-se que não havia

“em relação à paciente qualquer particularidade ou situação processual que

a eximisse de se submeter à segregação cautelar” (cf. fls. 19 do apenso

afeto  ao  HC).  Iguais  fundamentos,  em  certa  medida,  já  tinham  sido

utilizados pelo mesmo Tribunal de Justiça quando da apreciação do habeas

corpus proposto em face da presa Juliane, em favor de quem ao longo do

feito foram apreciados  04 pedidos de revogação da prisão preventiva

(em 10.11.2015; 7.4.2016, 23.11.2016 e 2.2.2017, cf. mov. 719). 

• Autos de Ação Penal 0001256-49.2016.8.16.0081 de Faxinal, relacionado

à presa Mayara Borcatti da Silva.

Decorrente  da  chamada  “Operação Cangaço”,  a  apuração  envolve  45

denunciados,  em feito com  mais de 30 apensos  e  24  habeas corpus

apreciados até então, sendo que em alguns deles já tinha sido arguida,

sem sucesso, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Especificamente em relação a Mayara, o  habeas corpus apreciado pelo

Tribunal  de  Justiça  em  30.03.2017  (Autos  1.639.203-9)  enfrentou

expressamente  a  arguição  de  excesso  de  prazo,  rechaçando  qualquer
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possibilidade deste reconhecimento.

Voltado à apuração de uma extensa organização criminosa armada, que

efetuou  cerca  de  17  ataques  à  instituições  bancárias  na  região  (cf.

denúncia do mov. 1.160), o feito refere-se à situação de alta complexidade. 

E isto, inclusive, porque além do roubo agravado, consta a imputação de

associação criminosa, homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo,

tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação  (mov. 21.1

dos Autos 00335-90.2016.8.16.0081).

Especificamente em relação à presa  Mayara, ademais, foram localizados

08 pedidos prévios de revogação da prisão preventiva,  alguns deles

apreciados em datas imediatamente próximas àquela em que se dera o

mutirão,  a  saber:  10.06.2016,  24.06.2016,  06.12.2016,  03.02.2017,

17.04.2017, 02.05.2017.

• Autos de Ação Penal 0005258-72.2016.8.16.0013 de Curitiba, relacionado

à presa Cleonice de Lima Wanke.

Verificou-se tratar-se de apuração de uma organização criminosa voltada

à  prática  de  vultosos  golpes  patrimoniais  com o  fim,  justamente,  de

arrecadar numerário para a mantença daquele grupo (mov. 68.1).

Além das notícias oficiosas de que se trataria de uma presa vinculada ao

PCC  (mov.  68.1),  chamou  atenção  a  informação  de  que,  ao  longo  da

instrução,  tanto  o  Promotor  de  Justiça,  quanto  o  Juiz  de  Direito

oficiantes no feito teriam sido ameaçados. Neste sentido, identificou-se

que na audiência de  15 de maio  (mov. 670.1) – cerca de duas semanas

antes do mutirão (mov. 733.1) – foi juntado um ofício do 5o Distrito Policial

noticiando a existência de uma “incursão contra a pessoa” do Magistrado e

do Promotor de Justiça (mov. 679.1). Não por outra razão,  além da não

concessão da ordem de  habeas corpus  pelo Tribunal de Justiça  em

30.11.2016  (mov.  128.2),  o  próprio  Juízo  local  teria  efetuado  inúmeras

apreciações da manutenção da prisão cautelar ao longo da instrução,

tendo sido identificada a última delas como sendo de 27 de abril (mov. 13.1

do Apenso 7980-45.2017).
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• Autos  de  Ação  Penal  0000468-63.2017.8.16.0028 de  Colombo,

relacionado à presa Adriana Lopes ou Renata Costa Pedroso.

Na  verdade,  a  apreciação  aqui  envolveu  a  análise  concomitante  de  05

processos vinculados à presa em questão. A partir daí, dentre as  várias

inconsistências que chamaram a atenção, menciona-se:

- inicialmente, o fato de tratar-se de presa sob o qual recaía uma dúvida

a  respeito  de  sua  própria  identidade  (cf.  inclusive,  Autos  24308-

84.2016.8.16.0013);

- ademais, aferiu-se que precisamente o feito no qual se apurava a prévia

violação da liberdade provisória não teria sido submetido ao mutirão19;

-  muito  embora  se  tratasse  de  presa  que,  concomitantemente,  fora

denunciada  pela  prática  do  crime  de  dano  qualificado  pela  prévia

destruição de uma tornozeleira eletrônica (mov. 27.1 dos Autos 000468-

63) – que tivera, precisamente por isto, sua prisão domiciliar convertida em

preventiva  (mov.  7,  em  25.1.2017)  –,  tais  circunstâncias  teriam

permanecido  absolutamente  à  margem  de  qualquer  apreciação  nos

trabalhos do mutirão;

- chamou atenção, finalmente, a verificação da existência de, ao menos,

três  anteriores  decretos  prisionais,  sempre  decorrentes  do

descumprimento de medidas alternativas à prisão, a saber: i) violação

da  monitoração  (reconhecida  em  20.4.2017);  ii)  descumprimento  de

comparecimento ao juízo (reconhecido no mov. 32.1 dos Autos 0007783-

27); e iii) descumprimento de condições fixadas em prévias audiências de

custódia (mov. 41.2 dos Autos 0011150-59).

3.3 3.3 O envio ao mutirão de processos que não observavam os parâmetrosO envio ao mutirão de processos que não observavam os parâmetros

noticiados pela própria Supervisão do GMF/PRnoticiados pela própria Supervisão do GMF/PR:

Como referido, a partir da resposta encaminhada a este Centro de Apoio pela

19 Com efeito, embora os Autos 0000468-63.2017.8.16.0028 tenham, inclusive, sido mencionados na ata do
mutirão (cf. mov. 47 dos Autos 0007783-27.2016.8.16.0013), dentre a sua movimentação foi localizada ata
de julgamento apenas em relação à co-autora  Priscila Eduarda Lopes da Silva (mov. 110). Em relação à
presa Adriana Lopes (ou Renata Costa Pedroso), somente nos Autos 0024308-84.2016.8.16.0013, 0007783-
27.2016.8.16.0013 (mov. 47) e 0011150-59.2016.8.16.0013 (mov. 91) foram feitas expressas referências ao
mutirão. 
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Supervisão  do  GMF/PR  (documento  de  fls.  28/30  e  Ofício  138/2017),  os

processos  submetidos  ao  mutirão  carcerário,  necessariamente,  teriam  se

limitado àqueles envolvendo presas que:

- ou seriam gestantes;

- ou seriam lactantes custodiadas na companhia dos filhos;

- ou seriam genitoras convivendo com filhos menores de 12 anos;

- ou seriam prisões preventivas em curso com prazo excedido.

Na análise efetuada por esta Equipe, porém, identificou-se que vários teriam

sido os  feitos que não se enquadrariam em nenhuma destas condições.

Reporta-se, aqui, aos seguintes feitos:

• Autos de Ação Penal 021995-84.2016.8.16.0035 de São José dos Pinhais,

relacionado à presa Thaina Maira Rodrigues Lima.

Com instrução praticamente encerrada por ocasião do mutirão – pois o feito

estava em vias de ter a data do plenário de julgamento designada (cf. mov.

225, 269 e 307) –, verificou-se que Thaina não seria nem gestante, nem

lactante, nem genitora. Ademais, embora presa desde o final de 2016, ao

longo da instrução vários foram os pedidos prévios de liberdade provisória,

que além de reiteradamente foram indeferidos pelo Juízo (mov.  234,  de

03.04.2017),  além  de,  alguns  deles,  receberem,  inclusive,  prévia

apreciação  de  excesso  de  prazo  pelo  Tribunal  de  Justiça,  em

julgamento  de  habeas  corpus apreciado  em  20  de  abril (mov.  313),

momento em que, não por outro motivo, seria reconhecida a complexidade

do caso.

• Autos  de  Ação  Penal 000650-51.2017.8.16.0189  de  Pontal  do  Paraná,

relacionado às presas Izilda Maria Soares e Flaviana Maria Soares.

Como referido, o feito decorre da chamada “Operação Guaíra”, tendo sido

verificado  que  Izilda  não  seria  nem  gestante,  nem  lactante,  nem

genitora. Na ata de julgamento (mov. 72), consta a alegação de que Izilda

seria avó e que auxiliaria nos cuidados “de 04 netos para que as filhas
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pudessem trabalhar”, estando entre eles, precisamente, a filha de 07 anos

da  presa  Flaviana  que,  no  entanto,  alegou  sua  condição  de  genitora

justamente como legitimante da revogação da preventiva pleiteada (mov.

71).

• Autos  de  Ação  Penal 000274-65.2017.8.16.0189  de  Pontal  do  Paraná,

relacionado à presa  Amanda Cristina de Souza Cunico.  Verificou-se que

Amanda não seria nem gestante, nem lactante, nem genitora. Ademais,

na ata de julgamento do mutirão (mov. 117), igualmente, inexiste qualquer

informação de que a revogação da prisão preventiva decorreria de excesso

de prazo prisional.

• Autos de Ação Penal 0001256-49.2016.8.16.0081 de Faxinal, relacionado

à presa Mayara Borcatti da Silva.

Como  referido,  tratou-se  de  feito  decorrente  da  chamada  “Operação

Cangaço”, com uma apuração que envolve 45 denunciados. Ademais da

complexidade  do  feito  já  mencionada,  igualmente  identificou-se  que

Mayara  não  seria  nem  gestante,  nem  lactante,  nem  genitora. E,

especificamente  em  relação  a  uma  suposta  arguição  de  excesso  de

prazo, identificou-se a prévia existência de manifestação pelo Tribunal

de Justiça em 30 de março traslado (cf. Autos 1.639.203-9).

• Autos  de  Ação  Penal  0000468-63.2017.8.16.0028 de  Colombo,

relacionado à presa Adriana Lopes ou Renata Costa Pedroso. Verificou-se

que, embora a revogação da preventiva no curso do mutirão tenha utilizado

como argumento sua condição de  genitora,  nos Autos 0024308-84.2016

ressaltava-se a informação de que  o filho menor da mesma teria sido

“abandonado” pela presa, deixando-o aos cuidados de seu marido. Uma

circunstância que, não por outra razão, teria feito com que o Juízo fixasse o

regime prisional semiaberto na recente sentença condenatória, ressaltando,

ademais, a necessidade da prisão preventiva para o caso (cf. mov. 157.1 e

mov. 165, fls. 20-21).

Este  cenário,  portanto,  evidencia  que,  ao  menos  no  âmbito
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paranaense,  estaríamos  vivenciando  um  claro  desvirtuamento  nas  finalidades

originárias dos mutirões carcerários. 

Algo que, inclusive, restou expressamento reconhecido pelo

próprio  Juízo  participante  do  mutirão  em  análise  nos  autos  do  Inquérito

Policial  Federal  0009546-60.2017.8.16.0035 de  São  José  dos  Pinhais,  por

exemplo, em cuja ata constou que a pretensão do mutirão não seria outra senão

a de “adequar à lotação da unidade" (mov. 27, fls. 03, in fine). 

A  “unidade”  em relação a  qual  se  fazia  referência  naquela

ocasião era, precisamente, a Penitenciária Feminina de Piraquara (PFP) que, no

entanto,  conforme  levantamento  estatístico  extraído  do  Sistema  de  Informações

Penitenciárias  (SPR20),  em  nenhum  dia  do  último  quadrimestre  chegou  a

apresentar  números  que  correspondam a  uma efetiva  “superlotação”,  nem

tampouco a uma “lotação” da unidade. 

Com efeito, neste levantamento, verifica-se que, ao longo de

abril e maio, a unidade em questão – que possui capacidade para 370 presas – em

não mais do que em 15 dias atingiu números superiores a 360 presas. Ademais,

embora verifique-se que esta unidade teria atingido uma substancial diminuição a

partir da grande extensão daquele mutirão realizado entre 06 e 08 de junho, nos dias

atuais já estaria novamente atingindo números superiores ao de 300 presas. Uma

clara evidência do caráter absolutamente paliativo e pragmático da metodologia de

gestão que estaria sendo adotada.

Todo este contexto, queremos crer, legitima o Ministério Público

a  acautelar-se  das  atuais  frentes  que  vêm  sendo  adotadas  nesta  área,

especialmente  daquelas  de  natureza  excepcional,  sendo  oportuno  por  isto,  ao

menos,  repensar  sua  forma  tradicional  de  participação  nos  mutirões

carcerários. 

Até porque,  ainda que se pretendesse referir  que o ocorrido

durante o mutirão ora analisado teria sido pontual e excepcional, notícias chegadas

20 Neste sentido, confira-se o levantamento diário das unidades penitenciárias paranaenses dos últimos quatro
meses extraídos do Sistema de Informações Penitenciárias do Departamento de Execução Penal do Paraná
(docs. anexo a esta deliberação). 
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neste  Centro  de Apoio  em relação a  outros  mutirões dão indicativos  de que há

frequentes problemas.

Com  efeito,  se  de  um  lado  serve  de  exemplo  aquela

comunicação que inaugurou este feito – relacionada ao mutirão ocorrido entre os

dias  27  e  31  de  março  de  2017  (cf.  deliberação  de  fls.  02/05)  –,  por  outro  há

registros  de  que  mesmo  em  outros  mutirões  teriam  sido  notadas  graves

incongruências. 

Neste particular, a título meramente exemplificativo, reporta-se

ao quanto ocorrido no Mutirão Carcerário de 08 de novembro de 2016, em relação

ao qual chegaram notícias nesta unidade de concessão de livramentos condicionais

sem a observância da integralidade da normativa federal de regência (LEP, art. 137).

Tudo, mais uma vez, numa clara demonstração do quão flexibilizada vem sendo a

utilização deste instrumento,  comprometendo definitivamente aquele  terceiro  eixo

que, em seus projetos iniciais, fazia referência o Conselho Nacional de Justiça21.

Com efeito, na Pesquisa n. 514/2017 realizada por este Centro de Apoio foi
trazida  informação  de  que,  nos  Autos  n.  0001731-71.2015.8.16.0038  do
Foro  Regional  de  Fazenda  Rio  Grande,  na  Região  Metropolitana  de
Curitiba,  teria  sido  identificado  que  ao  sentenciado  Diogo  de  Faria  foi
concedido livramento condicional durante o Mutirão Carcerário de novembro
de 2016, sendo expedido o alvará de soltura sem que houvesse audiência
para anuência das condições pelo beneficiado. 

A partir  de diligências realizadas por  esta  Equipe em conjunto  com a 1a

Promotoria  daquele  Foro  verificou-se  que,  de  fato,  na  ata  do  mutirão
constante no mov. 198, consta que a concessão do benefício não restou
condicionada a qualquer anuência do sentenciado.

No  contexto  atual,  portanto,  diante  de  todo  o  exposto,

necessário  que  o  Ministério  Público  repense sua  forma  de  participação  nos

chamados mutirões carcerários. 

IV – PROPOSTA DE APERFEIÇOAMENTO NA ATUAÇÃO DO

21 Cf.  <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario>.  Conforme
referido,  o  terceiro  eixo do  projeto  reporta-se,  especificamente,  à  pretensão  de  “promover  a
reinserção social do preso através do projeto ‘começar de novo’. Se assim é, especificamente
tratando-se de concessão de livramento condicional, essencial se mostrava que uma audiência
admonitória  efetivamente  fosse  realizada,  senão  em  respeito  ao  devido  processo  legal,
certamente para que fosse colhida a manifestação da aceitação das condições do período de
prova pelo sentenciado, nos termos do previsto no inciso III do artigo 137 da LEP.
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MINISTÉRIO PÚBLICO NOS MUTIRÕES CARCERÁRIOS

Atingido  este  ponto  da  análise,  cumpre  ressaltar  que  a

presente  deliberação  longe  está  de  pretender  a  apresentação  de  argumentos

meramente  contrários  aos  mutirões  carcerários.  Até  porque,  bem  se  sabe  que,

desde há muito, já teriam restado reconhecidos os aspectos positivos – ainda que,

invariavelmente, paliativos – destes instrumentos, especialmente diante do caótico

cenário brasileiro de reiterada superlotação carcerária.

Neste  particular,  é  válido  recordar  a  contextualização  dos

mutirões  então  efetuada,  no  sentido  de  harmonizá-los  com o  respeito  ao  Juízo

natural22. 

Com efeito, especificamente do âmbito ministerial paranaense,

por ocasião dos primeiros mutirões carcerários e diante de provocações internas que

surgiram a respeito de uma suposta violação do Juízo natural e, consequentemente,

do Promotor natural, posicionou-se a E. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do

então  Promotor  de  Justiça  Assessor  de  Gabinete,  Rodrigo  Régnier  Chemim

Guimarães,  no  sentido  de  que  se  estaria  diante  de  uma clara  necessidade de

aplicação  do  critério  da  ponderação  dos  interesses  constitucionais  em

conflito. 

Ou  seja,  a  partir  da  incidência  de  um  critério  de

proporcionalidade em sentido estrito, tratava-se de promover uma harmonização e

ponderação entre, de um lado, as regras processuais penais atinentes (p.ex.,  ao

Juízo natural) e, de outro, a dignidade da pessoa humana, como base antropológica

sobre a qual se sustenta o ordenamento jurídico brasileiro (CR, art. 1o, III)23.

Daí  porque,  tal  qual  restou  proposto  no  início  desta

22 Neste sentido, cf. GUIMARÃES, Rodrigo R. C., “O mutirão carcerário e o princípio do juiz natural”.
Disponível  em  http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Mutirao_Carcerario_e_Juiz_Natural,  acesso
em: 16 jul. 2017.

23 Cf. GUIMARÃES, Rodrigo R. C.. “O mutirão carcerário e o princípio do juiz natural”. Disponível em
<http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Mutirao_Carcerario_e_Juiz_Natural>.  Acesso  em:  16  jul.
2017.
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deliberação, do que se trata aqui é de propor critériospropor critérios que possam ser adotados a

partir do contexto ora identificado.

Em outro dizer, tendo sido evidenciado um efetivo cenário de

desvirtuamento do instituto,  tanto normativo quanto fático, que longe está de ser

pontual,  há  de  buscar-se  a  apresentação  de,  ao  menos,  alguns  subsídios  que

possam servir  de baliza para o  aperfeiçoamento da forma de participação doaperfeiçoamento da forma de participação do

Ministério Público nos mutirões carceráriosMinistério Público nos mutirões carcerários.

Assim, a partir de todo o visto nos tópicos anteriores, quer-se

crer que já se pode concluir que duas seriam as  premissas básicaspremissas básicas que devem

pautar esta proposta de aperfeiçoamento:

1.1. Por  um  lado,  a  necessidade  de  que  os  mutirões  carcerários  não  sejam

entendidos como uma alternativa de política pública penitenciária. Isto significa

dizer que, ao contrário de fomentá-los, deve-se sempre ter como premissa que

todo e qualquer  mutirão carcerário deve ser  compreendido como umatodo e qualquer  mutirão carcerário deve ser  compreendido como uma

medida excepcionalmedida excepcional;

2.2.  Por outro, ao ser assim tratado, justifica-se que, toda e qualquer proposta detoda e qualquer proposta de

mutirão carcerário venha sempre acompanhada da prévia apresentaçãomutirão carcerário venha sempre acompanhada da prévia apresentação

de um de um fluxofluxo  dede  trabalhotrabalho  diferenciadodiferenciado que, sem embargo de outros aspectos,

haverá de conter, necessariamentenecessariamente:

2.12.1 A demonstração  de  que  a  proposta  de  mutirão  carcerário  advém  do

reconhecimento  da  necessidade  de  uma  intervenção  excepcional  eintervenção  excepcional  e

pontual  decorrente  de  um  prévio  diagnósticopontual  decorrente  de  um  prévio  diagnóstico compartilhado  entre

todos os atores envolvidos,  a saber:  Gestor estadual  da administração

penitenciária, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública;

2.22.2 A demonstração de que a proposta de mutirão carcerário está pautada

num  plano  de  açãoplano  de  ação,  no  qual  estejam  esclarecidos  os  objetivosobjetivos,  os

limiteslimites,  os  critérios de  seleção de  processoscritérios de  seleção de  processos a  serem revistos  e  a

previsão  de  ações  sociaisprevisão  de  ações  sociais antecipadamente  articuladas  para  a
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reinserção  social  do  egresso,  potenciando  as  chances  de  não

reincidência;

2.32.3 O  prévio  levantamento  circunstanciado  da  situação  carceráriaprévio  levantamento  circunstanciado  da  situação  carcerária dede

cada  presocada  preso cujo  processo  será  submetido  à  revisão,  dotado  de

informações claras a respeito: i) da data da prisão; ii) da quantidade ei) da data da prisão; ii) da quantidade e

origem das prévias apreciações judiciais origem das prévias apreciações judiciais da situação prisional; iii) dasiii) das

datas  destas  apreciações  judiciais  préviasdatas  destas  apreciações  judiciais  prévias;  iv)  da  existência  deiv)  da  existência  de

outros processos outros processos findos ou em curso relacionados ao preso;

2.42.4 O  prévio fornecimento  prévio fornecimento  a cada um dos atores envolvidos de uma  listalista

circunstanciada dos processos circunstanciada dos processos a serem submetidos à reapreciação.

Quer-se crer que, em sendo  observadas estas premissas e

existindo  a  prévia  posse  deste  “fluxo  de  trabalho  diferenciado”,  poderá  a

Procuradoria-Geral de Justiça imprimir uma  maior concretude àquelasmaior concretude àquelas cautelascautelas

referidas pelos artigos 24 da Lei 8.625/93referidas pelos artigos 24 da Lei 8.625/932424 e 49 da Lei Complementar Estadual e 49 da Lei Complementar Estadual

85/9985/992525,  ,  em  prol  de  um  maior  respeito  à  independência  funcional  do  Promotor

originalmente vinculado ao feito a ser submetido à revisão.

De  fato,  malgrado  existam  normativas  que  legitimam  a

Procuradoria-Geral  de  Justiça  a  designar  membros  para  atuar  em  feitos

originalmente estranhos às suas atribuições e embora, para tanto, seja essencial

que esta designação esteja  condicionada à prévia  concordância do Promotor  de

Justiça natural, parece evidente que todo o histórico narrado nos tópicos anteriores

vem demonstrando a insuficiência destas previsões normativas.

O que se propõe, por isto, é que  a obtenção desta “préviaa obtenção desta “prévia

concordância”concordância”:

24 Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá,  com a concordância do Promotor de Justiça
titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. (gn)

25 Art. 49. O Procurador-Geral de Justiça poderá,  com a concordância do Promotor de Justiça
natural, designar outro membro do Ministério Público para funcionar, cumulativamente ou não,
em feito determinado, de atribuição daquele. (gn)
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i) i) Seja  precedida  de  uma  série  de  diligênciasprecedida  de  uma  série  de  diligências a  serem  efetuadas  pelos

proponentes  do  mutirão  que,  além  de  demonstrar  a  excepcionalidade  daexcepcionalidade  da

situaçãosituação, apresentem um fluxo de trabalho diferenciadofluxo de trabalho diferenciado para ele;

ii)ii) E o façam de modo a viabilizar que estas diligências, por um lado, possam

assegurar a Procuradoria-Geral de Justiça da existência de todo um planoassegurar a Procuradoria-Geral de Justiça da existência de todo um plano

de açãode ação específicoespecífico para o caso e, por outro,  efetivamente  permitir  que opermitir  que o

Promotor natural  do feito a ser  revisto possa expressar uma anuênciaPromotor natural  do feito a ser  revisto possa expressar uma anuência

segura em relação à propostasegura em relação à proposta, não sendo nem surpreendido com os efeitos

do mutirão em si, nem com os critérios de seleção dos feitos a ele submetidos.

No  contexto  de  desvirtuamento  do  instituto  que  vem  sendo

vivenciado,  queremos  crer  que  as  referidas  cautelas  podem,  em  certa  medida,

assegurar  a  Instituição  dos  problemas  que  vêm  sendo  causados  pela  efetiva

banalização  em  curso,  invariavelmente  utilizando  o  instituto  para  finalidades

absolutamente distintas daquelas que então justificaram a sua criação.

V – DELIBERAÇÃO

Pois  bem,  diante  de  todo  o  exposto,  DELIBERA-SE nesta

oportunidade, pela realização das seguintes diligências:

5.1 Por primeiro,  diante do referido no  item I,  providencie-se a  readequação –

física e virtual – da autuação do presente Procedimento Administrativo para

que passe a constar como “descrição de fato”:

Monitorar as diligências realizadas pelo Centro de Apoio para aferir

eventual  desvirtuamento da finalidade dos Mutirões Carcerários no

Estado  do  Paraná  e  posterior  apresentação  de  subsídios  à

Procuradoria-Geral de Justiça para o aperfeiçoamento na forma de

participação do Ministério Público.
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5.2 Na  sequência,  providencie-se  a  juntada  da  seguinte  documentação que

acompanha a presente manifestação, a saber:

• E-mails e cópia de expedientes de algumas comunicações efetuadas

a  este  Centro  de  Apoio  em  relação  aos  problemas  e  incongruências

verificados no Mutirão Carcerário de 06 a 08 de junho de 2017 (doc. 01);

• Ofício  n.  138/2017  encaminhado  a  esta  unidade  pelo  Grupo  de

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/PR), com a

complementação da resposta relacionada ao Ofício de fls. 26 (doc. 02).

Tendo sido enviada uma  mídia digital  com cópia das atas do mutirão

referido,  providencie-se  sua  juntada  na  contra-capa  dos  autos,

resguardando-se a integralidade de seu conteúdo;

• Cópia do Termo de Abertura do Projeto Cidadania nos Presídios, do

Estado do Paraná, referido ao longo desta deliberação (doc. 03);

• Tabelas extraídas do Sistema de Informações Penitenciárias (SPR) do

Departamento de Execução Penal do Paraná (DEPEN), relacionadas aos

meses de abril a julho de 2017 (doc. 04);

• Cópia parcial  da  Memória de Reunião n. 18/2017, de 22 de maio de

2017,  do  Comitê  de  Transferência  de  Presos,  Cotransp-Regional  1

(doc. 05);

• Ofício n. 1.352/2017 da Corregedoria-Geral do Ministério Público do

Estado do Paraná, pugnando pelo encaminhamento de cópias do quanto

vem sendo aferido nesta unidade em relação ao mutirão carcerário  já

referido (doc. 06).

5.3 Por oportuno,  providencie-se a  juntada,  ainda,  de  tabela que condensa as

observações  decorrentes  da  análise  de  parte  dos  feitos  que  foram

submetidos ao mutirão carcerário de 06 a 08 de junho, nos termos do quanto

referido no Item III, n. 3, desta deliberação (doc. 07);

5.4 Ainda,  diante  das  diversas  provocações  chegadas  nesta  unidade  nos  dias
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imediatamente posteriores ao mutirão ora apreciado,  bem como a partir  de

outras insurgências identificadas ao longo desta aferição, com  cópia  digital

desta  deliberação  e  da  tabela  referida  no  item  5.3,  oficie-se

individualmente para ciência cada um dos Membros do Ministério Público

nominado na referida tabela, além do Promotor titular da 1a Promotoria do

Foro Regional de Fazenda Rio Grande, especialmente no sentido de noticiar

a respeito das providências adotadas por esta unidade;

5.5. Outrossim, a título de resposta ao Ofício n. 1.352/2017-CGMP (doc. 06), com

cópia  desta  deliberação  e  da  tabela  referida  no  item  5.3, oficie-se a

Corregedoria-Geral do Ministério Público, para ciência do quanto apurado

ao longo dos trabalhos realizados por este Centro de Apoio, especialmente no

sentido de subsidiá-la na apuração do Pedido de Providências n. 162/2017;

5.6 Tendo sido verificado ao longo dos trabalhos que várias das Promotorias de

Justiça que tiveram seus feitos reapreciados, inadvertidamente, pelo mutirão

carcerário  teriam interposto  recurso  em sentido  estrito  da  decisão  exarada

naquele  Juízo  extraordinário,  com  cópia  desta  deliberação  e  da  tabela

referida  no  item  5.3, oficie-se à  Coordenação  do  Setor  de  Recursos

Especiais e Extraordinários do Ministério Público do Estado do Paraná,

bem como à  Coordenação da Procuradorias de  Justiça  Criminais,  para

ciência do quanto apurado ao longo dos trabalhos realizados por este Centro

de  Apoio  e,  especialmente,  diante  amplo  contexto  deflagrado  a  partir  do

mutirão realizado entre os dias 06 e 08 de junho de 2017 e dos reflexos que

possam surgir a partir do grande número de interposições recursais;

5.7 Finalmente,  com  cópia  desta  deliberação  e  da  integralidade  da

documentação  que  a  acompanha, oficie-se à  Procuradoria-Geral  de

Justiça:

i)  para ciência do quanto apurado ao longo dos trabalhos realizados por este

Centro de Apoio, cujo conteúdo,  especialmente aquele referido no Item IV,
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poderá subsidiar a Administração Superior na adoção de providências voltadas

ao  aperfeiçoamento  da  forma  de  participação  do  Ministério  Público  nos

chamados mutirões carcerários; e

ii) para aferir a pertinência em cientificar o quanto diagnosticado à Presidência

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;

5.8 Por  oportuno,  tendo  sido  verificado  que,  além  daquelas  unidades  que

efetuaram insurgências a este Centro de Apoio, os problemas decorrentes do

mutirão em questão também teriam atingido inúmeras outras localidades do

Estado,  buscando  ampliar  a  publicidade  do  quanto  aferido,  normativa  e

empiricamente,  diligencie-se no sentido de inserir a presente Deliberação

como uma das notícias no próximo Informativo-Atualização desta unidade,

disponibilizando-se, na ocasião, cópia da mesma;

5.9 Adotadas  tais  providências,  tendo  sido  atingida  a  finalidade  para  qual  foi

instaurado  o  presente  feito  (ainda  que  considerando  a  readequação  ora

realizada),  após os registros, digitalizações e inserções no Sistema Pro-

MP, arquive-se o mesmo, com as cautelas de praxe.

Curitiba, 24 de julho de 2017

CLAUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES          ALEXEY CHOI CARUNCHO

           Procurador de Justiça       Promotor de Justiça

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ RAQUEL JULIANA FÜLLE

             Promotor de Justiça       Promotora de Justiça
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MUTIRÃO 05-07 DE JUNHO DE 2017 - ROL DE PROCESSOS ANALISADOS

Status Comarca Detalhes Processo

OK
São José dos 

Pinhais  
(João Milton)

- Presa com menos de 30 dias 
- Data da prisão: 11 de maio (mov. 1.9) 
- Data da audiência de custódia: 17 de maio (mov. 24) 
- Aspectos fáticos importantes 
i) tráfico interestadual (presa no aeroporto) (mov 16.1) 
ii) 10 tabletes de maconha (5kg - mov 1.9) 
- Justificativa para revogação: genitora 

Outros dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- Natureza do delito:  artigo 33 cc 40, V,da Lei nº 11.343/06 (mov. 16.1) 
- Mutirão (mov 27: houve apreciação de detalhes do mérito: natureza do 
delito, ausência de gravidade, enfrentamento das razões da custódia, 
genitora de filho de 2 anos,  primária): 07.06.2017 
- RESE (mov. 37): em 13.06 ainda não havia juízo de retratação.

Taina da Costa Lima 

Inquérito Policial Federal 0009546-60.2017.8.16.0035

OK
São José dos 

Pinhais  
(Marco Aurélio)

- Data da prisão: 06.04.2017 
- Aspectos fáticos importantes: 
i) quadrilha: 18 denunciados / 15 presos 
ii) 24 fatos: tráfico, roubo, esbulho possessóriio, homicídio, organização 
criminosa (mov. 58.1)  
iii) Operação "Libertas" 
iv) audiência de instrução (hoje): vítimas com receio de depor 
v) processo com 9 apensos 
vi) esposa de denunciado Geovane (líder), na condição de partícipe de 
extorsão, mov 22.11, fls. 268/269 IP) 

Dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- 05 filhos (entre 10 e 2 - mov. 22.22, fls. 667/670 e mov. 416) 
- preventiva inicial sobre o Grupo não consta o nome de Janisce apesar do 
histórico (mov. 22.22 fls. 681) 
- decreto da preventiva em 20.12.2016 (mov. 61) 
- data da prisão: 06.04.2017 (após estar 4 meses foragida, mov. 403) 
- pedido de monitoração eletrônica (na audiência de custódia 10.04, mov 
417): manifestação ausente do MP (mov. 439: só sobre outros); ausência de 
apreciação do Juízo (mov 443) 
- Mutirão (mov 846: houve apreciação de detalhes do mérito: natureza do 
delito, enfrentamento das razões da custódia, genitora de filhos,  primária): 
07.06.2017 (concessão de prisão domiciliar) 
- RESE (mov. 959): em 14.06 ainda não havia juízo de retratação.

Janisce Taise Monteiro 

Ação Penal 0020384-96.2016.8.16.0035 (mov 846)
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OK
São José dos 

Pinhais  
(Marco Aurélio)

- Aspectos fáticos importantes: 
i) caso de homicídio qualificado (grave) 
ii) parentes da vítima com receio de depor 
iii) feito em vias de ir para Júri (interrogatório): instrução encerrada em 
28.03 (mov. 225) e 25.04 (mov. 269) e 10.05 (mov. 307) 
iv) TJ manteve recentemente preventiva em HC 

Outros dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- Enteada da vítima, envolvida no homicídio do padrasto (fls. 26, mov. 4.3 e 
fls. 61/62, mov. 4.4) 
- Existência de testemunhas intimidadas (mov. 4.5, fls. 86) 
- Denúncia em 30.11.2016 sem pedido de prisão (mov. 25) 
- Prisão decorrente de representação da autoridade policial em out. 2016 
(fls. 120, mov. 4.6): presa ao menos desde dezembro de 2016 
- Mov. 158 (10.03.2017) HC proposto em favor da ré por excesso de prazo, 
denegado em 20.04.2017 face a complexidade do feito (mov. 313) 
- Pedido de liberdade provisória em 28.03.2017 (mov. 225.1), com 
indeferimento em 03.04.2017 (mov. 234)  
- Novo pedido de liberdade provisória em 25.04.2017 (mov. 269) e 
27.04.2017 (mov. 279), apreciação pelo MP em 10.05.2017 (mov. 315), 
mas sem apreciação pelo Juízo na oportunidade do mov. 318 (18.05)  
- Revogação da prisão preventiva em Mutirão em 07.06.2017 (mov. 324.1) 
com  pretensão de reflexos para os demais autores 
- Mutirão (mov 324): houve apreciação de detalhes do mérito: natureza do 
delito, natureza da condição de partícipe e não de autoria da ré, ausência 
de gravidade, enfrentamento das razões da custódia, primária) 
- RESE (mov. 337): proposto em 14.06 ainda sem juízo de retratação em 
21.06  
- Outros pleitos de revogação de preventiva de co-réus (feitos apensos): em 
21.06 conclusos para decisão 

Verificado que a manifestação do Mutirão teria ocorrido em Autos distintos 
(referência expressa à movimento inexistente, 17.1), com sigilo absoluto 
decretado: 0021997-54.2016.8.16.0035 
- referido feito não está vinculado ao feito principal 
- feito não envolve situação de gestante, lactante ou mãe

Thaina Maira Rodrigues Lima 

Ação Penal 0021995-84.2016.8.16.0035 (mov 324)

AP 889-55.2017 (Investigação com decreto prisional de 15 presos, 16 denunciados) 
Operação Guairá

Status Comarca Detalhes Processo
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OK

- Data da prisão (flagrante): 23.02.2017 (mov. 8.8 da APP 889 e mov 1.4 AP 
650) 
- Fatos: 
i) AP 889 (associação ao tráfico) 
ii) AP 650 (tráfico: 78 pedras de crack, 1kg maconha em depósito - mov 21) 
- Reincidente em tráfico (condenação de 2015) 
- Última reanálise da prisão: 08.04.2017 no Apenso dos Autos AP 889-55  
- Soltura pelo mutirão: 07.06.2017 
- Operação com  Interceptação telefônica  
- esposa (59), cujo marido foi preso por tráfico de drogas (mov. 1.7) 
- Mutirão (mov 72 da AP 650): houve apreciação de alguns detalhes do 
caso: natureza do delito, possibilidade de aplicação de prisão domiliar, 
enfrentamento das razões da custódia) 
- RESE (mov. 56 da AP 889): proposto em 12.06 ainda sem juízo de 
retratação em 29.06, embora nestes autos não houve decisão pelo Mutirão 
especificamente para esta denunciada 
- RESE (mov. 81 da AP 650): proposto em 12.06 ainda sem juízo de 
retratação em 29.06 

Izilda Maria Soares 

AP 650-51.2017.8.16.0189 (idem Flaviana) 
AP 0003526-13.2016.8.16.0189 - Sigilo Absoluto (s/ acesso) 
AP 0000470-40.2014.8.16.0092 - Embora o feito tenha sido referido na 
Lista de Mutirão, não foi analisado pelo Mutirão, pois foi arquivado em 
2015 

AP 889-55.2017.8.16.0189 (Art. 35) - Feito não referido da lista do Mutirão, 
porém, vinculado a co-autoras cujo feito foi submetido à análise 

OK

- Data da prisão (flagrante): 23.02.2017  (mov. 8.5 da AP 889 e mov 1.4 AP 
650) 
- Fatos: 
i) AP 889 (associação ao tráfico) 
ii) AP 650 (tráfico: 78 pedras de crack, 1kg maconha em depósito - mov 21) 
- Primária 
- Última reanálise da prisão: 08.04.2017 no Apenso dos Autos 889-55 
- Soltura pelo mutirão: 06.06.2017 
- 36 anos de idade, 2 filhos, sendo uma de 6 anos de idade  
- Mutirão (mov 71): houve breve apreciação de alguns detalhes do caso: 
natureza do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares 
distintas da prisão, enfrentamento das razões da custódia) 
- filha (36) de Izilda (59), cujo marido foi preso por tráfico de drogas (mov. 
1.6) 
- RESE (mov. 56 na AP 889): proposto em 12.06 ainda sem juízo de 
retratação em 29.06, embora nestes autos não houve decisão pelo Mutirão 
especificamente para esta denunciada 
- RESE (mov. 81 da AP 650): proposto em 12.06 ainda sem juízo de 
retratação em 29.06 

Flaviana Marias Soares 

AP 650-51.2017.8.16.0189 (idem Izilda) 
AP 0003526-13.2016.8.16.0189 - Sigilo Absoluto (s/ acesso) 

AP 889-55.2017.8.16.0189 (Art. 35) - Feito não referido da lista do Mutirão, 
porém, vinculado a co-autoras cujo feito foi submetido à análise 

Status Comarca Detalhes Processo
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OK

Pontal do Paraná  
(Gladyson) 

Operação Guaira

- Data do flagrante: 23.02.2017 (mov. 1.4 da AP 657) 
- Data da prisão: 02.03.2017 (mov. 8.7 da AP 889) 
- Fatos: 
i)  na AP 889: associação para o tráfico (art. 35) 
ii) na AP 657: tráfico (8 buchas de crack, 10g de maconha, 46 de LSD) 
- Conduta: revendedora 
- Não existiu prévio pedido de revogação 
- Soltura pelo mutirão: 08.06.2017 (mov. 52 da AP 889) 
- Operação com Interceptação telefônica 
- Mutirão (mov 52): houve apreciação de alguns detalhes do caso: natureza 
dos delitos, possibilidade de aplicação de medidas cautelares distintas da 
prisão, enfrentamento das razões da custódia) 
- RESE (mov. 56 da AP 889): proposto em 12.06 ainda sem juízo de 
retratação em 29.06 

Gislaine Martins 
 
AP 889-55.2017.8.16.0189 (Art. 35) 
AP 0003526-13.2016.8.16.0189 - Sigilo Absoluto (s/ acesso) 
AP 0000657-43.2017.8.16.0189 

OK

- Data da prisão: 28.02.2017 (mov. 8.11 da APP 889) 
- Fato: associação para o tráfico (art. 35) 
- Conduta: revendedora 
- Não existiu prévio pedido de revogação 
- Soltura pelo mutirão: 08.06.2017 (mov 53 da AP 889) 
- Operação com Interceptação telefônica 
- Mutirão (mov 53): houve apreciação de alguns detalhes do caso: natureza 
do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares distintas da 
prisão, enfrentamento das razões da custódia) 
- RESE (mov. 56): proposto em 12.06 ainda sem juízo de retratação em 
29.06 

Juliana dos Passos 

AP 889-55.2017.8.16.0189 (Art. 35) 
AP 0003526-13.2016.8.16.0189 - Sigilo Absoluto (s/ acesso) 

OK

- Data da prisão: 01.03.2017 (mov. 8.3 da AP 889) 
- Fato: associação para o tráfico (art. 35) 
- Conduta: junto com o marido, ajudam no recrutamento de revendedores 
- Não existiu prévio pedido de revogação 
- Soltura pelo mutirão: 09.06.2017 (mov 55) 
- Operação com Interceptação telefônica 
- Mutirão (mov 55): houve apreciação de alguns detalhes do caso: natureza 
do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares distintas da 
prisão, enfrentamento das razões da custódia) 
- RESE (mov. 56): proposto em 12.06 ainda sem juízo de retratação em 
29.06 

Cristiane Galdino 

AP 889-55.2017.8.16.0189 (Art. 35) 

Status Comarca Detalhes Processo
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OK

- Data da prisão (flagrante): 23.02.2017 (mov 1.4 da AP 656) 
- Data da prisão: 23.02.2017 (mov. 8.14 da AP 889) 
- Fatos: 
i) na AP 889 (associação: revendedora) 
ii)  na AP 656 (tráfico: 12 pedras de crack)  
- Não existiu prévio pedido de revogação, nem na AP 656, nem na AP 889 
- Soltura pelo mutirão: 07.06.2017 
- Operação com  Interceptação telefônica  
- RESE (mov. 56 da AP 889): proposto em 12.06 ainda sem juízo de 
retratação em 29.06, embora nestes autos não houve decisão pelo Mutirão 
especificamente para esta denunciada

Thaismara dos Santos 

AP 889-55.2017.8.16.0189 (Art. 35) - Feito não referido da lista do Mutirão, 
porém, vinculado a co-autoras cujo feito foi submetido à análise 
AP 656-58.2017.8.16.0189 (Art. 33 e 35) 
AP 0003526-13.2016.8.16.0189 - Sigilo Absoluto (s/ acesso) 

OK

- Data da prisão: 23.02.2017 (mov. 8.12 da AP 889) 
- Conduta: cobrança e depósito do tráfico 
- Última reanálise da prisão: 17.04.2017 (no Apenso dos Autos 889) 
- Soltura pelo mutirão: 07.06.2017 
- Operação com Interceptação telefônica  
- Não houve RESE (mov. 56 da AP 889)

Karina Correa 

AP 889-55.2017.8.16.0189 (Art. 35)

OK Pontal do Paraná  
(Gladyson)

- Data da prisão: 29.12.2016 (mov. 1.1) 
- Fato: furto qualificado pelo concurso tentado 
- Última reanálise da prisão: 07.01.2017 (audiencia de custódia, mov 18.1) 
- Alegações finais em 29.05, com manifestação sobre regime prisional 
fechado e manutenção da prisão provisória (mov. 99.1, p. 16) 
- Mutirão (mov. 103): menção à perspectida de pena em regime aberto e/
ou restritiva de direito (após afastar efeitos da reincidência) 
- Mutirão: 06.06.2017: conversão em domiciliar 

Outros dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- reicindente de crimes patrimoniais sem violência (mov. 1.12) 
- genitora (filho de 10 meses, cf. mov. 1.9 e 103) 
- RESE (mov. 107): proposto em 13.06 ainda sem juízo de retratação em 
29.06

Greice Kelli Claro 
 
AP 3685-53.2016.8.16.0189

Status Comarca Detalhes Processo
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OK Pontal do Paraná  
(Gladyson)

- Data da prisão: 28.01.2017 
- Fato: tráfico de drogas 
- Destaque: "a maior apreensão de drogas sintética já feita na Comarca", 
conforme reconhecido pelo Juízo (mov. 11 do Apenso: PRP) <=> 1225 
unidades de LSD (mov. 1.5) 
- Última reanálise da prisão: 17.02.2017 (mov. 11 do Apenso) 
- Soltura pelo mutirão: 06.06.2017 

Outros dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- Mutirão (mov 117): houve apreciação de alguns detalhes do caso: 
natureza do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares 
distintas da prisão, enfrentamento das razões da custódia).  
- Não se trata de genitora, mãe ou excesso de prazo 
- RESE (mov. 130): proposto em 13.06 
- Juízo de retratação em 28.06 (mov. 142): não houve reforma. Instrumento 
enviado para análise pelo TJ.

Amanda Cristina de Souza Cunico 

AP 274-65.2017.8.16.0189

Status Comarca Detalhes Processo
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OK

Pontal do Paraná  
(Gladyson) 

- Data da prisão: 30.07.2015 (longa representação da Depol - mov. 191.32) 
- 11 processos dependentes por distribuição (além dos Apensos) 
- 19 pedidos de revogação, liberdade, relaxamento em relação aos réus 
envolvidos) 
- 20 denunciados, 5 fatos 
- Denúncia decorrente de interceptações e "Operação Plutão", envolvendo 
05 associações criminosas, com integrantes do PCC 
- Fatos: tráfico (121g cocaína, 368g máconha, 96g crack), associação 
- Denunciada Vanessa («Madrinha»): responsável por um dos pontos de 
venda 
- Última manifestação pelo MP sobre a prisão processual (31.08.2016, mov. 
517). 
- Última reanálise da prisão: 07.09.2016 (mov. 522, mas em detalhes) 
- Alegações finais (mov. 661:13.12.2016, manifestação pelo regime 
fechado) 

- Soltura pelo mutirão: 08.06.2017 (mov. 799) 
- Operação com inúmeras Interceptações telefônicas  
- Pleitos de revogação preventivas por força do Mutirão para co-réus 

Outros dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- Especificamente na denegação do HC (23.06.2016) em relação à 
denunciada, consta detalhes do periculum libertatis: «não há, em relação à 
paciente qualquer particularidade ou situação processual que a exima de 
se submeter à segregação cautelar» (p. 19 do HC). Houve, igualmente, 
enfrentamento em relação ao suposto «excesso de prazo» (p. 21). 
- Mutirão (mov 799): houve apreciação de alguns detalhes do caso: 
natureza do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares 
distintas da prisão, enfrentamento das razões da custódia e destaque para a 
condição de genitora nas declarações).  
- Não houve RESE 
- Sentença em 22.06 (802: regime aberto, item 3.1.4)

Vanessa Pereira Ramos de Oliveira 

AP 2868-23.2015.8.16.0189 

AP 2731-41.2015.8.16.0189 (Art. 33) - Feito referido na denúncia, mas não 
consta da lista do Mutirão, porém, vinculado a denunciada 

Status Comarca Detalhes Processo
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OK

Pontal do Paraná  
(Gladyson) 

Operação Plutão

- Data da prisão: 30.07.2015 (Longa representação da Depol, mov 191.22) 
- 11 processos dependentes por distribuição (além dos Apensos) 
- 19 pedidos de revogação, liberdade, relaxamento em relação aos réus 
envolvidos) 
- 20 denunciados, 5 fatos 
- Denúncia decorrente de interceptações e "Operação Plutão", envolvendo 
05 associações criminosas, com integrantes do PCC 
- Fatos: tráfico (121g cocaína, 368g máconha, 96g crack), associação 
- Denunciada Juliana: responsável pelo depósito de valores auferidos 
- Última manifestação pelo MP sobre a prisão processual (31.08.2016, mov. 
517) 
- Última reanálise da prisão: 07.09.2016 (mov. 522, mas em detalhes) 
- Alegações finais (mov. 661:13.12.2016, manifestação pelo regime 
fechado) 

- Ao todo, 4 pedidos de revogação indeferidos antes (desde 18.11.2015): 
i) Autos 3572-36 (18.11.2015) 
ii) Autos 1138-40 (7.4.2016) 
iii) Autos 3304-45 (18.11.2016, apreciado em 23.11.2016 
iv) Autos principais (2.2.2017, mov 719) 

- Última reanálise da prisão: 02.02.2017 
- Soltura pelo mutirão: 06.06.2017 (mov 796) 
- Operação com inúmeras Interceptações telefônicas  

Outros dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- Tinha havido denegação do HC , embora antiga (em 17.09.2015) por 
iguais fundamentos daqueles que seriam utilizados para outros co-autores 
- Mutirão (mov 796): houve apreciação de alguns detalhes do caso: 
natureza do delito, possibilidade de aplicação de medidas cautelares 
distintas da prisão, enfrentamento das razões da custódia e destaque para a 
condição de sua genitora nas declarações).  
- Não houve RESE 
- Sentença em 22.06 (802: regime aberto, 3.1.3)

Juliane da Silva Moreira 
 
AP 2868-23.2015.8.16.0189

Status Comarca Detalhes Processo
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OK Pontal do Paraná  
(Gladyson)

- Data da prisão: 02.11.2016 (mov. 1.2) 
- Última reanálise da prisão: 04.11.2016 (mov. 6.1) e audiencia de custódia 
no mesmo dia (mov. 12.1): fundamento da cautelar: argumentos genéricos 
do MP, mas específicos do Juízo 
- Fatos: tráfico (mov. 1.6 e 28: 9 pedras de crack, 02 buchas de cocaína, 
0,0245g maconha) e associação 
- Denunciada de 26 anos, Genitora (3 filhos, 2, 4 e 7 anos - mov. 1.7), 
Anteceedentes: Jecrim (mov. 5.1) 
- Revogação da preventiva de co-autor em 13.12.2016 (mov.35) 
- Apesar de réus presos, feito sem instrução em razão das precatórias 
quando do mutirão 
- Soltura pelo mutirão: 07.06.2017 (mov. 79) 
- Mutirão (mov 79): houve apreciação de detalhes do caso: analise de 
elementares da tipicidade de um dos fatos (associação),  
possibilidade de aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, 
condição de primária, enfrentamento das razões da custódia e destaque 
para a condição de sua genitora nas declarações).  
- Não houve RESE

Janelise Gonçalves Mota 
 
AP 3138-13.2016.8.16.0189

OK Londrina  
(Luciana)

Infomações repassadas pelo Titular: 
- Ausência de consulta ao Promotor Natural 

Outros dados aferidos no Processo (via Projudi): 
- Natureza do delito:  artigo 33 da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 
10.826/03 c/c o artigo 244-B do ECA (denúncia, mov. 54.1) 
- Tráfico interestadual (4kg de crack - denúncia, mov. 54.1) 
- Flagrante/Preventiva: 29.12.2016 (mov. 1.2). Audiencia de custódia 
02.01.17 (mov. 17) 
- Soltura: 07.06.2017 
- 3 réus presos, além de adolescente (denúncia, mov. 54.1) 
- inexistência de antecedentes (mov. 54.4), genitora e gestante (mov. 46.1) 
- pleito de liberdade provisória proposto em 10.03.2017 (mov. 86) 
- pleito de prisão domiciliar proposto em 24.04.2017 (mov. 127) 
- a apreciação destes pleitos foi feita nos autos de revogação apenso (n. 
0025823-20.2017.8.16.0014), no qual restou  indeferido pelo Juízo natural 
o pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, o que teria 
ocorrido em 10 de maio de 2017 
- 31.05 ("ao MP com urgência», mov. 168) 
- Mutirão (mov 170: houve apreciação de detalhes do mérito: gestante, 
natureza do delito, genitora de dois infantes): 06.06.2017 
- RESE (mov. 173): em 13.06 ainda não havia juízo de retratação. 
- Data da manifestação pendente do MP (09.06.2017, mov. 176)

Aliny Gabriela Barbosa Sant'ana 

15ª Vara: 0081179-34.2016.8.16.0014

Status Comarca Detalhes Processo

�9



OK
Faxinal 

(José Tiago 
Chenise Góis)

- Operação Cangaço 
- 45 denunciados, 30 apensos (sem considerar cartas precatórias) 
- 24 habeas corpus impetrados (um relacionado à ré – em 22.06.2017 
concedeu a ordem para, fixando medidas cautelares diversas da prisão) 
- complexidade dos fatos e pluralidade de denunciados 
- foram negados habeas corpus de três corréus em que houve alegação de 
constrangimento ilegal 
- Fato: denúncia por organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º), inciso III, da 
Lei 12.850/2013. Pelo que consta, envolve 17 ataques a agencias bancárias 
armados 
- denúncia: 29.04.2016 (mov. 1.160) 
- recebimento da denúncia: 13.05.2016 (3.1) 
- decretação da prisão: 02.06.2016 – 12.1 – 0001130-96.2016.0081 "verifica-
se que os réus foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de 
associação criminosa, roubo qualificado, homicídio tentado, porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico de 
drogas e receptação (seq. 21.1, dos autos nº 00335-90.2016.8.16.0081), os 
quais foram apurados através da investigação que ficou conhecida como 
“Operação Cangaço”'. 
- data da prisão em 18.08.2016 
- 8 pedidos de revogação da prisão preventiva pela ré: 10.06.2016, 
24.06.2016, 06.12.2016, 03.02.2017, 17.04.2017, 02.05.2017 
- decisão no Mutirão Carcerário – 07.06.2017 – mov. 696.2: soltura não foi 
embasada na análise de ser mulher, mãe, etc, mas justificou pela ausência 
dos requisitos para a manutenção da prisão; decisão do Mutirão menciona 
ainda que a ré estava presa há dez meses, sem o término da instrução, 
concluindo pela flagrante ilegalidade. 
- fundamento da decisão menciona situação fática diversa da imputada à 
ré Mayara (decisão menciona depósito de valores advindos da venda de 
drogas, tráfico e associação) 
- MP no mutirão fundamentou parecer em tráfico de drogas; 
- interposto recurso do MP em 09.06.2017 em razão da decisão do mutirão 
- nas razões, o MP destaca que foi denegada ordem em habeas corpus 
impetrados por corréus - uma das alegações era constrangimento ilegal 
por excesso de prazo – o último decidido em 30.03.2017 (1.639.203-9) 
- impetrado HC em favor da ré; 
 - extrato de decisão e ofício constante da aba “HC” no Projudi, 
datado de 22.06.2017 (1.686.442-9) – não acessível no site do TJPR em 
razão de segredo de justiça; 
 - o pdf da decisão do TJPR foi juntado na mov. 782, mas se refere a 
outro réu 
 - consta soltura no Projudi na data de 08.06.2017 na aba 
“partes”/“prisões” 

Mayara Borcatti da Silva 

0001256-49.2016.8.16.0081 
0000335-90.2016.8.16.0081 (não referido pelo Colega, mas este feito 
também foi arrolado na Lista do Mutirão encaminhada pelo GMF)

Status Comarca Detalhes Processo
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OK Curitiba 
(Symara, 13ª)

Aspectos fáticos importantes repassados pela Promotora: 
i) presa PCC 
ii) processo em alegações finais (audiência em 15.05, cf. mov. 679.1)  
iii) juiz e promotor ameaçados durante o processo. Na ata da audiência de 
15.5 (mov. 670.1), foi juntado ofício do 5º DP informando «incursão contra 
a pessoa» da Magistrada e do Promotor de Justiça (mov. 679.1). 
iv) MP instaurou PIC para apurar denúncia anônima da ameaça 
(0012875-49.2017.81.16.0013, distribuído perante a 14ª Vara Criminal) 
iv) Fato: denunciada cf. art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa 
que praticava crimes contra o patrimônio e de falso; notícia-se a realização 
de golpes envolvendo centenas de milhares de reais, voltados a arrecadar 
dinheiro para o PCC - mov. 68.1)   
v) existência de 3 feitos apensos 
vi) histórico da prisão: 
- audiencia de custódia (22.09.2016 - mov. 24.3) 
- prisão domiciliar (07.10.2016, mov. 41.1) 
- violação de domiciliar e nova prisão (30.11.2016) 
- cumprimento do mandado de prisão (26.12.2016, mov 153.1) 
- pedidos de revogação de preventiva em 11.11.2016 e 21.11.2016 (mov. 

79.1 e 86.1) 
- nova preventiva decretada no Apenso 0026293-88.2016, sob sigilo 

absoluto (sem acesso à data, mov. 10.3) 
- negativa de limitar no HC em 30.11.2016 (mov. 128.2) 
- novo pedido de revogação de preventiva em 10.04.2017 (mov. 10.3 do 

Apenso 26293.88.2016) 
- Novo indeferimento da reapreciação, inclusive para não condecer 

domiciliar (27.04.2017, mov. 13.1 do Apenso 7980-45.2017) 
- alvará de soltura pelo mutirão (0(.06.2017, mov. 733.1) 
- RESE do MP: 08.06.2017 (mov. 736.1) 
- Decisão que recebeu o recurso e concedeu efeito suspensivo: 08.06.2017 
(mov. 739.1) 
- cumprido mandado de prisão: 08.06.2017 (mov. 740.1) 
- formados apensos sobre o recurso: 0013609-97.2017.8.16.0013 
- juntada de razões pelo MP (efetuada pelo GAECO): 19.06.2017 (mov. 12.1 
dos Autos 13609-97.2017)

Cleonice de Lima Wanke 
 
0005258-72.2016.8.160013 

Também apreciados: 
0000814-29.2016.8.16.0013 
0007980-45.2017.8.16.0013 
0013609-97.2017.8.16.0013 (recurso)

Status Comarca Detalhes Processo
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OK Colombo

Aspectos fáticos importantes aferidos a partir da análise do rol de feitos 
informados pelo GMF: 
Observações sobre autos 468-63: 
i) presa com dúvida sobre identidade 
ii) fato: furto qualificado pelo concurso (bens de pouca expressão, mov. 
54.1); dano qualificado  
iii) presa denunciada pela destruição prévia da tornozeleira (mov. 27.1) 
iv) histórico da prisão: 
- prisão em flagrante (25.01.2017) 
- conversão em preventiva, face a violação prévia (25.01.2017, mov. 7) 
Observações sobre autos 24308-84: 
i) Fatos: furto qualificado, falsa identidade 
ii) histórico da prisão: 
- prisão em flagrante (28.10.2016) 
- concessão de domiciliar com monitoração (26.01.2017) 
- descumprimento de monitoração e decreto preventivo (20.04.2017) 
- mutirão (8.6.2017) 
iii) Mutirão: informação de ser genitora de 5 filhos, um de 7 meses; 
manifestação referindo à possibilidade de outras medidas cautelares, 
especialmente diante da perspectiva de regime aberto; conversão para 
domiciliar (mov. 183) 
- feito já sentenciado, com sentença condenatória que aplicou pena de 3 

anos e 6 meses, com regime semiaberto, porém, ressaltando a 
necessidade de prisão preventiva por força do descumprimento anterior 
e, inclusive, notícia de que o filho menor teria sido abandonado pela 
genitora, deixando-o com o marido (mov. 157.1)  (20.04.2017, mov. 165, 
fls. 20-21) 

Observações sobre autos 219-97: 
- Trata-se de feito que se refere exclusivamente à apuração do 
descumprimento da monitoração eletrônica pela beneficiada. Na 
realidade, não foi submetido ao mutirão (embora conste da Ata), já que foi 
arquivado em 01.06.2017 
Observações sobre autos 7783-27: 
- Fato (e prisão em flagrante): 15.04.2016 
- Denúncia oferecida em 08.06.2017 por furto qualificado (mov. 48)  
- Mutirão (mov. 47): 08.06.2017. 
- Decreto prisional: 22.03.2017 (mov. 38), face a certificação do 
descumprimento da cautelar de comparacimento ao juízo (mov. 32.1), 
inclusive diante de outras duas prisões em flagrante ao longo do processo 
Observações sobre autos 11150-59: 
- Fato: furto tentado simples de pequena expressão (mov. 23) 
- Prisão preventiva em 10.04.2017 (mov 66), face a certificação do 
descumrprimento das condições impostas na audiência de custódia (mov. 
41.2) 
- Mutirão (mov. 91): 08.06.2017

Adriana Lopes ou Renata Costa Pedroso 
 
0000468-63.2017.8.16.0028 Embora referido inclusive na Ata do Mutirão, 
não foi ela juntada nos presentes autos. Ao que parece, malgrado este 
feito conste na Lista encaminhada pelo GMF (de que teria sido submetido 
ao mutirão), nestes autos, o mutirão só teria incidido em relação à co-
autora PRISCILA EDUARDA LOPES DA SILVA (cf. mov. 110). É curioso, uma 
vez mais, que precisamente este feito - em que se discute a identidade da 
sentenciada e um dos crimes pelos quais responde diga respeito, 
precisamente, à violação de liberdade provisória -, não tenha efetivamente 
sido submetido ao Mutirão. 
0024308-84.2016.8.16.0013 
0000219-97.2017.8.16.0033 
0007783-27.2016.8.16.0013 
0011150-59.2016.8.16.0013

Status Comarca Detalhes Processo
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