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Apresentação

1.
Este relatório tem por objetivos primordiais descrever e sistematizar um
conjunto de informações, dados e análises sobre as ações e medidas adotadas pelos
poderes públicos como resposta aos graves episódios de violação de direitos – sobretudo
à vida e à integridade física – das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos
prisionais brasileiros ocorridos no primeiro mês do ano de 2017. Pretende-se oferecer à
sociedade uma avaliação das recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura e de outros órgãos, no sentido de assegurar o direito à verdade
às famílias atingidas, sua devida reparação, a responsabilização pelas omissões dos
poderes públicos, e as medidas essenciais para não repetição das tragédias deflagradas.
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2.
Os eventos violentos ocorridos em janeiro de 2017 em estabelecimentos
prisionais nos Estados de Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima resultaram na
morte de 126 pessoas, deixando ainda como saldo um número expressivo de pessoas
não localizadas e feridas.
3.
Tais eventos ocorreram em um curto espaço de tempo no interior de
estabelecimentos prisionais localizados na Região Norte e Nordeste do país: em outubro
de 2016, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima, em 1º de
janeiro de 2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, Amazonas; em 6
de janeiro de 2017, novamente na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima,
e, no dia 14 de janeiro de 2017,na Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta, Estado do
Rio Grande do Norte.
4.
No decorrer do relatório é empregado o conceito de massacres para esses
acontecimentos, tendo em vista compreenderem a ocorrência de homicídios de um
grande número de pessoas, em um curto período de tempo, por indivíduos organizados
ou em atuação isolada.
5.
O relatório também adotará o termo “grupos prisionais” para designar
agrupamentos atuantes no sistema prisional, formados dentro ou fora das prisões, e que
compõe no contexto de agravamento da violação sistemática de direitos e o fenômeno
de encarceramento em massa das últimas décadas. Tais grupos tendem a fazer uso
da necessidade de defesa da massa carcerária diante da violência perpetrada pelo
Estado como bandeira e estratégia de organização interna. Alguns deles transitam entre
discursos e práticas de organização e o recrutamento das pessoas presas para atividades
criminosas, por vezes por meio do uso de violência que reproduzem, podendo agravar
as violações rotineiras do Estado.
6.
O termo “grupos prisionais” será usado em substituição ao termo “facções”,
o qual tem sido empregado para simplificar o contexto de fortalecimento daqueles
agrupamentos, e que tem gerado, por consequência: a) a adoção de uma perspectiva
generalizante e criminalizadora de todas as formas de organização no sistema prisional;
e b) a desresponsabilização estatal pelos problemas, conflitos e até mortes no interior
das prisões.
7.
São apresentadas considerações iniciais sobre o contexto dos fatos e dos estados
envolvidos, bem como a metodologia de monitoramento empregada. Posteriormente,
são apresentadas as Missões realizadas em cada estado, com a respectiva avaliação de
cumprimento das recomendações. Ao final, são sintetizadas conclusões sobre a forma
como o Estado lidou com os massacres e as recomendações indicando as providências
e medidas que precisam ser adotadas para a superação dos problemas que persistem,
e para efetiva implementação de uma política de prevenção e combate à tortura.
8.
Convém salientar que, embora os três episódios tenham ocorrido em um lapso
temporal curto e com relações entre eles, não se considera adequado comparar os
resultados das avaliações de cumprimento das recomendações dos estados entre si,
uma vez que eles guardam diferenças, seja em razão da natureza das recomendações, seja
em razão das condições das administrações e estabelecimentos visitados. Inicialmente,
registra-se que as recomendações feitas ao estado do Amazonas e avaliadas neste
relatório foram anteriores ao massacre e que o processo da administração prisional se dá

em cogestão, demandando um tipo de ação particular. Já no caso do Rio Grande do Norte
e Roraima, as recomendações do MNPCT são posteriores aos massacres, guardando
relação mais direta com eles. Ainda, nesses dois estados, os estabelecimentos prisionais
onde ocorreram os fatos estavam convulsionados por crises, mortes e fugas há mais de
dois anos, o que se relaciona comas estruturas físicas e organizacionais existentes, e
com políticas estaduais gestadas, demandando níveis de esforços específicos. Mesmo
assim, enquanto política de Estado e comportamento geral das instituições públicas e
da sociedade, foi possível identificar conclusões comuns, apresentadas no Capítulo 6
deste Relatório.
1.1

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

10. O MNPCT tem como função precípua a prevenção e combate à tortura a partir,
dentre outras ações, de visitas regulares a pessoas privadas de liberdade. Após cada
visita, o MNPCT tem a competência de elaborar um relatório circunstanciado e o
dever de apresentá-lo ao CNPCT, à Procuradoria-Geral da República, à administração
das unidades visitadas e a outras autoridades competentes. Adicionalmente, o MNPCT
possui a atribuição de fazer recomendações a autoridades públicas ou privadas,
responsáveis pelas pessoas sob a custódia do Estado. Ademais, o art. 9º, parágrafo 3º,
da Lei nº 12.847/2013, fortalece o papel desempenhado por estas recomendações em
relação ao repasse de recursos federais, determinando que: “A seleção de projetos que
utilizem recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional, do Fundo Nacional de
Segurança Pública, do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, deverá levar em
conta as recomendações formuladas pelo MNPCT”.
11. O CNPCT é um órgão colegiado composto por 23 membros, entre representantes
da sociedade civil e do poder público, além de contar com convidados permanentes
de órgãos do sistema de justiça. O Comitê também possui como função principal a
prevenção e o combate à tortura, por meio de uma série de atribuições, dentre as quais,
a avaliação da política de prevenção e combate à tortura no país, o apoio à criação de
comitês e mecanismos estaduais e a participação na implementação das recomendações
do Mecanismo Nacional, buscando possíveis medidas de implementação.
12. A criação do Mecanismo e Comitê Nacional visa cumprir uma obrigação
internacional assumida pelo Estado brasileiro, por meio da ratificação do Protocolo
Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT, sigla em inglês), promulgado
no Brasil por meio do Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007 – doravante “Protocolo
Facultativo” ou “OPCAT”.
1.2

Competência Legal

13.
A Lei nº 12.847/2013 estabelece, em seu art. 9º, que compete ao Mecanismo
Nacional, entre outras atribuições: (i) planejar, realizar e monitorar visitas periódicas
e regulares a pessoas privadas de liberdade em todas as unidades da Federação, para
verificar as condições de fato e de direito a que se encontram submetidas; (ii) articular-se
com o Subcomitê de Prevenção à Tortura (SPT) da Organização das Nações Unidas, a fim
de unificar as estratégias e políticas de prevenção à tortura; (iii) requerer a instauração
de procedimento criminal e administrativo, mediante a constatação de indícios da
prática de tortura e de outros tratamentos e práticas cruéis, desumanas ou degradantes;
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9. No ano de 2013, o Brasil aprovou a Lei Federal nº 12.847, que institui o Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), cria o Comitê Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura (MNPCT) –ou “Mecanismo Nacional”. Já o Decreto nº 8.154, de
16 de dezembro de 2013, regulamenta o funcionamento do SNPCT, a composição e o
funcionamento do CNPCT, bem como dispõe sobre o Mecanismo Nacional.
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(iv) elaborar relatórios de cada visita realizada e apresentá-los, em 30 (trinta) dias, a
diversos órgãos competentes; (iv) fazer recomendações a autoridades públicas ou
privadas, responsáveis pelas pessoas em locais de privação de liberdade; (vii) publicar os
relatórios de visitas periódicas e regulares; e (viii) sugerir propostas legislativas.
14.
Da mesma forma, a Lei nº 12.847/2013 estabelece, em seu art. 6º, que compete
ao Comitê Nacional “participar da implementação das recomendações do MNPCT e
com ele se empenhar em diálogo sobre possíveis medidas de implementação”.
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15.
As competências do Mecanismo e do Comitê Nacional estão alicerçadas no
conceito de pessoas privadas de liberdade, definida pelo art. 3º da Lei nº 12.847/2013,
a partir de um enfoque centrado na pessoa sob a custódia do Estado. “Art. 3º Para os
fins desta Lei, considera-se: [...] II - pessoas privadas de liberdade: aquelas obrigadas,
por mandado ou ordem de autoridade judicial, ou administrativa ou policial, a
permanecerem em determinados locais públicos ou privados, dos quais não possam
sair de modo independente de sua vontade, abrangendo locais de internação de longa
permanência, centros de detenção, estabelecimentos penais, hospitais psiquiátricos,
casas de custódia, instituições socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei e
centros de detenção disciplinar em âmbito militar, bem como nas instalações mantidas
pelos órgãos elencados no art. 61 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.”
16.
Dentro de sua competência de atuação, o Mecanismo Nacional deve trabalhar
em uma perspectiva de prevenção a quaisquer medidas, rotinas, dinâmicas, relações,
estruturas, normas e políticas que possam propiciar a prática de tortura ou de outros
tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Para tanto, o órgão deve pautar-se
pelas definições legais de tortura vigentes dentro do ordenamento jurídico brasileiro,
oriundas de três principais fontes: (i) a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e
outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; (ii) a Lei nº 9.455, de
07 de abril de 1997; e (iii) a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.
17.
O Mecanismo Nacional adota assim os conceitos previstos na Convenção das
Nações Unidas contra a Tortura, na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir
a Tortura e na Lei nº 9.455/1997. O art. 1º da Convenção das Nações Unidas contra a
Tortura define a tortura como qualquer ato cometido por agentes públicos ou atores
no exercício da função pública pelo qual se inflija intencionalmente a uma pessoa dores
ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, a fim de obter informação ou confissão, de
castigá-la por um ato que cometeu ou que se suspeite que tenha cometido, de intimidar
ou coagir, ou por qualquer razão baseada em algum tipo de discriminação.
18.
Já a Lei nº 9.455/1997 tipifica o crime de tortura como a conduta de constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento psíquico
ou mental com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima
ou de terceiros, de provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de
discriminação racial ou religiosa. A lei brasileira define, ainda, como tortura, o ato de
submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou
grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo
pessoal ou medida de caráter preventivo.
19.
Adicionalmente, o MNPCT adota a definição de tortura prevista no art. 2º da
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Objetivamente, aplicam-se
as definições de tortura previstas na legislação internacional e nacional e amplia-se a
definição de tortura para considerar ações ou omissões de funcionários públicos ou
de pessoas em exercício de funções públicas. Assim, tais atores, mesmo não causando
sofrimento físico ou mental, cometem tortura quando desempenham: (i) métodos
tendentes a anular a personalidade da vítima, ou (ii) métodos tendentes a diminuir
capacidade física ou mental1.

1 Art. 2º Para os efeitos desta Convenção, [...]. Entender-se-á também como tortura a aplicação,
sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua
capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica.

1.3

Organização da Missão de Acompanhamento

20.
O MNPCT visitou os estados de Amazonas (2015), Rio Grande do Norte (2017)
e Roraima (2017) apresentando recomendações nos respectivos relatórios de visita.
Considerando a complexidade e gravidade da realidade dos ambientes de privação
de liberdade no sistema prisional desses estados, visibilizada pelas mortes e violência
em janeiro de 2017, o MNPCT2 e CNPCT definiram a realização de uma Missão de
Acompanhamento das recomendações.

1.3.1 Processo de construção da ação conjunta da Missão de
Acompanhamento

22.
Assim, com base no Protocolo de Atuação Conjunta3 entre CNPCT e MNPCT, de
14/07/2016, foi decidida a realização uma Missão de Acompanhamento aos estados
referidos, com a presença de peritos do MNPCT e membros do CNPCT. Essa foi a primeira
vez na qual foi usada a estratégia de monitoramento das recomendações de relatórios
anteriores por meio de Missões de Acompanhamento conjuntas, potencializando
a averiguação das condições de privação de liberdade e de ações promovidas pelas
autoridades responsáveis por atender os aspectos apontados pelo MNPCT e por outros
órgãos de controle que atuaram após os acontecimentos do início de 2017.
23.
Foram designados representantes do CNPCT e peritos do MNPCT que
compuseram as equipes de Missão a cada estado e realizaram as etapas de pré-missão,
missão e pós-missão de forma conjunta.

1.3.2 Objetivo
24.
O objetivo principal da Missão de Acompanhamento do Mecanismo e Comitê
Nacional foi realizar o monitoramento das medidas adotadas quanto aos serviços
penais, em especial ao sistema penitenciário desses estados, tendo em vista as
recomendações emitidas nos relatórios de visitas anteriores realizadas pelo MNPCT,
bem como monitorar outros planos e compromissos assumidos pelos órgãos públicos
para o enfrentamento dos problemas prisionais.

1.3.3 Metodologia
25.
O processo de preparação da Missão se iniciou ainda no mês de dezembro de
2017 e compreendeu articulações com diversos órgãos do poder público, incluindo o
sistema de justiça, poderes executivo e legislativo, com atores da sociedade civil e com
comitês estaduais de prevenção e combate à tortura. As equipes de Missão também
realizaram amplo levantamento de documentos e de informações públicas relativas ao
sistema prisional dos estados objetos da Missão, sobretudo daqueles relacionados aos
2 Considerando estudos e propostas do Núcleo do Sistema Prisional.
3 O Protocolo de Atuação Conjunta entre o CNPCT e o MNPCT, de 2016, estabelece o conjunto
de procedimentos e rotinas estratégicas de trabalho entre o Mecanismo e o Comitê, tanto no
que se refere ao disposto nos incisos IX e X do art. 6º da Lei nº 12.847, de 2013, quanto aos procedimentos de intercâmbio de informações, atuação conjunta para criação de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura em nível estadual, o fortalecimento da capilaridade
das organizações da sociedade civil e ações que visem à implementação de recomendações do
Mecanismo Nacional, estratégias de articulação na preparação e realização de visitas em estados, elaboração de notas técnicas conjuntas, entre outros.
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21.
A visita de acompanhamento aos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte
e Roraima foi deliberada na reunião plenária de 29 de novembro de 2017, do CNPCT,
ocasião em que foi firmado o entendimento de que as crises prisionais que culminaram
nos graves fatos de janeiro de 2017 necessitariam de acompanhamento in loco para
averiguar se as autoridades estavam tratando de reverter as causas dos problemas e
tendo efetividade em medidas de responsabilização, reparação e não repetição.

massacres e aos seus desdobramentos. Tais massacres ocorreram no estado de Roraima,
na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo em outubro de 2016 e janeiro de 2017; e nos
estados do Rio Grande Norte e do Amazonas, mais especificamente em janeiro de 2017
no Complexo de Alcaçuz e Complexo Penitenciário Anísio Jobim, respectivamente. A
coleta de informações deu-se, ainda, por meio de troca de documentos institucionais
entre o Mecanismo Nacional e órgãos do poder público local e utilizou qualquer outra
informação ou dado que pudesse subsidiar a Missão aos estados, como por exemplo,
notícias veiculadas na impressa, diálogos com atores da sociedade civil e outros
relatórios de autoridades locais ou nacionais.
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26.
As equipes de Missão também se preocuparam em solicitar informações
e dados ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio de
ofícios4encaminhados em janeiro de 2018. No entanto, mesmo que posteriormente à
visita, apenas o DEPEN enviou resposta.
27.
Considerando que a Missão estava relacionada ao monitoramento de
recomendações, os documentos usados como principal base de informação para
orientar o trabalho foram os seguintes:
28.
No caso de Roraima, o relatório produzido pelo MNPCT5, fruto de visita
realizada ao estado em março de 2017; o relatório de visita técnica elaborado pelo
Departamento Penitenciário Nacional em (DEPEN) de junho de 2015; a Ação Civil
Pública nº 3503.88.2011.4.01.4200, proposta pela Defensoria Pública da União em face
da União e do Estado de Roraima, em 26 de julho de 2011, cujo objeto visa “assegurar
o respeito aos Direitos Humanos Fundamentais dos detentos recolhidos no sistema
penitenciário de Roraima”; o relatório final produzido pelo programa Defensoria
Pública Sem Fronteiras sobre ação realizada em Roraima6; documentos produzidos
pelo Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado de Roraima, bem como
informações prestadas pelo governo do estado sobre plano de ação que seria executado
para “enfrentamento da crise do sistema penitenciário”.
29.
No caso do Rio Grande do Norte, o Relatório de Missão a Unidades de Privação
de Liberdade do Rio Grande do Norte, do MNPCT (2017)7, e o Diagnóstico sobre o
Sistema de Justiça Criminal e Sistema Prisional- Relatório Final Rio Grande do Norte/
Nísia Floresta, da Defensoria Pública Sem Fronteiras (2017).
30.
No caso do Amazonas, o Relatório de Missão a Unidades de Privação de
Liberdade do MNPCT (2016)8, Relatório de Inspeção em Estabelecimentos Penais
4 Ofício nº 37/2018/SEI/MNPCT/SNC/MDH, encaminhado para o DEPEN; Ofício nº 38/2018/
SEI/MNPCT/SNC/MDH, encaminhado para o CNJ e Ofício nº 39/2018/SEI/MNPCT/SNC/MDH,
encaminhado para o CNMP.
5 Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Relatório de Missão a Unidades de
Privação de Liberdade no Estado de Roraima. Documento disponível em: <http://www.mdh.
gov.br/noticias/pdf/relatorio-roraima-1>. Acesso realizado em 12 de março de 2018.
6 Defensoria Pública Sem Fronteiras. Diagnóstico sobre o Sistema de Justiça Criminal e Sistema
Prisional: Relatório Final. Roraima, Boa Vista, 2017.
7 Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Relatório de Missão a Unidades de
Privação de Liberdade no Estado do Rio Grande do Norte. Documento disponível em:<http://
www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/relatorios-1/RelatorioRioGrandedoNorte2017.pdf>. Acesso
em 11 de set. de 2018.
8 Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Relatório de Missão a Unidades
de Privação de Liberdade no Estado do Amazonas. Documento disponível em:<http://www.
mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/relatorios-1/RelatorioManausAM2016.pdf>. Acesso em 11 de set.
de 2018.

do Amazonas do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e Ouvidoria
Nacional de Serviços Penais (2016)9, Ação Civil Pública da Ordem dos Advogados do
Brasil/Seccional Amazonas, de 3 de janeiro de 2017, Recomendação N 0001/2017/
GECSP do Ministério Público do Estado do Amazonas, Relato da Diligência Extraordinária
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aos Estados do
Amazonas e Roraima e a manifestação do Conselho Federal de Psicologia na condição
de amicus curiae na Ação Civil Pública (processo 28-10.2017.4.01.3200, da 1ª Vara da
Justiça Federal do Amazonas).

32.
As alternativas possíveis para o indicador “Status” foram assim parametrizadas:
Medidas cumpridas –para as recomendações que tiveram as providências devidas
tomadas e o resultado esperado foi alcançado; Medidas importantes iniciadas –
recomendações para as quais foram identificadas providências importantes e acertadas
com vistas a alcançar o resultado almejado, porém sem o efeito ainda esperado;
Medidas paliativas – diz respeito às providências tomadas em decorrência da situação
sintoma, mas que não reverteram e nem reverterão a situação problema; Medidas não
cumpridas / informações insuficientes para avaliação– refere-se às recomendações para
cujo cumprimento não foram tomadas medidas ou não há evidências que demonstrem
que alguma ação foi realizada, perdurando a situação-problema.
33.
O instrumento de monitoramento de recomendações foi agrupado por
temáticas, conforme as classificações usualmente aplicadas pelo MNPCT, sendo reunidas
categorias afins, para permitir melhor visualização. Dessa forma, as recomendações
foram divididas em 15 eixos, agrupados em 8 macroeixos, quais sejam: a)Controle,
Fiscalização e Contato com o Mundo Externo (Sistema Nacional de Prevenção e
9 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Relatórios de Inspeção 2016. Documento disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/relatorios-de-inspecao-1/relatorios-de-inspecao-2016/relatorios-de-inspecao-2016>. Acesso realizado em 20 março de 2018.
10 Anexos 1, 2 e 3.
11 O fechamento de uma amostra qualitativa por saturação é definido como a suspensão da
inclusão de novos participantes quando os dados obtidos possam apresentar, na visão da pessoa que coleta e analisa a informação, certa redundância. (FONTANELLA, Bruno José Barcellos;
RICAS, Janete, TURATO, Egberto Ribeiro. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas
em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública [online]. 2008, vol. 24, n.1, pp.17-27. ISSN
1678-4464).
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31.
Com base nas informações desses documentos, foram priorizados os pontos de
correlação mais próxima aos fatores causais dos massacres ou medidas decorrentes para
serem objeto de observação e análise pelas equipes de Missão. Esses aspectos foram
registrados no instrumento de monitoramento de recomendações10, que contém
os seguintes campos: Fonte da Recomendação; Recomendação; Pontos de Atenção;
Resultado Esperado; Órgãos Responsáveis; Status; Observações do Monitoramento
2018. O item Status foi estabelecido a partir da análise dos documentos coletados antes
e durante a Missão, das observações das equipes de Missão na visita ao estabelecimento
prisional, dos relatos nas diversas interlocuções durante a Missão e outras evidências
coletadas, considerando os parâmetros internacionais e nacionais adotados e usando
a estratégia de triangulação de dados, ou seja, verificação por meio de diversas fontes
e confrontando indicativos e fatos. As informações foram verificadas por meio de
quatro procedimentos principais: (i) entre diferentes segmentos (ex. situações narradas
igualmente por pessoas privadas de liberdade, pela equipe técnica, pela direção da
unidade, pelos atores com os quais a equipe de Missão realizou reuniões, tais como
representantes da sociedade civil, do sistema de justiça etc.); (ii) por quantitativo dentro
do mesmo segmento (ex. afirmação de muitas pessoas privadas de liberdade), ou ainda
por saturação de informação11; (iii) por distribuição espacial de segmento (ex. alegações
de indivíduos em diferentes alas); e (iv) por confrontação documental (ex. situações
mencionadas em documentos ou procedimentos documentados).

34.
Considerando que a Missão de Acompanhamento teve como motivação os
massacres no sistema prisional e que foram identificados contextos comuns nos três
estados, bem como foi utilizada a mesma metodologia, optou-se pela elaboração de um
único relatório, contendo também relatos por estado para que fosse possível tanto uma
análise geral, quanto uma análise específica.
35.
Por fim, registre-se que no mês início do mês de janeiro, o MNPCT oficiou o
poder público e sociedade civil locais, apresentando os órgãos, suas prerrogativas e o
período previsto para a visita, a fim de facilitar as articulações prévias e na aproximação
com os atores locais. Também foram oficiadas as Superintendências da Polícia Rodoviária
Federal no Estado do Rio Grande do Norte e da Polícia Federal nos estados do Amazonas
e de Roraima, para apoio logístico de transporte e segurança durante a Missão.

1.3.4 Agenda geral da Missão de Acompanhamento
36.
Com base na pesquisa realizada, a equipe de Missão do Mecanismo e Comitê
Nacional definiu a agenda de trabalho a ser cumprida no estado, priorizando reuniões
bilaterais com os órgãos destinatários das principais recomendações emitidas pelo
MNPCT e outros órgãos públicos; realização de audiência pública e reunião com a
sociedade civil local e com os comitês estaduais de prevenção e combate à tortura;
bem como entenderam ser essencial realizar uma visita aos estabelecimentos prisionais
onde ocorreram os massacres para verificar possíveis mudanças nas condições de
privação de liberdade.
37.
O período e os participantes da Missão de Acompanhamento são apresentados
na Tabela 1, sendo que integraram três peritos do MNPCT, um representante do CNPCT
e, no Rio Grande do Norte, houve uma especialista convidada, Juliana Melo, nos termos
da Lei nº 12.847.

Data

Tabela 1 – Missão de Acompanhamento

Participantes
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Combate à Tortura, Controle Externo, Contato com o Mundo Exterior e Fundo
Penitenciário Nacional - FUNPEN); b)Aspectos Institucionais (Aspectos institucionais,
Intersetorialidade, Saúde, Educação, Trabalho, Individualização e Pessoal Penitenciário);
c)Procedimentos (Procedimento Interno, Uso da Força, Transporte e Escolta); d)
Desencarceramento; e)Mortes, Massacres e Desaparecimento; f)Estrutura (Estrutura
e insumos); g)Perícia; h)Recomendações Específicas. Aponta-se que nem todos os
eixos apresentaram recomendações em todos os estados, pois pode ser que naquela
temática específica não foram emitidas originalmente, porém, todos os macroeixos
possuem pelo menos uma recomendação por estado. No estado do Amazonas foram
monitoradas 51 recomendações, no estado do Rio Grande do Norte, 73 e no estado
de Roraima, 61.

Amazonas

Rio Grande do Norte

Roraima

05 a 07 de fevereiro

29 e 31 de janeiro

20 a 22 de fevereiro

• Fernanda Machado
Givisiez
• Maria Márcia Badaró
Bandeira
• José de Ribamar de
Araújo e Silva
• Valdirene Daufemback

•
•
•
•

Acássio Pereira de Souza
Ana Claudia Camuri
Deise Benedito
Luís Gustavo Magnata
Silva
• Luz Arinda Barba Malves
• Juliana Melo

• Fernanda Machado
Givisiez
• Henrique Hollunder
Apolinário
• José de Ribamar de
Araújo e Silva
• Valdirene Daufemback

2

Os Massacres Prisionais

38.
O Brasil tem observado, em suas duas últimas décadas, um fenômeno expressivo
de violência: entre 1996 e 2016, a taxa de homicídios saltou de 24,784 mortes para
cada grupo de 100.000 habitantes; para um total de 30,33 mortes para cada grupo de
100.000 habitantes, segundo o Atlas da Violência12.

40.
De igual modo, segundo os dados do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional – Infopen – a população
prisional brasileira saltou de um total de 90 mil pessoas privadas de liberdade em
1990 para um total de 726.700 pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos
prisionais em 201614.
41.
Também segundo dados do Infopen, apenas no primeiro semestre de 2016
(dados de junho), o sistema prisional brasileiro registrou um total de 3,0 mortos em
decorrência de “óbitos criminais” para cada 10 mil pessoas que estão no sistema
prisional, ou 30 mortos para cada 100 mil pessoas privadas de liberdade no sistema
prisional (universo/população a ser considerada). Tal número é bastante aproximado à
taxa de homicídios registrada na população brasileira em geral, segundo os dados do
Atlas da Violência.
42.
Ainda, segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público, no período
de referência março de 2017 a fevereiro de 2018, do total de 1.456 unidades, foram
registradas mortes de pessoas nelas recolhidas num total de em 474 unidades.
2.1

Aspectos relevantes do contexto prisional

43.
Os últimos anos foram marcados por um recrudescimento de políticas
repressivas nas áreas relacionadas à segurança pública e ao controle penal.
Especificamente na política penitenciária, diversas medidas adotadas pelo Governo
Federal sinalizam essa tendência de militarização15 e intervencionismo, afastando-se de
boas práticas de gestão pública de natureza civil no campo16 orientadas pela perspectiva
dos direitos humanos, da promoção da cidadania e da implementação de políticas e
serviços para a população prisional.
12 BRASIL. IPEA. Atlas da Violência. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/
dados-series/17> . Data de acesso: 19 de out. de 2018.
13 Cf. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Sistema Carcerário Brasileiro, p. 72. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/sistema-carcerario-brasileiro.pdf>.
Acesso em 12 de outubro de 2018.
14 BRASIL. DEPEN. Infopen, Junho/2016.Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf>. Acesso em 18 de out. de 2018.
15 “O militarismo, em seu sentido mais básico, é um conjunto de crenças, valores e premissas
que enfatizam o uso da força e a ameaça da violência como o meio mais apropriado e eficaz
para resolver problemas. [...] A militarização é a implementaçãoda ideologia do militarismo.”
(KRASKA, Peter B., MilitarizationandPolicing—Its Relevanceto 21st Century Police, Policing: A
JournalofPolicyandPractice,
v. 1, n. 4, p. 501–513, 2007, p. 3).
16 Regra 74 das Regras Nelson Mandela. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf>. Acesso em de 13 out. de 2018.
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39.
Em paralelo a esse cenário, é possível identificar um fenômeno de
redimensionamento das agências e instituições de controle social e punição: em 1990,
havia aproximadamente 800 crimes ou tipos penais previstos nas legislações penais
brasileiras; em 2010, mais de 1.800 tipos previstos. Em 1990, havia aproximadamente
300 unidades prisionais; em 2015, aproximadamente 1.700 unidades prisionais13. O
recrudescimento do sistema de controle punitivo e do aparato estatal de controle
social não foram, entretanto, capazes de diminuir o conjunto geral dos indicadores
sobre violência.

44.
Entre as medidas adotadas em nível federal que demonstram essa linha política,
pode-se destacar:
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a) Emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem no sistema
penitenciário brasileiro (Decreto de 17/01/2017);
b) Emprego da Força Nacional de Segurança Pública17 no Sistema Prisional (Portaria
MJ nº 1.395 27/08/2015 – SE; Portaria MJ nº 1.951 26/11/2015 – RN; Portaria MJ
nº 2.202 29/12/2015 – PI; Portaria MJ nº 583 23/05/2016 – CE; Portaria MJ nº 32
11/01/2017 - AM; Portaria MJSP nº 58 16/01/2017 – RR);
c) Criação da Força-tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Rio Grande
do Norte para exercer atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de
presos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz (instituída pela Portaria nº MJ nº 94,
de 24/01/17, sendo o prazo da ação prorrogado por sucessivas portarias); e
d) Alteração da Lei complementar n° 79/1994 do Fundo Penitenciário Nacional
para viabilizar o repasse de recursos diretamente para fundos estaduais sem
convênios. A partir dessas mudanças o MJSP destinou prioritariamente recursos
para construção de novas prisões e aquisição de equipamentos, com relevante
uso para armamentos e munições sem considerar especificidades das prisões ou
proporcionalidade com diagnósticos estaduais18 (Medida Provisória 781/2017).
45.
As medidas mencionadas aparentam ter maior efeito em favorecer a
imagem do Governo Federal do que resolver os problemas identificados na área,
adotando estratégias que podem ser enquadradas como populistas. Assim, apesar do
reconhecimento midiático, o resultado para o sistema prisional foi negativo, tornando
ainda mais graves as condições de custódia no país, que já se encontravam em
péssimo estado.
46.
Documentos de referência de Agências da Organização das Nações Unidas19
apontam para a necessidade de investimentos em áreas como saúde, trabalho e
educação, de revisão de práticas como as revistas vexatórias e adoção de modelos de
gestão prisional baseados na garantia de direitos e na segurança dinâmica20, bem como
de investimentos em políticas de alternativas penais capazes de reverter o processo de
crescimento acelerado da população prisional no Brasil. É a partir de programas e ações
nessas áreas que a política penitenciária incide positivamente no contexto de violência
em que estão inseridas as prisões do país – não se limitando a elas – e produzindo
efeitos positivos para o conjunto da sociedade.
47.
O aumento de iniciativas de caráter exclusivamente repressivo não contribui
para o enfrentamento da crise estrutural prisional. Pelo contrário, baseiam-se na
ampliação do uso da força como forma de gerir estabelecimentos penais, constituindo
modos de atuar que dificultam a implementação de políticas e serviços adequados
para a população privada de liberdade, impedindo o cumprimento adequado da Lei de
Execução Penal.
48.
Essa orientação da política penitenciária teve repercussões nas unidades da
Federação, contribuindo para o recrudescimento de políticas repressivas também
em nível local, além de estimular a adoção de políticas de âmbito emergencial,
17 Composta em considerável medida por oficiais militares das Polícias Militares dos estados e
do Distrito Federal.
18 BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Cidadania. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Relatório Temático: FUNPEN e Prevenção à
Tortura-As ameaças e potenciais de um fundo bilionário para a prevenção e combate à tortura
no Brasil. Autor: Rafael Barreto Souza. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/
informacao-ao-cidadao/participacao-social/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/relatorios-1/Funpen.pdf>. Acesso em 18 de out. de 2018.
19 Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.
html?ref=menuside>. Acesso em 18 de out. de 2018.
20 Para mais informações consultar: Brasil. Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Cidadania. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Relatório
de Missão a unidades de privação de liberdade no Tocantins / Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Brasília, 2017.

como também destacado em relatório específico sobre o uso de recursos do Fundo
Penitenciário Nacional e sua relação com o tema da tortura21.
49.
Observa-se que é no contexto da presença do Estado no campo da repressão
e intervenção no sistema prisional e de sua ausência na garantia de serviços básicos,
da dignidade e segurança das pessoas presas e dos funcionários, que têm surgido e
se fortalecido as organizações de grupos nas prisões. O movimento de reinvindicação
de direitos se complexifica na medida em que alguns desses grupos passam a operar no
campo criminal e compartilham o gerenciamento das rotinas prisionais.

51.
Importante registrar que foram identificadas medidas por parte do
Departamento Penitenciário Nacional na implementação de políticas de cidadania,
tais como emissão de documentação de pessoas presas, aparelhamento de salas
de amamentação, financiamento de programas de profissionalização e trabalho,
implementação de serviços de alternativas penais e monitoração eletrônica, conforme
Ofício nº 101/2018/GABDEPEN/DEPEN-MJ enviado ao MNPCT na data de 24 de agosto
de 2018. No entanto, ao examinar o grau de implementação dessas iniciativas verificase que os três estados monitorados demonstraram certa descontinuidade: não ficou
evidenciada a continuidade de emissão de documentação após os mutirões realizados,
há uma perceptível dificuldade de ampliação e uso sistemático de penas e medidas
alternativas à prisão que produzam impacto relevante no fluxo de entradas no sistema
prisional desses Estados e o recurso repassado para a implantação do Programa de
Capacitação e Profissionalização está com baixíssima execução.
52.
A seguir, serão apresentados breves comentários sobre o contexto dos três
estados objeto de acompanhamento da Missão.
53.
Em Manaus, onde 67 presos mortos em três prisões, 60 mortos só no Complexo
Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura (MNPCT), de janeiro de 2016, identificou problemas e características
que poderiam estar relacionadas à violenta rebelião, tais como a omissão estatal frente
à execução penal, afetando a segurança jurídica e a vida das pessoas presas. Ademais, foi
apontada a privatização, modelo adotado pelo sistema prisional amazonense, como um
dos fatores de fragilização do sistema. Diante do cenário encontrado, foram realizadas
recomendações ao estado, como a elaboração de um Plano de Redução da População
Carcerária, envolvendo órgãos do poder público estadual e federal; a aplicação de
medidas alternativas à prisão; a realização de concurso público para contratação de
agentes penitenciários.
54.
A Ouvidoria Nacional de Serviços Penais (OSPEN), em conjunto com o Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), apresentou relatório de visita
em outubro de 2016, que também indicou graves problemas. Ao ponto de o CNPCP
recomendar “adoção de outro modelo de gestão prisional que não coloque a Secretaria
do Estado refém de serviços privatizados, garantindo e prezando, sempre, pela
transparência da informação acerca dos contratos firmados”; “garanta que a assistência
judiciária nas unidades penitenciárias do Estado seja prestada pela Defensoria Pública
do Estado...”; ampliação de vagas de trabalho e educação para pessoas presas; emissão
de atestado de penas a cumprir, entre outras.
55.
No caso de Roraima, 33 pessoas presas mortas Penitenciária Agrícola do
Monte Cristo (PAMC) em janeiro de 2017 e 7 pessoas desaparecidas em abril de 2017,
o estabelecimento e as autoridades envolvidas também já eram objeto de análise de
instituições nacionais e internacionais. Em fevereiro de 2014, a Defensoria Pública do
Estado de Roraima solicitou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
21 Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/relatorios-1/Funpen.pdf> Acesso
em 13 de out. de 2018.
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50.
Após três décadas de sedimentação, esses grupos compõem diferentes
cenários estaduais e, nos últimos anos, têm criado conexões interestaduais com
maior capilaridade e representatividade. Os massacres ocorridos no início de 2017
são parte desse contexto em que alianças e rupturas colocam-se num ambiente onde
o Judiciário, o Executivo e o Legislativo se furtam a atuar de maneira mais responsiva,
planejada e com respeito à dignidade humana.
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medidas cautelares visando a proteção da vida e da integridade física das pessoas
presas em Monte Cristo. O pedido ainda está sob análise da CIDH. Em junho daquele
ano, a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais - OSPEN e o CNPCP, acompanhados da
Ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e Ouvidoria da FUNAI realizaram
inspeção nos estabelecimentos prisionais do estado, evidenciando graves restrições na
estrutura administrativa da Secretaria de Justiça e nas unidades prisionais. Em especial:
alimentação insuficiente e de má qualidade, espaços de favelização22, ausência de
assistência à saúde e assistência social, precariedade no acesso à justiça, dificuldades
de manter a rotina administrativa, escassos recursos, desinformação sobre as pessoas
presas, maus tratos, entre outros fatores. Em outubro de 2014, a resposta dada pelo
Estado foi a presença da Força Nacional da Segurança Pública e, em novembro, uma
Força Tarefa com profissionais das forças policiais do estado para atuar na Penitenciária.
Governo Federal e Governo Estadual pactuaram um conjunto de medidas, 7 para o
Governo Federal, 29 para o executivo local, 4 para o Judiciário, 4 para a Defensoria
Pública e 3 para o Ministério Público.
56.
Após as rebeliões de outubro de 2016 e janeiro de 2017, o Mecanismo Nacional
realizou visita a Roraima e constatou que vários dos problemas apontados acima persistiam
nas prisões roraimenses, sobretudo na Penitenciária Monte Cristo. Foram apontados,
principalmente: as péssimas condições infraestrutura da unidade e a superlotação,
impactando na dignidade das pessoas presas; a presença de forças de segurança pública
(Polícia Militar) na rotina do cárcere; a não realização, pelo Estado, de suas funções de
execução penal, não garantindo os direitos básicos aos presos. Diante desse contexto,
o Mecanismo Nacional também realizou uma série de recomendações para o Estado,
dentre elas, a apuração das mortes e desaparecimentos de Monte Cristo; um plano de
redução da superlotação prisional; a manutenção infraestrutural; a gestão de informações
do sistema prisional; e mesmo a elaboração de protocolo de uso da força.
57.
O Rio Grande do Norte registrou 26 pessoas mortas na Penitenciária Estadual
de Alcaçuz, entre 71 e 64 desaparecidos, dos quais recentemente o governo admitiu
o desaparecimento de 1623, (não identificados como foragidos, mortos ou presos).
Registra-se nesse estado a recorrência de situações de mortes, crises e descasos com a
pauta. Para exemplificar, entre outros episódios, em 2015, esse mesmo estabelecimento
teve uma rebelião cuja motivação, alegada pelos presos, seria a modificação das regras
de visita e alimentação e a aplicação de regras impróprias e cruéis pela direção, por sua
vez, a administração justificava como sendo reação à tentativa de instalação de métodos
mais rígidos de revista e de bloqueio de celulares. Em 2015, nesta unidade, morreram
mais de 60 pessoas e o clima de tensão só aumentou.
58.
Em março de 2017, o Mecanismo Nacional realizou visita ao estado do Rio
Grande do Norte, após a rebelião e massacre, onde verificou que todos os problemas
apontados ao longo dos anos foram agravados dentro da unidade. Dentre os quais,
a superlotação; a omissão deliberada do Estado, sobretudo na garantia ao direito à
vida e demais direitos das pessoas presas, inclusive de acesso à água potável; a gestão
da unidade estava sendo realizada pela Força Tarefa de Intervenção Penitenciária e
pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC); denúncias de violência e
tortura; transferências irregulares e indícios de desaparecimento forçado de presos.
Frente à situação encontrada, o Mecanismo Nacional também realizou uma série
de recomendações para o Estado: investigação dos acontecimentos decorrentes do
massacre, principalmente no que tange às mortes e possíveis desaparecimentos
forçados; a realização de concurso público para contratação de funcionários; elaboração
de um protocolo de uso da força; e garantia dos direitos das pessoas presas.
22 Áreas em construções ordenadas, montadas com lonas, compensados e papel, sem instalações hidráulicas, elétricas ou sanitárias.
23 Disponível em: <https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/um-ano-apos-massacre-16-presos-de-alcacuz-continuam-sumidos-ninguem-foi-punido-e-superlotacao-ainda-preocupa.ghtml>. Acesso em 18 out. de 2018.

59.
Nos três estados visitados, o Mecanismo Nacional recomendou que fossem
criados Mecanismo Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura. No estado de Roraima,
foi recomendado a criação do Mecanismo e do Comitê.
2.2

Aspectos comuns dos três estados

60.
A superlotação carcerária, acompanhando a tendência do superencarceramento, foi um aspecto comum nos três estados antes dos massacres.

62.
Ao analisarmos o último levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(Infopen)24, divulgado em 2017, verificamos que o total de pessoas em privação de
liberdade no país, em junho de 2016, era de 726.712. Somente nos estabelecimentos
penais estaduais foram contabilizadas 689.510, além das 36.765 nas Secretarias de
segurança e Carceragens de delegacias e 437 no Sistema Penitenciário Federal. Vale
ressaltar que só existiam disponíveis, na época, 368.049 vagas, o que resulta num déficit
de 358.663 vagas, numa taxa de ocupação de 197,4% e numa taxa de aprisionamento
de 352,6 pessoas presas para cada 100 mil habitantes, colocando o Brasil em 3º lugar
no ranking dos países que mais encarceram no mundo.
63.
O Levantamento Nacional destaca ainda que justamente em junho de 2016, a
população prisional brasileira ultrapassou, pela primeira vez na história, a marca de 700
mil pessoas privadas de liberdade, o que representa um aumento da ordem de 707%
em relação ao total registrado em 1990.
64.
O estado do Amazonas, em junho de 2016, apresentava uma taxa de
encarceramento de 284,6 pessoas presas para cada 100 mil habitantes em todo o
estado, e registrava um total de presos de 11.390 para 2.354 vagas. A taxa de ocupação
era de 483,9%, mostrando um déficit de 9.036 vagas. Dentre essas pessoas, 7.337
(64,4%) estavam presas sem condenação. O estado do Rio Grande do Norte apresentava,
em junho de 2016, a menor taxa de encarceramento dos três estados revisitados, 253,5
pessoas presas para cada grupo de 100 mil habitantes em todo o estado, totalizando
8.809 pessoas presas para 4.265 vagas. A taxa de ocupação era de 206,5%, revelando
um déficit de 4.544 vagas. Do total de presos, 2.969 (33%) ainda não tinham sido
condenados. Ainda de acordo com o Levantamento de 2016, o estado de Roraima
apresenta a menor população prisional do país, apesar de apresentar a maior taxa de
aprisionamento dentre os três estados revisitados, 459,09 pessoas presas para cada
100 mil habitantes, contabilizando uma população carcerária de 2.339, com apenas
1.198 vagas e com uma taxa de ocupação de 195%, denunciando um déficit de 1.141
vagas. Desse total 1.033 (44,2%) eram presos sem condenação25.
65.
O impressionante aumento da massa carcerária brasileira, acompanhada do
crescimento do uso da pena privativa de liberdade e do aumento do número de vagas nas
últimas décadas, também se verifica nos estados monitorados. Tal expansão acelerada
tem importante influência no quadro que possibilitou os episódios de brutalidade aqui
expostos. Uma rápida comparação entre o Infopen 2014, com dados de julho de 2014,
e o Infopen 2016, com dados de julho de 2016, demonstra que, nesses dois anos, a
população prisional nos estados analisados expandiu-se além da média nacional: no
Amazonas, a população prisional saltou de 7.455 pessoas para 11.390, um aumento
de 52,78%; em Roraima, tal salto foi de 1.610 para 2.339, contabilizando 45,27% de
aumento; e no Rio Grande do Norte, o salto foi de 7.081 para 8.809 pessoas, um
aumento ainda muito grave de 24,40%. O aumento vertiginoso do número de pessoas
presas torna inviável a gestão do sistema prisional pelo estado, incentiva iniciativas
24 Infopen, Junho/2016.
25 Infopen, Junho/2016.
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61.
O recrudescimento do controle penal é um fenômeno contemporâneo,
fundamentado sobretudo, na da pena de privação de liberdade. Esse controle penal tem
como meio e como fim o controle social de determinados segmentos populacionais.
Ao analisarmos o cenário brasileiro, esse movimento passa a ser caracterizado como
o encarceramento em massa da população jovem, negra, de baixa ou nenhuma
escolaridade e com baixo poder aquisitivo. Um dos efeitos desse problema é a
superlotação carcerária, que é um dos fatores de propensão às práticas de maus-tratos
e tortura nos ambientes de privação de liberdade.

questionáveis como a terceirização da gestão das prisões para empresas privadas e
facilita a ação de grupos prisionais.
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66.
A questão étnico-racial foi outro aspecto comum aos três estados revisitados.
Segundo o último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), nos
dados referentes ao ano de 2016, a informação sobre a raça, cor ou etnia da população
prisional estava disponível para 493.145 pessoas (ou 72% da população prisional total) e,
a partir das análises da amostra de pessoas sobre as quais foi possível obter dados acerca
da raça, cor ou etnia, o Levantamento afirma que 64% da população prisional é composta
por pessoas negras26.Por outro lado, a população indígena não conta com representação
significativa no total de estabelecimentos prisionais brasileiros, não alcançando,
segundo dados do Infopen, 1% do total de pessoas privadas de liberdade recolhidas em
estabelecimentos prisionais.
67.
O estado do Amazonas registrou 92% de pessoas com informação sobre raça,
cor ou etnia, contabilizando 84% de pessoas negras, 16% de brancas, 0% de amarelas
e indígenas e 1% de outras. O estado do Rio Grande do Norte teve baixo índice de
informações, apenas 42%, tendo registrado, 72% de negros, 27% de brancos e 0% das
outras três categorias. O estado de Roraima com um índice de 94% de informações
sobre essa questão informou que 81% são pessoas negras, 12% brancas, 4% outras,
3% indígenas e 0% outras. Chama a atenção, comparativamente ao restante do país,
uma sobrerrepresentação da população indígena no sistema prisional de Roraima,
superando significativamente a média nacional em 3%.
68.
Esses dados apenas confirmam, mais uma vez, uma tendência que tem sido
registrada ao longo da história do sistema prisional brasileiro, revelando a seletividade e
o racismo como elementos constitutivos da política penal do país. Em nível nacional, os
dados relativos a 2016 apontam a sobrerrepresentação de negros e negras no sistema
penitenciário, que correspondem a 64% das pessoas presas, conforme gráfico abaixo:
Gráfico 1 – Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade e da população total

69.
Outra situação recorrente nos três estados tem a ver com a precariedade
da estrutura administrativa penitenciária. No Rio Grande do Norte e em Roraima,
a política penal é coordenada por uma secretaria de estado de Justiça, responsável

26 Infopen, Junho/2016. Destaca-se que este levantamento utiliza as cinco categorias propostas pelo IBGE para classificação quanta à cor ou raça: Branca, Preta, Parda, Amarela ou Indígena
e ainda que a categoria Negra é construída pela soma das categorias Preta e Parda. Também é
necessário esclarecer que os dados coletados pelo IBGE acerca da cor ou raça da população são
autodeclarados, enquanto os dados coletados pelo Infopen para essas variáveis são cadastrados pelos gestores responsáveis pelo preenchimento do formulário de coleta do Infopen, não
havendo, portanto, controle sobreautodeclaração das características.

70.
Além dessa falta de capacidade de formulação, execução e avaliação das
políticas penais, ressalta-se a escassez de profissionais, tanto em quantidade, quanto
em diversidade e formação específica. As escalas de trabalho desses profissionais
também dificultam ampliar o número de agentes penitenciários em horários de maior
movimentação nas unidades prisionais, bem como não priorizam aspectos de saúde
física e psicológica dos trabalhadores por um tempo excessivo em alerta e por falta de
rotina para atividades sociais e educacionais, por exemplo.
71.
Esses aspectos organizacionais impedem a implantação de serviços
adequados, contínuos e que criem uma estabilidade institucional, favorecendo o
improviso e as respostas imediatistas para situações de crise, baixando a capacidade
do Executivo de gerenciar a política pública e dar respostas efetivas aos problemas.
3

Visita de Acompanhamento ao Estado do Amazonas

72.
Esta seção visa apresentar informações e análises relativas à Missão conjunta
de monitoramento realizada pelos membros do Mecanismo Nacional e do Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura ao estado do Amazonas, entre os dias 05
a 07 de fevereiro de 2018. A equipe de Missão foi composta por três peritas(os) do
Mecanismo Nacional, Fernanda Machado Givisiez, José de Ribamar de Araújo e Silva
e Valdirene Daufemback e ainda por uma integrante do CNPCT, Maria Márcia Badaró
Bandeira, representante da organização não governamental CFP, que possui assento no
Comitê Nacional.
3.1

Agenda detalhada

73.
Com a intenção de monitorar as recomendações emitidas, sobretudo
pelo Mecanismo Nacional em 2015, e de construir estratégias para implantação e
implementação das políticas de prevenção e combate à Tortura no estado do AM, a
equipe da Missão conjunta realizou reuniões bilaterais, reunião com a sociedade civil,
audiência pública e visita ao COMPAJ, conforme a tabela abaixo:

27 Além da gestão prisional/penitenciária, a SEJUC RN também é responsável pela coordenação de políticas para mulheres, política de proteção e defesa ao consumidor, direitos humanos,
pessoas com deficiência e políticas de igualdade racial.
28 Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/
relatorio_2016_2211.pdf>. Acesso em 13 de out. de 2018.
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por outras pautas27, apresentando um quadro de pessoal administrativo e técnico
drasticamente insuficiente. Tal cenário é corroborado, inclusive, pelos dados constantes
do último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: em julho de 2016,
o Sistema prisional potiguar contava com uma média de 13,2 presos por servidor em
atividade de custódia, o de Roraima tinha uma média de 10,6 presos por servidor
e o do Amazonas registrou uma média de 12,2 presos por servidor. Esses números
são consideravelmente superiores à média nacional (8,6 presos por servidor)28, e
superam também a diretriz do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária –
CNPCP, que prevê uma proporção cinco presos por agente penitenciário nas unidades
do regime fechado, nos termos de sua Resolução nº 09, de 13 de novembro de 2009).
Essa situação é ainda mais acentuada nos dois estados, que possuem divisões voltadas
à direção dos estabelecimentos prisionais sem áreas que respondam por agendas
educacionais, sociais, de saúde, de trabalho, de alternativas penais e outras. Amazonas,
embora possua uma estrutura organizacional própria da administração penitenciária,
que contém uma Ouvidoria, não conta com um corpo de funcionários e metodologias
que a sustentem adequadamente, usando quase a totalidade dos recursos para pagar
a empresa contratada na atividade de cogestão dos estabelecimentos prisionais.

Tabela 2 – Agenda Missão Conjunta do MNPCT e CNPCT no Amazonas
AGENDA - MISSÃO CONJUNTA MNPCT CNPCT NO AMAZONAS
05/fev

MNPCT

24

06/fev

Equipe A

Equipe B

9:00h

X

X

9:30h

X

X

Equipe
A

Equipe
B

10:00h
Visita ao COMPAJ

10:30h
11:00h

07/fev
Equipe
A

Equipe B

9:00h:
Reunião
com o
MPE

Preparação
da
Audiência
Pública

Reunião com Sociedade Civil

11:30h
12:00h
12:30h
13:00h

Almoço

13:30h
14:00h
14:30h
15:00h

14:00h: Reunião com
Defensor Público
Geral e demais
defensores

15:30h

12:30h:Reunião
comPresidente
do TJ e juízes
atuantes na
execução penal

15:00h: Reunião
com MPF

Almoço

11:00h:
Audiência Pública

Visita ao COMPAJ

Almoço

16:00h
16:30h
17:00h
17:30h

16:30h:Reunião com
Delegado Geral

16:30h: Reunião
com TCE/AM

Ida para Aeroporto

18:00h
18:30h
19:00h
19:30h
20:00h

3.2

18:00h: Reunião com o Comitê Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura.

18:30h: Reunião
com Secretário
de Administração
Penitenciária

Vôo de volta para
Brasília

Breve descrição das reuniões bilaterais, com sociedade civil e
audiência pública

74.
Ressalta-se que o conteúdo analítico das reuniões será apresentado na seção que
correspondente à avaliação de cumprimento de recomendações e medidas adotadas,
tendo em vista que os diálogos estabelecidos durante as reuniões subsidiaram tal análise
que, conforme já mencionado, foi feita a partir de uma metodologia da triangulação de
informações e dados. Neste tópico será realizada apenas uma sucinta descrição dos
encontros, com a apresentação dos participantes e dos principais temas discutidos.

75.

Reunião com Sociedade Civil

77.
Foi entregue um documento com a reivindicação dos familiares que descreviam
cinco itens: má qualidade da alimentação com suposta morte de três presos em
decorrência de intoxicação; precariedade no atendimento de saúde com falta de
remédios, péssimo atendimento médico, falta de escolta para consultas externas,
cinco meses sem atendimento odontológico, entre outros; necessidade de segurança
no ramal (rua que dá acesso) aos presídios do Complexo Prisional com solicitação de
entrada de veículos dos visitantes entre 6 e 16 horas; ausência de atividades e projetos
para as pessoas presas denunciando o não funcionamento da biblioteca, inexistência de
trabalho e esporte; abusos da revista do Choque da Política Militar e de grupos da SEAP
que quebram as televisões e ventiladores e roubam roupas e alimentos.
78.

Reunião com Presidente do Tribunal de Justiça e juízes atuantes na execução penal

79.
A reunião contou com a presença do Presidente do Tribunal, Desembargador Flávio
Pascarelli, e de seis juízes que atuavam na Vara de Execuções Penais. Foram apresentadas
as medidas tomadas pelo Tribunal no sentido de reorganização da Vara com a reavaliação
de fluxos, modernização por meio de sistema, atendimento na unidade prisional para
verificação de situação processual e encaminhamentos. Os juízes comentaram sobre
estudos de medidas com relação aos presos do regime semiaberto, ao trabalho prisional
e à remição por leitura. Foi também discutida a necessidade de regularização das visitas
de inspeção nos estabelecimentos prisionais por parte dos magistrados.
80.

Reunião com Defensor Público Geral e demais defensores

81.
A Defensoria Pública do Estado relatou que realizou mutirão carcerário após
o massacre que resultou na liberação de 150 presos para o regime semiaberto.
A Defensoria Pública se comprometeu a assumir a responsabilidade de realizar a
assistência jurídica, mediante solicitação de abertura de concurso público ao governo
do estado, em razão de a assistência jurídica aos presos não dever ser função de
empresa terceirizada; tampouco isso tem se mostrado suficiente (considerando o
relato das pessoas presas sobre possibilidades de progressão não alcançadas, casos de
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76.
A reunião ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do AM. Estiveram
presentes representantes de entidades e familiares de pessoas presas. Foi realizada uma
breve apresentação sobre o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e os
objetivos da Missão. Na sequência os participantes apresentaram suas demandas tendo
se destacado: contundentes relatos de violência institucional promovida por grupos
especiais de intervenção das forças policiais, com apresentação de fotos e dados que
ensejaram denúncias nos órgãos responsáveis; relato da entrada do Exército na unidade
prisional do COMPAJ com proibição de acompanhamento da OAB; uso abusivo de meios
coercitivos nos estabelecimentos prisionais; problemas com a qualidade e quantidade
de comida; irregularidade e abuso nos procedimentos de inspeção dos visitantes; graves
problemas nos estabelecimentos prisionais do interior; celas com alagamento; ausência
de atividades laborais e proibição de realizar o artesanato; arbitrariedade da direção que
não permitiu a entrada da ceia de natal preparada por familiares; ausência de transporte
regular na entrada do Complexo Prisional até o estabelecimento, sendo um quilômetro
de distância que as famílias caminham carregando itens e com crianças. Houve denúncia
de dois casos específicos, o primeiro trata-se do desaparecimento de uma visitante que
estava retornando a pé até a entrada do Complexo e não foi mais localizada; o segundo,
refere-se à morte de uma pessoa privada de liberdade que, segundo sua família, adoeceu
no COMPAJ e não foi levado para o atendimento médico, apesar de muitos pedidos dos
parentes. Quando isso aconteceu, a família não foi comunicada e posteriormente já o
encontrou inconsciente no hospital, tendo morrido na sequência. A família relata que
a administração tinha conhecimento do quadro, mas foi negligente, além de não ter
prestado informações verdadeiras, diligentes e adequadas à família. Os dois casos são
de conhecimento das autoridades. De toda forma, a Ouvidora, que estava presente na
reunião, se dispôs a acompanhar os familiares nessas demandas. O representante do
sindicato dos servidores também fez referência às dificuldades do sistema prisional e a
falta de investimento no serviço público.

procedimentos administrativos, entre outras situações). Informou, ainda, que há 963
presos com tornozeleiras eletrônicas, e teriam sido disponibilizadas 1000 tornozeleiras.
82.

Reunião com Ministério Público Federal

83.
Participaram desta reunião a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão
Bruna Menezes Gomes da Silva e o Procurador Filipe Pessoa de Lucena. Foram discutidas
as questões referentes a indígenas e estrangeiros presos, tendo sido informado à equipe
de Missão que o MPF identificou, por meio de uma ação civil pública, que cinco das
pessoas mortas no massacre eram indígenas. Foi tratado também da necessidade do
MPF acompanhar a destinação e execução dos recursos advindos do FUNPEN.
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84.

Reunião com Tribunal de Contas do Estado (TCE/AM)

85.
A reunião foi realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado com presença
de representantes da Conselheira Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos,
que apresentaram informações sobre o andamento da auditoria operacional do sistema
prisional do Amazonas e sobre a auditoria de conformidade com relação ao contrato
do estado com a empresa Umanizzare. Também cabe ao Tribunal aferir regularmente
as contas da SEAP. Por parte da equipe de Missão, foram apresentadas informações
sobre a Nota Técnica Conjunta que trata de Arquitetura Penal, o relatório de visita de
2016 e as referências propostas pelo Modelo de Gestão Prisional desenvolvido pelo
Departamento Penitenciário Nacional com apoio do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD).
86.

Reunião com Delegado Geral da Policia Civil

87.
Participaram da reunião o Delegado Geral Mariolino Brito, Delegado Geral
Adjunto Antonio Chicre Neto, Diretor do Departamento Política Técnica Científica,
Carlos Malom e o Diretor do Instituto de Criminalística Wanderley Pires da Silva. Foram
abordadas as questões de autonomia do Instituto Médico Legal e as providências
adotadas frente ao massacre, tendo sido informado à equipe de Missão o indiciamento
de mais de 200 presos como autores e a condução da investigação dos homicídios por
um grupo especial. Foi relatado que ocorreu a redução do número de pessoas presas
e que não houve registro de homicídio desde outubro de 2017, que há esforços do
serviço de inteligência e investigação para isso, inclusive na retaguarda às audiências de
custódia e retirada de celulares dentro dos estabelecimentos prisionais.
88.

Reunião com o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT/AM)

89.
A reunião do Comitê realizou-se no edifício da Secretaria de Estado de Justiça,
Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, com a presença de seus representantes
que relataram dificuldades em se reunir com a frequência necessária e quando se
reúnem há poucos participantes; que elaboraram o regulamento do CEPCT e aguardam
publicação pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania(SEJUSC). Sobre
as mortes ocorridas em 2017 no COMPAJ, informaram que o processo de indenização
dos familiares está paralisado. Também comentaram que têm notícias que a Secretaria
de Administração Penitenciária (SEAP) enviou ao gabinete do governador solicitação
de realização de concurso para servidores penitenciários e que a Defensoria avalia a
possibilidade de assumir a assistência jurídica, uma das recomendações também
realizada pelo MNPCT na visita anterior.
90.

Reunião com Secretário de Administração Penitenciária (SEAP/AM)

91.
A equipe de Missão reuniu-se com o Secretário Cleitman Rabelo Coelho e sua
equipe. O Secretário apresentou as propostas da secretaria, enfatizando o trabalho
de controle e estabilização do sistema em 2017. Informou que pretendem enfocar na
“ressocialização” com trabalho e capacitação profissional em 2018. Informou sobre
gastos com os recursos do FUNPEN, resumidamente, quatro construções prisionais,
reforma e ampliação de estabelecimentos, aquisição de equipamentos de inspeção,
mobiliário e itens de uso das pessoas presas como colchão e aplicação em programas
de ressocialização. Ressaltou a realização de uma auditoria de contrato referente
à prestação de serviço da cogestão. A equipe de Missão fez ponderações quanto ao

modelo de gestão, sobre a necessidade de a secretaria ter capacidade de investimento
em projetos para além do pagamento do contrato de terceirização e sobre das demandas
de recursos feitas ao DEPEN para aplicação do FUNPEN, ressaltando a importância em
ampliação e estruturação do serviço de alternativas penais pelo Executivo, da capacitação
dos servidores, da política de trabalho, saúde e educação nas prisões e atenção à
pessoa egressa. Foi também tratado sobre o emprego de Forças Policiais externas nos
estabelecimentos prisionais, a escolta para audiências, atendimento de saúde ou de
assistência social e o tempo de pátio das pessoas privadas de liberdade. O secretário
ratificou o que foi informado na reunião com os membros do CEPCT de que já havia
encaminhado solicitação ao governador do AM para realização de concurso público para
agentes penitenciários, o que foi imediatamente complementado pelos integrantes da
Missão, e a necessidade de concurso também para os demais profissionais necessários
para as assistências previstas na LEP.
Reunião com o Ministério Público Estadual (MPE/AM)

93.
Estiveram presentes o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos
e Institucionais, Pedro Bezerra Filho, o Corregedor-Geral do Ministério Público José
Roque Marques, os Promotores(as) Christianne Corrêa, George Pestana e Antonio José
Mancilha que entregaram extenso relatório das ações que realizaram após o massacre,
observando, segundo eles, as recomendações do MNPCT e do que foi apurado pelo
Grupo de Enfrentamento composto por vários procuradores, organizados através de
vários Grupos de trabalho, para se dedicar as ações decorrentes do massacre. Eles
impetraram várias Ações Civis Públicas (ACP) responsabilizando gestores e funcionários
da SEAP e da Umanizzare pelo ocorrido29. Há ACPs em relação aos contratos da
Umanizzare, assim como sobre a necessidade de transporte para familiares no percurso
de cerca de 6 km de terra que os leva até as unidades do COMPAJ e de seu entorno.
94.
A equipe de Missão solicitou que o MP acompanhe as ações de entrada das
forças de segurança por conta das revistas gerais nas unidades para que impeçam os
abusos relatados nessas ocasiões, tomando as providências necessárias, quando for o
caso. Não foram especificadas medidas efetivas sobre o desencarceramento.
95.

Audiência Pública

96.
A Audiência Pública ocorreu no Fórum Ministro Enoque Reis e, além da equipe
de Missão, estiveram presentes, Luiz Mauricio Oliveira Bastos, representante da
Defensoria Pública Estadual; José Roque Marques, representante do Ministério Público
do Amazonas; Rômulo Garcia e Saulo Pinto, representantes do Tribunal de Justiça
do Amazonas; Epitácio Almeida, representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
Agnelo Lima Junior, representante da Secretaria de Justiça do Estado; Rosinaldo Silva,
representante do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Amazonas; representantes
da Pastoral Carcerária e do Conselho Regional de Psicologia, entre outras pessoas da
comunidade.
97.
A equipe da Missão fez uma breve apresentação sobre o objetivo da Audiência e
a agenda de atividades cumpridas durante a semana. Foram destacados aspectos sobre
as recomendações monitoradas que representaram avanços, entre eles: o processo
de modernização da Vara de Execuções Penais por parte do Tribunal de Justiça, com
reforço de recursos e pessoal; a ampliação da realização das audiências de custódia;
as auditorias de conformidade operacional e de contrato realizadas pelo Tribunal de
Contas Estadual; a sinalização da Defensoria Pública de assumir a assistência jurídica
das pessoas presas; o planejamento do Governo Estadual na realização do concurso
público para servidores do sistema prisional amazonense; a iniciativa do Ministério
Público Federal de apurar a existência de presos indígenas vítimas no massacre de 2017;
a criação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura por parte do Governo
do Estado, por meio do Decreto Estadual nº 37.178, de 12 de agosto de 2016, posterior

29 Ministério Público do Estado do Amazonas. Grupo de Enfrentamento da Crise do Sistema
Prisional - Instituído Portaria nº 001/2017/PGJ. Relatório Final. Dezembro/2017.
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à primeira visita de equipe do Mecanismo, portanto, realizada entre os dias 7 e 11 de
dezembro de 2015.
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98.
As autoridades presentes foram conclamadas a empenhar-se de forma rápida
e efetiva a progredir nos seguintes temas: converter a sinalização feita pela Defensoria
Pública em real atendimento jurídico às pessoas privadas de liberdade; estabelecer
plano e cronograma que possam reverter o modelo de gestão adotado pelo Estado que
atualmente prioriza a terceirização dos serviços e compromete a autonomia e exercício das
atividades típicas estatais; melhorar a atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade
na capital e no interior; atuar para melhoria da alimentação fornecida; criar estratégias
de controle e monitoramento que tornem excepcionais a entrada das forças especiais e,
quando houver, criar meios mais eficazes de evitar excessos do uso da força na atuação;
dar efeito às medidas de reparação e não repetição quanto às mortes e violência sofrida
por pessoas privadas de liberdade dentro dos estabelecimentos prisionais.
99.
Na sequência, as autoridades presentes fizeram manifestações quanto
aos aspectos comentados pela equipe de Missão, realizando considerações sobre
informações ou intenções nestes temas. Os participantes da audiência também
reforçaram o tema da violência das forças especiais, da negligência com relação à saúde
das pessoas presas e a abordagem com os familiares que sofrem com arbitrariedades dos
procedimentos de rotina. Foi relatado com detalhes o mesmo caso referido na reunião
com a sociedade civil do preso que adoeceu, tendo a família buscado atendimento sem
sucesso, agravando o quadro até sua morte. O representante do Ministério Público se
dispôs a tratar o caso. Este caso ilustra o cenário de insuficiência da atenção à saúde das
pessoas presas e problemas com relação ao fluxo de atendimento.
Foto 1: Audiência Pública no Amazonas30

3.3

Breve descrição da visita ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim
(COMPAJ)

100. A visita ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2018, no período da manhã e tarde,
tendo sido realizadas conversas e entrevistas com representantes da equipe técnica, com
representantes da empresa terceirizada Umanizzare, com pessoas privadas de liberdade
e com representantes da administração prisional. A equipe de Missão ingressou em
todos os espaços que solicitou e conversou reservadamente com as pessoas privadas
de liberdade nos pavilhões e com funcionários. No dia de visita a rotina transcorria
normalmente nos pavilhões e havia 968 pessoas presas.
101.
Todavia, como o estabelecimento não contava com linha telefônica e rádio no
momento da visita, a comunicação com o diretor da unidade, que estava em uma cerimônia
30 Fonte: Foto realizada em Manaus pela equipe do MNPCT/CNPCT.

no estabelecimento vizinho, precisou ser feita fisicamente. Essa situação chamou atenção
da equipe considerando as necessidades rotineiras e emergenciais de comunicação.
Foto 2: Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ) – Manaus, AM31
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102. Verificou-se que a Força Nacional de Segurança Pública ocupava dois postos no
Complexo, um na área externa do COMPAJ e outro no Centro de Detenção Provisória 2,
inaugurado em 29 de setembro de 2017. Após uma reunião rápida com o responsável
da instituição, a equipe se dirigiu ao interior da unidade para vistoriar as instalações
e conversar com as pessoas privadas de liberdade e funcionários. Na entrada da área
interna havia equipamento de bodyscan em funcionamento.
103. Foram observados indícios quanto à irregularidade e à insuficiência do
fornecimento de água; aos problemas com a qualidade da comida; à ausência de
atendimento odontológico; à ausência de oferta de oportunidade de trabalho; à
insuficiência de colchões; às mudanças arbitrárias por parte de alguns funcionários
de itens permitidos de entrada para os visitantes; as dificuldades de atendimento de
saúde, em especial, quando é necessário o transporte para assistência externa; falta de
medicação; má qualidade de alguns itens do kit higiene e a irregularidade na entrega;
violência e abuso de autoridade nos procedimentos de revista.
104. As pessoas privadas de liberdade fizeram referências sobre problemas no
procedimento de entrada dos visitantes no raio que dá acesso às unidades, em especial
quanto à inadequação de horário e da abordagem de alguns dos policiais da Força
Nacional de Segurança Pública. Ainda foi informado que o horário do ônibus que faz a
movimentação das visitas é insuficiente e que faz com que muitos tenham que caminhar
com seus pertences e com crianças a pé por quilômetros.
105. Verificou-se que não havia horário e local específico para a visita íntima e
para a visita das igrejas para assistência religiosa, de forma que essas atividades estão
ocorrendo no mesmo momento da visita social causando dificuldades pela concorrência
de atividades, sons e espaços.
106. Foram apresentadas muitas demandas sobre a situação processual, queixas
sobre falta de informações no andamento do processo, possíveis prazos de progressão
não atendidos, demora na consulta processual para liberação de alvarás e falta de
assistência jurídica.
3.4

Avaliação de cumprimento de recomendações e medidas acordadas

107. Conforme tratado anteriormente, no momento do planejamento da Missão
conjunta, foram realizados estudos preliminares por meio de documentos e articulações
com órgãos do poder público federal e local, assim como com a sociedade civil. Além de

31 Fonte: Google Imagens.

realização de processos preparatórios que envolveram a emissão de ofícios solicitando
agenda com as autoridades locais.
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108. Após análise, foram selecionadas 51 recomendações para monitoramento a
partir do critério de guardarem maior relação com as questões que envolveram as mortes
de pessoas presas por ocasião do massacre e para a prevenção e combate à tortura.
Essas recomendações foram extraídas do Relatório de Missão a Unidades de Privação
de Liberdade do MNPCT (2016), do Relatório de Inspeção em Estabelecimentos Penais
do Amazonas do CNPCP e Ouvidoria Nacional de Serviços Penais (2016)32, da Ação Civil
Pública da Ordem dos Advogados do Brasil de 3 de janeiro de 2017, da Recomendação
N 0001/2017/GECSP do MP/AM, do Relato da Diligência Extraordinária da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aos Estados do Amazonas e
Roraima e da Representação do CFP no processo 28-10.2017.4.01.3200, da 1ª Vara da
Justiça Federal do Amazonas.
109. As informações recolhidas durante toda a Missão foram sistematizadas por meio
do instrumental de monitoramento criado especificamente para essa Missão (Anexo 1),
com o fito de avaliar se as recomendações emitidas foram efetivamente implementadas.
110. Na sequência serão apresentadas informações para compor um diagnóstico
quanto às recomendações avaliadas, em especial quanto à prevenção, reparação,
responsabilização e não repetição de violações à dignidade e à vida.

3.4.1 Controle, fiscalização e contato com o mundo exterior
111. Este macroeixo contém 12 recomendações monitoradas, sendo 2 referentes
ao Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 5 sobre Controle Externo, 2
relativas ao Contato Mundo Exterior e 3 sobre o FUNPEN.
112. Dentre as 12 recomendações, 2 foram cumpridas, 2 tiveram medidas
importantes tomadas para o seu cumprimento, 3 tiveram medidas paliativas e 6 em
que as informações foram insuficientes para avaliação de seu cumprimento ou não
foram cumpridas.
Tabela3 - Amazonas: Controle, fiscalização e contato com o mundo exterior
Medidas
cumpridas
SOMA
SNPCT
CONTROLE EXTERNO
CONTATO MUNDO EXTERIOR
FUNPEN

2
1
1

Medidas
importantes
iniciadas
2
1
1

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes
para avaliação

Medidas
paliativas
2

1
1

6
1
3
2

SOMA

12
2
5
2
3

3.4.1.1 Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT)
113. As recomendações feitas quanto ao Sistema tratam da criação do Comitê e
Mecanismo Estadual de Prevenção, nesse sentido foi possível verificar a existência
do Decreto nº 37.178, de 12 de agosto de 2016, que cria o Comitê, sendo que ele
se encontra em funcionamento, apesar do regimento interno ainda depender de
publicação na imprensa oficial. Já com relação ao Mecanismo, não houve ato que o
instituísse. Assim, foi considerada 1 medida cumprida e 1 não cumprida.
32 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Relatórios de Inspeção 2016. Documento disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/relatorios-de-inspecao-1/relatorios-de-inspecao-2016/relatorios-de-inspecao-2016. Acesso realizado em 20 de março de 2018.

3.4.1.2 Controle Externo
114. Neste eixo foram examinadas 5 recomendações que tratam da fiscalização das
condições dos estabelecimentos prisionais, dos contratados e da atividade policial,
assim como da autonomia das Ouvidorias de Segurança Pública e do Sistema Prisional.
Dessas recomendações, 3 foram consideradas não cumpridas ou não se obteve
informações suficientes para avaliação de seu cumprimento. Verificou-se que embora
as Ouvidorias estejam atuantes, não foi localizada legislação específica que garanta
autonomia administrativa e orçamentária, nem mandato para quem ocupa o cargo de
ouvidor ou ouvidora. Isso gera fragilidade à atuação desses órgãos considerando sua
tarefa de controle externo, gerando dependência do grau de compromisso do gestor, o
que não é adequado.

116. Considerando as iniciativas do Ministério Público Estadual na criação do Grupo
de Enfrentamento da Crise no Sistema Prisional que propôs a Ação Civil Pública nº
061941888.2017.8.04.0001 tratando, entre outros temas, da questão dos contratos;
do Tribunal de Contas do Estado que tem em andamento uma auditoria operacional
do sistema prisional do Amazonas e outra de conformidade com relação ao contrato
do estado com a empresa Umanizzare; e, ainda, a auditoria da SEAP sobre o tema; a
recomendação que tratou da fiscalização dos contratos celebrados entre o governo
executivo do estado e empresas privadas na cogestão, foi considerada cumprida.
Embora o resultado desses procedimentos ainda será conhecido após os respectivos
encerramentos, entendeu-se que medidas efetivas para fiscalização foram tomadas
e que se ampliou o envolvimento dos órgãos responsáveis pelo controle externo da
administração prisional.
117. Por fim, quanto à fiscalização dos estabelecimentos prisionais, foi identificada
apenas a presença dos juízes em visitas não regular e bimestrais, diversamente ao
previsto na Lei nº 7.210, de 1984, que prevê a realização de inspeção mensal pelos juízes
da execução em seu art. 66, VII. Assim essa recomendação foi avaliada como medidas
importantes iniciadas, uma vez que era direcionada também ao Ministério Público. A
presença regular de juízes e promotores da execução penal para fins de fiscalização
das condições de custódia tem caráter preventivo importantíssimo, traz a possibilidade
da população privada de liberdade reportar-se a uma autoridade externa e viabiliza a
identificação de situações que podem se tornar graves problemas. Esperava-se que esse
procedimento, após o massacre, tivesse sido adotado com rigor que a lei prevê e que
os regramentos internacionais recomendam. A não observância dessa obrigação legal
compromete as medidas de não repetição dos conflitos e mortes ocorridas em 2017.
3.4.1.3 Contato com o Mundo Exterior
118. As duas recomendações monitoradas nesse tema se referem à criação e
fortalecimento dos conselhos da comunidade e às condições dos visitantes das
pessoas privadas de liberdade. Quanto aos conselhos da comunidade, embora tenha
sido comunicado que o Conselho da Comunidade de Manaus estava em processo de
reestruturação, a iniciativa de mobilização havia sido recente sem ainda ter, após um
ano do massacre, de fato uma composição nova de conselheiros e uma atuação regular
deste órgão por isso, foi considerado que medidas paliativas foram tomadas.
119. Com relação aos visitantes, foi considerado que medidas importantes foram
realizadas para o cumprimento da recomendação, visto que os visitantes do COMPAJ
não passam por revista vexatória (com desnudamento e procedimentos invasivos e
humilhantes), restando insatisfatória a condição de entrada dos familiares na rua de
acesso ao Complexo, conforme descrito na reunião com a sociedade civil e na planilha
de monitoramento.
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115. No caso da fiscalização por parte da Defensoria Pública, não há visitas regulares
nos estabelecimentos prisionais com essa finalidade. Também não foram localizadas
informações a respeito do controle da atividade policial no caso de fragrante ou sobre
a existência de expedientes referente às denúncias de condutas indevidas das forças
policiais nas ações nos estabelecimentos prisionais.
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3.4.1.4 Fundo Penitenciário Nacional (Funpen)
120. As 3 recomendações monitoradas se referiram à aplicação prioritária de
recursos em alternativas penais e em justiça restaurativa, à restrição de aquisição
de armamentos letais e menos letais e à publicização dos gastos. Quanto as
recomendações sobre penas e medidas alternativas e armamento não foram
encontradas informações suficientes para avaliação de seu cumprimento, considerando
que não há aplicação prioritária dos recursos do FUNPEN (2016 e 2017) nas alternativas
penais e em responsabilização por meio de estratégias de justiça restaurativa, assim
como não foram identificados parâmetros para aquisição de armas. A publicização
detalhada quanto à aplicação dos recursos foi considerada como medidas paliativas,
pois não foram verificadas estratégias detalhadas de controle e de divulgação do uso
dos recursos repassados fundo a fundo.

3.4.2 Aspectos Institucionais
Deste macroeixo foram monitoradas 16 recomendações, sendo que para 9 delas as
informações coletadas foram insuficientes para avaliação do cumprimento, 5 delas
tiveram medidas paliativas, 2 tiveram medidas importantes iniciadas e não houve
recomendações consideradas cumpridas. As temáticas abordadas foram aspectos
institucionais das políticas públicas; saúde, educação, trabalho e individualização para
as pessoas presas; e aspectos relacionados aos trabalhadores penitenciários.
Tabela 4 - Amazonas: Aspectos Institucionais

Medidas
cumpridas
SOMA

Medidas
importantes
iniciadas
2

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes
para avaliação

Medidas
paliativas
6

6

SOMA

14
2

2

0

INTERSETORIALIDADE
SAÚDE, EDUC, TRAB, INDIV.

1

3

5

9

PESSOAL

1

1

1

3

3.4.2.1 Aspectos Institucionais
121. Foram 2 recomendações monitoradas sendo que no que tange à gestão da
instituição por parte do estado verificou-se a separação das pessoas presas por regime e
a entrada regular dos servidores nos pavilhões, assim como foram ampliadas as medidas
de segurança para o controle das áreas, como a criação de “gaiolas” nos espaços que
transição entre uma bloco e outro. No entanto, considerando ainda a inexistência de um
processo de individualização da pena e insuficiências no atendimento das assistências,
em especial, jurídica e oferta de trabalho, as pessoas privadas de liberdade ficam
vulneráveis aos grupos organizados deixando a eles espaços para exercício do poder
internamente. Nesse sentido, as medidas tomadas foram consideradas paliativas para
efetividade do cumprimento da recomendação.

Foto 3:Grades das áreas de contenção33
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122. Com relação à política de saúde, embora tenha sido identificada a existência de
7 equipes habilitadas pela PNAISP em 6 estabelecimentos prisionais, especificamente
no COMPAJ verificou-se demora no atendimento, ausência de profissionais da equipe
multidisciplinar, problemas na distribuição de medicação e da movimentação para
atendimento de saúde fora na unidade. Assim, não foram constadas medidas que
dessem contam efetivamente da expectativa da recomendação.
3.4.2.2 Saúde, Educação, Trabalho e Individualização
123. As 9 recomendações monitoradas tratavam dos serviços de individualização,
incluindo a assistência jurídica e a audiência de custódia.
124. Verificou-se a ampliação da audiência de custódia para todos os distritos da
capital, no entanto ainda não foi implantada no interior, assim, essa a recomendação foi
considerada como medidas importantes iniciadas.
125. Avaliou-se que medidas paliativas foram tomadas nas recomendações que
tratam: a) dos direitos previstos no artigo 41 da Lei de Execução Penal e nas Regras Nelson
Mandela, em especial relacionados ao acesso ao trabalho, remuneração, assistência
social, de saúde e educacional; b) do encaminhamento adequado e imediato das
pessoas privadas de liberdade em sofrimento psíquico à Rede de Atenção Psicossocial,
visto que não foi implementada a estratégia de saúde mental, prevista na Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade (PNAISP), o que
induz a institucionalização e não o cuidado; c) da organização de um fluxo de atividades
para que seja solucionado o problema de logística dos processos relativos aos presos
provenientes do interior, bem como criado fluxo de informações processuais dos presos
que possa ser acessado pelas pessoas presas e pela direção das unidades, enquanto
o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)34 e o Sistema de Informações do
Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN)35 não estiverem completamente
implementados, pois além da realização pontual de levantamentos de situações
33 Fonte: Foto realizada em Manaus pela equipe do MNPCT/CNPCT.
34 Sistema do Conselho Nacional de Justiça, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça
do Paraná, com o objetivo de permitir controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro em todo território nacional.
35 Ferramenta de uso gratuito fornecida pelo Ministério da Justiça que visa ao cumprimento
da Lei nº 12.714, de 14 de Setembro de 2012, com a finalidade de coletar informações padronizadas para mapeamento do sistema penitenciário no País e disponibilizadas aos usuários para
apoio à gestão prisional, formulação de políticas públicas e acompanhamento do cumprimento
da pena privativa de liberdade, da prisão cautelar e da medida de segurança.

jurídicas dos presos pelo Tribunal de Justiça e um treinamento realizado por Juízes sobre
processo eletrônico, até o momento da visita não foram identificadas medidas efetivas
que dessem conta da complexidade da gestão da informação, tampouco foi verificado o
avanço nos sistemas nacionais.
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126. Não foram cumpridas ou as informações foram insuficientes para avaliação as
seguintes recomendações: a) quanto à estratégia estadual para atenção à pessoa com
transtorno mental em conflito com a Lei, posto que não ficou demonstrado avanços
na efetivação dessa política desde 2017; b) para garantia da assistência judiciária por
parte da Defensoria Pública Estadual, ficou constatado que, até o momento da visita,
não ocorria e nem havia prazo para o início dos trabalhos, embora representantes da
DPE tenham afirmado em reunião o compromisso de assumir tal responsabilidade; c)
ampliação das vagas de educação, pois não havia elementos que corroborassem essa
perspectiva, considerando que não foi visualizada práticas educacionais no momento
da visita e que as listas de participantes por atividade não estavam datadas causando
incerteza quanto ao real número de estudantes por período; d) quanto ao aumento
do número de psicólogos e condição contratual desses servidores, posto que não foi
identificado o aumento do número de psicólogos e os atuais profissionais permanecem
sendo terceirizados e e) referente a desenvolver políticas de oferta de postos de
trabalho às pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário, já que não foram
observadas atividades laborais além das funções de manutenção interna do COMPAJ
que, inclusive, não estavam sendo remuneradas e as atividades artesanais também
haviam sido reduzidas desde a ocorrência do massacre.
3.4.2.3 Pessoal
127. Nesse item foram avaliadas 3 recomendações. No caso daquela que se referia
ao novo concurso público para profissionais do sistema prisional estadual verificouse que houve medidas importantes tomadas, pois foi elaborado um edital e estava sob
análise do governador. Quando ao plano de carreira para área, não foram identificadas
medidas que dessem efetivação a essa demanda. Também foi recomendado que fosse
garantida assistência psicológica aos funcionários por meio de um setor de saúde
ocupacional, sendo que foram observadas algumas medidas de apoio emergencial após
o massacre, porém não para todas as pessoas e nem de forma contínua, de forma que
essa recomendação foi avaliada como tendo apenas medidas paliativas iniciadas.

3.4.3 Procedimentos

128. Neste item foram avaliadas 9 recomendações, sendo 7 relativas aos
procedimentos internos do estabelecimento prisional e uso da força e 2, sobre as
condições de transporte das pessoas presas que foram avaliadas conforme o gráfico e
tabela a seguir.
Tabela 5 - Amazonas: Procedimentos

Medidas
cumpridas

Medidas
importantes
iniciadas

Medidas não
cumpridas /
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para avaliação
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SOMA

4

1

4

9

PROCED. INTERNO E USO
DA FORÇA

2

1

4

7

TRANSPORTE E ESCOLTA

2

2

3.4.3.1 Procedimento Interno e Uso da Força
129. Das recomendações monitoradas, 4 delas não foram cumpridas ou as
informações foram insuficientes para avaliação. No que diz respeito ao encaminhamento
dos registros das operações ao Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual

e a outros órgãos de fiscalização, a Administração Prisional informou que comunica os
órgãos para acompanhamento das operações e que irregularidades são reportadas
para apuração. Entretanto, a equipe não teve contato com documentos que continham
registro dessas operações e de eventuais irregularidades.
130. Sobre a elaboração de protocolo de entrada de forças especiais em unidades
prisionais estaduais, tendo como base a Portaria SDH/MJ 4.226/2010 que regula uso da
força e o uso de armas de fogo por agentes de segurança pública, verificou-se que não
foi elaborado tal protocolo específico.

132. No que se refere à recomendação de garantir às vítimas de tortura os devidos
acompanhamentos jurídico, psicossocial e médico, verificou-se que as vítimas do
massacre estão em situação de vulnerabilidade. As circunstâncias por elas vividas não
tiveram processos instaurados de apuração de responsabilidade por tortura ou outra
tipificação onde houvesse sido apurada a responsabilidade de servidores públicos.
133. Considerou-se que medidas importantes foram tomadas para o cumprimento
da recomendação em dois casos: providências para evitar a violência interna dos
presídios, como a instalação de câmeras e aumento do efetivo de segurança, tendo
sido observadas, durante a visita, medidas arquitetônicas para criar etapas de acesso
às áreas internas que ampliaram o controle e segurança, assim como a instalação de
equipamento de bodyscan. Sobre a recomendação de o estado abster-se de utilizar a
Polícia Militar em estabelecimentos penais para fins de guarda e vigilância intramuros,
tão somente destinando-a a pronta resposta para o enfrentamento da crise de segurança,
foi identificado pela equipe de Missão que a Polícia Militar tem atuado em casos de
revistas periódicas ou situações de crise, foi considerado que houve providências
relevantes para a retirada da PM da rotina prisional, porém a questão do seu emprego
nas revistas ainda é um fator de tensionamento no dia-a-dia que deve ser repensado.
134. Sobre a recomendação que o Ministério Público realize permanentemente o
acompanhamento dos casos de tortura e maus tratos em unidades prisionais estaduais,
constatou-se que por meio do Grupo de Enfrentamento da Crise no Sistema Prisional,
o MP/AM ocorreu a indicação da criação e instalação do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias Especializadas no Controle do Sistema Prisional; da criação e instalação
de Promotorias Especializadas no Controle do Sistema Prisional; e da elaboração de
arcabouço normativo com a finalidade de delimitar atribuições para atuação do
Ministério Público na linha dos direitos difusos dos presos. Essas medidas podem gerar
melhor condições para o acompanhamento dos casos de tortura, no entanto, ainda
não foram implementadas. Assim, a recomendação foi classificada com tendo apenas
medidas paliativas.
135. Por fim, sobre o respeito à Súmula Vinculante nº 11 do STF, cujo texto indica
sob quais circunstâncias se permite o uso de algemas, verificou-se que o uso ocorre
em situações de transporte externo do estabelecimento, porém não há especificação
de circunstâncias que demonstrem a resistência e fundado receio de fuga ou de perigo
à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, mediante
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131. Quanto ao afastamento das atividades finalísticas de agentes de segurança
com suspeita de envolvimento em casos de tortura e maus tratos para apuração dos
fatos, houve relato por parte da administração da ocorrência de afastamento e demissão
de funcionários terceirizados após 2017, porém a equipe da Missão não teve contato
com documentos que pudessem evidenciar essas informações. De outro lado, foram
apresentados casos de violência institucional pela OAB, por meio de fotos, ocorridas
após as intervenções das Forças Especiais, tendo sido informado que as denúncias
foram feitas formalmente às autoridades administrativas e judiciais. No entanto, a
equipe de Missão não teve informações sobre o andamento de tais procedimentos,
tendo apenas sido relatado que há dificuldades de identificação dos agentes públicos ou
falta de elementos probatórios. Nesse sentido, ressalta-se a importância de um sistema
de registro detalhado das operações especiais nas unidades prisionais e de investigação
célere, com fluxos e procedimentos específicos para ocorrências em ambientes de
privação de liberdade dada a condição peculiar de custódia das vítimas.

justificativa escrita sobre a excepcionalidade de seu uso em todas as situações de
transporte externo. Assim, foi considerado que medidas paliativas estão sendo tomadas.
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3.4.3.2 Transporte e escolta
136. Foram observadas duas recomendações, sendo que uma tratava das condições
de salubridade dos veículos de transporte das pessoas privadas de liberdade e
outra sobre a instalação de GPS e câmeras de vigilância nesses automóveis. As duas
recomendações foram de avaliação não conclusiva, pois não foi averiguado se todos os
veículos utilizados se encontravam com as condições recomendadas, porém registra-se
que os carros visualizados no dia da visita eram os novos veículos cedidos pelo DEPEN
com padrões de ventilação, iluminação e segurança mais apropriados, contendo GPS e
câmeras de vigilância. Assim, foi considerado que medidas importantes foram iniciadas.

3.4.4 Desencarceramento

137. Quanto à 9 recomendações monitoradas no tema desencarceramento, que
trata do uso racional da prisão, elas foram positivamente impactadas por uma iniciativa
do Tribunal de Justiça do estado do Amazonas que, em 2018, iniciou um esforço de
melhoria e modernização da Vara de Execuções Penais, além de alocar 7 juízes novos à
área. Embora a consolidação dos resultados em termos de fluxos e rotinas só poderá ser
conhecida com uma nova avaliação, julgou-se que o esforço empreendido representava
que medidas importantes tinham sido tomadas em 5 recomendações. Outra fragilidade
desse cenário é que a maioria das recomendações demandaria um empenho no mesmo
grau de investimento das demais instituições do Sistema de Justiça, o que não pôde ser
verificado no Ministério Público, e menos ainda na Defensoria Pública.
Tabela 6- Amazonas: Desencarceramento
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138. As 5 recomendações que tiveram a avaliação de medidas importantes iniciadas
foram: estratégias de redução da superpopulação carcerária, redução do uso da prisão
preventiva, revisão processual para aplicação de progressão de pena, emissão de
atestado de pena a cumprir e ampliação do controle de processos e execuções.
139. Foi considerado que medidas paliativas foram tomadas para a recomendação
que solicitava a realização de concurso para a Defensoria Pública, uma vez que não
havia data prevista para tanto, e para a ampliação do uso de medidas cautelares, visto
que havia impasses não superados na implantação da Central de Monitoração Eletrônica
e da Central Integrada de Alternativas Penais junto à audiência de custódia.
140. Não foram cumpridas as recomendações que tratavam da aplicação da súmula
vinculante nº 56, do STF36 no âmbito da execução da pena e da adoção da Resolução nº
005/2016 do CNPCP, que dispõe sobre os indicadores para fixação de lotação máxima

36 “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em
regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS.”

nos estabelecimentos penais, numerus clausus37; assim como, a recomendação que
demandava informar ao DEPEN o número de sentenciados contemplados com indulto
coletivo ou comutação de penas referentes aos últimos Decretos Presidenciais.

3.4.5 Mortes, Massacres e Desaparecimento

141. Neste item foram monitoradas 2 recomendações sobre casos envolvendo
mortes de pessoas privadas de liberdade, relembrando que o relatório anterior
do MNPCT foi elaborado antes do massacre de 2017, o que justifica não haver um
número maior de medidas. A avaliação para as duas recomendações foi que medidas
importantes foram tomadas para o cumprimento.
Tabela 7 - Amazonas: Mortes, Massacres e Desaparecimento
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142. A primeira recomendação tratava das questões de segurança das pessoas
privadas de liberdade, requerendo a garantia do direito à vida e, nesse sentido,
verificou-se o remanejamento dos presos por grupos nas unidades prisionais. Embora
essa medida possa reforçar a estrutura e identidade desses grupos, reconhece-se que
tal providência distensionou as relações e minimizou riscos, porém é necessário realizar
maior investimento em processos de segurança dinâmica, mediante o desenvolvimento,
pelos servidores, de relações positivas com os presos, baseadas na firmeza e justiça, em
combinação com uma compreensão de sua situação pessoal e qualquer risco oferecido
a presos individualmente considerado38, bem como de formação dos servidores.
143. À segunda recomendação foi expedida posterior ao massacre, por ofício, e
tratava da averiguação dos fatos ocorridos no COMPAJ, de modo que os agentes,
públicos ou privados, envolvidos, direta ou indiretamente, nos casos de tortura e mortes
nas unidades sejam devidamente investigados e responsabilizados. De um lado, podese afirmar que medidas importantes foram iniciadas, considerando o procedimento
judicial em andamento com 213 presos denunciados e a força tarefa feita pela Polícia
Civil e Ministério Público para tratar do caso. De outro lado, não foram identificadas
ações quanto à apuração do envolvimento da administração, o que demonstra uma
fragilidade no reconhecimento da gestão pública como responsável pela custódia das
pessoas privadas de liberdade.

37 A Resolução nº 005/2016 do CNPCP define critérios para determinação da lotação máxima
de unidades prisionais, bem como estabelece estratégias de ação de desencarceramento para
unidades acima da lotação máxima. Em qualquer unidade prisional masculinas cuja taxa de superlotação exceda 10%, “o dirigente da unidade penal deverá comunicar formalmente o Juiz da
Execução Penal, o Supervisor do GMF e o Presidente do Conselho Penitenciário dando conhecimento do fato e solicitando providências” (art.5, par. 3); em unidades prisionais masculinas
cuja taxa de superlotação exceda 137,5%, se “exige obrigatoriamente um plano de redução da
superlotação, com metas a serem fixadas e atingidas pelas autoridades competentes diante do
excesso ou desvio de execução, impondo equilíbrio através do filtro de controle da porta de
entrada (audiência de custódia e controle da duração razoável do processo até a sentença) e
organização da fila da porta de saída com critérios objetivos sistematizados” (art.5, par.2).
38 Nesse sentido, ver Guia de Segurança Dinâmica e Inteligência Prisional elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, disponível em inglês, no endereço: https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf. Acesso em 18 de out. de 2018.

CNPCT

Medidas
cumpridas

Medidas
importantes
iniciadas

MNPCT

38

144. Essa distinção de abordagem investigatória parece refletir uma tendência em
casos de massacre ou violência em prisões no Brasil. Como exemplo, no Massacre do
Carandiru39, deu-se mais ênfase à responsabilização dos presos, por meio de denúncias
de um grande número de pessoas presas que estavam nas áreas onde ocorreram os
fatos, do que na apuração de responsabilidade das lideranças das operações especiais
de intervenção ou dos gestores da política penitenciária. E, também, parece obter mais
sucesso a conclusão dos processos e condenações quando envolvem pessoas presas
do que a tramitação e condenação de processos de agentes públicos40. A análise e os
impactos desse tema merecem ser melhor aprofundados, considerando inclusive a
decorrência de situações como essa: no caso de Manaus, os 213 investigados tiveram
prisão preventiva decretada pelo processo em questão e, alguns deles, ao solicitar
progressão de regime nos processos que inicialmente os mantinham em regime
fechado, obviamente obtinham o indeferimento; dessa forma, por se tratar de instrução
e processamento judicial complicados, com muitos envolvidos e com poucos elementos
de prova, provavelmente esses investigados permanecerão longo tempo em espera
provisoriamente, décadas talvez, tendo várias consequências, inclusive o agravamento
da situação de superlotação dos estabelecimentos do estado e um possível ciclo de
criminalização das próprias vítimas da precária política criminal e penitenciária.
145. Assim, é questionável que um episódio que resultou em 60 mortes, apenas
no COMPAJ, não se tenha desdobrado em processos investigatórios com relação aos
responsáveis pela custódia. O Estado tem a responsabilidade de garantir a segurança
das pessoas privadas de liberdade, considerando estruturas e procedimentos, inclusive
com ajuda dos serviços de inteligência penitenciária. O Relatório do MNPCT apontou,
em 2016, grave risco de conflitos e mortes. A Ouvidoria Penitenciária do Amazonas
também havia relatado informações semelhantes e a imprensa noticiou que o próprio
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República produziu informações
sobre a gravidade da situação. No entanto, após a ocorrência do massacre, não foram
abertos procedimentos que pudessem apurar responsabilidade daqueles que fazem a
gestão e operam os estabelecimentos prisionais.
146. Ainda em relação às mortes, cabe lembrar de uma outra responsabilidade da
qual o Estado não pode se eximir, diz respeito as medidas de reparação aos familiares
das vítimas do massacre. O principal marco normativo internacional referente ao
termo são os “Princípios e Diretrizes Básicas sobre o Direito a Recurso e Reparação para
Vítimas de Violações Flagrantes das Normas Internacionais de Direitos Humanos e de
Violações Graves do Direito Internacional Humanitário”41, especialmente os princípios
19, 20, 21, 22 e 23, que visam à reparação, a reabilitação, a satisfação e a garantia de
não repetição. O Mecanismo e Comitê Nacional entendem que o direito à reparação
e as demais medidas citadas não é devido apenas àquelas pessoas que procuram o
Estado e a solicitam. Efetivamente, é uma obrigação estatal e, portanto, a Defensoria
Pública e os demais representantes do sistema de justiça e do governo do estado devem
apresentar ações consistentes visando à reparação que não sejam apenas financeira,
mas que garantam também a reabilitação, quando for o caso, a satisfação e a garantia
de não repetição.

39 Informações baseadas na pesquisa “O Massacre do Carandiru e o sistema de justiça brasileiro”, desenvolvida entre 2012 e 2015, pelo Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da
Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
handle/10438/13989>. Acesso em 18 de out. 2018.
40 Para mais informações consultar: <https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2018-04-09/stf-julgamento-massacre-carandiru.html>. Acesso em 18 de out. 2018.
41 Princípios adotados e proclamados pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 60/147, de 16 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://gddc.ministeriopublico.pt/
sites/default/files/diretrizes-recursoreparacao.pdf>. Acesso em 18 de out. de 2018.

3.4.6 Estrutura e Insumos

147. Foram monitoradas 4 recomendações, sendo que as 4 foram avaliadas como
medidas paliativas tomadas.
Tabela 8- Amazonas: Estruturas e Insumos
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Foto 4: Refeição do almoço42

42 Fonte: Foto realizada em Manaus pela equipe do MNPCT/CNPCT.
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148. A equipe de Missão encontrou com preocupação duas recomendações com
problemas persistentes: embora medidas paliativas tivessem sido tomadas, a garantia
do fornecimento de água potável e de alimentação de qualidade apresentavam indícios
de irregularidades. No caso da alimentação, percebeu-se aumento da fiscalização do
contrato de prestação de serviço por parte da secretaria derivando em multas em caso
de descumprimento. No dia da visita, a cozinha apresentava boas condições de higiene,
armazenamento e cocção, com cardápio visível e separação de dieta por recomendação
médica. No entanto, foi averiguadas que as marmitas entregues possuíam grande
quantidade de carboidrato em detrimento a outros nutrientes alimentares, aparência
de mofo de um item e uma delas, continha um inseto. Nos registros de atendimento à
saúde, foram encontrados casos relacionados à doença digestiva e intestinal, assim
como relatos sobre diarreias e intoxicação alimentar. Foi solicitada à Administração que,
além de avaliar o cardápio, analisasse e tomasse urgentes providências corretivas quanto
ao tempo de espera entre a elaboração dos alimentos e a entrega, o acondicionamento
e o transporte das refeições. Outra questão importante diz respeito ao horário, por
conveniência do turno dos agentes penitenciários e outras rotinas, a entrega do jantar
ocorre próxima à entrega do almoço, num momento em que ainda não serão consumidos
os alimentos, potencializando os problemas de acondicionamento e preservação da
qualidade e integridade dos itens.

149. Sobre a água, ela é fornecida em horários específicos, que são insuficientes para
manter a higiene corporal e do ambiente de forma adequada, e podem gerar problemas
de consumo.
150. Quanto às reformas e ampliações de espaços para garantia das assistências
previstas na legislação, foram realizadas de maneira parcial.

3.4.7 Recomendações Específicas
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151. Neste quesito, avaliou-se a recomendação que tratava da adoção de outro
modelo de gestão prisional que não colocasse a Secretaria do Estado refém de
serviços privatizados, garantindo e prezando pela transparência da informação acerca
dos contratos firmados. Considerando a auditoria do executivo e as duas do Tribunal
de Contas, vê-se um esforço no sentido da avaliação e transparência dos contratos, em
especial a Umanizzare. Também se registra a articulação para solicitação de concurso
público ao governador.
152. Desse modo, os esforços não foram considerados suficientes para o
cumprimento da recomendação.
Tabela 9 - Amazonas: Recomendações Específicas

Medidas
cumpridas
ESPECÍFICOS

Medidas
importantes
iniciadas

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes para
avaliação

Medidas
paliativas
1

Soma

1

3.4.8 Geral
153.

De um total de 51 recomendações direcionadas ao estado do Amazonas que
foram monitoradas pela equipe de inspeção, é possível perceber uma baixa
capacidade de resposta do Estado no sentido de implementá-las: apenas
2 (duas) recomendações foram identificadas pela equipe como “medidas
cumpridas”, referindo-se à criação do Comitê Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura e à realização de auditorias (fiscalização) dos contratos de
cogestão dos estabelecimentos prisionais do estado. Por outro lado, o total
de medidas não cumpridas ou sem informações suficientes para avaliação do
cumprimento pela equipe revelou-se bastante elevado: 35% (18 de 51) das
recomendações direcionadas ao estado foram assim classificadas, com forte
prevalência nas áreas de “controle, fiscalização e contato externo”, “aspectos
institucionais” e “procedimentos internos”. Merece destaque o fato de não
terem sido identificados quaisquer esforços da parte do estado para criação
de um Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, a persistência
de uma ausência da prestação de assistência jurídica por parte da Defensoria
Pública às pessoas privadas de liberdade no estado, bem como de perceptível
absenteísmo do órgão em suas atividades de visita aos estabelecimentos
prisionais. Outro aspecto que chama atenção é o fato de não terem sido
identificados projetos legislativos de plano de carreira para os servidores
penitenciários, e a não implantação de Central Integrada de Alternativas Penais
para Manaus e Região Metropolitana (que já conta com recursos da União
em valor aproximado de R$ 400 mil), o que sugere tanto a permanência das
condições de precarização das atividades de custódia e assistência prisional,
quanto à inércia de implantação de políticas que contribuam para aprimorar o
fluxo de ingressos em estabelecimentos prisionais e possam contribuir para o
desencarceramento responsável.

Gráfico 2- Amazonas: Recomendações Monitoradas
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4

Visita de Acompanhamento ao Estado do Rio Grande do
Norte

154. A seção que se segue tem o objetivo de apresentar informações e análises
ligadas à Missão de seguimento ao Rio Grande do Norte realizada de forma conjunta
entre membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT)
e Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), entre os dias 29 e 31
de janeiro do corrente ano. A equipe foi composta pelos(as) peritos(as) do MNPCT,
Ana Claudia Camuri, Deise Benedito, Luz Arinda e Luís Gustavo Magnata. Assim como,
Acássio Pereira Souza43 representou o CNPCT.
155. Entre outros episódios, em 2015, a Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira
Fernandes (Alcaçuz) foi palco de uma rebelião cuja motivação, alegada pelos presos, era
a modificação das regras de visita e de alimentação, bem como as regras impróprias e
injustas da direção. A administração, por sua vez, justificava a rebelião como sendo uma
reação à tentativa de instalação de métodos mais rígidos de revista e de bloqueio de
celulares. Nesse mesmo ano, morreram mais de 60 pessoas nessa unidade e o clima de
tensão só aumentou.
156. Em 2017, na mesma penitenciária, pelo menos 26 pessoas foram mortas nas
rebeliões ocorridas em janeiro. Em março de 2017, o Mecanismo Nacional realizou
visita ao estado após a referida rebelião e o massacre dela decorrente. Nessa ocasião,
a equipe de missão verificou que todos os problemas apontados ao longo dos anos
foram agravados dentro da unidade, dentre os quais se destaca: a superlotação; a
omissão deliberada do Estado, sobretudo na garantia ao direito à vida e demais direitos
das pessoas presas; a prática de tortura; as transferências irregulares; as mortes e o
desaparecimento forçado de presos. Além disso, a gestão da unidade estava sendo

43 Representante da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente
(ANCED) no CNPCT.

realizada pela Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP)44e pela Secretaria de
Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC). Frente à situação encontrada, o Mecanismo
Nacional realizou uma série de recomendações para as autoridades, como, por exemplo,
a investigação dos acontecimentos decorrentes do massacre, principalmente no que
tange às mortes e aos desaparecimentos forçados; a realização de concurso público
para contratação de agentes penitenciários e técnicos da área de saúde; a elaboração
de um protocolo de uso da força; a garantia dos direitos dos presos etc. Passado um
ano do massacre de 2017, a penitenciária foi mais uma vez reformada, como em 2015,
só que dessa vez, o MNPCT encontrou alguns pavilhões desativados e o número de
pessoas presas em todo o complexo quase dobrou, passando de 1.200 para 2.200.
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157. Pautada nesse histórico e na pesquisa realizada durante o planejamento da
Missão, a equipe da Missão conjunta definiu a agenda de trabalho que seria realizada
no estado, realizando reuniões bilaterais com a sociedade civil e com os órgãos públicos
destinatários das principais recomendações emitidas nos Relatórios do MNPCT e da
Defensoria Pública Sem Fronteiras (DPS), ambos de 2017. Essas reuniões também
visaram reiterar a disposição e o empenho do MNPCT e do CNPCT na construção de
diálogos cooperativos entre as esferas municipais, estaduais e federais do sistema de
prevenção e combate à tortura.
158. Por último, foram realizadas visitas às Penitenciárias estaduais de Alcaçuz e
Rogério Coutinho Madruga (PERCM)- à época do massacre chamado de “Pavilhão 5” de
Alcaçuz.
4.1

Agenda detalhada

159. Com a intenção de monitorar as recomendações emitidas, sobretudo
pelo Mecanismo Nacional em 2017, e de construir estratégias para implantação e
implementação das políticas de prevenção e combate à Tortura no estado do RN, a
equipe da Missão conjunta realizou reuniões bilaterais ao longo dos dias 30 e 31 de
janeiro, conforme exposto na tabela abaixo:

44 Segundo o Ofício nº 101/2018/GABDEPEN/DEPEN-MJ, em 24/01/2017, foi assinada a Portaria nº 94, pelo então Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes (empossado em
12/05/16). Esta Portaria autorizava o emprego da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária
(FTIP), em caráter episódico e planejado, em apoio ao estado do Rio Grande do Norte pelo período de 30 dias, a contar da data de publicação da referida Portaria, para exercer atividades e
serviços de guarda, vigilância e custódia de presos especificamente na Penitenciária de Alcaçuz.
Alcaçuz foi a primeira experiência da FTIP após ter sido oficializada pela Portaria. A entrada na
Penitenciária do RN só aconteceu no dia 27/01/2017. No Ofício supracitado diz que a saída de
todos os Agentes Federais da Execução Penal do Complexo de Alcaçuz se deu em 23/07/2017,
tendo permanecido a Força Tarefa de Intervenção, composta de agentes estaduais, sob o comando do Secretário de Justiça e Cidadania Sr. Luiz Mauro Albuquerque Araújo. Ressalta-se
que em 26/07/17, a Portaria foi prorrogada mais uma vez, por mais 90 dias pelo novo ministro
da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim (empossado em 31/05/17), por meio da Portaria nº 596. Destaca-se que, segundo o próprio site do Ministério da Justiça, esta foi a primeira
intervenção do Ministério da Justiça no sistema prisional brasileiro. Disponível em: <http://
www.justica.gov.br/news/forca-de-intervencao-penitenciaria-permanece-em-alcacuz-por-mais-90-dias>. Acesso em 09 de jun. de 2018. Já em 24/10/17, outra Portaria foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU) autorizando a prorrogação do emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Esta portaria valeria a partir
da data de vencimento da Portaria nº 596. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/
mj-prorroga-emprego-da-forca-tarefa-de-intervencao-penitenciaria-em-alcacuz>. Acesso em
09 de jun. de 2018.

Tabela 10 – Agenda: Missão Conjunta MNPCT CNPCT no Rio Grande do Norte
AGENDA - MISSÃO CONJUNTA MNPCT CNPCT NO RIO GRANDE DO NORTE

08:00h
as 10:00h

30/Jan

31/jan

8:00h
Visita à Penitenciária
Estadual Dr. Francisco
Nogueira Fernandes
(Alcaçuz)

10:00h
Reunião com a Corregedoria
Geral do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Norte (Juiz
Auxiliar e Juiz da Vara de
Execuções Penais de Nísia
Floresta)

09:00h
Reunião com a Secretária
da Secretaria de Estado de
Segurança Pública e Defesa
Social (SESED)

11:00h
Reunião com o representante
da 7ª Câmara do Ministério
Público Federal.
12:00
Almoço
13:00h
Reunião com o DefensorGeral e alguns Defensores

Continuação a visita à
(Alcaçuz)

Continuação da reunião com a
Corregedoria Geral do Tribunal
de Justiça

13:00h
Almoço

13:00 h
Almoço

14:00h
as 16:00h

14:00h
Visita à Penitenciária
Estadual Rogério
Coutinho Madruga
(PERCM)

14:00h
Reunião com a Sociedade
Civil e os familiares de pessoas
presas

15:30h
Reunião com o Diretor Geral
do Instituto Técnico Científico
de Perícia do Estado (ITEP)

16:00h
as 17:00h

Continuação da visita à
PERCM

16:00h
Reunião com o Comitê
Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura (CEPCT/RN)

17:30h
Reunião com Procurador
Geral de Justiça e alguns
Promotores

17:00h
as 19:00h

Continuação da visita à
PERCM

17:00h
Reunião com o Secretário da
Secretaria de Estado da Justiça
e Cidadania (SEJUC)

Continuação da reunião com
Procurador Geral de Justiça e
alguns Promotores

13:00h as
14:00h

160. Os membros da equipe da Missão conjunta tentaram agendar uma audiência
com o governador do estado do Rio Grande do Norte45, com a intenção de monitorar
as medidas adotadas quanto aos serviços penais naquele estado e, em especial, as
providências tomadas em relação aos acontecimentos ligados ao massacre de 2017, no
entanto a solicitação não foi atendida.
161. Por último, destacamos que durante toda a Missão os membros do Mecanismo
Nacional e do Comitê Nacional receberam apoio logístico e de segurança da Polícia
Rodoviária Federal.
4.2

Breve descrição das reuniões bilaterais, com sociedade civil e
audiência pública

162. Ressalta-se que o conteúdo analítico das reuniões será apresentado na seção que
correspondente à avaliação de cumprimento de recomendações e medidas adotadas,
tendo em vista que os diálogos estabelecidos durante as reuniões subsidiaram tal análise
que, conforme já mencionado, foi feita a partir de uma metodologia da triangulação de
informações e dados. Neste tópico será realizada apenas uma sucinta descrição dos
encontros, com a apresentação dos participantes e dos principais temas discutidos.

45 Ofício nº 46/2018/SEI/MNPCT/SNC/MDH, enviado em 17 de janeiro de 2018.
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11:00h
as
12:00h

29/Jan

163. Reunião com a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte
164. A reunião aconteceu na sede da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte e estiverem presentes: o Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de
Justiça, Dr. Fábio Wellington Ataíde Alves, o Juiz da Vara de Execuções Penais designado
para a comarca de Nísia Floresta, Dr. Francisco Pereira Rocha Júnior e a equipe da
Missão conjunta.
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165. Na reunião, a equipe apresentou a Missão conjunta e iniciou o diálogo sobre que
medidas estavam sendo tomadas pelo Tribunal de Justiça do estado. Os principais pontos
discutidos foram: a) o desaparecimento de presos na época das rebeliões de janeiro de
2017; b) a interdição parcial de Alcaçuz; c) a infraestrutura da Vara de Execuções Penais
de Nísia Floresta- responsável pelas Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM; d) a situação
atual dos presos de Alcaçuz e PERCM; e) a assistência jurídica; f)os procedimentos
disciplinares; g) o Procedimento Operacional Padrão adotado pelo novo Secretário da
SEJUC; h) o funcionamento das Audiências de Custódia; i) o fechamento de Centros de
Detenção Provisória (CDP’s) e a centralização dos presos provisórios em Alcaçuz; j) o
novo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0);l) o Plano Estadual de
Gestão de Vagas; m) as dificuldades do ITEP para a realização de exames periciais nos
casos de suspeita de tortura e nos exames de sanidade mental e as denúncias de tortura
recebidas pelo Tribunal de Justiça.
166. O Dr. Francisco P. Rocha Jr. comprometeu-se em fazer levantamento processual
dos 71 presos desaparecidos durante o massacre, para aferir se houve alguma fuga ou
desaparecimento. Esse levantamento foi entregue ao MNPCT em 14 de junho de 2018,
por meio do Oficio nº 1481/2018-CGJ, extraído do PAV nº 8599/2018, após a equipe
do MNPCT ter solicitado essas informações novamente, dessa vez por meio do Ofício
nº 295/2018/SEI/MNPCT/SNC/MDH. Este documento será comentado de forma mais
detalhada no item “4.4.5 Mortes, Massacres e Desaparecimento”.
167.

Reunião com a Sociedade Civil

168. Como parte de sua metodologia, o MNPCT e o CNPCT, em suas visitas, sempre
realizam interlocução mais direta com organizações e fóruns da sociedade civil face ao
importante trabalho que desenvolvem no campo da prevenção e combate à tortura e
pela garantia de direitos. As pessoas que compõem essas organizações e fóruns, por
viverem no estado, tendem a conhecer melhor o funcionamento das políticas públicas,
das instituições e dos demais atores locais, além de acompanharem mais de perto a
implementação, ou não, das recomendações feitas pelos órgãos fiscalizadores.
169. O encontro contou com um número significativo de participantes e foi
realizado na Catedral Metropolitana; dele participaram: a equipe da Missão conjunta,
representantes da sociedade civil e muitos familiares de pessoas presas em diversas
unidades prisionais do estado do RN. Após o MNPCT apresentar as principais
recomendações emitidas no relatório de 2017, no que se referia especificamente às
Penitenciárias de Alcaçuz e Rogério Coutinho Madruga, foi pedido aos presentes que
apontassem quais haviam sido atendidas, a partir da vivência durante as visitas sociais e
dos relatos de seus parentes.
170. Destaca-se a grande participação de familiares mulheres, em sua maioria negras.
Todas muito dispostas a esclarecer as condições em que vivem seus familiares privados
de liberdade. Dentre as preocupações apresentadas, destaca-se: a) as condições de
trabalho irregulares, sem direito a remição de pena; b) a revista vexatória nos familiares
e nas pessoas presas; c) a prática de maus tratos, tratamentos humilhantes, vexatórios
e de procedimentos que apresentam fortes indícios de práticas de tortura.

171.

Reunião com o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT/RN)

172. Esta reunião também se deu na Catedral Metropolitana e estiveram presentes
a equipe da Missão conjunta e vários membros do CEPCT/RN.46 Os principais tópicos
discutidos foram: o funcionamento do Comitê estadual no ano de 2017, o Projeto de
Lei que propõe a criação do Mecanismo Estadual e alteração da constituição jurídica do
Comitê estadual.
173.

Reunião com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC)

174. Foi também realizado um encontro na sede da Secretaria de Justiça e Cidadania
do Estado do Rio Grande do Norte (SEJUC). Estiverem presentes, o Secretário Sr. Luís
Mauro Albuquerque Araújo47, vários membros de sua equipe e a equipe da Missão
conjunta, esta última apresentou a Missão e iniciou o diálogo estratégico sobre como as
recomendações do MNPCT estavam sendo tratadas pela Secretaria.

176. Reunião com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(SESED)
177. A SESED se fez representar pela Secretária, Sra. Sheila Maria Freitas de Souza48, e
pelo Sr. Marcos Vinicius dos Santos, Delegado da Delegacia Especializada de Homicídios
e Presidente da Comissão formada por quatro Delegados, criada para acompanhar o
inquérito aberto para investigar as mortes em Alcaçuz, em 2017 e a equipe da Missão
conjunta.
178. Os membros do MNPCT e do CNPCT apresentaram a Missão conjunta e
travaram diálogo sobre como as recomendações do MNPCT estavam sendo tratadas
por esta Secretaria. Os principais tópicos discutidos foram: a) o Inquérito Policial nº
027.01/2017-DHPP/Especial, referente ao massacre de Alcaçuz; b) a situação do ITEP;
c) a criação de um protocolo para entrada das forças especiais nos presídios. Sobre este
último tópico a Secretária se comprometeu em propor a construção de um protocolo
em conjunto com o Secretário de Justiça e Cidadania.

46 Sra. Maria Goretti de Menezes Sousa (Membra do CEPCT Representando a Secretaria de
Estado da Saúde Pública); Sr. Geraldo Soares Wanderley (Membro do CEPCT representando a
Pastoral Carcerária); Sra. Guiomar Veras de Oliveira (Membra do CEPCT representando a Pastoral Carcerária); Sr. Thales Egidio Macedo Dantas (Membro do CEPCT representando Conselho
Estadual dos Direitos Humanos e Cidadania); Sr. Jorge Falcão (Membro do CEPCT representando
a Reitoria Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN). A presidenta do Comitê, Sra.
Adna Lígia Dias de Sousa Martins, que é servidora da SEJUS e está lotada na Coordenadoria de
Direitos Humanos e Defesa das Minorias da referida Secretaria (Codem/SEJUC), também esteve
na reunião.
47 Integrou a Diretoria de Operações Especiais (DPOE/DF), o Secretário da SEJUC, Luis Mauro
Albuquerque Araújo, da Polícia Civil, foi nomeado pelo governador do RN, em 06 de março de
2017. Ressalta-se que, logo após o massacre ele foi convidado para coordenar a Força Tarefa de
Intervenção Penitenciária (FTIP) em Alcaçuz.
48 Ressalta-se que a Secretária Sheila Maria Freitas de Souza foi empossada em 19/04/2017
e, na época do massacre, ela atuava como delegada e comandava operações pela Polícia Civil.
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175. No encontro, vários assuntos foram abordados, dentre eles foram enfatizados:
a) os canais de denúncia para as situações de violência; b) os procedimentos de
apuração de faltas disciplinares cometidas pelas pessoas presas; c) o atendimento à
saúde no sistema penitenciário por meio da adesão a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); d)
o contrato com a empresa que fornece a alimentação para o sistema penitenciário;
e) o acesso dos presos às atividades laborais; a utilização dos recursos originários do
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN); f) a prática da revista vexatória; a reforma
das Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM; g) Plano de Gestão de Vagas para o Sistema
Penitenciário.
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179.

Reunião com o Ministério Público Federal (7ª Câmara)

180. A equipe da Missão conjunta participou da reunião institucional estratégica
com o Procurador representante da 7ª Câmara o Dr. Fernando Rocha. Neste diálogo,
foi apresentada a Missão e a importância da atuação do MPF para auxiliar na busca de
informações sobre a situação dos presos que não foram encontrados após o massacre
de Alcaçuz. O Procurador, de pronto, se colocou à disposição para auxiliar na obtenção
de informações.
181.

MNPCT
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Reunião com a Defensoria Pública Geral do Estado

182. A reunião foi realizada na sede da Defensoria Pública Estadual e estiverem
presentes o Defensor-Geral Dr. Marcus Alves, o Defensor Dr. Serjano Marcos Torquato
(Vara Única da Comarca de Nísia Floresta), o Defensor Dr. Rodrigo Gomes (Núcleo
Prisão Provisória) e a equipe da Missão conjunta. Esta última apresentou o propósito
da Missão e iniciou o diálogo sobre as recomendações emitidas pelo MNPCT e a
forma como estavam sendo tratadas pelo órgão. A pauta seguiu com a discussão dos
seguintes assuntos: a) indenizações e medidas de reparações aos familiares das pessoas
mortas no massacre em 2017; b) entrada da Defensoria em Alcaçuz; c) audiências por
videoconferência; d) participação da Defensoria nos procedimentos disciplinares; e) o
Plano de Gestão de Vagas; f) o fechamento dos Centros de Detenção Provisória (CDP’s) e
a centralização dos presos provisórios em Alcaçuz; g) Ações Civis Públicas movidas pela
Defensoria; h) revista vexatória; i) concurso para defensores; j) dotação orçamentária
para Defensoria e a reavaliação célere de todos os processos indicados pelo programa
Defensoria Sem Fronteiras, em decorrência de mutirão realizado em março de 2017; l)
a situação de presos que estão sem atendimento jurídico. Em relação a todos os pontos
citados, os defensores comprometeram-se a tomar as providências que lhes cabiam
para que os problemas apontados fossem sanados.
183.

Reunião com o Instituto Técnico Científico de Perícia do Estado (ITEP)

184. O encontro se deu na sede do Instituto Técnico Científico de Perícia do Estado e
estiverem presentes o Diretor Geral Dr. Marcos José Brandão Guimarães, seu Chefe de
Gabinete, Sr. Tadeu e a equipe da Missão conjunta que apresentou a Missão e passou ao
diálogo sobre como as recomendações do MNPCT estavam sendo tratadas pelo Órgão.
185.
Durante o diálogo foram abordados vários pontos: a) vistoria de todas as fossas
da Penitenciária de Alcaçuz; b) notícias sobre a identificação de todos os corpos que
foram encontrados na Penitenciária de Alcaçuz; c) situação da realização dos exames de
DNA que foram feitos em uma parceria com o IML da Bahia; d) condições de realização
dos laudos de cessação de periculosidade e de sanidade mental; e) estado das câmaras
frias e outros aspectos de estrutura física; f) convênio com outros órgãos para melhoria da
infraestrutura; g) quesitos de tortura específicos nos formulários do ITEP; h) autonomia
do ITEP; concurso público; h) a padronização do Procedimento Operacional Padrão.
186. Por último, a equipe também percorreu as instalações do prédio e vistoriou a
reforma que foi realizada no ano de 2017.
187. Foram assumidos alguns compromissos por parte do ITEP nessa reunião que
serão detalhados no item 4.4.7 Perícia.
188.

Reunião com o Ministério Público do Estado

189. A reunião ocorreu na sede do MPE e dela participaram o Procurador Geral
de Justiça, Dr. Eudo Rodrigues Leite, o Promotor Dr. Emanuel Dhayan de Almeida, a
Promotora Dra. Danielli Christine de Oliveira Gomes (Nísia Floresta) e a equipe da Missão
conjunta. Dentre os assuntos discutidos, destaca-se: a) desaparecimento forçado; b)
inquérito sobre o massacre de Alcaçuz; c) investigação do contrato de alimentação das
unidades prisionais; d) o monitoramento das recomendações presentes no Relatório de
2017 do MNPCT.
190. Observa-se que, no dia 05 de fevereiro de 2018, o MPE, atendendo a
solicitação feita pela equipe da Missão, enviou o Ofício nº 152/2018-GAECO/MPRN com
informações constantes no banco de dados do GAECO-RN sobre os presos nominados

no Diagnóstico sobre o Sistema de Justiça Criminal e Sistema Prisional (Nísia-FlorestaRN), como “não localizados”. Posteriormente, em 05 de março de 2018, o Ministério
Público enviou o Ofício nº 048/2018-CAOPR-Crim, atendendo ao pedido do MNCPT por
mais informações. O material enviado foi o mesmo- salvo algumas atualizações- que
o remetido ao Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio
do Ofício n° 642/2017- Chefia de Gabinete-PGJ, em 13 de dezembro de 2017, após
solicitação feita pela Ouvidoria, por meio do Ofício nº 1068/2017/OUV-SDH/GM-SDH/
SDH-MJ, de informações sobre o monitoramento das Recomendações do Relatório do
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O teor desses documentos
será devidamente comentado no item 4.4.5 Mortes, Massacres e Desaparecimento”.
4.3

Breve descrição da visita ao Complexo Penitenciário de Alcaçuz

Foto 5: Complexo de Alcaçuz – Nísia Floresta, RN49

192.

Visita à Penitenciária de Alcaçuz

193. No dia 29 de janeiro de 2018, a equipe da missão conjunta se dirigiu a Alcaçuz,
no município de Nísia Floresta, situado a 42,6 Km de Natal. Ao chegar à Penitenciária, a
equipe foi recebida pelo Secretário da SEJUC, que acompanhou de perto a visita a esta
unidade prisional. O Diretor da mesma, Sr. Ivo Freire dos Santos Rocha não se encontrava
no local, tendo chegado somente ao final da visita.
194. Ressalta-se ainda que, para essa visita, o MNPCT utilizou-se de prerrogativa legal,
sustentada no art.9º § 2º50 da Lei Federal 12.847/2013, para convidar uma especialista
na área prisional para compor a equipe, Professora Dra. Juliana Melo, da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, que esteve presente na visita às duas penitenciárias.
195. Logo da chegada da equipe à unidade se estabeleceu diálogo com o Secretário
no qual a equipe apresentou sua metodologia de visita, explicou a especificidade desta
Missão Nacional nos estados que vivenciaram massacres no sistema prisional no ano
anterior e procedeu a visita conforme os protocolos estabelecidos por este órgão.
49 Fonte: Google Imagens.
50 § 2o “Nas visitas previstas no inciso I do caput, o MNPCT poderá ser representado por todos
os seus membros ou por grupos menores e poderá convidar representantes de entidades da
sociedade civil, peritos e especialistas com atuação em áreas afins”.
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191. As observações e as análises mais específicas sobre as recomendações emitidas
pelo MNPCT e pela DSF, em 2017, estarão distribuídas por eixos temáticos no item:
“Avaliação de cumprimento de recomendações e medidas acordadas”. Contudo, neste
tópico são apresentadas informações mais gerais sobre as unidades visitadas.

196. Após o diálogo inicial, o grupo percorreu a área externa e interna de Alcaçuz,
tendo sido realizado registro fotográfico.
197. A Penitenciária de Alcaçuz é composta pelos Pavilhões 1, 2, 3, 4, o Setor
Médico, a Administração e outros prédios como, por exemplo, a antiga Fábrica de bolas,
o refeitório e a Escola.
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198. A equipe vistoriou o Pavilhão 4 e outras dependências como, por exemplo,
a escola e o refeitório, nenhum deles havia sido reformado até aquele momento. Foi
visitado também o Pavilhão 2, que foi reformado, no entanto não haviam pessoas
presas nele, apenas colchões ainda ensacados. Foi alegado pela gestão prisional que a
inauguração ocorreria depois que acabasse o treinamento dos agentes penitenciários
aprovados no último concurso.
199. A equipe visitou ainda os únicos dois pavilhões que estavam em funcionamento,
o Pavilhão 1 e o Pavilhão 3. Segundo informações oficiais, o primeiro era destinado
aos presos provisórios se sentenciados por crimes sexuais e o segundo aos presos
sentenciados de um modo geral. No entanto, em ambos os Pavilhões de Alcaçuz foi
observado que a separação entre presos provisórios e sentenciados nem sempre
respeitava as recomendações da LEP. A equipe identificou esse problema e recebeu
explicações que se fundamentavam no argumento de manutenção da ordem e da
segurança da unidade.
200. A equipe da missão conjunta presenciou diversos procedimentos realizados
com as pessoas presas, que chamaram à atenção em função do excessivo rigor e da
forma sistemática e generalizada com que estavam sendo aplicados. Em todas as
celas os presos estavam lado a lado, sem camisa, sentados no chão, de costas para o
corredor, as mãos entrelaçados atrás de suas cabeças, com os joelhos dobrados e as
cabeças baixas. As etapas do deste procedimento eram comandados pelo Secretário da
SEJUC, por agentes do estado do RN ou ainda por algum dos agentes penitenciários de
fora do estado do RN vestidos com fardas que carregavam insígnias da Força Tarefa de
Intervenção Penitenciária (FTIP) ou da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais
(DPOE).51 A justificativa que foi dada pela direção e, também pelo Secretário da SEJUC,
foi a de que estes agentes estariam lá apenas para dar treinamento aos novos agentes
estaduais que estavam em processo formativo no momento da visita conjunta.
201. Foram vistoriadas também as celas chamadas de “triagem” ou “seguro”, em
ambas as Penitenciárias.
202. Segundo a listagem fornecida pela direção no dia da visita conjunta, o Pavilhão 1
da Penitenciária de Alcaçuz continha 660 pessoas presas. A Ala A, com 6 celas, continha
286 pessoas presas. A distribuição destas pessoas variava de 4 a 71 por cela. Na Ala B,
com 8 celas, os 241 presos eram distribuídos com uma variação que ia de 11 a 48 presos
por cela. A Ala C não consta na listagem fornecida. A Ala D, com 8 celas, não mostra na
listagem as celas 5 e 6. Esta última Ala continha 133 presos e cada cela comportava de 2
a 42 presos. Foi percebida, desta maneira, a desproporcionalidade na distribuição de
pessoas por cela, sendo que algumas delas permaneciam evidentemente em situação
de superlotação.
203. De acordo com a listagem fornecida pela direção, no momento da visita
conjunta, o Pavilhão 3 estava dividido em duas alas, a Ala A e a Ala B, cada qual com 24
celas. A Ala A comportava 225 pessoas e a Ala B continha 253 pessoas, totalizando 478
pessoas presas. A lotação das celas das duas Alas variava entre 7 e 11 presos.
204. O total de pessoas presas nos dois Pavilhões (1 e 3) em funcionamento
na Penitenciária de Alcaçuz, no momento da visita era, portanto, de 1.138 pessoas
presas. Apesar de alguns presos estarem nos pátios de banho de sol, no momento da
visita, ainda assim foi possível verificar que todas as celas estavam superlotadas. Vale
51 A DPOE, criada em março de 2000, com o objetivo de centralizar as escoltas de todo o
Sistema Penitenciário, é uma diretoria da Subsecretária do Sistema Penitenciários do Distrito
Federal (SESIPE), subordinada à Secretária de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP).

lembrar que quando o Mecanismo Nacional visitou Alcaçuz em 2017, havia 836 presos
distribuídos em 4 pavilhões.
205. Ao longo da visita a ambos os Pavilhões alguns agentes e pessoas presas
conversaram voluntariamente com a equipe da Missão. Duas duplas formadas por
membros da equipe conjunta se reuniram reservadamente com pessoas presas,
enquanto a terceira dupla ouviu agentes penitenciários, membros da equipe de saúde
e o diretor.
206. A equipe também visitou a parte administrativa onde ficava o setor de farmácia,
o atendimento médico, dentário e psicossocial, momento no qual dialogou com dois
profissionais da equipe de saúde.

208. A despeito de ter sido parcialmente reformada, com foco na melhoria das
celas e pavilhões, a Penitenciária de Alcaçuz e de o estado ter retomado o controle da
unidade e a função de custódia das pessoas presas, a forma como esta custódia vem
sendo realizada merece ser observada em função do excessivo rigor dos procedimentos
institucionais disciplinares e não regulamentados, conforme será comentado de forma
mais profunda posteriormente.
209. A equipe ainda observou que a unidade, de um modo geral, estava limpa, se
comparada à visita realizada em 2017 logo após o massacre. A equipe da Missão recebeu
informações de que são os próprios presos que fazem a higiene das celas. As celas de
seguro, onde havia muitos presos num espaço muito pequeno, eram as que estavam em
piores condições de higiene. Provavelmente, a aparente limpeza da unidade também é
resultado de toda a estrutura ter sido reformada e pintada recentemente. No entanto,
não foi identificada a construção de espaços de convivência comunitária, além da quadra
de banho de sol, lugar que os presos não frequentam diariamente. Não reconstruíram a
escola que havia no local anteriormente, nem o refeitório.
210.

Visita à Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga

211. A equipe chegou à PERCM na parte da tarde, se apresentou ao diretor, Sr. Jucélio
Barbosa da Silva, que também é vice-diretor de Alcaçuz52, explicou a metodologia da
visita e iniciou a visita. A Unidade tem apenas 1 único pavilhão, o Pavilhão 1, dividido
em 4 Alas (A, B, C, D). De acordo com a listagem fornecida pela direção, no dia da visita
conjunta a PERCM abrigava 1.082 pessoas. Todas as celas estavam superlotadas. Quando
o MNPCT visitou a PERCM, em 2017, havia na unidade 466 pessoas presas.
212. Segundo informações da direção, a unidade recebe os apenados e presos
provisórios. Neste último caso, apenas se estiverem ligados a determinado grupo
criminal, com isso, duas das alas são destinadas aos presos identificados como ligados
a esse grupo. As outras duas alas são direcionadas a outros grupos prisionais rivais no
estado.
213. A visita a esta unidade foi acompanhada pelo seu diretor e, tal como na
Penitenciária de Alcaçuz, por alguns agentes penitenciários de fora do estado do RN,
com fardas que carregavam insígnias da FTIP ou do DPOE. Nesta unidade, também
52 Segundo o site da própria Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. Disponível em:
<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sejuc/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=89234&ACT=&PAG
E=0&PARM=&LBL=Unidades+Prisionais>. Acesso em 11 de set. de 2018.
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207. Importante frisar que, no momento da visita, muitos agentes circulavam pela
área externa e pelos corredores dos pavilhões ocupados. O número excessivo de
agentes se justificava, segundo a SEJUS e a direção da unidade, em função de Alcaçuz
ter sido escolhida como o lugar para ser realizado a parte prática do curso de formação
dos 571 agentes penitenciários que ingressaram pelo último certame, em 2017. Alcaçuz
se tornou uma espécie de centro de formação, onde os novos agentes fazem o seu de
estágio de vivência, com duração de dois meses, e realizam o treinamento com armas
em um estande de tiro construído pelos presos, conforme discutiremos mais adiante
neste mesmo relatório.

foram observados os procedimentos operacionais padrão, geralmente sob o comando
de um dos agentes que não eram do estado do RN e que conduziam a visita junto com
o diretor. Nesta unidade, as pessoas presas estavam, em sua maior parte, nas celas.
Apenas uma pequena parte dos presos estava circulando nos pátios de banho de sol.
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214. Ao longo da vistoria pelas dependências da unidade alguns agentes e pessoas
presas conversaram com a equipe reservadamente. Duas duplas dialogaram de forma
reservada com as pessoas presas, enquanto a terceira dupla ouviu o diretor. Ressalta-se
que a entrevista com o diretor foi interrompida e continuada na presença de um dos
agentes que não pertenciam ao quadro de servidores do estado do RN e que estava
na unidade para dar treinamento aos novos agentes penitenciários. Nenhum agente
penitenciário local foi entrevistado nesta unidade.
215. A sala onde se realizavam os atendimentos médicos e o local onde guardavam
os medicamentos também foram vistoriados pela equipe. No entanto, os profissionais
da equipe de saúde não se encontravam no local, porque, segundo a direção, só
trabalhavam na parte da manhã.
216. Apesar de a PERCM ter sido parcialmente reformada e de o estado ter assumido
seu controle e a função de custódia das pessoas presas, a forma como essa custódia está
sendo realizada, tal como ocorre em Alcaçuz, também se caracteriza por um excessivo
rigor dos procedimentos institucionais disciplinares não regulamentados, conforme
será comentado de forma mais profunda no tópico seguinte.
217.
Foi observado pela equipe que a unidade, de um modo geral, estava limpa, se
comparada à visita realizada em 2017 logo após o massacre. Na PERCM, também são
os próprios presos que fazem a higiene das celas. Provavelmente, a aparente limpeza
da unidade também é resultado de toda a estrutura ter sido reformada recentemente,
apesar de sua pintura já não estar em tão bom estado quanto à de Alcaçuz. Contudo,
também não foi identificada a construção de espaços de convivência comunitária, além
da quadra de banho de sol, que por si só promove segregação entre os presos, já que é
delimitada por linhas coloridas que estabelecem a separação entre celas. O banho de sol
também não é diário. Não há espaço direcionado às atividades educativas, nem refeitório.
4.4

Avaliação de cumprimento de recomendações e medidas acordadas

218. Desse modo, com base na pesquisa realizada previamente, nos documentos
alçados e estudados e nas reuniões realizadas, a equipe se dirigiu ao estado do RN
com o objetivo de monitorar as 73 recomendações que foram elencadas para
serem monitoradas. Observamos que este número não corresponde ao total de
recomendações emitidas pelo MNPCT e pela DSF, foram selecionadas pelo MNPCT e
pelo CNPCT apenas aquelas consideradas estratégicas para a prevenção e combate à
tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, assim como
para apontar progressos na superação da crise no sistema prisional do estado do RN que
se agravou após os eventos de janeiro de 2017.
219. No que tange à utilização de outros documentos e informações utilizados
para subsidiar as análises, além dos supracitados somam-se documentos, registros
fotográficos e informações recolhidas pela equipe durante a Missão e a documentação
enviada ao MNPCT, após a saída da equipe do estado do RN, tanto pelo poder
público local, como por parte das esferas federais, utilizando, como já mencionado, a
metodologia da triangulação de informações e dados.
220. As informações recolhidas durante toda a Missão foram sistematizadas por meio
do instrumental de monitoramento criado especificamente para essa Missão (Anexo 2),
com o fito de avaliar se as recomendações emitidas foram efetivamente implementadas.
221. Nas páginas que seguem será apresentado um diagnóstico atualizado da situação
em que se encontram as Penitenciárias de Alcaçuz e Rogério Coutinho Madruga e das
ações tomadas pelas autoridades, órgãos e instituições no sentido de tomar medidas de
reparação, de responsabilização e de não repetição desse tipo de situação.

4.4.1 Controle, fiscalização e contato com o mundo exterior
222. Neste macroeixo, estão agrupadas um total de 19 recomendações referentes a
4 eixos de análise: (i) Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT); (ii)
Controle Externo; (iii) Contanto com o Mundo Exterior e (iv) Recomendações referentes
ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN). Dentre as dezenove, cinco são da Defensoria
Sem Fronteiras (DSF), as demais são do MNPCT.
223. Das 19 recomendações deste macroeixo, nenhuma foi cumprida; 1 medida
importante foi iniciada; 1 foi considerada como medida paliativa e 17 recomendações
não foram implementadas ou não foi possível identificar qualquer ação para a sua
implementação, conforme demonstra o gráfico abaixo e as informações a seguir.
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Tabela 11 – Rio Grande do Norte: Controle, Fiscalização e Contato com o Mundo Exterior

SOMA

1

SNPCT

1

Medidas não
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informações
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Medidas
paliativas

1

1

FUNPEN

4.4.1.1

SOMA

19
1

CONTROLE EXTERNO
CONTATO MUNDO
EXTERIOR

17

CNPCT

Medidas
cumpridas

Medidas
importantes
iniciadas

10

10

6

7

1

1

Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT)

224. A primeira recomendação feita no Relatório de 2017 diz respeito à adesão ao
Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), delimitado pela Lei nº
12.847/2013. Destaca-se que o estado do Rio Grande do Norte criou, no âmbito da
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC), por meio do Decreto Estadual nº
21.639, de 22/04/2010, o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT/
RN). No ano de 2017 saiu a nomeação de seus representantes, publicada por meio
da Portaria nº 0421/2017/GS-SEJUC, de 22 de maio de 2017, data posterior à Missão
do MNPCT ao estado ocorrida imediatamente após o massacre em Alcaçuz. Neste
mesmo ano o CEPCT/RN aprovou o seu Regimento Interno (Portaria nº 0422/2017,
de 22/05/2017) e o publicou no Diário Oficial do Estado. Outra Portaria publicada no
D.O. foi a de nº 421/2017, de 22/05/2017, que oficializa a relação dos membros que
compõem o Comitê.
225. Na reunião que o MNPCT/CNPCT realizou com os membros do CEPCT/RN,
em 2018, a equipe recebeu informações de que já haviam sido realizadas, até àquela
data, cinco reuniões ordinárias e uma extraordinária, todas no ano de 2017. Além
disso mencionaram algumas instituições de privação de liberdade que têm visitado. A
presidenta do Comitê Estadual enviou ao MNPCT, por e-mail, no dia 17 de fevereiro
de 2018, a minuta do Projeto de Lei (PL) que institui o Sistema Estadual de Prevenção
e Combate à Tortura, dispõe sobre o Comitê, cria o Mecanismo Estadual, e dá outras
providências. O PL foi elaborado pelo CEPCT/RN e contou com o auxílio do MNPCT, tendo
sido encaminhado para o Secretário da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
(SEJUC). No entanto, até a data de publicação deste Relatório, o mesmo ainda não havia
apresentado ao Comitê Estadual seu parecer sobre o referido projeto, assim como o
PL ainda não havia sido encaminhado ao Governador do estado. O CEPCT/RN relatou
ainda ter enfrentado dificuldades para conseguir realizar agendamento de reunião com
o Secretário para tratar do assunto.

226. O CEPCT/RN comunicou também a criação de comissões específicas para
acompanhar as temáticas e unidades tratadas pelo MNPCT no relatório de Missão ao
RN, assim como para monitorar a execução das recomendações emitidas pelo MNPCT.
Por fim, os membros do Comitê Estadual informaram que estão acompanhando a
estruturação das ouvidorias para o sistema prisional e socioeducativo do estado.
227. Como o Mecanismo estadual não foi instituído por lei e a constituição jurídica
do Comitê não foi alterada, foi considerado que medidas importantes foram tomadas,
no entanto, a recomendação não foi atendida.
4.4.1.2
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Controle Externo

228. Neste eixo foram analisadas seis recomendações do MNPCT e quatro da DSF.
Elas tratam desde a criação de canais de denúncia como, por exemplo, as ouvidorias,
até a presença de instituições que têm prerrogativas legais para fiscalizar unidades de
privação de liberdade, de produzir relatórios e publicá-los. Além disso, recomenda-se
que a transferência de presos não seja realizada sem anuência do judiciário e que se
instaure procedimentos de investigação nos casos de denúncia de tortura.
229. A recomendação do MNPCT sobre a alteração organizacional da Ouvidoria
do sistema penitenciário foi discutida no diálogo estratégico com o Secretário da
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC). No que diz respeito aos canais
de denúncia para as situações de violência o MNPCT e o CNPCT foram comunicados que
a Ouvidoria do Sistema Penitenciário voltou a funcionar em 2018, sendo composta por
um ouvidor e um assistente que teriam acesso irrestrito às unidades e realizariam visitas
constantes, conforme previsto no Plano Diretor do Sistema Penitenciário do Rio Grande
do Norte (PLADISPEN/RN). Seu funcionamento se daria, segundo o Secretário, de forma
itinerante, com os ouvidores (as) indo a todas as unidades e aplicando questionários
nos presos. Porém, o MNPCT observou, por meio de informações trianguladas, que a
Ouvidoria não atua de forma sistemática nas Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM. Logo,
tal recomendação foi avaliada como “não cumprida” Nesse diálogo ainda foi apontado
ao Secretário a importância da existência de uma Ouvidoria autônoma e independente
que tenha estrutura e capacidade para atuar, receber e processar denúncias, conforme
orientação da Resolução nº 3/2014 do CNPCP.
230. No que diz respeito ao controle exercido pela Corregedoria de Justiça no
que tange à ocorrência de comunicação acerca de eventual crime de tortura ocorrido
dentro de unidades prisionais, a equipe da Missão conjunta foi informada que, em
dezembro de 2017, o órgão expediu o Ofício-Circular n° 127/2017-CCJ/RN59, dirigido
aos “Juízes (as) de Direito Criminais das Comarcas de Natal, Nísia Floresta, Parnamirim,
Caicó, Pau de Ferros e Mossoró”. O pedido foi justificado sob a alegação de que as
informações prestadas orientariam ações da própria Corregedoria perante o Grupo de
Monitoramento e Fiscalização (GMF), o MNPCT e o Ministério Público. Na reunião que
o MNPCT e o CNPCT realizaram com este órgão foi entregue a cópia do referido Ofício
e as respostas obtidas. Dentre estas, só uma registrava algum evento, trava-se de uma
denúncia recebida pelo Disque 100 que foi devidamente encaminhada para o Ministério
Público.
231. A Corregedoria afirmou que a falta de produção de provas é tida como um dos
maiores empecilhos para apurar a prática de tortura que, por sua vez, gera reflexos de
permissividade para essa conduta nos ambientes de privação de liberdade. Segundo o
corregedor, o problema se agrava quando os canais de denúncia, como a Ouvidoria e
a Defensoria, não são fortemente atuantes. Outro problema identificado, segundo ele,
é a ausência de um fluxo estabelecido em relação às denúncias de tortura, ficando os
juízes apenas com a prova testemunhal, que não costuma ser considerada confiável,
sobretudo quando a testemunha é própria a vítima.
232. Segundo levantamento feito pelo Disque 100, abrangendo todo o ano de
2017 e até o mês de abril de 2018, o município de Nísia Floresta (RN), onde estão
localizadas as duas unidades visitas pelo MNPCT e CNPCT, registrou no Sistema prisional
as seguintes denúncias:

Tabela 12 – Rio Grande do Norte: Denúncias Disque 100

234. No que tange à Recomendação para que a Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania (SEJUC) autorizasse a entrada de entidades estatais ou da sociedade
civil, que tenham por função a fiscalização do sistema penitenciário e a defesa de
direitos humanos, dentro de todos os estabelecimentos penais, permitindo a utilização
de instrumentos de registro audiovisual e fotográfico, de acordo com a Resolução nº
1/2013 do CNPCP, constatou-se, pela metodologia de triangulação de informações que,
até o mês de junho de 2018, nenhuma instituição da sociedade civil teve autorização
para ingressar no Complexo de Alcaçuz.
235. Em reunião bilateral foi dialogada a importância da presença sistemática
da Defensoria, sobretudo nessas duas unidades, tendo em vista que isso não está
ocorrendo, conforme este MNPCT pôde apurar. A presença da Defensoria Pública tem
se dado apenas por meio de audiências realizadas no Fórum por vídeo conferência,
sem contato pessoal algum com seus assistidos. Por último afirmaram que, se até aquele
momento não estavam indo até a unidade, era em função da falta de estrutura dos
presídios para recebê-los. O Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública informou
ainda que fez recomendações a SEJUC, utilizando o relatório emitido pelo MNPCT,
contudo a SEJUC não respondeu às demandas. Diante dessas questões, não foram
identificadas muitas ações coordenadas e efetivas de controle externo no estado.
4.4.1.3

Contato com o Mundo Exterior

236. No que diz respeito à visita social54, segundo relato de presos e familiares, a
visita não é feita em local, nem de maneira adequada. O MNPCT constatou na visita à
unidade que não há local para os visitantes sentarem, nem mesmo para se abrigarem
das intempéries do clima. Ainda foi relatado que as visitas são quinzenais para quem
tem filhos, para quem não tem, são mensais. Tal restrição configura uma clara injustiça
de acesso ao direito à visita, que somente pode ser restrito mediante justificativa
fundamentada e razoável da direção, nos termos do art.40,caput, incisos X e Parágrafo
único da Lei nº 7.210, de 1984. E, ainda, afronta a previsão do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que assegura a convivência da criança mediante visitas periódicas a pai e
mãe privados de liberdade, em seu art. 49, § 4º. Há a supervisão de pátios durante as
visitas semanais, assim como há relatos de que os familiares são destratados e os presos
são humilhados diante dos familiares pelos agentes. Segundo o diretor da PERCM a visita
social é feita de 15 em 15 dias. Em uma quinzena nas Alas A e C e na outra quinzena, as
Alas B e D. Essa recomendação foi avaliada como “medidas não cumpridas”

53 Relatório n° 02/2018/CGCMSP/DISPF/DEPEN.
54 Por visita social entende-se toda visita prevista na Lei de Execução Penal, art. 40, caput,
inciso X.
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233. Quanto à recomendação de que o Ministério da Justiça, por meio de órgão
disciplinar competente, instaurasse procedimento apuratório, investigasse e,
havendo violações comprovadas, responsabilizasse administrativamente os agentes
públicos que atuaram na Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) no que
tange à prática de tortura e maus tratos, bem como crimes contra a vida, após análise
do Relatório da atuação da FTIP no RN53, verificou-se que não há informações sobre a
instauração de procedimentos apuratórios.

237. Sobre o aspecto das demais relações com o mundo exterior, foi relatado
pelos presos que os mesmos não têm acesso à caneta e a papel, sendo impedidos,
por exemplo, de escreverem cartas. Considerando que a unidade não tem um serviço
de telefonia pública, nem equipe de serviço social que faça o contato com familiares
ou instituições públicas para encaminhamento de situações particulares, essa restrição
se mostra mais gravosa. As cartas seriam a única forma de as pessoas presas que não
têm visitas se comunicarem externamente, inclusive para fazer denúncias de violações
ou fazer solicitações processuais. Essa é uma prerrogativa das pessoas privadas de
liberdade reconhecidas nas Regras Nelson Mandela e na Lei de Execução Penal, sendo
de grande valor para o Estado Democrático de Direito, precaução para instalação de
situações de exceção e abuso estatal.
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238. Outra grave constatação foi que a revista vexatória nos familiares ainda
é realizada em todo o Sistema Penitenciário do RN nos dias de visita, tanto nas
unidades masculinas, quanto nas femininas, desrespeitando as diretrizes nacionais e
internacionais sobre o tema55. Tal revista é feita, inclusive, nas mulheres idosas, nas
grávidas e nas crianças de ambos os sexos. A equipe da Missão colheu relatos sobre
grávidas tendo que fazer agachamento e tendo que retirar suas roupas íntimas, além
do uso de espelhos. Assim como ouvimos narrativas de que as crianças estão tendo
que tirar suas roupas, num procedimento coordenado por agentes penitenciárias na
presença das mães, sendo que em um dos casos foi descrita a cena de uma criança do
sexo masculino tendo que afastar a pele da sua genitália para inspeção, a fim de verificar
se contava com a presença de materiais não autorizados no interior do prepúcio da
criança. Tal fato registrado pela equipe configura violação patente do Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei nº 8069/1990) e da Regra 60, Parágrafo 2, das Regras Nelson
Mandela, caracterizando-se por procedimento humilhante, vexatório e evidentemente
dispensável.
239. As direções das duas unidades admitiram que a revista vexatória é feita nos
familiares, e afirmaram que a prática deverá cessar com o recebimento e instalação dos
scanners corporais. Ao ser perguntado sobre as revistas vexatórias, o diretor da PERCM
informou que, em 10 meses na direção da unidade, somente um chip foi encontrado
nos procedimentos de revista, situação em que não foi necessário o uso da Revista
Vexatória para identificar o objeto. Ao ser questionado sobre a permanência da prática
de revista vexatória nos visitantes familiares de pessoas presas, o Secretário da SEJUC
informou, na reunião com a equipe da Missão, que o recurso para aquisição de scanners
corporais tem origem no FUNPEN, com a ajuda do fundo estadual e que está em fase
licitatória, com previsão de instalação em abril de 2018. O Secretário disse ainda que o
problema seria resolvido também se a visita fosse realizada nos parlatórios. Em face da
confirmação da permanência do procedimento de revista vexatória à época da visita,
a recomendação dirigida a direção das Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM, foi avaliada
como não cumprida.
240. Ao perguntarmos a agentes penitenciários e aos diretores sobre qual a
quantidade de objetos encontrados nas revistas aos familiares, a maior parte deles alegou
que a quantidade é irrisória, no entanto, acreditam que se não fizerem, possibilitarão
que os familiares não se sintam intimidados e passem a levar objetos nas visitas.
241. Duas das recomendações do MNPCT em 2017 foram direcionadas ao
Governador do Estado no sentido de proposição de projeto de lei, ou outro instrumento
normativo adequado, para abolir a revista vexatória de visitantes (adultos e crianças)
em todas as unidades de privação de liberdade do estado, particularmente proibindo o
desnudamento, agachamento, uso de espelhos e contrações musculares. No entanto,
não encontramos registro de nenhum Projeto de Lei estadual ou ato administrativo
propondo abolir tal procedimento. Esta medida é essencial para regular os abusos e
discricionariedade por parte de funcionários das unidades de privação de liberdade.

55 Resolução nº 5 de 2014 do CNPCP e as Regras Nelson Mandela.

242. Em 2016 houve ajuizamento de uma Ação Civil Pública por parte da Defensoria
Pública do Estado do RN, com o objetivo de proibir a realização de revista vexatória nos
estabelecimentos prisionais do estado. 56 A última movimentação do Processo foi no
dia (16/05/17), com os autos conclusos para julgamento, não existindo até o momento
de publicação deste relatório notícia sobre decisão de mérito. Diante da ausência de
projeto de lei, ato administrativo ou outros dispositivos normativos que proibisse a
revista vexatória em visitantes no estado à época da visita, as duas recomendações
referentes a esse tema foram avaliadas como não cumpridas.

244. Por tudo isso, o Mecanismo Nacional entende que a revista vexatória é uma
decisão administrativa abusiva, inócua para a finalidade pretendida e uma forma de
tratamento humilhante, assim recomenda veementemente a abolição da prática da
revista vexatória nos visitantes.
4.4.1.4 Fundo Penitenciário Nacional (Funpen)
245. De acordo com o Art. 9º, § 3º, da Lei 12.847/2013, a seleção de projetos que
utilizem recursos oriundos do FUNPEN deve levar em conta as recomendações formuladas
pelo Mecanismo Nacional. 58 Desse modo, a recomendação feita no Relatório da visita
ao RN, em 2017, está vinculada ao descontingenciamento do FUNPEN ocorrido no final
de 2016, viabilizado por meio de uma medida provisória. Nessa ocasião o Mecanismo
recomendou que a SEJUC reformulasse o termo de adesão firmado junto ao Ministério
da Justiça, que trazia o plano de aplicação das verbas oriundas do Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN), no valor de R$ 44.784.444,44, de modo a suprimir expressamente
a previsão de aquisição de armamentos letais e menos letais, a construção de um grande
estabelecimento penal de 603 vagas, e sugeriu que os recursos fossem destinados
prioritariamente a: políticas de alternativas penais, como criação de centrais integradas
de alternativas penais e centrais de monitoramento eletrônico, bem como o seu
adequado aparelhamento e a implementação das recomendações emitidas no presente
relatório. Todavia, não foram constatadas medidas no sentido da recomendação feita.

56 Ação Civil Pública nº 0833055-50.2016.8.20.5001. Autor: DEF do RN / Órgão Julgador: 4ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Data de Ajuizamento: 27/07/2016.
57 O Parecer da Comissão mista instituída para analisar e apresentar proposta quanto à Revista
nos estabelecimentos penais no Brasil, foi aprovado em 2012. A Comissão que o realizou foi
instituída pela Portaria CNPCP nº 4, de 1º de março de 2012 (DOU de 5/3/12, Edição nº 44,
Seção 2).
58 Para uma análise mais aprofundada acerca do FUNPEN, o MNPCT elaborou relatório temático sobre esse Fundo Nacional. Documento disponível em: <http://www.mdh.gov.br/sobre/
participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/
funpen-e-prevencao-a-tortura-as-ameacas-e-potenciais-de-um-fundo-bilionario-para-a-prevencao-a-tortura-no-brasil/> . Acesso realizado em 12 de março de 2018.
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243. Já em 2012, um parecer conjunto do Ministério da Justiça e do CNPCP57 dizia
que “a prática da revista íntima em visitantes, nos estabelecimentos penais, tem sido
utilizada à exaustão, à míngua de legislação federal ou mesmo estadual que proíba tal
conduta desumana e degradante”, tendo se demonstrado ineficiente para o controle
dos itens proibidos, inclusive pelas outras formas do seu ingresso. Seis anos após o
parecer, este Mecanismo ainda constata em suas visitas a persistência dessa prática.
Além dos meios tecnológicos que podem contribuir para o controle da entrada de
objetos proibidos nas instituições de privação de liberdade, a adoção de procedimentos
de revista interna e soluções espaciais podem eliminar a humilhação aos visitantes das
inspeções com desnudamento e outros rituais corporais. A extinção da revista vexatória
não pode estar vinculada à existência de scanner corporais, tanto porque não apenas
pelo corpo dos visitantes entram objetos não permitidos, quanto porque equipamentos
mais baratos como portais, esteiras para objetos e raquetes eliminam a possibilidade de
entrada de itens metálicos.

246. Em relação ao ano de 2018, o Secretário da SEJUS forneceu à equipe da Missão
conjunta uma cópia do Plano de Trabalho no qual solicita os recursos ao FUNPEN e
destacou que, solicitou R$ 79.998.320,00, e que recebeu R$ 17 milhões. Chama atenção
o fato de que na especificação das despesas, não exista nenhum item referente à
educação e à profissionalização das pessoas presas. Em relação à monitoração eletrônica,
dos R$ 79.998.320,00, apenas R$ 3.500.000,00 milhões seriam direcionados para essa
medida. Para aquisição de armamentos letais e não-letais somam-se R$ 4.500.000,00. O
maior valor é referente a custos com alimentação, R$ 42 milhões. Disse ainda que deste
recurso, R$ 7 milhões seriam direcionados para a reforma de Alcaçuz.
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247. O MNPCT solicitou ao DEPEN, por meio do Ofício nº 37/2018/SEI/MNPCT/SNC/
MDH informações atualizadas sobre o Sistema Prisional do estado do Rio Grande do
Norte, dentre elas foram pedidas informações sobre o repasse do FUNPEN. A resposta
veio por meio do Ofício nº 101/2018/GABDEPEN/DEPEN-MJ e, no que tange ao tema
dos fundos, dizia que no ano de 2017 foi repassado o valor de R$ 12.840.000,00
(Doze milhões oitocentos e quarenta mil reais) ao estado do RN. Adicionalmente o
documento ressalta que o estado apresentou um plano de aplicação desse recurso que
previa adquirir os seguintes itens: equipamentos para segurança eletrônica, bodyscan,
armamentos/munições e coletes. A diferença entre os valores solicitados pelos estados
e o que de fato foi repassado foi tratada pelo Relatório do MNPCT sobre o FUNPEN59,
ela reflete um processo pouco qualificado de pactuação de linhas de financiamento,
diagnóstico e planejamento local, bem como procedimentos e critérios transparentes
nas etapas de repasse de recursos e monitoramento da política. Independe disso, é
razoável supor que os estados têm mais demandas do que o FUNPEN possa suprir e que
não será possível atender todos os pedidos, em especial quando a unidade da federação
delega à União o custeio de despesas que são de sua competência. De qualquer forma,
isso reforça a relevância dos critérios e procedimentos para a boa aplicação do recurso
público.
248. Para além do recurso repassado via FUNPEN, o DEPEN declarou, no documento
supramencionado que, em 03 de abril de 2017, doou para o estado do RN seis veículos
do tipo furgão cela que juntos contabilizavam um total de R$ 1.070.322,00 (um milhão,
setenta mil trezentos e vinte e dois reais). E ainda que, em 2018, havia previsão para
que o estado do RN recebesse em doação três caminhões 4x4 cela para transporte
de presos, num total de R$ 884.214,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil duzentos e
quatorze reais). Nesse sentido, verifica-se que o estado do Rio Grande do Norte recebeu
mais recursos do que o valor na modalidade de fundo a fundo, restam identificadas as
doações para além dos valores de convênios que são anteriores ao ano de 2016, mas
ainda estão em fase de execução.

4.4.2 Aspectos Institucionais
249. Este macroeixo agrupa um 21 recomendações referente a 4 eixos de análise:
(i) Aspectos Institucionais; (ii) Intersetorialidade; (iii) Saúde, Educação, Trabalho,
Individualização; (iv) Pessoal. Das 20 recomendações, 15 são do MNPCT e 5 são da DSF.
250. Após análise realizada pela equipe de Missão, concluiu-se que das 21
recomendações deste macroeixo, 13 medidas não foram cumpridas ou não foram
observadas medidas que sugerissem seu cumprimento; nenhuma medida importante
foi iniciada; 7 medidas paliativas foram tomadas e somente 1 recomendação foi
cumprida, conforme demonstram o gráfico e as análises abaixo.

59 Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/relatorios-1/Funpen.pdf>. Acesso
em de 18 out. de 2018.

Tabela 13 – Rio Grande do Norte: Aspectos Institucionais
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4.4.2.1

1

Aspectos Institucionais

251. No que diz respeito ao controle sobre quem está preso nas unidades, o diretor
da PERCM e o Secretário da SEJUC informaram que utilizam o SIAPEN WEB desde julho
de 2017, quando uma equipe do GDF foi instalá-lo e treinar servidores.
252. Na reunião com o Tribunal de Justiça, Dr. Fábio Ataíde informou também
que o Banco Nacional de Mandados de Prisão foi substituído pelo Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0), delimitado por uma portaria interinstitucional
do dia 29 de janeiro de 2018. O novo Banco Nacional cadastrará os mandatos cumpridos,
não cumpridos e os alvarás de soltura. O antigo só registrava os não cumpridos. Agora,
quando o preso entra na audiência, ele recebe um registro identificador que dura
por toda a sua vida. Está sendo implantado em algumas Varas e esse processo de
implantação se encerra até maio de 2018. Numa fase posterior, vão ser identificados
por biometria. Uma lei de 2013 já falava nisso, também a Resolução n° 214 do CNJ.
Em Alcaçuz e Caicó, o estado já começou a fazer a biometria. E estão solicitando que a
biometria seja instalada na audiência de custódia também.
253. Quanto ao banho de sol diário, recomendado pelo MNPCT e pela DSF, segundo
a administração carcerária, ele é feito em dias alternados. De acordo com outros relatos,
ele é semanal. Observou-se que os presos estavam de um modo geral, pálidos. Este
fato deixa dúvidas acerca do banho de sol constante. Já na PERCM a direção garantiu
que o banho de sol foi restabelecido em dias alternados. No dia da visita conjunta foi
possível visualizar vários dos pequenos pátios ocupados. No entanto, de um modo geral,
assim como em Alcaçuz, os presos também estavam pálidos, deixando dúvidas de que
realmente tomam banho de sol com frequência. Diante do observado, considerou-se
que medidas paliativas foram tomadas.
254. Sobre a existência de um Plano de Gestão de Vagas, recomendado pelo
MNPCT em 2017, os representantes da Corregedoria Geral de Justiça alegaram que
não foram oficiados a respeito de quantas vagas passou a existir em Alcaçuz após a
reforma. Eles informaram que têm 402 camas no Rogério Coutinho Madruga e que hoje
lá tem 1.082 presos. Observamos que na contagem feita pelo MNPCT/CNPCT, naquele
mesmo período, havia 1.138 presos em Alcaçuz. Ainda relacionado ao Plano de Vagas, o
Secretário da SEJUS entregou a equipe o Plano Diretor do Sistema Penitenciário do Rio
Grande do Norte (PLADISPEN/RN), lançado em 2017.60 O documento se configura como
um importante planejamento de cinco anos do sistema penitenciário do Rio Grande do
Norte, organizado em quatro eixos alinhados às políticas nacionais. Há nele a projeção
de obras a serem construídas ou reformas em unidades existentes, no entanto não
60 O Plano foi oficialmente aprovado pelo Decreto n° 27.181, de 31/07/2017, que também
instituiu o Comitê Gestor do Plano Diretor do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte
(COGEDEPAN).
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consta a composição do perfil dos presos por estabelecimento e como será a alocação
dessas pessoas até o redimensionamento das vagas, o que seria também esperado em
um Plano Intersetorial de Gestão de Vagas para o Sistema Penitenciário.
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255. O Ministério Público, por sua vez, alegou que atendeu umas das recomendação
do Relatório de 2017 do MNPCT, aquela que sugere a construção de um Plano Estadual
de Vagas para o Sistema Penitenciário, ao ajuizar com o Ministério Público Federal a
Ação Civil Pública n° 0804264-12.2016.4.05.840061, que visava à reestruturação do
Sistema Penitenciário do RN. Mas, como dito anteriormente, tal documento, embora
essencial instrumento para o planejamento estratégico da política penal no estado, não
se propõe a detalhar a situação de cada estabelecimento existente, o perfil dos presos
e critérios de alocação e remanejamento.
256. Outra informação sobre a questão das vagas foi da pelo Secretário da SEJUC,
ao relatar que após parte das reformas tanto de Alcaçuz, quanto da Rogério Madruga
Coutinho ter sido finalizada, iniciou o fechamento de diversos Centros de Detenção
Provisória (CDP), pois eram estruturas antigas e inadequadas para que funcionassem
como locais de privação de liberdade. Com isso, conclui-se que, apesar de não haver
tido um aumento no número de vagas em nenhuma das duas Penitenciárias de Nísia
Floresta, passou-se a transferi-los dessas CDP’s para essas duas Penitenciárias sob a
argumentação de que lá o Estado teria o controle através de um regime de comando
baseado em normas de disciplina. Porém, essas normas não foram apresentadas ao
MNPCT, embora a equipe tenha informado ao Secretário a importância das mesmas
serem criadas e publicizadas. O Secretário comunicou ainda que as CDP’s da Candelária
e da Ribeira ainda estariam recebendo presos antes da Audiência de Custódia e que,
após as audiências, as pessoas presas são transferidas para Alcaçuz.
257. A Defensoria Pública, na reunião com a equipe da Missão conjunta demonstrou
preocupação com a interdição dos CDP’s de Natal. Apesar de considerarem a situação
dessas unidades “deploráveis”, os defensores registram o desconhecimento da situação
das unidades para onde são enviadas as pessoas após a interdição. O coordenador do
núcleo de presos provisórios de Natal, que também gerencia as audiências de custódia,
informou que, no momento da visita conjunta, ainda funcionavam duas CDP’s (Raimundo
Nonato e Candelária).
258. Em 2017 houve ajuizamento de uma Ação Civil Pública, por parte da Defensoria
Pública do Estado, sobre a falta de estrutura do sistema prisional62.
259. De toda forma, registre-se que se reconhece que o Plano Diretor do Sistema
Penitenciário do Rio Grande do Norte, instituído em maio de 2017, apresenta propostas
positivas para a concepção de cidadania e segurança, abarcando de forma integrada,
em seus três eixos, o Sistema de Justiça, a Modernização da Gestão e a Reintegração
Social. No entanto, não houve notícias de que o COGEDEPAN estivesse se reunindo,
conforme definido no decreto, para monitorar os resultados das metas definidas no
Plano Diretor ou que tenha sido montando o banco de dados com uso da ferramenta
TRELLO, estipulado também no plano. Diante do exposto, a recomendação do MNPCT
foi considerada não cumprida.
4.4.2.2

Intersetorialidade

260. No Relatório de 2017 o MNPCT recomendou que o Governador e a SEJUC
monitorassem as recomendações emitidas pelo Mecanismo Nacional e informasse ao
mesmo sobre as medidas adotadas dentro de seis meses. Essa ação não foi realizada. A
outra recomendação apontada no Relatório de 2017 do Mecanismo foi que a SEJUC criasse
uma equipe especializada em intermediação de situações-limite em estabelecimentos
penais sob sua administração, de modo que pudesse desenvolver prontamente medidas
de diálogo e negociação a fim de solucionar conflitos sem necessidade de intervenção
61 Disponível em: <https://pje.jfrn.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>. Acesso em 18
de out. de 2018.
62 Número: 0849066-23.2017.8.20.5001 de 23/10/2017.

de forças policiais externas. Embora tenha sido informado que atualmente os agentes
penitenciários têm a capacidade de exercer a uma intervenção penitenciária, não ficou
evidenciado a formação e competência desses nas medidas de diálogo e negociação
para gerenciar conflitos.
4.4.2.3 Saúde, Educação, Trabalho e Individualização

262. Em consulta, ao site do e-Gestor65, site do Ministério da Saúde que possui
relatórios públicos dos Sistemas de Informação da Atenção Básica, verificou-se que a
as duas equipes de saúde do sistema prisional habilitadas pela a Portaria nº 287 de
01 de janeiro de 2017 tiveram os recursos suspensos ao longo do ano de 2017 devido
à inconsistências de informações, desde dezembro de 2017 a Equipe de Atenção Básica
Prisional tipo III (EABP3) teve seu recurso regularizado e em fevereiro a equipe Atenção
Básica Prisional tipo II com Saúde Mental (EABP2SM).
263. Ambas equipes encontram-se cadastradas na UBS Hortigranjeira (CNES
2374714), em consulta ao site do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
(CNES)66 , verificou-se que as duas equipes habilitadas estão destinadas para Alcaçuz,
sendo a EABP3 - EQ ATENCAO BASICA PRISIONAL TIPO III, constituída pelos seguintes
profissionais: 1 assistente social; 1 farmacêutico; 1 técnico de enfermagem; 1 auxiliar
em saúde bucal; 3 enfermeiros; 2 médicos clínicos; 1 psicólogo e 1 cirurgião dentista,
todos com carga horária de 30 horas semanais. E a EABP2SM - EQ ATENCAO BASICA
PRISIONAL TIPO II C SAUDE MENTAL, sendo composta da seguinte equipe: 1 nutricionista,
1 cirurgião dentista, 1 auxiliar em saúde bucal, 1 psicólogos clínicos, 1 assistente social,
2 médicos clínicos, 4 enfermeiras e 1 técnica de enfermagem, todos com carga horária
de 20 horas, com exceção de 1 enfermeira com carga de 30 horas. Entretanto, não foi
isso o que se verificou no momento da visita conjunta, momento em que foi relatado a
existência de apenas 10 profissionais, que atuavam em uma carga horária de 30 h e que
se distribuíam e/ou se dividiam entre as penitenciárias Alcaçuz e PERCM da seguinte
forma: 1 enfermeiro para os Pavilhões 1 e 3 de Alcaçuz e 1 para o Rogério Coutinho
Madruga; 1 Técnica em Enfermagem para o Rogério Coutinho Madruga; 1 Dentista, 1
Técnico em Saúde Bucal, 1 Psicólogo e 1 Assistente Social para as duas Penitenciárias. 1
Médico para o Rogério Coutinho Madruga e 2 para os Pavilhões 1 e 3 de Alcaçuz.
264.
Ao ser perguntado sobre a oferta de atendimento à saúde no sistema penitenciário,
o Secretário da SEJUC alegou que não teve acesso ao convênio com o município de Nísia
Floresta com o Ministério da Saúde referente à adesão a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), nem
mesmo sabe se o recurso foi utilizado.
265.
Quanto às doenças infectocontagiosas nos foi informado, pela equipe de
enfermagem de Alcaçuz, que, no momento de nossa visita, havia setenta e cinco (75)
pacientes em tratamento para tuberculose nos Pavilhões 1 e 3 de Alcaçuz e quarenta
e três (43) no Rogério Coutinho Madruga. De acordo com a equipe de enfermagem,
os pacientes são testados quando de sua chegada às unidades para Sífilis, HIV e
63 Para unidades que mantém entre 101 até 500 custodiados.
64 Para unidades que mantém entre 501 até 1.200 custodiados.
65 Disponível em: <https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relPagamentoAB.xhtml>. Acesso em 19 de out. de 2018.
Disponível em: <http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.
jsp?search=2374714>. Acesso em 19 de out. de 2018.
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261. Em relação ao quesito saúde, lembramos que o município de Nísia Floresta
aderiu à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
no Sistema Prisional (PNAISP). A Portaria N° 287, de 27 de janeiro de 2017, habilitou uma
Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II com Saúde Mental (EABP2SM)63 - aprovando
um valor de R$ 46.958,63 e uma Equipe de Atenção Básica Prisional tipo III (EABP3)64 aprovando um valor de R$ 70.437,93 para o referido município. Outra Portaria, a de N°
2.060, de 14 de agosto de 2017, dispõe sobre o repasse de recursos do Componente
Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da (PNAISP) para o Exercício de 2017,
tendo liberado apenas para o município de Nísia Floresta, o valor de R$ 22.800,78.

Tuberculose. Neste último caso, quando detectados como portadores do bacilo de
Koch, são isolados no setor médico por quinze (15) dias para evitar o contágio e para
iniciarem o tratamento. Após esse período retornam a cela e o medicamento é levado
diariamente pela equipe de enfermagem. Informaram ainda que quinzenalmente é feita
uma triagem em cada Pavilhão para detectar presos com necessidade de atendimento.
Quanto aos pacientes portadores de HIV/AIDS, foi informado ao MNPCT/CNPCT que
estes recebem o medicamento para o mês todo. No momento da visita existiam três
(3) pacientes portadores de HIV em Alcaçuz e sete (7) no Rogério Coutinho Madruga.
Pacientes hipertensos, no PERCM, eram trinta e três (33) no momento da visita.
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266.
Já os pacientes hipertensos recebem a medicação quinzenalmente, momento
este no qual também é aferida a pressão arterial. Foram ouvidos relatos de que sempre
fica um agente para acompanhar o atendimento e, às vezes, as algemas são retiradas.
Outra questão notada pela equipe do MNPCT é que a equipe de saúde não faz prontuários
médicos para os pacientes, eles apenas anotam no livro de ocorrências os atendimentos.
267.
A Técnica em Saúde Bucal informou que faz a triagem de pacientes e o
agendamento de consulta de 2° à 6° feira em todos os Pavilhões pelo período da manhã.
Também relatou que fazem de seis (6) a oito (8) atendimentos por dia, e que poderiam
fazer mais se houvesse material disponível. A equipe de saúde bucal não faz prontuários
por paciente, mas por ala, esses prontuários são guardados em pastas classificadas por ala
e as informações individuais de cada paciente atendido são anotadas no livro de registro.
O MNPCT vistoriou ainda todas as salas de atendimento no setor de saúde, assim como
observou a validade dos medicamentos, que, em sua grande parte, era válida até julho
ou agosto de 2018.
268.
Outra informação que foi dada à equipe é que no ano de 2017 houve uma
campanha estadual e municipal para o tratamento da Escabiose (sarna), de modo que
todos foram tratados de forma profilática com Ivermectina. No momento da visita do
MNPCT e do CNPCT, a campanha estava interrompida, pois o estado não estava mais
fornecendo a medicação.
269.
Quanto ao uso de psicotrópicos foi informado pela equipe de saúde que, no
momento da visita ao Pavilhão 1 e 3 de Alcaçuz, sessenta e dois (62) pacientes estavam
fazendo uso desse tipo de medicação, em sua maioria para ansiedade. Informaram ainda
que todos eram atendidos pela psicóloga e que quem levava os medicamentos era os
familiares e a equipe de enfermagem os distribuía diariamente. No entanto, ouvimos
relatos de que, muitas vezes, os remédios que os familiares levam não chegam às mãos
dos seus entes. Dos cinco (5) presos entrevistados em Alcaçuz, pelo menos, três (3) deles
faziam uso da medicação ansiolítica Diazepam.
270.
Já a direção do PERCM informou que quinze (15) pacientes fazem uso da
categoria psicotrópicos.
271.
Todos os relatos ouvidos corroboraram a informação de que os pacientes com
transtorno mental não recebem atendimento especializado por parte da rede de
saúde mental local. Nas unidades prisionais não existe profissional de psiquiatria e quem
prescreve a medicação é o clínico geral da equipe de saúde deles. Quando esses pacientes
entram em crise, são isolados no seguro e/ou levados ao Hospital Público João Machado.
No entanto, a recomendação é para que os presos com sofrimento psíquico sejam
encaminhados para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do território. É importante
destacar, ainda, que no dia da visita do Mecanismo Nacional à Penitenciária de Alcaçuz,
foi observada a presença de um preso supostamente em surto, que não estava recebendo
o devido atendimento médico e psicológico, tendo sido colocado sozinho numa cela de
seguro. Ele estava completamente em silêncio e acuado num canto da cela. Segundo
relatos da equipe de segurança, ele era medicado pelo clínico da equipe de saúde da
unidade apenas para se acalmar, não recebia atendimento psiquiátrico, nem psicológico
algum, sendo levado para o Hospital de referência local apenas receber medicação mais
forte quando irrompia em surto.
272.
Diante desse quadro, as duas recomendações à Prefeitura Municipal de Nísia
Floresta que se referiam, respectivamente à habilitação de equipes de saúde compostas
por profissionais em número e especialidades adequadas conforme a PNAISP e que
atendessem a todo o Complexo de Alcaçuz garantindo a prestação dos serviços de saúde
das pessoas presas, com especial ênfase aos portadores de doenças graves como HIV,
Câncer, Tuberculose, Hepatites Virais, Hanseníase, etc., foram consideradas atendidas
apenas de forma paliativa. Esse status se justifica, uma vez que a equipe de saúde

existente está dividida entre as duas penitenciárias do Complexo e, dessa maneira, não
garante os objetivos de promoção de acesso às pessoas privadas de liberdade à Rede
de Atenção à Saúde, ao cuidado integral à saúde e a qualificação e humanização da
atenção à saúde no sistema prisional. Tendo em vista o número de pessoas privadas
de liberdade nas duas unidades (2.200) e a equipe existente no momento da visita da
equipe da Missão conjunta, o cuidado (tanto básico, como em saúde mental) fica bastante
comprometido, uma vez que a equipe de saúde não possui condições de realizar o devido
acompanhamento a partir das necessidades das pessoas. Para além disso há informação
de que a equipe de atenção bucal poderia atender mais pessoas, caso houvesse mais
material, o que chama atenção para a falta de garantia de insumos para o atendimento
em saúde pelas equipes.
Foto 6: Paciente supostamente em crise e isolado na cela de seguro do Pavilhão 1 de
Alcaçuz67
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273. Também constatamos que os presos não são enviados para fazer perícia
psiquiátrica no IML.
274.
Quanto à recomendação do MNPCT de ampliação das oportunidades de trabalho,
educação e profissionalização em todos os estabelecimentos penais do estado, a equipe
de visita atestou que não existiam atividades ligadas à educação disponíveis. A reforma
realizada após o massacre não recuperou a área que antes era designada para ser uma
escola. Essa recomendação foi avaliada como “medidas não identificadas/não cumpridas”
Foto 7: Antiga Escola68

67 Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.
68 Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.
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275. E, a despeito da inexistência de projetos de profissionalização de pessoas
presas, o Secretário da SEJUC entregou à equipe um documento datado de 29/11/2017,
no qual solicitou a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
(SETHAS) e a Secretaria de Gestão de Projetos e Metas do Governo do RN um “Termo de
Cooperação Técnica” entre as três Secretarias no sentido de viabilizar a implementação
de projetos de capacitação dos apenados custodiados no Sistema Penitenciário do
Estado. Dentre as propostas de capacitação estão tornar os presos aptos para: reformar
carteiras escolares; confeccionar uniformes; atuar na construção civil como (bombeiro
hidráulico, eletricista, serralheiro, pedreiro, marceneiro, pintor); trabalhar como
mecânico, eletricista e lanterneiro de autos; fabricar bloquetes para pavimentação;
fabricar pães. No entanto, não foi constatado que o Termo tenha sido firmado e esteja
em execução.
276. A equipe do MNPCT/CNPCT recebeu informações de que existiam presos
trabalhando no recolhimento do lixo, na construção de um projeto de paisagismo na
parte exterior dos Pavilhões e que, além disso, são os próprios presos que fazem a
limpeza de suas celas com o material levado pelos familiares, segundo diferentes fontes
de informações. Não obstante, por meio de informações trianguladas, que incluem
relatos da própria administração carcerária, soube-se que os presos prestam serviços
de forma “voluntária”, sem o direito à remição de pena, como preconiza a legislação
nacional. Tais relatos constituem evidências concretas de que a administração carcerária
não está adotando a regra prevista no art. 29 da Lei de Execução Penal, que assegura a
remuneração pelo trabalho do preso, como também não cumpre a regra prevista pelo
art. 126 da mesma lei, que garante a remição pelo trabalho a todo preso que o exerça.
Configura-se evidente conduta abusiva por parte da administração.
277. Tal como mencionado anteriormente, no dia da visita do MNPCT/CNPCT
às unidades, foi comunicado que os presos construíram um estande de tiro para
o treinamento dos agentes penitenciários. Dois problemas ligados a essa situação
merecem destaque, o primeiro é que segundo as informações obtidas, esse trabalho
não resultou em remição de pena para nenhum dos presos que realizaram essa obra.
O segundo é que o estande fica muito próximo dos Pavilhões 1, 2 e 3 de Alcaçuz, sendo
perfeitamente audível, por todos que estão em todo o complexo penitenciário, os
ruídos provocados pelo treinamento. O MNPCT considera esta atividade uma técnica
de manipulação emocional, cognitiva e sensorial que, a despeito de não deixar marcas
visíveis no corpo da pessoa presa, produz um quadro de medo e ansiedade permanente
no coletivo de presos, pois todos são constantemente lembrados que, no caso de uma
intervenção real, eles serão os verdadeiros alvos.69
4.4.2.4

Pessoal

278. No que diz respeito à recomendação do MNPCT sobre a realização de concurso
público para Agente Penitenciário, o Governador do estado, em cumprimento à decisão
judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0837954-28.2015.8.20.5001, que tramita na
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, e tendo em vista o que consta no
processo administrativo nº 9287/2017-9 – SEARH/SEJUC, nomeou os quinhentos e
setenta e um (571) candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital nº
001/2017-SEARH/SEJUC-RN, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.932, de 24/05/
2017 e homologado por meio do Edital nº 025/2017 – SEARH/SEJUC-RN, publicado no
Diário Oficial do Estado nº 14.063, de 06/12/2017, para ocuparem o cargo de provimento
efetivo de AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I.
279. Ainda em relação ao concurso público para agentes penitenciários do estado
do RN, o MP informou que a 70ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, com
69 Ao discorrer sobre o direito à integridade pessoal, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, em seu art. 5, parágrafo 1, diz que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua
integridade física, psíquica e moral”. Em seu parágrafo 2, diz ainda que: “ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada
da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.”

280. Ao ser perguntado se os agentes que estiveram presentes na época do
massacre receberam algum tipo de atendimento psicossocial, tal como recomendado
pelo MNPCT em 2017, o Secretário da SEJUC disse que o curso de mestrado da UNP
fez um convênio com eles, que se encerrou no final de 2017, para dar atendimento
psicológico aos profissionais. Não obtivemos cópia do referido convênio, apesar de ter
sido solicitado.
281. EM 2017, a DSF recomendou que a Vara de Execuções Penais de Nísia
Floresta tivesse reforço cartorário por meio do aumento de funcionários visando seu
fortalecimento. Na reunião com a Corregedoria Geral de Justiça foi informado que a
Vara em questão, responsável pela Penitenciária de Alcaçuz e pela PERCM, possui um
Juiz específico para tratar da questão, além de 5 (cinco) funcionários terceirizados com
nível superior e 2 (dois) servidores de carreira- lotados em Natal, mas que recebem
gratificação para se deslocarem- que estão digitalizando todos os processos da Vara. A
época da visita, já havia sido realizada a digitalização de aproximadamente 60% do total
de processos. A promessa é que, depois de finalizado o projeto, no final de 2018, os
sete (7) funcionários ficariam secretariando esta Comarca. Este Mecanismo considerou
esta medida paliativa, pois a solução apresentada era provisória, já que a maior parte
dos funcionários eram terceirizados e não servidores de carreira. Além disso, os dois
servidores que estavam atuando no momento da visita da equipe de Missão, eram de
outra Comarca.
282. Quanto às recomendações do MNPCT e da DSF sobre a dotação orçamentária e
a realização de concurso público para defensor, a Defensoria Pública comentou que sua
dotação orçamentária subiu de R$ 30 milhões para R$ 42 milhões, mas que isso é o que
eles gastariam só com a folha de pessoal, não tendo sido, portanto, suficiente. E, ainda
que exista uma decisão judicial para nomearem quarenta e dois (42) defensores, não
há margem financeira para isso. Chegaram a empossar seis (06) membros aprovados
no último certame, mas ainda existem quarenta e dois(42) cargos vagos. Esse edital
tinha validade prevista até agosto de 2018, quando completaria dois (02) anos e seria
prorrogado por mais dois (02) anos. Desse modo, essa ação foi considerada como uma
medida paliativa pelo MNPCT.
283. Atualmente a DPE-RN está presente em apenas treze (13) das cinquenta e
nove (59) comarcas do estado. Devido ao déficit de defensores, foram criados núcleos
responsáveis pela execução penal (três defensores) e presos provisórios (um defensor).
O Núcleo para Presos Provisórios (NPP) foi criado em 2015. Os núcleos ficam em Natal
e as audiências são realizadas por videoconferência no Fórum de Natal. Ainda assim,
segundo os defensores presentes na reunião com a equipe, as audiências presenciais
eram mais ágeis e há interesse em que as mesmas voltem a ocorrer presencialmente.
Ainda segundo a Defensoria, foi estabelecido convênio com a UFRN/Curso de Direito
que teria início em março de 2018 com possibilidade de atuar em Alcaçuz e PERCM.
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atuação em âmbito regional sobre o Sistema Penitenciário, possui um Procedimento
Preparatório n° 115.2017.000797, cujo objeto é o acompanhamento do concurso para
agente penitenciário do estado e que este resultou na Ação Civil Pública supracitada
de n° 0837954-28.2015.8.20.5001(MPVIRTUAL n° 101.2016.000027). De fato, quando
a equipe da Missão visitou as unidades do Complexo de Alcaçuz, havia muitos agentes
em treinamento. Agentes com emblemas do DPOE e da FTIP circulavam pelo Complexo
e informaram que lá estavam para ofertar capacitação aos novos agentes.No que diz
respeito à escala de plantão dos agentes em Alcaçuz obtivemos informações da direção
administrativa de um dos Pavilhões (modalidade instituída após o Massacre), de que
todos os agentes que estão atuando na unidade são concursados e trabalham em
sistema de plantão de 24 X 72 horas. Os plantões se iniciam e se finalizam às 08:00h
da manhã. Também foi dito que a cada plantão, os agentes fazem a contagem dos
armamentos e dos internos. Na entrevista com a direção da PERCM foi informado que
a escala dos agentes era composta por 7 a 8 agentes por plantão em turnos de 24 X 72
h. Os novos funcionários, que estavam em formação cumpriam 40h semanais. E todos
eram concursados.

4.4.3 Procedimentos
284. Este macroeixo contém 7 recomendações referentes a procedimentos internos
e protocolo de uso da força, sendo que uma delas foi realizada pela DSF e as demais
pelo MNPCT. Nenhuma das recomendações foi cumprida.
Tabela 14 – Rio Grande do Norte: Procedimentos
Medidas
cumpridas

MNPCT

64

Medidas
importantes
iniciadas

SOMA
PROCED. INTERNO E USO DA
FORÇA
TRANSPORTE E ESCOLTA

4.4.3.1

Medidas
paliativas

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes
para avaliação

SOMA

7

7

7

7
0

Procedimento Interno e Uso da Força

285.
Os procedimentos e rotinas internas destas unidades se caracterizam por uma
lógica de gestão prisional que impõe de maneira transversal severas restrições à fala e ao
olhar dos presos. As pessoas privadas de liberdade na Penitenciária de Alcaçuz e PERCM
são proibidas de falar sem que algum agente penitenciário lhes dirija a palavra antes,
bem como sem autorização expressa por parte destes agentes. Na visita da equipe de
Missão, esta realidade foi nitidamente evidenciada em vários momentos. As pessoas
presas só falaram com a equipe da Missão quando autorizadas por agentes penitenciários.
286.
Não é permitido que as pessoas presas sequer olhem diretamente para o rosto
dos agentes penitenciários ou demais servidores da unidade. Assim, são obrigados a
permanecer de cabeça baixa durante qualquer interação com estes profissionais. Neste
mesmo sentido, há uma recomendação do Projeto DSF que propunha o fim do uso de
balaclava ou keffiyeh (que cobrem a face e impedem identificação) por policiais militares
e agentes penitenciários que trabalham no Complexo de Alcaçuz. No entanto, a equipe se
deparou, ao longo da visita, com agentes estaduais e federais que portavam tais acessórios.
287. Além destes aspectos transversais, a equipe de Missão observou, ao adentrar o
primeiro Pavilhão de Alcaçuz, alguns dos “Procedimentos Operacionais” que têm dado
a tônica da gestão prisional atual. Particularmente, há quatro procedimentos que são
extremamente preocupantes: (i) a revista vexatória nos presos; (ii) o “procedimento” de
disciplinamento dentro de celas; (iii) “extração”; (iv) vigilância aproximada;
288. Inicialmente, a (i) revista vexatória das pessoas presas utiliza um método severo.
Sempre que presos se deslocam de suas celas para ir e voltar ao pátio destinado ao
banho de sol, eles são forçados a caminharem completamente desnudos, enfileirados
bem próximos uns dos outros, com as cabeças baixas, os troncos curvados, com uma
das mãos segurando sua bermuda e a sacudindo, enquanto que a outra mão toca
no ombro da pessoa em sua frente, resultando assim na total exposição da genitália
durante um considerável percurso de deslocamento dentro dos edifícios prisionais.
Além disso, os presos são obrigados a proferir, repetidamente, a frase: “Com licença
senhor”. Chamou ainda a atenção da equipe a presença de várias agentes penitenciárias
mulheres que também conduziam a revista, não havendo qualquer preocupação as
diferenças de gênero em relação à nudez dos homens. A prática obriga os homens
presos a ficarem completamente nus pelo menos duas vezes em ambientes abertos sem
qualquer privacidade, em formato de fila e na presença de agentes públicas mulheres,
denotando um cenário de grave preocupação.
289. A revista, nessas condições e frequência como parte da rotina da unidade, não
aparenta ter justificativa técnica em termos de segurança institucional, mas cria um
ambiente de profundo constrangimento, humilhação, que agrede a auto estima,

subjuga e provoca intenso sofrimento psíquico da pessoa presa, de forma que atende
aos requisitos de configuração de tortura.
290. Ao adentrar nos Pavilhões 1 e 3 da Penitenciária de Alcaçuz e observar o interior
das celas, a equipe da Missão identificou que os presos já se encontravam em posição
de (ii) “procedimento”, nomenclatura utilizada pela administração carcerária e demais
pessoas na unidade. O dito “procedimento” consiste em determinar que os presos
permaneçam sentados no chão de costas para o corredor de acesso à entrada da
cela, posicionados em múltiplas filas paralelas, com os dedos das mãos entrelaçados
e posicionados atrás da nuca, com as cabeças abaixadas e testas encostadas nos
joelhos, os quais estavam dobrados na região do peito. Trata-se, portanto, de obrigar
as pessoas a ficarem em uma posição semifetal.

Foto 8: Corredor de uma das alas da PERCM onde os presos aguardavam para ser chamados
para a entrevista com a equipe “em procedimento”70.

292. Adota-se esta prática de forma regular e cotidiana nas Penitenciárias de
Alcaçuz e PERCM, muitas vezes como exercício para avaliação do condicionamento
do comportamento dos presos, ou seja, para saber se os presos lhes obedecem.
Assim, não parece se justificar por alguma necessidade específica de segurança, que
pudesse dizer respeito a finalidades operacionais em situações-limite (como conflitos,
motins ou rebeliões) ou situações congêneres. O mero comando oral por parte de
algum agente penitenciário que grita “Procedimento!” já obriga os presos a adotarem
a posição corporal citada, permanecendo na mesma pelo tempo determinado pelos
agentes. Podem ocorrer “procedimentos” diversas vezes durante o mesmo dia, com
durações variáveis, o que se pode caracterizar como posição de estresse. Estes fatos
foram incontroversos na triangulação de informações durante a visita à unidade. Logo, a
70 Fonte: Foto realizada na PERCM pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.
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291. Na PERCM, o regime de disciplinamento é similar, porém, durante a visita,
percebeu-se uma amenização da rigidez em relação à observada na Penitenciária de
Alcaçuz. Quando a equipe de Missão abria as portinholas das portas das celas, o silêncio
por parte dos presos era completo até que o agente penitenciário que acompanhava
comandasse: “Não precisa entrar em procedimento não”. Somente então foi possível
que as pessoas presas dialogassem com a equipe. Não obstante, outros procedimentos
severos permaneceram inalterados, conforme se evidenciou no momento de retirada
dos presos para as entrevistas com a equipe de Missão: eles foram algemados para
trás, nos corredores, sentados com a cabeça abaixada e encaixada nos joelhos, ou seja,
“em procedimento”.

prática de condicionamento de comportamento referida tende somente a degradar,
ultrajar e subjugar as pessoas presas, caracterizando-se como tratamento desumano
e degradante, tendente à tortura.
Foto 9: Papel colado na parede de um dos corredores de uma das Alas da PRCM e intitulado:
“Deveres do condenado”71
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293. Na foto 9 vê-se um papel colado na parede de um dos corredores de uma das
Alas da PRCM e intitulado: “Deveres do condenado”, onde conta as seguintes regras:
-”Submissão a sanção disciplinar imposta”; -”Não olhar para o agente na revista pessoal
ou ao falar com qualquer servidor”;-”Andar nas alas entre as linhas amarelas e não pisar
nas partes vermelhas”; -”Todo condenado que entrar na quadra deverá ficar sentado
na linha da sua respectiva cela aguardando o comando do agente penitenciário”; -”**O
condenado que inobservar os deveres aqui previstos passará por sindicância (sic)”.
Essas regras arbitrárias e abusivas, chamadas de procedimentos, ignoram as condições
de tratamento que conferem dignidade à pessoa e promovem a anulação psicológica
dos indivíduos, a degradação da autoestima e da autoimagem, impedem a possibilidade
de autodeterminação em ações elementares, tencionam os sujeitos para uma realidade
atípica, não respeitando, também, o princípio da normalidade dos ambientes de
privação de liberdade, previsto nas Regras Nelson Mandela.

71 Fonte: Foto realizada na PRCM pela equipe de MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.

Foto 10: Um dos pátios de banho de sol da PERCM, onde se pode observar as linhas
amarelas que demarcam as celas e as linhas vermelhas em que os presos não podem pisar72
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294.
As sanções aplicadas aos presos que descumprem as regras e comandos
orais para a revista nos trajetos internos ou para posicionar-se em “procedimento”
são extremamente graves. Relatos consistentes apontam que o uso periódico de
espargidores químicos (sprays de pimenta) e agressões com cassetetes ou tonfas são
utilizados como sanção quando os presos não seguem os comandos orais.
295.
Da mesma forma, foram trianguladas informações que apontam para recorrentes
agressões nos dedos e nas mãos como forma de castigo ou suposta prevenção a reações
que pessoas presas possam ter em uma situação de tensão, como alude a Foto 11. Relato
dessa natureza foi realizado pelo Secretário de Justiça durante audiência pública na
Câmara Municipal de Natal, no dia 12 de setembro de 2017, mencionando que agentes
penitenciários teriam de lesionar dolosamente os dedos de pessoas presas, com o intuito
de prevenir eventuais agressões que pudessem vir a ser cometidas por tais pessoas contra
agentes penitenciários: “Quando se bate nos dedos- falo isso que não é porque não deixa
marca nos dedos não... porque deixa marca- é para ele não ter mais força para pegar uma
faca e empurrar num agente, é para não ter mais força para parar de jogar pedra... Igual
teve agente ferido que ninguém fala aqui [...]”.73 Nesse sentido, reconhece-se, portanto a
inflição deliberada de sofrimento físico e psíquico a pessoas sob sua autoridade com um
intuito preventivo. Esta prática pode configurar-se como tortura com finalidade preventiva,
prevista na Convenção Interamericana e na Lei nº 9.455/1997.74
72 Fonte: Foto realizada na PERCM pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.
73 Disponível no endereço eletrônico do Youtube associado à TV Câmara, aproximadamente às
01h 32min do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=H1e0I_B6oC8&feature=youtu.be>.
Acesso em 15 de mar. 2018.
74 Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985). Artigo 2. Para os efeitos
desta Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal,
como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou
com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma pessoa,
de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física
ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica.
Lei 9.455/1997. Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda,
poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Foto 11: A mão de um dos presos de Alcaçuz com marcas deixadas após espancamento,
segundo seu relato75
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296. A Lei de Execução Penal (LEP), autoriza cinco sanções disciplinares para pessoas
presas: advertência verbal; repreensão; suspensão ou restrição de direitos; isolamento
na própria cela, ou em local adequado76. De modo algum autoriza punições físicas como
forma legal de sanção. Destaca-se que o isolamento deve ser aplicado somente por
infrações graves.
297. Durante a visita, dentre as sanções previstas na LEP, a que despontou como a mais
utilizada foi o isolamento em celas denominadas como “celas disciplinares”. Contudo,
não obstante a permissão legal para a sanção de isolamento, nas unidades visitadas o
método de condução causa grande preocupação do Mecanismo Nacional. Foi relatado
diversas vezes, tanto em Alcaçuz, quanto na PERCM, a chamada (iv) “extração”. Essa
consiste na retirada de um preso da cela por um agente penitenciário, que o algema
com as mãos para trás, coloca-se por detrás do preso, pressiona um cassetete ou
tonfa na região de seu pescoço até suspendê-lo de modo a fazê-lo caminhar com
a ponta dos pés em direção a outro lugar na unidade. Houve relatos de que seria
comum que pessoas de baixa estatura chegassem a desmaiar por falta de ar durante
esta prática. A “extração” normalmente é utilizada como uma técnica para transporte
de presos de uma cela para outra e é empregado, particularmente, para deslocar para
uma cela destinada à sanção disciplinar, de isolamento ou separação.
298. Estas práticas excessivas possuem precedentes a nível internacional. Os
procedimentos adotados nas Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM apresentam
correlação com as violações cometidas por militares estadunidenses em 2003 na
Penitenciária de Abu Ghraib, situada nas proximidades de Bagdá, no Iraque. Seguindo
a invasão por tropas do Estados Unidos ao Iraque, a administração do Presídio de Abu

75 Fonte: Foto realizada na PERCM pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018
76 Lei de Execução Penal. Lei nº 7.210/1984. Art. 53.

Ghraib77 foi assumida pelas forças armadas dos Estados Unidos, as quais reformaram
a unidade substituindo pisos e consertando celas, banheiros e unidade de saúde78.
Contudo, a adequação da infraestrutura foi acompanhada de um tratamento dos presos
qualificado como tortura pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha79.

300. O Exército dos EUA reconheceu oficialmente, em relatório de investigação
interno conhecido como TabugaReport, as violações de caráter criminoso que
ocorreram, relatando que “entre outubro e dezembro de 2003, no Complexo de Abu
Ghraib, [houve] numerosos incidentes de abusos criminosos sádicos, flagrantes e
arbitrários infligidos a vários detidos. Este abuso sistemático e ilegal de detentos foi
intencionalmente perpetrado por vários membros da força da guarda policial militar
(372ª Companhia da Polícia Militar, 320º Batalhão da Polícia Militar, 800ª Brigada de
MP), na Categoria 1-A da Prisão Abu Ghraib (BCCF)”82.
301. Remoção de roupas e humilhação eram parte destes graves abusos.83 O
Comitê sobre Forças Armadas do Senado dos EUA reconheceu que o desnudamento
compulsório como um método de extração de confissões que causa sofrimento às
pessoas interrogadas como forma de buscar informações ou confissões84, considerando
a definição internacional de tortura, trata-se de um caso caracterizado como tortura.
302. Igualmente, na Penitenciária de Abu Ghraib as posições de estresse (stress
positions), também conhecidas como método de tortura postural, em que a pessoa
permanece numa postura corporal incômoda por um longo período ou pela repetição
77 US Army, Court-Martial of Jeremy G. Sivits (Includes Verbatim Record of Trial) (US Army
Judiciary abril e 2005); United States, Court-Martial: Specialist Armin J. Cruz, Vol. I of II (Verbatim Trial of Record Included) (US Army Judiciary abril de 2005); United States, Court-Martial:
Specialist Megan Ambuhl (Record of Proceeding Vol. III of III) (US Army Judiciary abril de 2005);
United States; Steve Jordan, Taguba Report Annex 53: Testimony of Lieutenant Colonel Steve
Jordan, Director, Joint Interrogation and Debriefing Center, abril de 2005, https://www.thetorturedatabase.org/document/taguba-annex-53-testimony-ltc-steve-jordan-redacted-directorjoint-interrogation-and-debrie; United States, Taguba Report Annex 87: Testimony of Staff Sergeant Santos A. Cardona, 320th Military Police Company, Army Dog Handler, abril de 2005,
https://www.thetorturedatabase.org/document/taguba-report-annex-87-testimony-staff-sergeant-santos-cardona-320th-military-police.
78 HERSH, Seymour M., Torture at Abu Ghraib, 2004.
79 LEWIS, Neil A., THE STRUGGLE FOR IRAQ: INSPECTORS; Red Cross Found Abuses At Abu
Ghraib Last Year, The New York Times, 2004.
80 Saad Naif, 38, recém-libertado.HANLEY, Charles J., In Iraq -- AP Enterprise: Former Iraqi detainees tell of riots, punishment in the sun, good Americans and pitiless ones, Associated Press,
2003.
81 Ibid.
82 TAGUBA, Antonio, Article 15-6 Investigation of the 800th Military Police Brigade, Washington, DC: United States Army, 2004, p. 16.
83 LEVIN, Carl et al, US Senate Committe on Armed Forces, p. 263, p. 208.
84 Ibid., p. 212.
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299. Poucos meses após o início desta administração prisional começaram
gravíssimas denúncias de violações cometidas por agentes de custódia militares aos
presos iraquianos nesta prisão. Em Abu Ghraib, falar sem autorização resultava em
severas sanções disciplinares, incluindo tortura postural (com algemas ou amarras)
e outros. O nível de superlotação foi qualificado de “confinamento como ovelhas”80.
Procedimentos de desnudamento de detentos homens conduzidos por mulheres
responsáveis por sua custódia, combinados com práticas humilhantes foram regulares,
atos libidinosos e registros fotográficos foram rotineiros. Além disso, espancamentos,
sessões de tortura e mortes de pessoas sob custódia foram inúmeros e correlacionados
diretamente com os abusos cometidos81”.

frequente de posturas ou, por exemplo, ficando algemado por longo período. Práticas
das Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM como o “procedimento” dentro da rotina da
unidade podem ser consideradas posições de estresse. Levando em conta a abordagem
usada com a pessoa presa, a exposição, as posições desconfortáveis ou humilhantes,
a padronização excessiva do comportamento e imagem e outras exigências, é possível
afirmar que a prática dos procedimentos adotada tanto em Alcaçuz, como na PERCM,
mostra uma rigidez do regime disciplinar que extrapola a perspectiva legal e não possui
diretrizes mínimas de garantias, de transparência, de publicidade e de dignidade para as
pessoas presas.
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303. A lógica da administração prisional na Penitenciária de Abu Ghraib também
apresenta outros paralelos notórios com as unidades potiguares. A dinâmica de
condicionamento de comportamento por comandos verbais e gritos de agentes de
custódia é similar85. Ademais, até o uso de tecidos que cobrem o rosto e impedem a
identificação dos agentes públicos por meio de keffiyehs em Alcaçuz possui inegável
correlação com o uso desse acessório de origem árabe por parte de militares dos EUA
em Abu Ghraib, uma região desértica.
304. Estes graves abusos foram reconhecidos pelas altas instituições estadunidenses,
tanto em comissões parlamentares de apuração com por cortes marciais das Forças
Armadas. Pelo menos 11 (onze) militares, incluindo tanto praças como oficiais de alto
escalão, foram responsabilizados criminalmente por delitos análogos à associação
criminosa para praticar tortura e maus tratos86. Além disso, a empresa privada que
participava da gestão também está sendo responsabilizada civilmente pelos danos
causados às pessoas presas vítimas de tortura, caso “USA, Al-Shimari v. CACI Premier
Technology, Inc.” 87.
305. Assim, o Mecanismo Nacional registra seríssimas semelhanças entre as práticas
de tortura e maus tratos desenvolvidas pelas Forças Armas dos EUA na Penitenciária de
Abu Ghraib e os procedimentos adotados nas Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM. Neste
sentido, salienta-se que as práticas adotadas nas Penitenciárias de Alcaçuz e PERCM
podem ser considerados aos crimes de tortura e maus tratos tipificados na legislação
penal brasileira88.
306. Por fim, destaca-se a prática denominada (iv) vigilância aproximada, observada
especificamente na PERMC. Esta dinâmica se caracteriza por arranjos da infraestrutura
do edifício prisional que garante que os agentes penitenciários não tenham qualquer
contato direto com os presos. As celas na PERCM possuem estruturas metálicas vazadas
na sua parte superior (teto), que funcionam como passarelas elevadas por onde
caminham os agentes penitenciários e a partir das quais podem abrir e fechas as portas
das celas por meio de alavancas metálicas. Na lógica da vigilância, os agentes mantêm
85 Ibid., p. 211.
86 Abu Ghraib torture and prisoner abuse, in: Wikipedia, [s.l.: s.n.], 2018.
87 Al-Shimari el al, Al-Shimari [et al] v. CACI Premier Technology, Inc. et al., BARBARA MILANO
KEENAN (United States Court of Appeals for the Fourth Circuit 2016).
88 Lei nº 9.455/1997. Art. 1º Constitui crime de tortura:I - constranger alguém com emprego
de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter
informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;b) para provocar ação ou
omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação racial ou religiosa; II - submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Código Penal.Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda
ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado,
quer abusando de meios de correção ou disciplina: Pena - detenção, de dois meses a um ano,
ou multa.

monitoramento sobre toda a movimentação das pessoas presos para dentro e fora das
celas e também fazem controle sobre pátios. As ordens e comandos são regularmente
realizados por meio de apitos ou gritos emitidos pelas janelas gradeadas que ficam nos
corredores das alas e dão para os pátios.
307. Todas estas práticas de rotina são dirigidas pelas instâncias hierárquicas superior
do Poder Executivo potiguar, originando-se do gabinete do Secretário da SEJUS, assim
como parecem estar integralmente incorporadas pelos agentes penitenciários. Contudo,
não há documentos oficiais que regulamentem tais práticas. Em entrevistas com
agentes públicos, há referência a um “Procedimento Operacional Padrão (POP)”, porém
nem as diretorias das duas unidades prisionais, nem a SEJUS o forneceu. A equipe foi
informada de que o documento ainda estaria sendo elaborado e será publicado em
formato de portaria.

309. Em diálogo com a Defensoria Pública, restou comprovado que os procedimentos
disciplinares estão ocorrendo sem as devidas garantias constitucionais. Segundo eles,
as direções das unidades estão aplicando medidas disciplinares sem procedimentos
adequados e sem a devida comunicação à Defensoria para que a mesma realize a defesa
técnica. O Defensor que atua na execução penal em Nísia Floresta afirmou que, desde o
massacre, não atuou, nem tomou conhecimento de qualquer procedimento disciplinar
em Alcaçuz e na PERCM, e ainda que os procedimentos disciplinares praticados
atualmente nas penitenciárias de Alcaçuz e PERCM começam a se replicar por todo
o sistema prisional daquele estado. Conforme dito anteriormente, a participação da
Defensoria Pública tem se dado apenas por meio de audiências realizadas no Fórum
por videoconferência, sem contato pessoal algum com seus assistidos. De acordo com
Defensores, as audiências voltarão a ser presenciais.
310. Outra recomendação importante feita pelo MNPCT foi sobre a construção de
Protocolo para entrada das forças especiais nos presídios. Essa questão foi discutida
na reunião com a SESED, na qual se perguntou a Secretária sobre a existência de um
protocolo, tal como recomendado. A Secretária disse inicialmente que não acreditava
ser uma responsabilidade daquela Secretaria da SESED, mas, após intenso diálogo, se
comprometeu em propor ao Secretário da SEJUC a construção de um protocolo em
conjunto. No entanto, o único documento enviado pela SESED para o MNPCT, foi uma
Portaria antiga da Polícia Militar, a de n° 210/2013-GCG que “Aprova procedimentos
quanto ao emprego do BP Choque em estabelecimentos prisionais”.
311. Ao Ministério da Justiça foi recomendada a elaboração e publicização de um
protocolo de uso da força por parte da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP),
com base no uso progressivo da força previsto no art. 9º da Portaria Interministerial nº
4.226/2010 do Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos. No entanto, esta
documentação não foi apresentada até o momento da publicação deste relatório.
312. É importante destacar que a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária foi criada
para atuação episódica e planejada, cujo prazo no Rio Grande do Norte duraria, em tese,
30 dias. Depreende-se disso uma ação pontual que reestabelecesse a normalidade,
apoiando o estado, e possibilitasse a reestruturação dos serviços com a intervenção das
políticas penitenciárias. A considerar o tempo que permaneceu no estado – cerca de 12
meses – e o tipo ação realizada, parece que, de fato, sua atuação não foi nem episódica,
nem planejada.
313. Verificou-se que não ocorreu uma definição de critérios para o recrutamento
desses profissionais, alinhamento e capacitação para atuação, avaliação diagnóstica e
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308. Tampouco foram apresentados regulamentos sobre os procedimentos de
apuração por faltas disciplinares cometidas por presos, conforme recomendado
pelo MNPCT em 2017. Quando elas são cometidas, o diretor abre um procedimento,
envia para o juiz e há uma audiência por videoconferência, na qual os presos não
têm defesa técnica. Com isso fica totalmente prejudicado o direito à ampla defesa e
ao contraditório. Segundo a direção das unidades, a Defensoria Pública não participa
desses procedimentos.

planejamento da intervenção de forma adequada89. Tampouco houve correspondente
dimensionamento de pessoal e de condições próprias de instalação e trabalho da
equipe. Apesar do empenho dos agentes federais de execução penal do DEPEN e
dos agentes penitenciários dos estados e Distrito Federal, esse contexto de falta de
organização afetou também os trabalhadores: levando-os a rotinas exaustivas de turnos
de 24 horas de trabalho por 24 horas de descanso, por um longo período; impactos
pessoais por atribuições quanto a situações de calamidade sanitária e de saúde sem
um plano de resposta adequado; desgaste por diferenças de entendimento sobre a
condução da operação, entre outras circunstâncias que levaram ao comprometimento
da saúde psíquica e física dos servidores.
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314. Reconhece-se a emergência e gravidade da situação do Complexo de Alcaçuz
nos primeiros meses de 2017, mas é necessário também que o Estado brasileiro
admita que enviou um grupo de profissionais para “resolver o problema” sem um
protocolo de atuação, identificação precisa do que fazer, planejamento, capacitação e
meios de controle sobre sua prática. Essa avaliação é imprescindível para que se possa
compreender o real papel dos governo federal e local em situações de crise e ajustar
medidas que sejam contributivas e sustentáveis.
315. Nesse sentido, dentre os vários aspectos que precisam ser ponderados,
indicamos a análise seguinte como relevante.
316. (i)Apesar dos critérios de recrutamento dos agentes não terem sido formalizados
previamente e nem os procedimentos que o DEPEN adotou para convidar esses
profissionais nos estados terem sido conhecidos pela equipe de Missão, identificou-se
um aspecto comum: eram servidores com perfil “operacional”, treinados para escolta,
intervenção em ambiente confinado, imobilização e situações de contenção. Dessa
forma, pode-se supor que apresentavam potencial para uma resposta qualificada a uma
situação emergencial e episódica. Porém, as técnicas usadas nesses procedimentos
operacionais não foram previamente uniformizadas e balizadas com princípios
internacionais do uso da força. Foi identificado que integrantes desse primeiro grupo de
agentes que estiveram na FTIP atuavam com práticas excessivas.90 Também se constatou
que não foi estabelecido meios de acompanhamento, orientação e fiscalização direta
desde o início da operação, o que não permitiu apurar os fatos e responsáveis, tampouco
apontar aspectos estruturais para correção da abordagem e da gestão do processo.
317. (ii) De toda forma, considerando o perfil “operacional” dos profissionais,
e que a FTIP não tinha estabelecido adequadamente o seu mandato pelas questões
organizacionais apontadas acima, bem como não havia um acordo bem delineado sobre
a responsabilidade do governo estadual, a consequência foi que ela passou a substituir
o estado, ao invés de apoiá-lo, após a retomada do controle da unidade, com uma
condição ambígua de operação e transição.
318. (ii) E, essa orientação operacional para intervenção em crise, acrescida do longo
período de ingerência, tornou uma ação de reação à crise como prática de custódia,
fazendo com que a exceção se tornasse a regra. Nesse contexto, adotou-se a técnica de
“proximidade zero”, o controle excessivamente rígido para o comportamento humano,
a superestimação das necessidades de escolta interna, a proibição do contato com a
comunidade, o uso de armamento longo dentro da unidade e o confinamento por 22
horas ou mais nas celas, entre outras medidas. Essas práticas podem configurar uma
situação de resposta excepcional e emergencial, no entanto, não são condizentes com a
custódia comum. Elas ignoram o imperativo da individualização da pena, contrariam as
89 Para mais informações consultar: Brasil. Ministério dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Cidadania. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Relatório Anual (2017)/ Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Brasília,
2018. Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/
mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/relatorios-1/RelatrioAnual20172018.pdf>. Acesso em 18 de out. de 2018.
90 Ibid.

Regras Nelson Mandela, desconsideram o acúmulo das técnicas mais modernas sobre
gestão prisional e os efeitos para a sociedade desse tipo de ambiente coercitivo, violento
e infantilizador. Em suma, estão na contramão dos princípios e protocolos previstos nos
manuais das Nações Unidas e das referências internacionais de boas práticas.91

4.4.4 Desencarceramento
319. Este eixo aborda um tema que foi tratado no relatório do Mecanismo Nacional
de 2017, o desencarceramento, sobre ele foi emitido 4 recomendações que, conforme
demonstra o gráfico abaixo, não foram cumpridas. Uma dessas recomendações foi feita
pelo MNPCT, as demais pela DSF.
Tabela 15 – Rio Grande do Norte: Desencarceramento

DESENCARCERAMENTO

Medidas
paliativas

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes
para avaliação
4

CNPCT

Medidas
cumpridas

Medidas
importantes
iniciadas
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320. No dia da visita do MNPCT/CNPCT, em 29/01/2018, o Pavilhão 1 da Penitenciária
de Alcaçuz, continha 660 presos e o Pavilhão 3 continha 478 presos, totalizando 1.138
presos. Já a PERCM contabilizava 1.082 presos em um (1) único pavilhão dividido em
quatro (4) Alas. Em ambas as penitenciárias foram contabilizadas, nessa data, 2.220
presos.
321. Corroborando com as irregularidades encontradas pelo MNPCT/CNPCT em
janeiro de 2018, o Relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), referente a junho de
2018, mostra que a Penitenciária de Alcaçuz, com capacidade projetada para abrigar
620 pessoas, estava com a Lotação de 1.494 pessoas. Percebe-se que desde a visita
do MNPCT/CNPCT, em janeiro, a penitenciária em questão passou a abrigar mais 356
pessoas. Dessas pessoas, 726 eram presos provisórios, 767 presos em cumprimento
de pena no regime fechado e 4 estrangeiros. O relatório em questão considerou que as
condições do estabelecimento penal eram “péssimas”, que estava superlotado, registrou
reclamações sobre a comida e as visitas e constatou a mistura de presos provisórios e
sentenciados. 92
322. Já o Relatório do CNJ referente à Penitenciária Estadual Rogério Coutinho
Madruga, referente ao mês de junho de 2018 também, revela que a capacidade projetada
é para receber 402 pessoas, mas sua lotação era de 1.130 pessoas nesse período. Notase que desde a visita do MNPCT/CNPCT, em janeiro, a penitenciária em questão passou
a abrigar mais 48 pessoas. Dessas pessoas,981 estavam em cumprimento de pena no
regime fechado, 145 presos provisórios, 2 estavam em cumprimento de pena no regime
semiaberto, 2 estavam em cumprimento de pena no regime aberto e 1 era estrangeiro.
Assim como em Alcaçuz o CNJ considerou as condições desse estabelecimento penal

91 Disponível em: <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.
html?ref=menuside>. Acesso em 18 de out. de 2018.
92
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_
escolha=rel_estabelecimento&opcao_escolhida=780-1653&tipoVisao=presos>. Acesso em 16
de jun. de 2018.

como “péssimas”. Também identificou problemas como superlotação, reclamações
sobre a comida e visita e a mistura de “presos provisórios e sentenciados”. 93
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323. Portanto, o quadro descrito nos parágrafos acima revela a superlotação das
duas unidades prisionais visitadas e as péssimas condições em que se encontravam.
Duas das recomendações da DSF analisadas neste tópico, e considerada não cumpridas,
dizem respeito justamente a medidas que buscariam tanto evitar a superlotação,
quanto promover o desencarceramento. Uma delas se remete as Resoluções nº 113
e nº 180 do CNJ, que têm a finalidade de regularizar a expedição de guia de execução,
dos cálculos regulares (cálculo de levantamento de pena), unificação das penas,
informação a respeito de eventual prisão provisória e emissão de atestados de pena a
cumprir, observados todos os benefícios como remição de pena, detração, comutação
e outros. A outra discorre sobre a observância ao disposto na Resolução nº 05/2016,
do CNPCP, que determina que quando a lotação estiver 10% acima da capacidade,
deve ser comunicando expressamente e formalmente o Juiz da Execução Penal, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e o Presidente do Conselho Penitenciário dando
conhecimento do fato e solicitando providências. Assim como deve ser comunicado ao
Juiz Supervisor do DMF do CNJ, o nome dos presos provisórios recolhidos há mais de 90
ou há mais de 180 dias, sem sentença.
324. As duas outras recomendações, uma do MNPCT e outra da DSF, dizem respeito
a interdição de unidades prisionais. Em 2017 o MNPCT recomendou que o Governador
do Estado cumprisse a determinação judicial de interdição parcial em todos os pavilhões
da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, prolatada em maio de 2015, no âmbito do Processo
nº 0101129-47.2015.8.20.0145 (PJe), perante a Vara Única de Nísia Floresta. No mesmo
ano, a DSF também recomendou que se Interditasse parcialmente as unidades do
Complexo Penitenciário de Alcaçuz,Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga,
com intuito de impedir a entrada de qualquer preso novo nestas unidades, até que o
número de pessoas privadas de liberdade estivesse adequado ao limite de capacidade
de engenharia e até que todas as listagens tivessem sido confeccionadas e todos os
presos estivessem devidamente identificados. O representante do Tribunal de Justiça,
Dr. Francisco Rocha, informou que ele mesmo revogou a Recomendação do MNPCT
sobre a interdição de Alcaçuz depois que o presídio em questão foi reformado. Portanto,
tais recomendações nunca foram cumpridas.
325.
Ressalta-se que o Tribunal de Justiça do estado do RN criou um Colegiado,
denominado de Colegiado de Juízes da Execução (COPEP) para que o mesmo possa
avaliar os pedidos de interdição do sistema prisional do Estado com poder de deliberar
a desinterdição.No momento da vista do MNPCT/CNPCT em 2018, não existia nenhuma
unidade interditada, embora a situação de vagas não tenha sido alterada e nem o número
de presos tenha sido reduzido, pelo contrário, aumentou. Na opinião do magistrado
supramencionado, interditar não é uma solução viável porque os presos, muitas vezes,
são direcionados para uma unidade em pior estado do que a que foi interditada. Ainda
sobre a interdição de unidades, foi informado pela Corregedoria de Justiça do RN que
existem conflitos sobre a questão, pois tem ações de juízes para não interditar unidades
que a administração carcerária interditou (Unidades de presos provisórios).
326.
Quanto ao fechamento de vário Centros de Detenção Provisória (CDP) e a
centralização dos presos provisórios na Penitenciária de Alcaçuz e também na Rogério
Coutinho Madruga, promovidos pela gestão do sistema prisional estadual no ano de 2017,
o representante do Tribunal de Justiça, Dr. Fábio Ataíde, questionou as consequências
dessa centralização, para o magistrado o ideal é o sistema estar descentralizado, a fim
de que o preso fique perto da sua Comarca. Além disso, a forma centralizada dá mais
trabalho para a VEP. Mas, tudo indica que o Secretário que ocupava a pasta da Justiça no
momento da visita da missão conjunta era favorável a centralização.
93 Para mais informações: <http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_
escolha=rel_estabelecimento&opcao_escolhida=3995-1653&tipoVisao=presos>.Acesso em 16
de jun. de 2018.

327. Ainda sobre os processos de desinstitucionalização, a Corregedoria de Justiça
Informou, na reunião já citada anteriormente, que o estado do RN não tem unidades
para cumprimento dos regimes semiaberto e aberto e que chegaram tornozeleiras
eletrônicas que seriam enviadas para o interior.

329. Por fim, vale observar que não foi observado no estado do Rio Grande do Norte
um esforço conjunto do Poder Executivo, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério
Público na construção de estratégias de desencarceramento, na verdade o aumento
no número de presos denuncia a consolidação do recrudescimento penal. A alguns
órgãos afirmam estarem tomando medidas de forma isolada, ou seja, não foi construída
uma ação conjunta e coordenada entre todos os órgãos responsáveis pela privação de
liberdade no estado. A cultura institucional de utilizar a privação de liberdade como
resposta principal para questões ligadas a criminalidade assinala para a seletividade do
sistema de justiça quando se identifica que dentre as pessoas presas, a grande maioria
das pessoas presas são de baixo poder aquisitivo e de baixa escolaridade. Assim como
aponta para decisões judiciais atravessadas pelo racismo, já que a maior parte da
população carcerária no país é negra, conforme já exposto no Capítulo 2.
330. O MNPCT e CNPCT afirmam que é essencial que todos os órgãos dialoguem e
possam pensar estratégias conjuntas para superar a crise do sistema prisional desse
estado – que inclui um quadro de superlotação – passa, necessariamente, por ações de
desencarceramento. Assim como passam pela aplicação de penas e medidas alternativas
a pena de privação de liberdade.

4.4.5 Mortes, Massacres e Desaparecimento
331. Este eixo objetiva analisar as ações efetivamente tomadas pelo Estado após as
rebeliões de janeiro de 2017 e é composto por 5 recomendações. Pelo gráfico abaixo se
constata que nenhuma delas foi cumprida.
Tabela 16 – Rio Grande do Norte: Mortes, Massacre e Desaparecimento
Medidas
cumpridas
MORTES, MASSACRE,
DESAPARECIMENTO

Medidas
importantes
iniciadas

Medidas
paliativas

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes
para avaliação
5

SOMA

5

332. Alguns indícios levaram o MNCPT a trabalhar com a hipótese da ocorrência
de desaparecimentos forçados durante o Massacre na Penitenciária de Alcaçuz. Em
visita realizada em 2017, o MNCPT recebeu relatos de que além dos restos humanos
já encontrados e identificados, existiriam corpos incinerados e/ou enterrados em valas
improvisadas e fossas sépticas existentes dentro da unidade prisional, o que pode ter
induzido a uma subnotificação no registro das 26 mortes reconhecidas pelo Governo do
Estado. Tais relatos corroboram o documento produzido pela Defensoria Pública Sem
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328. O Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Dr. Fábio Ataíde, informou
também na reunião supracitada, que têm muitos presos que já tem o direito a
progressão de regime e que os juízes estão trabalhando na unificação dos processos e
penais. Os representantes do Tribunal de Justiça Informaram ainda que as Audiências de
Custódias ocorrem todos os dias e estão sendo ampliadas para Região metropolitana de
Natal, porém as mesmas não chegam a todo o Estado, priorizam realizá-las nas cidades
onde são registradas prisões em flagrante com maior frequência (Natal, Parnamirim,
Extremos, Macaíba e São Gonçalo). Funcionam da seguinte forma, de segunda a
sexta com os juízes trabalhando em esquema de rodízio, e nos sábados e domingos
são realizadas por juízes plantonistas. O Judiciário alega não ampliar as audiências de
custódia por falta de acomodação e transporte. Informaram ainda que se os presos
chegarem até as 14:00h, a audiência é realizada no mesmo dia.

Fronteiras no qual constam nomes de 71 pessoas privadas de liberdades que estavam na
Penitenciária Estadual de Alcaçuz na ocasião da rebelião, mas que não foram localizadas
após o Massacre.
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333. Duas das recomendações deste tópico foram dirigidas ao Governador do
Estado, e eram relativas à produção de medidas de reparação e satisfação às famílias
e vítimas do Massacre, fundadas nos “Princípios e Diretrizes Básicas sobre o Direito a
Recurso e Reparação para Vítimas de Violações Flagrantes das Normas Internacionais
de Direitos Humanos e de Violações Graves do Direito Internacional Humanitário”94,
especialmente nos princípios 19 ao 23.As recomendações não foram atendidas.
Ainda em 2017, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte se negou a reconhecer
integralmente a reparação e prestação de informações aos familiares das vítimas, na
medida em que não se empenhou suficientemente em empreender a investigação e a
busca por corpos, descumprindo critérios básicos para perícias do local do crime. Não
houve, por exemplo, isolamento nas partes da penitenciária em que os corpos poderiam
ter sido incinerados ou enterrados, assim como as reformas na Penitenciária Estadual
de Alcaçuz foram planejadas sem preocupação com a preservação da investigação de
possíveis mortes.
334. A não preservação do local para realização de perícia adequada, somou-se o
impedimento de acesso para as devidas investigações, conforme negativa da promotora
responsável pelo caso, em parecer no Processo nº 0100303-50.2017.8.20.0145, no
qual se solicitava ao Ministério Público estadual a realização de medidas de inspeção
em Pavilhão da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. A Referida promotora recusou-se
a adotar ações voltadas a apurar ou coibir práticas de tortura, sob o argumento de
evitar a desestabilização do “notável trabalho da FTPI [Força Integrada Penitenciária de
Intervenção]”, mas, em sentido contrário, validando práticas de violação de direitos em
curso naquela unidade prisional, já registrado no Relatório da Missão realizada por este
Mecanismo em 2017 e no item 4.4.3.1 do presente relatório.
335. Em reunião com a Defensoria Pública do estado, em 31 de janeiro de 2018, o
MNCPT buscou encaminhamentos para efetivar medidas de reparação e satisfação às
famílias e vítimas do Massacre. Segundo os defensores, à época do ocorrido, atenderam
algumas famílias em estrutura institucional montada dentro do Instituto Técnico
Científico de Perícia do Estado (ITEP), mas não prosseguiram porque os familiares
não retornaram para apresentar dados e documentos. Na ocasião, entenderam haver
falta de interesse da parte das famílias. No entanto, o MNCPT sugeriu a reabertura do
processo de efetivação de reparação e satisfação de famílias e vítimas por meio de uma
busca ativa que leve em consideração as situações de vulnerabilidade das famílias.
Firmou-se assim um compromisso de abertura institucional da DPE para retomar a
oferta de atendimento aos familiares e para ações de reparação às famílias e às vítimas
do massacre.
336. Vale lembrar que o Mecanismo e Comitê Nacional entendem que o direito à
reparação não é devido apenas àquelas pessoas que procuram o Estado e a solicitam.
Efetivamente, é uma obrigação estatal e, portanto, a Defensoria Pública e os demais
representantes do sistema de justiça e do governo do estado deveriam apresentar ações
consistentes visando à reparação que não sejam apenas financeira, deve ser garantida
também a reabilitação, quando for o caso, a satisfação e a garantia de não repetição.
337.
Além das duas recomendações relacionadas a medidas de reparação às vítimas e
familiares, outras três recomendações dirigidas à SESED, ao Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Norte e à Câmara dos Deputados, estavam relacionadas ao massacre, às
mortes e ao fenômeno do desaparecimento forçados, e também não foram cumpridas.
338. A recomendação não cumprida e dirigida à Câmara dos Deputados, trata-se
daquela que pede para que o legislativo propicie célere tramitação ao Projeto de Lei nº
94 Princípios adotados e proclamados pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 60/147, de 16 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://gddc.ministeriopublico.pt/
sites/default/files/diretrizes-recursoreparacao.pdf>. Acesso em 18 de out. de 2018.

6240/2013, que tipifica o crime de desaparecimento forçado. O PL em questão, ainda
não foi aprovado, sua última movimentação foi em 30 de outubro de 2018, quando a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) designou como relatora a Dep.
Maria do Rosário (PT-RS).

340. Como já dito anteriormente, o Ministério Público, atendeu à solicitação feita
pela equipe da Missão conjunta na reunião do dia 31 de janeiro de 2018, por meio do
Ofício nº 152/2018-GAECO/MPRN, que continha informações constantes no banco de
dados do GAECO-RN sobre os presos mencionados como “não localizados” no Relatório
da Defensoria Pública sem Fronteiras (2017), feito logo após o massacre. No entanto,
nessa listagem fornecida pelo Ministério Público constam apenas “nome” do preso,
informação sobre seu cadastro ou não no “SIAPEN” e, a situação de alguns dos nomes
da lista, o que pouco contribui como prova de vida ou morte das pessoas desaparecidas.
O outro documento enviado, o Ofício nº 048/2018-CAOPR-Crim, que atendeu ao pedido
do MNCPT por mais informações sobre os eventos ligados ao massacre, tampouco
ajudou a elucidar a situação dos 71 nomes da lista da DPS.
341. Encaminhou-se na reunião supramencionada que a promotoria de Nísia Floresta
e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) realizariam um
encontro com a Polícia Civil a fim de verificar as condições de conclusão satisfatória das
investigações do massacre. O MNPCT foi avisado, por meio do Ofício n° 048/2018-CAOPCrim, que este encontro foi realizado no dia 07 de fevereiro de 2018. Informaram que no
período imediato ao massacre foi realizado termo de cooperação entre Polícia Federal e
Polícia Civil, mas em virtude de um conflito, o termo foi desfeito. Os representantes do
MP dialogaram sobre a possibilidade da federalização da investigação para que a mesma
possa chegar à autoria do massacre.
342. A última das recomendações foi dirigida a Secretária de Estado de Segurança
Pública e da Defesa Social (SESED) tampouco foi cumprida. Esta dizia respeito a um
acordo de cooperação com o Departamento da Polícia Federal, para a conclusão dos
procedimentos de investigação criminal de forma completa e exaustiva sobre a rebelião
e massacre ocorridos em janeiro de 2017 na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, com
base na Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento
Forçado. No dia 31 de janeiro de 2018, em reunião com a SESED e o delegado da
Polícia Civil, Sr. Marcos, foi entregue apenas o volume n° 5 do inquérito policial Nº
027.01/2017-DHPP/Especial, referente ao massacre. Quanto aos demais volumes
informaram que seria necessário avaliar antes o que poderia ser compartilhado em
função da confidencialidade. Segundo Sr. Marcos afirma, o número oficial de mortos
continuava sendo vinte e seis (26). Sobre os desaparecidos informou que ainda não
havia menção a esse assunto no inquérito. O delegado ainda informou que já haviam
sido ouvidos os policiais militares que ficavam nas guaritas, os agentes penitenciários e
alguns familiares. Até o momento da visita conjunta, ainda não haviam sido ouvidos os
aproximadamente quatrocentos (400) presos arrolados.
343. A Delegacia e Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPPZO-2), na Zona Oeste de
Natal, foi designada para trabalhar apenas com o caso de Alcaçuz. Foram escalados

77
CNPCT

339. A recomendação de que Ministério Público do Estado acompanhasse os
procedimentos de investigação sobre o massacre ocorrido em janeiro de 2017, com
destaque para os indícios de desaparecimento forçado na Penitenciária Estadual de
Alcaçuz, também não foi cumprida. Na reunião com o referido órgão, em 31 de janeiro de
2018, os promotores demonstraram forte resistência à possibilidade de desaparecidos,
afirmando que o relatório da Defensoria Pública Sem Fronteiras (DSF), assim como o do
MNPCT, projetavam uma situação de desaparecimento de pessoas presas que, de fato,
não existia. Mencionaram também que, segundo as afirmações da SEJUC e as notícias
divulgadas na mídia, todos os supostos desaparecidos foram encontrados. Nesta ocasião
foi discutido o conceito de desaparecimento forçado, bem como reiterada as demandas
por oficialização dos dados e registros, devido ao fato de que, até o momento da reunião,
não havia sido entregue ao MNPCT qualquer documento oficial que demonstrasse o
paradeiro dos nomes arrolados no relatório da DSF.

policiais que tinham horas acumuladas no Banco de Horas para trabalhar nessa
investigação. A previsão que foi dada para apresentação de um relatório final foi de 6
meses a partir da data daquele encontro (janeiro), ou seja, julho de 2018. Este prazo
não havia sido cumprido até o momento de finalização deste relatório.
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344. O delegado responsável pelo caso informou ainda que o Ministério Público e
o Tribunal de Justiça têm conhecimento do inquérito original. Disse ainda que a Polícia
Civil esteve apenas duas (02) vezes em Alcaçuz após o massacre e que não sabe dizer
se o material das fossas foi analisado. O delegado responsável pelo caso assumiu o
compromisso de inserir no inquérito os temas da tortura e do desaparecimento forçado.
Informou ainda que foi questionado pelo Ministério dos Direitos Humanos sobre o
andamento do caso e enviou a esse órgão um documento preliminar sobre a situação
das investigações, ao qual a Equipe de Missão teve acesso.
345. A SESED, após a reunião, encaminhou ao MNCPT Ofício nº 0406/2018-GS/
SESED, datado de 03 de maio de 2018, em resposta ao Ofício nº 515/2018-MNPCT/SNC/
MDH. O documento informa que a investigação continuava em andamento naquele
momento e visava apurar as mortes ocorridas nos dias 14 e 15 de janeiro de 2017,
em Alcaçuz. O Ofício confirma que o inquérito foi tombado na Divisão de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DHPP sob o nº 027.01/2017-DSPP/ESPECIAL), com 5 (cinco)
volumes. E, por último, informa que “A comissão vem trabalhando na apuração das
mortes ocorridas no referido estabelecimento prisional, num total de 26 (vinte e seis),
não se descuidando de trazer ao conhecimento o número de presos que conseguiram
fugir durante a rebelião, segundo dados da Secretaria de Justiça e da Cidadania (SEJUC),
importando num total de 57 (cinquenta e sete) fugitivos, dos quais 35 (trinta e cinco)
foram recapturados, 3 (três )faleceram e atualmente ainda temos 19 (dezenove) a
recapturar. Sendo estes últimos nominados por alguns como desaparecidos, mas em
nossa investigação são considerados fugitivos da rebelião, conforme dados oficiais, pelo
menos até que tenhamos outros elementos para caracterizá-los de forma diferente, o
que não foi o caso até o presente momento” (grifo nosso). Até o momento de publicação
deste relatório, não se obteve informações sobre a conclusão da investigação.
346. O MNPCT também obteve acesso ao Ofício nº 017/218- DHPP/GD, datado de
23 de fevereiro de 2018, e dirigido ao CAOP-CRIMINAL/MPE/RN, no qual a Policia Civil
apresenta resumidamente o inquérito desde a sua instauração até status da investigação
naquela época, indicando que diversas etapas ainda estão pendentes de serem realizadas.
No documento consta: “No decorrer da investigação, com base em dados atualizados
recebidos na Secção de inteligência e Informações Penitenciárias da Secretaria de
Estado e Justiça e da Cidadania (SEJUC) referente aos presos desaparecidos, temos
que durante a rebelião 58 internos fugiram daquele complexo penitenciário, sendo que
34 foram recapturados e os demais 24, temos 3 mortos na rua e 21 não recapturados”.
Tais dados revelam divergência em relação ao número total de foragidos encaminhado
ao MNPCT pelo Poder Judiciário em junho de 2018, que tinha como fonte também os
dados oferecidos pelo SEJUC (57) e de foragidos mortos nas ruas (4), e também difere
do número que consta no ofício nº 0406/2018-GS/SESED, datado de 03 de maio de
2018, acima mencionado. O que revela inconsistência e contradição na produção de
dados por parte do Estado em relação a pessoas sob custódia no sistema prisional.
347. Em reunião com a Corregedoria Geral da Justiça e a Vara de Execuções Penais
(VEP), os juízes informaram que só obtiveram notícias sobre os possíveis desaparecidos
por meio da mídia e o Dr. Francisco Rocha se comprometeu em requerer informações
por meio da Vara Única de Nísia Floresta. Como já dito anteriormente, ao retornar a
Brasília, a equipe do MNPCT solicitou tais informações por meio do Ofício nº 295/2018/
SEI/MNPCT/SNC/MDH, e recebeu resposta no dia 14 de junho de 2018, por meio do
Oficio n. nº 1481/2018-CGJ extraído do PAV nº 8599/2018. Ressalta-se que o juízo
da execução penal, responsável pela Penitenciária Estadual de Alcaçuz, limitou-se
a encaminhar informações obtidas junto ao Poder Executivo estadual em relação a
parcela das pessoas desaparecidas. À essa informação, o juízo acrescentou, apenas, uma
relação com situação processual dos presos desaparecidos, sem mais detalhamentos
sobre cada caso. Segundo a listagem fornecida pela SEJUC e encaminhada ao MNPCT

pelo Poder Judiciário local, datada de 16/05/2018, seriam 57 presos considerados
“FORAGIDOS” (sendo 34 considerados “FORAGIDOS RECAPTURADOS”, 19 “FORAGIDOS
NÃO RECAPTURADOS” e 4 classificados como “FORAGIDOS MORTOS NA RUA”) e 26
presos considerados “MORTOS NO CONFLITO”.
348. Diante da gravidade da situação do massacre de Alcaçuz e do cenário de não
atendimento da maior parte das recomendações feitas pelo Mecanismo Nacional e pela
DSF sobre esse evento, a equipe da missão conjunta fez um estudo comparativo de
todas as informações que conseguiu triangular durante e após as visitas de 2017 e
2018 do MNPCT ao Rio Grande do Norte.

a) Listagem da Defensoria Pública sem Fronteiras, produzida pela Defensoria
Pública Sem Fronteiras (DSF), em março de 2017. Este documento contém o
nome das pessoas com processos judiciais em Vara de Execução Criminal, nos
quais constam a localização na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Estes nomes
foram procurados durante a checagem feita pela ação multidisciplinar da DFS
feita após a rebelião. Do total, 71 nomes não foram localizados nos documentos
entregues pela SEJUC, nos quais constavam as listas de conferência dos presos
na Penitenciária. Os 71 nomes desta lista produzida pela DSF serviram como
eixo de referência para o cruzamento de dados com os demais documentos
utilizados para a checagem promovida pelo MNCPT.
b) Listagem do Relatório “Diagnóstico sobre o Sistema de Justiça Criminal e
Sistema Prisional- Relatório Final- Rio Grande do Norte – Nísia Floresta, 2017”,
produzida pela DSF. Nesse documento, a DSF prosseguiu com o trabalho de
localização das pessoas possivelmente desaparecidas, e produziu novos status:
pessoas com processos na VEC, mas não localizados durante a realização da
ação multidisciplinar; pessoas com processo na VEC, não localizadas durante
a realização da ação multidisciplinar e não listadas nos documentos entregues
pela SEJUC; pessoas com processo na VEC, registradas como “foragidas”;
pessoas com processo na VEC, registradas como “foragidas durante a rebelião”.
c) Listagem de Conferência: listas de Conferência de presos do dia 29/01/2018
das Penitenciárias Estaduais Rogério Coutinho Madruga (PERCM) e de Alcaçuz,
fornecida na visita do MNPCT/CNPCT;
d) Listagem fornecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (GAECO)/Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPE/RN):
documento enviado ao MNPCT no dia 05/02/2018 pelo GAECO. Nesta listagem
foram enviados o status da lista das 71 pessoas desaparecidas, constantes da
lista do DSF, que são: o status no SIAPEN (Sistema Integrado de Administração
Penitenciária); e o status de localização ou de regime de pena para alguns dos
nomes constantes da lista.
e) Listagem produzida pela Seção de Inteligência e Informações Penitenciárias (SI)
da SEJUC: documento fornecido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande
do Norte, confeccionada pela Seção de Inteligência e Informações Penitenciárias
(SI) da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC), enviado ao
MNPCT em junho de 2018 pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do
Norte. Nesse documento, apresentam-se listas produzidas após a contagem de
presos depois da rebelião com os seguintes status: mortos, ausente/mortos,
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349. O MNPCT utilizou como LISTA BASE par ao estudo aquela produzida na primeira
Listagem pela Defensoria Pública Sem Fronteiras. Nela constavam, como já se afirmou, o
nome de 71 pessoas que não foram encontradas na listagem de Conferência dos presos
após a rebelião. O objetivo da ação de checagem do MNPCT foi buscar pelos 71 nomes
da referida lista em outros documentos produzidos pela gestão penal, pelo Tribunal de
Justiça e pelo Ministério Público. Os documentos em questão são os seguintes:

foragidos. Também apresentam lista atualizada em 16/05/2018, dos que
inicialmente constavam como “foragidos”, com os seguintes status: “foragidos
recapturados”, “foragidos não recapturados”, “foragidos mortos na rua”.
f)

Listagem produzida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte:
documento enviado pelo Poder Judiciário ao MNPCT em junho de 2018. Nele
consta a situação processual das 57 pessoas classificadas como “foragidas”
na ocasião de contagem de presos pós rebelião, de acordo com a listagem de
nomes anterior, produzida pela SI/SEJUC.
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a) Cruzaram-se os nomes da LISTA BASE com os registros das demais listagens
acima referidas;
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Os passos seguidos para a checagem foram os que seguem:

b) Com o cruzamento de todas listagens, tendo como referência os 71 nomes
da LISTA BASE, produziram-se os seguintes status: mortos, desaparecidos,
foragidos/desaparecidos e localizados.
c) Construção de um Gráfico (Gráfico 3) onde mostra-se o resultado da comparação
de todos os documentos a que este Mecanismo teve acesso, nos quais constam
alguma informação sobre o status das 71 pessoas da LISTA BASE.
350. Observa-se que a denominação escolhida para os status, levou em consideração
o fato de que os documentos contém, quando confrontados, registros contraditórios
sobre o paradeiro das 71 pessoas e significam:
•

MORTOS: pessoas que foram a óbito segundo, pelo menos, um dos
documentos cotejados;95

•

DESAPARECIDOS: pessoas sobre as quais não há registro no cruzamento das
listagens;

•

FORAGIDOS/DESAPARECIDOS: pessoas registradas como “foragidas” em
pelo menos um dos documentos cotejados, e para as quais não consta
nenhuma localização/endereço nas demais listagens;

•

LOCALIZADOS: pessoas sobre as quais consta, em algum dos documentos,
endereço informado, ou situação processual de regime de execução de pena,
ou identificação na listagem de Conferência do dia 29/01/2018, fornecida
ao MNPCT em ocasião da visita; e pessoas que, embora registradas em
algum dos documentos como “foragidas”, possuem endereço informado
em alguma das listagens cotejadas.

351. Diante da contradição, incompletude e opacidade dos documentos da gestão
prisional e do sistema de justiça, a atribuição do status final para cada uma das 71
pessoas elegeu como prevalente a existência de informações sobre localização dessas
pessoas. Deste modo, se no cruzamento das listagens, a pessoa está registrada em um
documento como “foragida”, e em outro documento consta sua localização, o status
final atribuído foi o de “localizado”. Com isto, se pretende oferecer às instituições
responsáveis um quadro geral das condições de localização das pessoas que estavam
sob custódia do Estado à época da rebelião de Alcaçuz e para que possam realizar, no
devido tempo, prova de vida dessas pessoas.

95 Ressalta-se que a SEJUC reconheceu oficialmente 26 mortos no conflito. Dentre estes, apenas 2 estão entre os 7 mortos que constam no levantamento do relatório do MNPCT. Os 5 restantes possuem registros de óbitos encontrados no cotejamento das listagens.

Gráfico 3 – Rio Grande do Norte: Status das 71 pessoas desaparecidas
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352. Diante desse quadro, no universo inicial de 71 pessoas apresentadas na primeira
listagem da DFS, podem ser considerados como desaparecidos além dos 17 nomes de
presos que não possuem nenhum registro nas listagens checadas, os 15 nomes de
presos tratados como “foragidos” pela SEJUC, uma vez que a Secretaria não apresentou
critérios aceitáveis para determinar que esses presos fugiram efetivamente da unidade
prisional. Pelo contrário, a Secretaria classificou como “foragidos” esses 15 presos que
não foram encontrados na Penitenciária Estadual de Alcaçuz após a rebelião – o que não
exclui a possibilidade de terem sido mortos e seus corpos não terem sido encontrados
e identificados.
353. Esses números produzidos tentam dar conta de um cenário sobre o destino
das 71 pessoas nomeadas pela DSF. Eles não são definitivos e demonstram, mais do
que trajetórias de fuga, desaparecimento e eventual localização, a precariedade da
gestão e dos registros burocráticos sobre a vida das pessoas sob custódia do Estado.
354. A opacidade, insuficiência e contradição dos dados oficiais apresentados
ao MNCPT comprovam a existência de pessoas sob custódia do Estado que estão
desaparecidas dos mecanismos de controle estatal. Agrega-se a esta constatação
os seguintes fatos: a) o desaparecimento ter ocorrido em um contexto de Massacre;
b)a negativa ou omissão de autoridades na apuração destes desaparecimentos; c) a
inadequação da investigação ou atividade pericial para apurar relatos de ocultamento de
corpos. Este conjunto de indícios corroboram a possibilidade da existência de práticas
de desaparecimento forçado, conforme definição legal da Convenção Internacional
para Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, objeto do
decreto n. 8767/201696, firmado pela República Federativa do Brasil.

4.4.6 Estrutura e Insumos
Composto por 11 recomendações sobre infraestrutura e insumos básicos este eixo
tem 4 recomendações feitas pela DSF e 7 realizadas pelo MNPCT. Este eixo não teve
nenhuma recomendação cumprida a contento. Conforme pode se verificar no gráfico
abaixo, observa-se que uma medida importante foi iniciada, quatro medidas paliativas
foram tomadas e as outras seis não foram cumpridas ou não se obteve informações
suficientes para avaliação.

96 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/
D8767.htm>. Acesso em 18 de out. 2018.

Tabela 17 – Rio Grande do Norte: Estrutura e Insumos

Medidas
cumpridas
ESTRUTURA E INSUMOS
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Medidas
importantes
iniciadas
1

Medidas
paliativas
4

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes para
avaliação

SOMA

6

11

355. Uma das recomendações feitas pelo MNPCT era de que a Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania (SEJUC), concluísse a reforma nas instalações do Complexo de Alcaçuz
e que fosse garantida a salubridade e segurança para custodiados e funcionários. A
reforma iniciou, mas, até o momento da visita, ainda não havia terminado. Os Pavilhões
1, 2 e 3 foram reformados. No entanto, apenas o 1 e o 3 estavam sendo utilizados
no momento da visita. O Pavilhão 4 de Alcaçuz continuava tal como estava na visita
do MNPCT em 2017 após o massacre. A reforma dos demais pavilhões não ampliou a
estrutura predial, nem o número de vagas. O MNPCT, embora tenha requerido, nunca
recebeu a análise da estrutura do solo local que deveria ter sido feita antes de se
iniciarem as obras, em função do relato da existência de túneis subterrâneos existentes.
O Secretário da SEJUS afirmou possuir todos os laudos necessários para a realização
das reformas, porém, até o dia do fechamento deste Relatório, estes documentos
não foram apresentados. As condições de higiene, no dia da visita, na Penitenciária
de Alcaçuz, foram consideradas aceitáveis pela equipe conjunta. Com exceção das
celas de seguro, que exalavam forte odor. Foi informado pela gestão que os próprios
presos são responsáveis pela limpeza das mesmas. Os familiares relatavam que são
eles mesmos quem levam os produtos de limpeza. Quanto a PERCM não foi possível
averiguar as condições de higiene e salubridade dentro das celas. Nesse sentido, para
essa recomendação foi dada o status de medidas paliativas tomadas.
356. Quanto à recomendação do MNPCT direcionada a gestão penitenciária quanto
ao fornecimento de alimentos, considerou-se que medidas paliativas foram tomadas. A
direção de Alcaçuz afirmou estar fazendo a entrega individualizada de alimentação. No
entanto, de acordo com relatos dos presos e de familiares, a comida é de má qualidade,
muitas vezes vem estragada, em quantidade insuficiente e tem baixo valor nutricional.
Além disso, a quantidade teria sido reduzida. Outro problema relatado é sobre a
distribuição da última refeição que, às vezes, é realizada muito cedo; o resultando disso é
que até o café da manhã do dia seguinte, os presos ficam muitas horas sem se alimentar.
Todos os entrevistados afirmaram ao MNPCT que são fornecidas três refeições diárias.
357. Já quanto as duas recomendações feitas, uma pela DSF e outra pelo MNPCT,
de que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) revisasse o contrato
estabelecido com empresas terceirizadas de fornecimento de alimentação às pessoas
presas no estado, estas foram consideradas não atendidas. Apesar de o Diretor da
Penitenciária Rogério Coutinho Madruga ter fornecido cópia do memorando nº
14/2018, no qual solicita que o Secretário da SEJUS tome providências e do Próprio
Secretário da SEJUC e de ter admitido que o contrato esteja sendo descumprido por
parte da empresa fornecedora não foi identificado pela equipe da Missão conjunta
que tenha sido dada uma solução para os problemas relatados. Além dos relatos
supracitados sobre a má qualidade da alimentação e da pouca quantidade, durante
a visita foram encontrados, no chão, os vasilhames nos quais são acondicionados os
alimentos e as bebidas a serem distribuídos aos presos, sem o mínimo de condições
adequadas de higiene e, a poucos metros desse local, foi possível ver larvas brotando
do chão, como mostram as fotos 12 e 13.

Foto 12: Caixas de isopor onde são transportadas as quentinhas com a comida e garrafas
térmicas onde são armazenadas a bebida pousados sobre o chão97

.

358. O Refeitório de Alcaçuz não foi reformado, contendo ainda os vestígios do
incêndio ocorrido durante a rebelião, conforme pode ser visto na foto 14. No momento
da visita do MNPCT/CNPCT os presos se alimentavam dentro de suas celas.
Foto 14: O Refeitório de Alcaçuz não reformado e inutilizado99

359. Uma recomendação feita pela DSF e duas das recomendações feitas pelo
MNPCT diziam respeito a estabelecimento de um sistema eficaz de acesso e distribuição
de água potável e ao fim do racionamento de água foram consideradas não atendidas.
Sobre este quesito, houve unanimidade nos relatos quanto à distribuição da água, feita
apenas três vezes ao dia, durante 30 min. Além disso, a água fornecida para higiene é a
mesma utilizada para ingestão, ou seja, não é potável. Os membros da Missão conjunta
97 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT MNPCT/ CNPCT em
29/01/2018.
98 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT MNPCT/ CNPCT em
29/01/2018.
99 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT MNPCT/ CNPCT em
29/01/2018.
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Foto 13: Larvas brotando do chão em local próximo ao local onde estavam as caixas de
isopor98

83

também detectaram avisos colados pela administração penitenciária nas paredes das
unidades que estabeleciam o racionamento de água e o horário de silêncio, como é
possível ver nas fotos 15 e 16.
Foto 15: Documento colado em uma das paredes de Alcaçuz mostrando o horário de
liberação da água e do horário de silêncio100
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Foto 16: Documento colado em uma das paredes da PERCM mostrando o horário de
liberação da água101

360. À gestão penitenciária foi recomendado pelo MNPCT e pela DSF o fornecimento
de colchões, lençóis, toalhas, calçados e vestimentas no momento de chegada
à unidade e na medida de necessidade posterior, distribuindo também, pelo menos
mensalmente, kits de higiene adequados contendo, no mínimo: sabonete, xampu,
escova e pasta de dente, bem como itens de limpeza da cela. No que diz respeito aos
insumos básicos, na penitenciária de Alcaçuz, como as portas das celas eram gradeadas,
100 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018
101 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.

361. Como já dito anteriormente, a equipe de visita observou que todas as celas, das
duas Penitenciárias, estavam superlotadas, como pode ser verificado na foto 17, que
mostram um total de 9 presos em uma cela pequena com apenas 3 colchões. Nas celas
de castigo, por exemplo, nem colchões havia, conforme se vê na foto 18.
362. Outro problema identificado foi que a reforma não levou em consideração
os espaços de convivência coletiva como, por exemplo, o refeitório, área multiuso e
a escola, que continuavam destruídos no momento da visita conjunta. Especialmente
em relação à escola, este Mecanismo apontou, na Nota Técnica de 18 de janeiro de
2018, que discute sobre as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil, que a oferta de
espaço adequado para as atividades de educação e trabalho, conforme o perfil escolar
e profissional das pessoas presas, é medida fundamental para reversão do quadro de
marginalização desse grupo, para o favorecimento da política de reinserção social, para
a prevenção da criminalidade e é forma de evitar as condições de vulnerabilidade e de
adesão a grupos prisionais organizados.102
Foto 17: Nove presos em procedimento numa pequena cela de Alcaçuz com apenas três
colchões103

102 Nota Técnica de 18 de janeiro de 2018: Análise sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal
no Brasil. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Laboratório de Gestão de
Políticas Penais/UNB, Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais/UFA. Disponível em:<http://
www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-2018-arquitetura-penal-2/>. Acesso em 11 de set. de 2018.
103 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.
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foi possível visualizar, na maioria das celas, itens como colchões, lençóis, toalhas, calçados
e vestimentas, escova e pasta de dente, bem como material de limpeza, contudo, não
foi possível aferir se a quantidade atendia a todos que estavam dentro de cada cela.
Chamou atenção o fato de tais materiais estarem muito arrumados de forma ordenada
e parecendo novos e limpos, denotando um incomum estado de organização. No que
tange aos insumos básicos, em função do formato das celas com portas chapadas da
PERCM, não foi possível visualizar em todas as celas do Pavilhão se existiam itens como
colchões, lençóis, toalhas, calçados e vestimentas, escova e pasta de dente, bem como
itens de limpeza. Por relatos triangulados em relação às duas penitenciárias, constatouse que os insumos não são recebidos constantemente e nem distribuídos igualmente,
além do fato de que não são fornecidos pelo Estado, e sim pelos familiares. Quanto aos
colchões, foi possível perceber uma desproporção evidente entre ocupantes de cada
cela e colchões disponibilizados, insuficientes para acomodar cada um dos ocupantes,
desse modo, o status dado para essas recomendações foi o de que medidas paliativas
foram tomadas.

Foto 18: Presos em procedimento em uma cela de castigo104
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4.4.7 Perícia
363. Este macroeixo é composto por 5 recomendações. Não foram identificas ou
não se obteve informações suficientes para avaliação em 3 delas. Considerou-se que 1
medida importante foi iniciada e 1 foi considerada paliativa.
Tabela 18 – Rio Grande do Norte: Perícia
Medidas
cumpridas
PERÍCIA

Medidas
importantes
iniciadas

Medidas
paliativas
1

1

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes para
avaliação

SOMA
3

5

364. Sobre o status da recomendação sobre a realização de concurso público para
o ITEP foi considerado que medidas importantes foram iniciadas, tendo em vista que,
no momento da visita do MNPCT/CNPCT estava em andamento um concurso para o
órgão. Tanto a Secretária da SESED como o diretor do ITEP confirmaram que o certame
foi determinado por decisão judicial movida pelo Ministério Público. O que significa que
o executivo não tem gerência sobre ele. O certame foi projetado para ser realizado em
3 etapas (2018, 2019, 2020) com previsão de seleção de 400 candidatos.
365. Destaca-se que no momento da visita da equipe da Missão conjunta, eles
contavam com apenas vinte (20) peritos atuando no estado, o que não é suficiente
para a demanda existente. Esse concurso, segundo o diretor do ITEP, irá refletir
positivamente na autonomia do ITEP, pois trará, ao fim de três anos, um acréscimo
de mais de 150 peritos de diversas especialidades para o órgão. Porém, destacou que
os fundos destinados ao ITEP são insuficientes, deixando o mesmo em uma situação
delicada, sem poder realizar investimentos em busca do desenvolvimento dos trabalhos
inerentes ao órgão pericial.
366. Uma das recomendações dadas ao Governador do Estado por parte do
MNPCT foi a de que fosse proposto um projeto de lei estadual destinado a assegurar
efetivamente a autonomia funcional, orçamentária e financeira ao Instituto TécnicoCientífico de Perícia de Criminalística (ITEP) como forma de garantir sua adequada
estrutura, modernização e a produção isenta e qualificada dos laudos periciais. Esta
recomendação não foi implementada. Sobre a questão orçamentária, foi informado a
equipe da Missão que o ITEP tem um fundo Técnico-Científico de Perícia, o recurso
vem, sobretudo, das taxas de arrecadação dos documentos de identificação tirados
pela população. Em 2017, arrecadaram R$ 3 milhões de reais. Desse modo, eles têm
dotação orçamentária própria, no entanto, alegam que não é o suficiente. Em relação
à autonomia do ITEP, a informação dada pela Secretária da SESED na reunião com o

104 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.

MNPCT/CNPCT foi a de que o órgão ainda está vinculado à SESED, mas, há 2 anos, não
está mais ligado à Polícia Civil tendo, inclusive, um Estatuto próprio.

368. Na reunião com a SESED informaram que foi realizado o Convênio n° 349/2013,
com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP)105, com vencimento previsto
para 01 de novembro de 2017 e no valor de R$ 3.104.762,35. Este convênio tinha como
objeto o fortalecimento da perícia (ITEP/RN) por meio da aquisição de veículos, móveis
e aparelhos específicos para realizar exames laboratoriais. Foi mencionado que um dos
limites à execução dos projetos passa pelo tempo de apreciação na SENASP que é longo.
369. O MNPCT e o CNPCT acessaram ainda o Termo de Convênio nº 42/2017- TJRN,
realizado entre o TJ e SESED (ITEP), que foi assinado em 21/12/2017 com validade de 24
meses. Nele o TJ destina R$ 1.060.802,20 (um milhão, sessenta mil, oitocentos e dois
reais e vinte centavos) para aquisição de 01(um) analisador genético de DNA, 02 (dois)
acessórios e insumos que permitiriam que o futuro laboratório de genética forense
realizasse testes de paternidade e identificação humana. O maquinário para a análise
de DNA ainda não estava disponível no momento da visita, mas, segundo a Secretaria,
o recurso já havia sido repassado e estava em fase de licitação. Já de acordo com a
direção do ITEP o laboratório está em fase de conclusão, restando 30% da obra a ser
concluída. Acreditam que ainda no primeiro semestre de 2018, o laboratório estará em
pleno funcionamento e esperam que já em abril estejam fazendo os exames de DNA,
pois, no momento da visita conjunta, o material ainda era enviado para a Bahia.
370. Outra recomendação emitida pelo MNPCT era a de que a Direção do ITEP
utilizasse os quesitos específicos que tratam sobre tortura, previstos no Protocolo
Brasileiro de Perícia Forense no crime de Tortura. Esta recomendação não foi atendia,
assim como não foi aquela que sugeria a construção de Procedimentos Operacionais
Padrão (POP’s) que contemplasse o Protocolo de Istambul, Protocolo de Minnesota
e Protocolo Brasileiro de Perícia Forense nos Casos de Tortura. Segundo o diretor do
ITEP, não houve avanço nestes aspectos por conta do pequeno número de profissionais
que se encontravam sobrecarregados, com isso, o órgão não consegue dar os passos
necessários para aprofundar esse debate. Os representantes do ITEP acreditam que
com o concurso, poderão avançar tanto nos diálogos sobre os quesitos de tortura
específicos como sugere o Protocolo Brasileiro, quanto na padronização do Protocolo e
Procedimentos. A direção se comprometeu em formar uma Comissão para a criação do
POP ainda em 2018.
371. Quanto à identificação dos corpos, o ITEP criou um NIC (N° de cadáver) que fica
preso no pé do cadáver e no saco que envolve o corpo. O NIC também vai registrado
no guia documental e é cadastrado no sistema, desse modo, a vítima entra na cadeia
105 Convênio nº 349/2013, SINCOV nº 792967/2013- Projeto Fortalecimento de Perícia- ITEP/
RN. Vencimento 01/11/2017. Valor do Convênio R4 3.104.762,35.
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367. Sobre a infraestrutura de um modo geral e as instalações prediais do ITEP
foi dito pela gestão que o órgão continuava no mesmo prédio, mas que a União havia
cedido, por trinta (30) anos, um prédio no mesmo bairro. A previsão de mudança era
para abril de 2018. O diretor do ITEP afirmou que o prédio que abriga o Instituto passou
por reformas significativas, trazendo uma melhor condição de trabalho e atendimento
à população. De acordo com ele, houve a reforma no necrotério com separação dos
dormitórios dos profissionais dos locais onde ficam as câmaras frias, situação que trazia
indignidade aos profissionais do órgão. Admitiu ainda que o órgão não possui uma
estrutura ideal, mas já está com condições dignas de trabalho e de atendimento. Foi
informado que o local de teste balístico foi completamente refeito e que adquiriram um
scanner corporal e construíram uma ala, tornando-a o local de realização dos exames
sem a exposição que havia anteriormente. Segundo a direção, o ITEP possui um projeto
de aquisição de uma área que pertence ao estado para construção de uma nova sede.
O que seria o caminho mais indicado, uma vez que as estruturas atuais, embora tenham
sido melhoradas, ainda estão em um prédio muito antigo e não são ideais para os
serviços executados.

de custódia com o NIC. Eles têm ainda a proposta de fazer um laudo unificado entre a
perícia e a criminalística.
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372.
No que diz respeito aos eventos ligados ao massacre em Alcaçuz, ao ser
questionada sobre a investigação das fossas, a chefia de gabinete que estava presente
na reunião com o MNPCT/CNPCT garantiu que todas as fossas (aproximadamente trinta)
foram esvaziadas pela companhia de água e esgoto local e que o material foi analisado
pelo ITEP. Que este órgão redigiu o laudo final no qual abordava detalhadamente o que foi
encontrado. Disse ainda que eles também analisaram a olho nu as fossas e que não havia
como colocarem corpos ali, pois não caberiam. Alega também que se houvessem mais
corpos dos que os que foram identificados, os vinte e seis (26), eles teriam encontrado,
em suas buscas no local do ocorrido, restos mortais, como, por exemplo, as ossadas.
Apesar de o MNPCT ter solicitado por ofício ao ITEP esse laudo final, o documento ainda
não havia sido entregue até o momento de conclusão deste Relatório.
373. O diretor do ITEP informou também que todos os corpos encontrados em
Alcaçuz foram identificados, inclusive o último que faltava por conta do exame de DNA
que precisava ser feito. Informou também que após o massacre, fizeram a biometria de
todos os presos de Alcaçuz.
374. Por último, a direção do ITEP informou que, naquele momento, um dos
maiores problemas deles era o acúmulo de cadáveres porque muitos corpos não eram
reclamados. Mas a publicação de uma Portaria que estabelece um prazo de 10 dias para
o fluxo de movimentação do cadáver, tendo que retornar o corpo para o município onde
ele foi recolhido, ficando esse município responsável por ele, fez com que a situação
melhorasse um pouco.
Foto 19: Uma das salas onde ficam as câmaras frias com 3 cadáveres fora da refrigeração106

4.4.8 Recomendações Específicas
375. Este eixo agrega as recomendações específicas do sistema prisional do Rio
Grande do Norte ou ligadas especificamente aos eventos de janeiro de 2017, não
havendo semelhança com os outros dois estados visitados durante a Missão conjunta
entre Mecanismo e Comitê Nacional.
376. As 2 recomendações foram emitidas pelo MNPCT e dirigidas ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP) e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Nenhuma delas foi
considerada cumprida.

106 Fonte: Foto realizada em Alcaçuz pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.

Tabela 19 – Rio Grande do Norte: Recomendações Específicas
Medidas
cumpridas
ESPECÍFICOS

Medidas
importantes
iniciadas

Medidas
paliativas

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes para
avaliação

SOMA

2

2

378. A segunda era que se estabelecesse um planejamento de saída da Força Tarefa
de Intervenção Penitenciária (FTIP) do estado, detalhando um período de transição
de atribuições para servidores estaduais, particularmente considerando a: lotação de
um efetivo adequado de agentes penitenciários estaduais de custódia na unidade; e a
garantia do exercício de direitos básicos pelas pessoas presas, como à visita, à assistência
jurídica, à alimentação individualizada, ao banho de sol regular, a atividades de educação
e trabalho, a atenção à saúde, conforme a legislação de execução penal e as Regras
Nelson Mandela. Esta recomendação também foi considerada não atendida porque,
até o momento da visita conjunta, não foi identificado um planejamento preciso das
atividades do período de transição, com distribuição de responsabilidades, e constatouse que profissionais da FTIP ainda atuavam na unidade, mesmo sem a vigência da
portaria que autorizava a operação, sob a argumentação de participar do processo de
formação dos novos agentes.
379. Ou seja, durante toda a visita a Alcaçuz e à PERCM, ficou nítida a presença e
atuação de alguns agentes da FTIP. Embora tenha sido informado pelas autoridades
responsáveis pela gestão carcerária que a Força Tarefa deixou a unidade oficialmente no
início de janeiro do corrente ano, verificou-se a presença de vários agentes penitenciários
com emblemas da FTIP e do DPOE. Ao ser questionado, um desses agentes informou
que havia ainda oito (8) agentes externos que chegaram por meio da Força Tarefa, mas
que agora permaneciam lá atuando apenas como instrutores de tiro no processo de
formação dos novos agentes penitenciários. Informação essa corroborada pelo diretor
da PERCM, que disse que a FTIP saiu da unidade em 03 de janeiro de 2018 e que ainda
existiam, no momento da visita do MNPCT, 8 (oito) agentes atuando na formação dos
novos agentes penitenciários estaduais.
380. No entanto, a destacada presença deles não parecia estar unicamente
atrelada à função de instrutores, pois eles acompanharam a equipe na visita as duas
Penitenciárias. Em Alcaçuz, quem apresentou a unidade foi o Secretário da SEJUS, mas
na PERCM a presença dos referidos agentes em toda à visita foi bem incisiva. Atuavam
com poder de decisão sobre a gerência da unidade, não permitindo, por exemplo,
que entrevistássemos os presos sem algemas. A atitude de comando deles ficou bem
evidente também na entrevista com o diretor desta unidade, que era um agente
penitenciário do estado do RN, quando um desses agentes permaneceu na sala, a maior
parte do tempo que durou a entrevista e interviu várias vezes na conversa.
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377. A primeira recomendação emitida era que se estabelecesse, em ato administrativo
próprio, a regulamentação organizacional da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária
(FTIP). Diante da ausência de detalhamento sobre os parâmetros de funcionamento,
critérios de ingresso, capacitação e correição dos servidores, metodologia, entre outros
aspectos, considera-se que esta recomendação não foi atendida.

Foto 20: Agente externo com uniforme contendo escrito a sigla do DPOE107
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Foto 21: Agente externo com insígnias da FTIP e seu equipamento108

381. Quanto a Recomendação do MNPCT foi sobre a atuação do Ministério Público
Federal, na instauração de investigação criminal sobre a atuação dos agentes
públicos que estavam ligados à FTIP no que tange à prática de maus tratos e tortura,
o MP informa que, além da Ação Civil Pública 0804264-12.2016.4.05.8400, demais
informações devem ser procuradas diretamente com a Procuradoria da República no
RN. Desse modo, cumpre apontar que os promotores responsáveis pela execução penal
no estado não abriram procedimento nesta temática.

4.4.9 Geral
382. Depois de realizar esta análise sobre as recomendações emitidas sobre o
sistema prisional do Rio Grande do Norte e seu grau de implementação, conclui-se que,
do total de 73 recomendações examinadas, apenas 1 foi cumprida, enquanto que 56
ou não foram cumpridas ou não se conseguiu informações suficientes para avaliação
do seu cumprimento. Apenas 3 medidas importantes foram iniciadas e 13 foram
classificadas como medidas paliativas, ou seja, tentaram contribuir para a solução

107 Fonte: Foto realizada na PERCM pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.
108 Fonte: Foto realizada na PERCM pela equipe do MNPCT/CNPCT em 29/01/2018.

apresentada, sem que pudesse resolvê-las. No gráfico abaixo se demonstra o status
geral de todas as recomendações do estado do RN analisadas.
Gráfico 4: Recomendações Monitoradas – Rio Grande do Norte

383. Além disso, o caráter exclusivamente repressivo, baseado na lógica dos
procedimentos disciplinares, algum deles extremamente humilhantes, e na suspensão
de direitos, não colaboram em nada para o enfrentamento da crise estrutural
prisional, apenas a alimentam. A ampliação do uso da força como forma de gerir
estabelecimentos penais, constituindo modos de atuar que dificultam a implementação
de políticas e serviços adequados para a população privada de liberdade, impedem o
cumprimento adequado da Lei de Execução Penal e criam diversas situações onde a
prática da tortura é exercida com naturalidade por aqueles que deveriam custodiar as
pessoas privadas de liberdade.
384. Perante o exposto e, tal como observado em 2017, verificou-se que as
Penitenciárias de Alcaçuz e Rogério Coutinho Madruga (antigo Pavilhão 5)
seguem apresentando um cenário de violações de direitos humanos, que infringe
diversas normativas nacionais109 e internacionais110. No entanto, cabe lembrar que
a responsabilidade de respeitar essas normativas e as recomendações emitidas pela
DSF e pelo MNPCT, não cabe só a direção dessas penitenciárias, mas a Secretaria de
Justiça e Cidadania, a qual ela está vinculada e ao Governador do estado, ao qual ambos
estão subordinados. Do mesmo modo, as instituições do sistema de segurança pública
e do sistema de justiça também não estão cumprindo a contento essas normativas e
recomendações, considerando as irregularidades e as violações encontradas, em ambas
penitenciárias, após um ano da primeira visita.
5

Visita de Acompanhamento ao Estado de Roraima

385.
Esta seção do relatório visa apresentar informações e análises relativas à Missão
conjunta de monitoramento realizada pelos membros do Mecanismo Nacional e do Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura ao estado de Roraima, entre os dias 20 a 22
de fevereiro de 2018. A equipe de Missão foi composta por três peritas(os) do Mecanismo
Nacional, Fernanda Machado Givisiez, José de Ribamar de Araújo e Silva e Valdirene
Daufemback e, por um membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura,
109 Lei de Execução Penal (Nº 7210 de 1984).
110 Novas Regras Mínimas das Nações Unidades para Tratamento de Presos (Regras de Nelson
Mandela), revisadas pela Resolução nº 70/175 de 17 de dezembro de 2015.
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paliativas

Henrique Hollunder Apolinário111, representante da organização não governamental
(ONG) Conectas – Direitos Humanos, que possui assento no Comitê Nacional.

Agenda detalhada

5.1

386.
Conforme informado, a visita realizada pela equipe da Missão conjunta do
Mecanismo e Comitê Nacionais teve por objetivo realizar o monitoramento das
recomendações emitidas aos órgãos responsáveis pelo sistema prisional no estado, bem
como aprofundar o diálogo para se delinear estratégias de prevenção e combate à tortura.
Em alguns compromissos a equipe de Missão se subdividiu em duplas, a fim de otimizar
seu tempo de trabalho no estado. Na tabela a seguir está exposto o cronograma adotado:
Tabela 20: Roraima - Agenda de atividades realizada pela equipe de Missão Conjunta
AGENDA - MISSÃO CONJUNTA MNPCT E CNPCT EM RORAIMA
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20/fev

21/fev

Equipe A

Equipe B

9:00h

X

X

9:30h

X

X

10:00h
10:30h
11:00h
11:30h

Equipe A

22/fev
Equipe B

Equipe A

Equipe B

Visita à Penitenciária Agrícola
Monte Cristo

9:00h. Reunião com Secretário da
Secretaria de Justiça e Cidadania
(SEJUC)

Almoço

12:30h: Reunião com a
Procuradora-Geral de Justiça

10:00h: Reunião com Sociedade
Civil

12:00h
12:30h
13:00h

Almoço
Almoço

13:30h
14:00h
14:30h
15:00h

14:00h:
Reunião com
Delegada Geral
da Polícia Civil

15:30h
16:00h
16:30h
17:00h
17:30h
18:00h
18:30h
19:00h

16:00h:
Reunião com
Comandante
Geral da Polícia
Militar

13:00h: Reunião
com Defensoria
Pública do
Estado

14:00h: Audiência Pública
15:00h. Reunião
Ministério
Público do
Estado

Audiência
Pública

Visita a Monte Cristo

17:00h:
Reunião com
o Ministério
Público Federal

16:00 - Reunião
com Tribunal
de Justiça de
Roraima

17:30:00h:
Continuação
da Reunião
com a
ProcuradoraGeral de
Justiça

19:30h

111 A Conectas atua na garantia de direitos de pessoas migrantes, com ênfase no fluxo de venezuelanos no estado de Roraima, motivo pelo qual tinha diálogo com atores locais, sobretudo
no sistema de justiça. Ainda, a organização visitou o estado de Amazonas em janeiro de 2017,
logo após os massacres, a fim de monitorar as respostas dos diferentes órgãos estatais e federais - Conectas. Nota pública “Tragédia Anunciada”. Disponível em: <http://www.conectas.org/
noticias/nota-publica-tragedia-anunciada>. Acesso em: 17 de out. de 2018.

387. É importante destacar que os membros da Missão conjunta tentaram agendar
uma audiência com a governadora do estado de Roraima, com o objetivo de monitorar
as medidas adotadas quanto aos serviços penais, em especial ao sistema penitenciário
roraimense. No entanto, seu gabinete informou que ela não tinha disponibilidade para
a agenda devido a compromissos anteriormente assumidos.
388. Nos três dias de Missão, os membros do Mecanismo e do Comitê Nacional
receberam o apoio logístico da Polícia Federal.
5.2

Breve descrição das reuniões bilaterais, reuniões com sociedade
civil e audiência pública

390.

Reunião com a Sociedade Civil

391. O primeiro compromisso da equipe de Missão no estado foi a reunião
com representantes da sociedade civil. Vale ressaltar que em suas missões, o
Mecanismo e Comitê Nacional sempre buscam construir uma interlocução mais
direta com organizações e fóruns da sociedade civil, em razão de seu importante
trabalho realizado em prol da prevenção à tortura e pela garantia de direitos, além
de serem atores essenciais para apresentar a realidade do estado, uma vez estarem
presentes no cotidiano e poderem indicar medidas que foram, ou deixaram de ser,
efetivamente adotadas em relação às recomendações emitidas para prevenção à
tortura. Foi convidada uma gama ampla de organizações e pessoas atuantes com a
temática do sistema prisional, no entanto, infelizmente, a reunião contou apenas
com participantes da Pastoral Carcerária, do Conselho Indígena de Roraima (CIR), do
Conselho Regional de Psicologia (CRP) e familiares de presos. Embora tenha contado
com poucos participantes, a reunião foi bastante produtiva, uma vez que a equipe
de Missão conseguiu colher inúmeras informações. Diversos pontos levantados pelos
participantes foram, depois, constatados pela equipe: ausência de defesa efetiva para
indígenas, dificuldades no contato entre preso e familiares, não encaminhamento
de presos a audiências judiciais, penas desproporcionalmente altas para pessoas
acusadas de tráfico, sobretudo mulheres, ausência de setor para presos “neutros112”.
392. As reuniões bilaterais ocorreram ao longo da tarde do dia 20 e 22 de fevereiro,
no primeiro e no último dia de Missão. Como já mencionado neste relatório, o objetivo
de tais reuniões foi discutir assuntos pertinentes ao processo de monitoramento e
possíveis encaminhamentos, em especial, em relação à devolutiva das recomendações
emanadas pelo relatório de visita ao sistema prisional roraimense elaborado pelo
Mecanismo Nacional, bem como sobre as medidas adotadas para a superação
da crise e alinhamento de informações pertinentes sobre essa temática. Também,
tais reuniões visaram reiterar a disposição e o empenho conjunto do Mecanismo e
Comitê Nacionais na construção de diálogos cooperativos para à prevenção à tortura
no estado de Roraima. Assim, os encontros foram agendados diretamente com os
principais órgãos destinatários das recomendações.
393.

Reunião com a Defensoria Pública do Estado de Roraima

394. A reunião ocorrida com representante da Defensoria Pública do Estado (DPE/
RR) contou com a presença apenas da Sra. Vera Lúcia Pereira da Silva, defensora
pública que atua na vara de execução penal. Foram discutidas as recomendações
emitidas pelo Mecanismo Nacional e, também por outros órgãos, sobretudo aquelas
destinadas especificamente à Defensoria Pública do Estado, com objetivo de entender
112 Compreende-se por “preso neutro” todo aquele não pertencente ou vinculado a algum
“grupo prisional”, nos termos da definição apresentada no parágrafo 4 deste Relatório.
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389. O conteúdo das reuniões será melhor analisado na seção referente à avaliação
de cumprimento de recomendações e medidas adotadas, uma vez que os diálogos
travados ao longo das reuniões subsidiaram tal análise. Porém, aqui se pretende
realizar uma breve descrição dos encontros, com apresentação de seus participantes
e objetivos gerais.

quais medidas teriam sido adotadas para a sua implementação. Para além da
insuficiência de pessoal, preocupou a ausência estratégias para redução da população
prisional e a remediação de problemas estruturais.
395.

MNPCT
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Reunião com a Polícia Civil

396. No encontro realizado com representante da Polícia Civil do estado de Roraima
(PCRR), estiveram presentes a Delegada Geral de Polícia e o Delegado Geral Adjunto.
Seu objetivo foi entender o status de implementação das recomendações referentes
ao Instituto Médico Legal (IML), uma vez que no estado de Roraima esse instituto
ainda é vinculado à Polícia Civil, assim como as recomendações acerca da apuração de
responsabilidade pelas mortes ocorridas no âmbito do sistema prisional, especialmente
as relacionadas às rebeliões recentes e apurar informações acerca da investigação dos
casos de presos desaparecidos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.
397.

Reunião com o Ministério Público do Estado de Roraima

398. O Ministério Público do Estado de Roraima (MPE/RR) se fez representar pelo Sr.
Valmir Costa da Silva Filho, promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Execução
Penal, de Controle Externo da Atividade Policial e de Crimes Militares. Na reunião
foram tratados assuntos relacionados às recomendações emitidas para o Ministério
Público do Estado, bem como aquelas emanadas para o Governo do estado, para que
a equipe de Missão pudesse verificar se outros atores estavam tomando providências
nesse sentido. É importante destacar que, no último dia de Missão, a equipe composta
pelos membros do MNPCT e CNPCT reuniu-se com a Procuradora-Geral de Justiça
para que pudessem ser discutidas questões sobre a atuação do Ministério Público no
estado de uma forma mais ampla, não apenas aquelas referente à execução penal.
399.

Reunião com a Polícia Militar

400. Na reunião com representantes da Polícia Militar de Roraima (PMRR) estiveram
presentes o Comandante-Geral da PM, Dagoberto da Silva Gonçalves, e o Comandante
do Interior, sendo que seu objetivo principal foi entender se a recomendação emitida
no relatório do Mecanismo Nacional, que solicitava a elaboração de um plano de
retirada da Polícia Militar das funções de custódia e guarda dos presos da Penitenciária
Agrícola de Monte Cristo, estava sendo implementada, ou seja, se ações já haviam
sido tomadas no sentido de cumpri-la.
401.

Reunião com o Ministério Público Federal

402. A reunião no Ministério Público Federal contou com a participação dos
procuradores da república, Sra. Manoela Lopes Lamenha Lins Cavalcante, membro
titular da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (6ª CCR) – Populações Indígenas e
Comunidades Tradicionais, e Sr. Rodrigo Mark Freitas, Procurador Regional dos Direitos
do Cidadão (PRDC). Não obstante os procuradores da república tivessem assumido
seus cargos havia pouco menos de dois meses, eles apresentaram para a equipe de
Missão ações tomadas pelos seus antecessores. Os principais pontos discutidos neste
encontro foram as recomendações referentes aos indígenas privados de liberdade;
a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)
e a criação de Mecanismo e Comitê Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura,
uma vez que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), juntamente
com as PRDC´s, está trabalhando na construção de estratégias para aplicação da
Lei nº 12.847/2013, com vistas a mobilizar os governos estaduais para garantir a
implementação da política em nível local.
403.

Reunião com o Tribunal de Justiça de Roraima

404. Foi realizada, também, no dia 22 de fevereiro, reunião com representantes
do Tribunal de Justiça de Roraima, que foi representado por sua Desembargadora
Presidente, Elaine Cristina Bianchi, pela juíza Graciete Sotto Mayor Ribeiro. Neste
encontro foram discutidas as recomendações emitidas para o Tribunal de Justiça,

assim como uma verificação sobre as demais recomendações, visando entender, de
uma forma geral, seu grau de implementação e se, de acordo com a percepção do
Tribunal de Justiça, houve melhoria no sistema prisional do estado.
405.

Reunião com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

407.

Audiência Pública

408. Por fim, ao final da Missão foi realizada Audiência Pública no auditório do
Ministério Público do Estado de Roraima, no dia 22 de fevereiro, às 14:00h. Foram
convidados órgãos do poder público e entidades da sociedade civil. A pauta dessa
audiência foi dividida em dois momentos, o primeiro tinha por objetivo apresentar o
Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), com foco, sobretudo,
na competência e trabalho realizados pelo MNPCT e CNPCT, bem como a necessidade
de implementação da política estadual de prevenção e combate à tortura. O segundo
ponto de pauta visava oferecer uma devolutiva sobre os aspectos observados
durante a Missão conjunta ao estado, principalmente, buscando criar diálogo
sobre a implementação das recomendações emitidas no relatório do Mecanismo
Nacional. É importante destacar que representantes da sociedade civil - membros
da Pastoral Carcerária, do Conselho Regional de Psicologia e familiares de pessoas
presas - compareceram à audiência, no entanto, o único representante do poder
público presente foi o secretário de estado da SEJUC, o Cel. Ronan Marinho Soares.
Tal descompasso de representação ilustra cenário de evidente desengajamento das
autoridades do poder público com o diálogo para a construção de uma política de
prevenção e combate à tortura no Estado.
409. Esse esvaziamento da audiência por parte dos órgãos do poder público
prejudicou, sobremaneira, o debate para se avançar na proposição de estratégias
comuns de prevenção e combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos e degradantes em Roraima. Ademais, ensejou grande preocupação
ao MNPCT e ao CNPCT que nenhum representante do sistema de justiça tenha
comparecido, uma vez serem atores essenciais para a construção de possibilidades
para enfrentamento da crise do sistema prisional.
5.3

Breve descrição da visita a Penitenciária Agríciola Monte Cristo

410. No dia 21 de fevereiro de 2018, a equipe de Missão conjunta do Mecanismo
e Comitê Nacional realizou visita à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, situada na
zona rural do município de Boa Vista. A visita não foi anunciada, de modo que nem
a gestão da unidade nem os presos sabiam que membros da equipe iriam à unidade
nesta data.
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406. Adicionalmente, foi realizada reunião com representantes da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania (SEJUC), o Cel. Ronan Marinho Soares, secretário de
estado; a Sra. Fabiane Said, diretora da Departamento do Sistema Penitenciário. Nesse
encontro foi amplamente discutido o grau de implementação das recomendações
emitidas não só pelo Mecanismo Nacional, como também por outros órgãos. Ainda,
foram verificadas as medidas adotadas para superação da crise do sistema prisional,
como por exemplo, estratégias para fortalecimento de outros serviços penais no
estado, como a monitoração eletrônica. A equipe de Missão aproveitou para apresentar
suas impressões iniciais observadas durante sua visita ao estado e para dialogar com
os representantes da SEJUC sobre questões emergenciais relativas à Penitenciária
Agrícola de Monte Cristo e as pessoas que estão lá privadas de liberdade.

Foto 22: Penitenciária Agrícola Monte Cristo – Boa Vista, RR113
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411.
A equipe de Missão seguiu a metodologia de visita desenvolvida pelo Mecanismo
Nacional, exercendo suas prerrogativas tais como estabelecidas em lei. Inicialmente a
equipe foi recebida pela direção da unidade, a quem foram reapresentadas a metodologia
de visita e as prerrogativas do Mecanismo Nacional, uma vez que o atual diretor da unidade
atuava como agente penitenciário no momento da primeira visita do MNPCT ao local e,
portanto, já conhecia o trabalho realizado pelo órgão.
412.
Após este primeiro momento, foram desenvolvidas conversas individuais e
em grupos com as pessoas privadas de liberdade, em respeito ao sigilo e à privacidade
das pessoas que conversaram com a equipe de Missão. Também, foram visitadas as
instalações da unidade, sendo realizados registros fotográficos. Por fim, desenvolveu-se
diálogo de encerramento com a direção. Esta metodologia de trabalho foi desenvolvida
em dois turnos. Não foram coletados documentos institucionais, uma vez que a direção da
unidade não os possuía separadamente, alegando a transição do espaço administrativo,
que a maior parte da documentação solicitada se encontrava na sede da SEJUC e que
naquele momento não havia mais servidores no expediente, tendo este aspecto sido
observado. A pouca organização e posse de documentos por parte do Estado compromete
a garantia das prerrogativas legais, especialmente da prevista no art. 10, caput, inciso II Lei
nº 12.847, de 2013 e preocupa pela dificuldade de gestão da execução penal.
413.
É importante destacar que não foram feitas entrevistas individuais com os agentes
penitenciários, pois nenhum deles que estava presente na unidade desejou falar com a
equipe de Missão. No entanto, ao longo da visita, foi possível travar conversas informais
com alguns deles. Apesar de a equipe ter indicado, logo no início da visita, que gostaria
de dialogar com profissionais da equipe técnica, apenas no final do período matutino foi
informada que os técnicos da unidade trabalhavam até o meio dia e que, portanto, não
seria possível proceder os diálogos.
414.
A direção de Monte Cristo é atualmente exercida pelo Sr. Ricardo, agente
penitenciário de carreira. De acordo com informações coletadas, no dia da visita à unidade,
que apresenta capacidade para 650 pessoas, estava com a lotação de 1.150 presos.
415.
Diferentemente da primeira visita realizada pelo Mecanismo Nacional em 2017,
quando a equipe de Missão conseguiu adentrar a unidade acompanhada de policiais
fortemente armados114, desta vez os membros do MNPCT e CNPCT foram acompanhados
pelos agentes penitenciários até a “muralha” e, de lá, foi garantido seu acesso a todas as
alas da unidade. Dessa forma, foi possível realizar conversas com as pessoas privadas de
liberdade, de acordo com a metodologia do órgão. A equipe do MNPCT também ingressou
nas celas e demais espaços da unidade.
113 Fonte: Google Maps.
114 Sobre esta questão referente à visita realizada em 2017, verificar o Relatório da Missão a
Roraima do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

416.
A equipe de Missão iniciou sua visita pelo local conhecido como “cadeião”, onde
estão as alas 13, 14 e 15 e, posteriormente, foi visitada a ala 9 (Ala de saúde). No período
da tarde foram inspecionadas as alas do espaço conhecido como “fechado” e as três celas
que compõem o local conhecido como triagem e seguro. Uma dessas celas é destinada às
pessoas recém-chegadas à unidade, a segunda e terceira para aquelas que se encontram
no seguro ou que trabalham. Como já apresentado no relatório de 2017, estas celas
localizam-se na área externa de Monte Cristo, fora do portão central que dá acesso às
outras alas, ou seja, são as únicas celas da unidade onde o Estado tem acesso a qualquer
tempo.

418.
Apesar de algumas poucas melhorias, o contexto institucional encontrado em
março de 2017 permanece praticamente inalterado na Penitenciária Agrícola de Monte
Cristo. Assim como na visita anterior, a única rotina sistemática no local consistia na entrada
três vezes ao dia de agentes prisionais, visando à entrega de alimentação e a chamada de
presos para as quase inexistentes atividades externas, tais como atendimentos de saúde
e participação em audiências. Porém, na primeira visita, esta entrada era realizada com a
participação da Polícia Militar, que garantia a segurança dos agentes penitenciários, uma
vez que esses não se sentiam seguros para realizar a custódia das pessoas privadas de
liberdade.
419.
Atualmente, a Polícia Militar acompanha apenas a última entrada dos agentes, ou
seja, de três vezes ao dia, a PM passou a entrar apenas para a entrega do jantar. No entanto,
como será analisado na próxima seção, apesar desta retirada gradual da Polícia Militar de
dentro da unidade consistir em um avanço, esta ação não está pautada em um plano de
saída elaborado com a participação de diversos atores e que pudesse representar, de fato,
uma retomada pelo Estado, por meio de agentes penitenciários e de equipe técnica, da
função de custódia dos presos tal como preconizada pela legislação.
420.
Outro ponto observado pela equipe de visita foi que a unidade estava mais limpa
do que em relação ao cenário encontrado em 2017, pois naquele momento os presos
estavam realizando protesto em razão da suspensão das visitas familiares e, portanto,
não estavam recolhendo o lixo. Outra modificação percebida foi que algumas edificações
estavam sendo reformadas e pintadas, melhorando um pouco o seu aspecto físico. Assim,
os corredores e alas estavam menos insalubres, embora ainda persistam na unidade
problemas graves de infraestrutura e higiene, uma vez que questões estruturais não foram
solucionadas, tais como a superlotação que agrava ainda mais o quadro de degradação da
unidade; a existência de esgoto à céu aberto; celas insalubres etc.
421.
Ainda, entre abril e maio de 2017, o espaço conhecido como “favela” foi
desativado e as pessoas privadas de liberdade que ali estavam foram transferidas para a
Cadeia Pública115. A ala 12, onde estavam alguns presos do regime semiaberto, também foi
desativada e as pessoas foram transferidas ou para outras alas dentro da própria unidade,
ou para o Centro de Progressão de Pena (CPP)116.

115 De acordo com relatos colhidos pela equipe de missão, a Cadeia Pública que já sofria um
quadro grave de superlotação está ainda mais sobrecarregada, uma vez que a transferência das
pessoas privadas de liberdade que estavam na “favela” para lá implicou em um agravamento
da situação. Ou seja, não houve diminuição do número de presos, apenas foi realizado um remanejamento entre unidades.
116 O CPP está localizado na antiga Cadeia Pública Feminina, uma vez que as mulheres privadas
de liberdade foram transferidas para um prédio no centro da cidade de Boa Vista, onde inicialmente funcionava o Centro Socioeducativo.
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417.
Análises mais aprofundadas sobre a visita à Monte Cristo serão apresentadas
na próxima seção deste relatório, uma vez que esta visita teve o objetivo de realizar o
monitoramento da implementação de recomendações emitidas pelo Mecanismo
Nacional e outros órgãos. No entanto, aqui serão apresentadas observações gerais acerca
da unidade.

422. Adicionalmente, no dia da visita, os presos estavam nos pátios. De acordo com
informações da administração prisional e dos próprios presos, eles mesmos teriam se
soltado das celas, uma vez que há algum tempo não lhes era garantido banho de sol.
Para além disso, a limpeza da unidade só foi possível porque os próprios presos, depois
de garantir sua presença nos pátios, realizaram a higienização do local que, apesar
de não ser suficiente, uma vez que eles não possuem material adequado para tanto,
melhorou um pouco o aspecto geral de Monte Cristo. Parte da limpeza, entretanto,
se dava por meio da queima de resíduos, muitos deles tóxicos, sem nenhum tipo de
cuidado especial.
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423. Considerando que as celas tinham vários problemas de infraestruturas e eram
insuficientes para o número de pessoas, a contenção de todos os presos por semanas
sem atividades externas agravava ainda mais as condições de convivência, dignidade,
saúde e sobrevivência naquele espaço. Na medida em que a administração não operava
as rotinas carcerárias, não era possível exigir que as pessoas presas também respondam
a regras impróprias e abusivas, como a permanência diária de 24h confinadas em suas
próprias celas. Assim, as pessoas privadas de liberdade em algumas alas permaneciam
fora de suas celas durante o dia e no final da tarde, quando da entrada dos agentes
penitenciários acompanhados da Polícia Militar, recolhiam-se voluntariamente de novo
para dentro das celas.
424. Percebe-se que o quadro minimamente favorável de presença fora das celas se
deu por ação direta das pessoas presas à revelia da administração prisional, não sendo
claro se haverá responsabilização das mesmas por quebra da disciplina. Na ala médica,
muito embora seja um espaço pequeno e de fácil gestão, as pessoas permaneciam
absolutamente sem acesso ao banho de sol.
425. Como observado em março de 2017, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo
segue apresentando um cenário de violação constante de direitos humanos, por
meio das péssimas condições de infraestrutura, superlotação, ausência de rotinas
institucionais, falta de segurança jurídica, violência de Estado, falta de acesso à justiça e
violação de uma série de direitos previstos na legislação nacional e internacional117. Ou
seja, foi verificado que o cenário de péssimas condições de detenção associadas a uma
violência constante das forças de segurança do Estado contra as pessoas privadas de
liberdade seguem sendo a rotina na unidade.
5.4

Avaliação de cumprimento de recomendações e medidas acordadas

426. Como já apresentado neste relatório, no momento de preparação da Missão
conjunta ao estado de Roraima, os membros da equipe realizaram estudos preliminares
de documentos produzidos acerca do sistema prisional roraimense, foram feitas reuniões
presenciais e remotas a fim de aprofundar o conhecimento sobre a realidade atual do
estado. Também foram realizadas articulações com órgãos do poder público federal
e local, bem como com a sociedade civil. Foram encaminhados ofícios solicitando,
formalmente, aos atores locais informações detalhadas sobre o cenário atual, que
foram respondidos por poucas autoridades.
427. Dessa forma, com base na pesquisa realizada, nos documentos levantados e
estudados, nas reuniões realizadas, a equipe de Missão foi ao estado de Roraima com
o objetivo de monitorar 61 (sessenta e uma) recomendações emitidas, não só pelo
Mecanismo Nacional, como também por outros órgãos. Indica-se que este número não
corresponde ao total de recomendações emitidas, uma vez que foram selecionadas
aquelas que o Mecanismo e o Comitê Nacional entenderam ser estratégicas para a
prevenção à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes,
bem como para apontar avanços para a superação da crise no sistema prisional.
117 Como por exemplo, os direitos previstos na Lei de Execução Penal e Regras Mínimas das
Nações Unidas para o Tratamento de Presos, conhecidas como Regras Nelson Mandela - atualização das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos de 1955. Aprovadas
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Resolução 70/175, de 17 de dezembro de 2015.

428. Destaca-se, ainda, que durante a inspeção realizada à Penitenciária Agrícola
de Monte Cristo, foram encontrados casos de presos em situações graves de falta de
acesso à saúde, falta de acesso à justiça, como por exemplo, pessoas com o tempo
de pena vencido ou a não necessidade de sua prisão ou ainda, com indícios de terem
sofrido tortura. Logo, esses casos individuais foram encaminhados às autoridades
competentes, de forma sigilosa, sendo que alguns deles foram prontamente respondidos
pela Procuradora-Geral de Justiça do estado de Roraima que se mostrou bastante
empenhada em contribuir com o trabalho do Mecanismo e Comitê Nacionais.
429. Assim, passa-se à análise das 61 (sessenta e uma) recomendações, cujo grau
de implementação foi monitorado pela equipe de Missão.

5.4.1 Controle, fiscalização e contato com o mundo exterior

431. Das 15 recomendações deste macroeixo “Controle, Fiscalização e Contato
com o Mundo Exterior”, apenas 1 foi cumprida; 1 apresentou medidas importantes
iniciadas; 1 foi considerada como medidas paliativas tomadas e 12 recomendações
não foram implementadas ou não foi possível identificar qualquer ação para a sua
implementação, conforme demonstra o gráfico abaixo e as informações a seguir.
Tabela 21 - Roraima: Controle, Fiscalização e Contato com o Mundo Exterior

Medidas
cumpridas
SOMA
SNPCT
CONTROLE EXTERNO
CONTATO MUNDO EXTERIOR

1

FUNPEN

1

5.4.1.1

Medidas
importantes
iniciadas
1

1

Medidas não
cumpridas /
Medidas
informações
SOMA
paliativas
insuficientes para
avaliação
1
12
15
1
1
1
5
6
3
4
3

4

Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT)

432. Durante sua Missão ao estado de Roraima, em março de 2017, o Mecanismo
Nacional constatou que não havia Comitê Estadual e tampouco Mecanismo Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura, conforme preconiza a Lei n° 12.847/2013 e o OPCAT. A
implementação de tais estruturas no nível estadual é essencial ao avanço da política de
prevenção à tortura e ao fortalecimento do SNPCT, sobretudo diante do grave cenário de
violações dos direitos das pessoas privadas de liberdade encontrado em Roraima. Para
tanto, à época foram realizadas reuniões com a sociedade civil local, com representantes
do Poder Legislativo e do Poder Executivo, com vistas a sensibilizá-los para a criação da
lei de instauração do Sistema Nacional no nível local.
433. No relatório elaborado pelo MNPCT em 2017 foi emitida uma recomendação
para instituição, por meio de lei estadual, do Comitê Estadual de Prevenção e Combate
à Tortura e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, conforme as
disposições da Lei Federal n° 12.847/2013 e do OPCAT (Decreto n° 6.085/2007). Porém,
até a publicação deste relatório, não foi observada qualquer medida tomada por parte
do Poder Executivo ou do Poder Legislativo para a implementação dessa recomendação.
5.4.1.2 Controle Externo
434. No eixo referente ao controle externo, foram analisadas 6 recomendações,
sendo que todas elas foram emitidas pelo Mecanismo Nacional. Tais medidas visam
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430. Este macroeixo agrupa um total de 15 recomendações referentes a 4 eixos de
análise: (i) Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT); (ii) Controle
Externo; (iii) Contanto com o Mundo Exterior e (iv) Recomendações referentes ao Fundo
Penitenciário Nacional (FUNPEN).

desde a criação de um órgão de controle externo, até a publicação de dados sobre as
unidades de privação de liberdade no estado.
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435. A primeira recomendação analisada solicitava que o governo do estado criasse,
por meio de um instrumento normativo adequado, uma ouvidoria externa, autônoma
e independente, com o objetivo de estabelecer um canal de denúncia de violações
sofridas pelas pessoas privadas de liberdade. Ainda, no bojo da recomendação, pediuse que no processo de criação dessa ouvidoria, houvesse a participação da sociedade
civil, bem como fosse garantida a acessibilidade, sigilo e privacidade dos denunciantes
e, também, a transparência e a ampla divulgação de dados e procedimentos adotados
em relação às denúncias realizadas. Esta recomendação foi construída uma vez que
foi percebido durante a Missão ao estado, que este não possuía canais de denúncias
independentes, havia apenas uma Ouvidoria subordinada ao gabinete da governadora.
No entanto, com base nas informações colhidas durante a Missão conjunta de
monitoramento, não foi observada qualquer medida por parte do governo do estado
para criação de uma ouvidoria de acordo com os requisitos solicitados.
436. A segunda recomendação apresentada neste eixo, solicitava que o Poder
Executivo passasse a publicar mensalmente, de forma qualificada, os dados da
Execução Penal no estado, expondo a capacidade das unidades prisionais, com sua
respectiva lotação, bem como o número de pessoas mortas e feridas nos cárceres
estaduais. Essa recomendação foi emitida pelo Mecanismo Nacional, uma vez que desde
o momento da preparação da visita em 2017, as(os) peritas(os) depararam-se com
uma enorme dificuldade para encontrar informações institucionais básicas, como por
exemplo, números de telefone e endereços dos órgãos e instituições. Este cenário era
ainda mais crítico quando tentou-se buscar informações acerca das unidades de privação
de liberdade, não sendo possível saber a capacidade e lotação dos estabelecimentos
prisionais roraimenses, denotando uma total falta de transparência do estado.
437. Ainda, durante a visita em 2017, embora a equipe do Mecanismo Nacional
tenha solicitado, quase não foram disponibilizados documentos relativos às rotinas dos
cárceres visitados, nem os dados socioeconômicos das pessoas presas. Ademais, quando
existentes, os dados fornecidos não eram consistentes, de modo que as informações de
um documento contrariavam as de outro, apontando, mais uma vez, para a falta de
sistematização de dados e de transparência institucional.
438. Infelizmente, durante a preparação dessa Missão conjunta de monitoramento,
a equipe responsável deparou-se com os mesmos problemas de inconsistência e
assistematicidade de dados, assim como, durante a Missão propriamente dita, ficou
evidente que o governo do estado ainda não adotou medidas para saná-los. Fato é
que a unidade prisional não conseguiu fornecer dados básicos sobre as pessoas privadas
de liberdade e, apesar de ter sido solicitado por meio de ofício à SEJUC dados acerca
da execução penal, estes não foram encaminhados. Os únicos documentos entregues à
equipe de Missão por parte da Secretaria de Estado foram sobre medidas que estariam
sendo tomadas para sanar a crise prisional, no entanto, estes não continham dados e
tampouco um diagnóstico aprofundado acerca da questão.
439. Inclusive, a partir dos encaminhamentos individuais realizados pela equipe
de Missão e, a consequente resposta da Procuradoria-Geral de Justiça118, que foi
subsidiada com informações fornecidas pela unidade prisional, já foi possível perceber
a falta de dados básicos sobre as pessoas que estão presas. Em um dos documentos
apresentados, a unidade afirma que determinada pessoa não se encontrava custodiada
em Monte Cristo, já em outro ponto do mesmo documento, afirma-se que esta mesma
pessoa foi encaminhada para realizar tratamento de saúde dentro da unidade. A falta de
informação no sistema prisional produz impacto direto na garantia de direitos dos presos.
No exemplo apontado acima, as informações desta pessoa não foram encaminhadas
para que o Ministério Público pudesse examinar sua situação processual.
440. Ainda nesta seara sobre gestão da informação do sistema prisional, foi solicitado
que o governo do estado levantasse e divulgasse, mensalmente, informações
118 Ofício nº 075/2018-GAB/PGJ de 9 de março de 2018.

socioeconômicas das pessoas custodiadas no estado, focando, especialmente, nos
grupos vulneráveis, como indígenas, mulheres, pessoas LGBT, pessoas com deficiência,
transtorno mental etc. Esta terceira recomendação é essencial para que o Estado passe
a conhecer o perfil do público atendido e, consequentemente, para que o atendimento
realizado leve em consideração as necessidades específicas, a fim de se garantir direitos.
Ademais, tais dados seriam importantes para realizar um diagnóstico do sistema prisional
e para subsidiar uma política pública prisional de qualidade, inclusive, no sentido de
corrigir problemas enfrentados e contribuir para a superação da crise. Porém, como
acima apresentado, esta recomendação não foi cumprida, uma vez que o Estado ainda
carece de informações básicas sobre as pessoas privadas de liberdade.

442. Nos diálogos travados durante a Missão atual com os atores do sistema de justiça,
representantes do Ministério Público estadual, do Poder Judiciário e da Defensoria
Pública repetiram estar presentes na unidade. Todavia, todos foram uníssonos em
afirmar a dificuldade em ter contanto direto com as pessoas privadas de liberdade e
em ter acesso aos espaços da unidade. Para que as visitas fiscalizadoras cumpram de
fato seu papel, tais inspeções deveriam abranger todas as instalações físicas da unidade
e conversas individuais e reservadas com as pessoas privadas de liberdade, a fim de
verificar condições estruturais as quais os presos estão submetidos. Assim, diante da
situação geral encontrada em Monte Cristo e, com base nas conversas realizadas com
os representantes do sistema de justiça, considerou-se que medidas paliativas estavam
sendo tomadas em relação a essa recomendação, uma vez que as visitas previstas em
lei estavam, aparentemente, sendo realizadas, apesar da unidade não ter apresentado
o livro de registro próprio, porém, sua efetividade não está sendo alcançada.
443.
Mais uma vez, ensejou grande preocupação à equipe de Missão, o contexto
de violação generalizado da unidade - desde relatos bastante consistentes de indícios
de tortura, até o caso de desaparecimento de sete presos da unidade prisional -, sem
que haja, por exemplo, diligências pertinentes adotadas por parte da promotoria de
justiça responsável pela execução penal neste sentido. Também, continua a prevalecer
a falta de acesso à justiça, por meio de presos que desconhecem completamente sua
situação processual, até pessoas que poderiam já ter progredido de regime, mas que
ainda permanecem na unidade. No entanto, registra-se a importante iniciativa do
Ministério Público Estadual de organização de um grupo promotores e procuradores para
acompanhamento de questões da execução penal, tratando dos mais diversos temas no
intuito de ampliar a capacidade de resposta dada a gravidade do quadro prisional.
444. A quinta recomendação analisada deste eixo, solicitava que fosse permitida e
viabilizada a entrada de entidades da sociedade civil para monitoramentos regulares
da unidade, uma vez que desde a rebelião de janeiro de 2017, representantes da
sociedade civil estavam encontrando sérios entraves para visitar a unidade, até mesmo
119 Lei de Execução Penal: Art. 66, VII (juízes); Art. 68, parágrafo único (promotores de justiça)
e Art. 81-B, inciso V (defensores públicos).
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441. A quarta recomendação vinculada ao eixo do controle externo foi destinada aos
órgãos do sistema de justiça, solicitando que fossem realizadas, mensalmente, visitas
aos estabelecimentos penais, conforme estabelecido na Lei de Execução Penal119.
Este ponto foi amplamente debatido no relatório do Mecanismo Nacional de 2017,
uma vez que durante sua Missão em Roraima, a falta de acesso à justiça pareceu ser
um problema estrutural da unidade. Este problema pôde ser comprovado pelo elevado
número de presos provisórios em Monte Cristo, agravado ao fato de que algumas
pessoas estavam há mais de um ano aguardando julgamento, além da falta de clareza
acerca de sua situação processual por parte da maioria dos presos com quem a equipe
teve contato. Também, os relatos tanto das pessoas privadas de liberdade, quanto
dos profissionais da unidade, foram no sentido da falta de contato com o sistema de
justiça. Ademais, o grau de violação de direitos encontrado na unidade indicava uma
possível falta de fiscalização por parte dos atores do sistema de justiça. No entanto,
ainda durante a visita em 2017, os representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério
Público e da Defensoria Pública, responsáveis pela execução penal, afirmavam estar
sempre presentes na unidade.

para prestar assistência religiosa. De acordo com relato dos familiares de presos, dos
próprios presos e de representantes da sociedade civil, ainda permanecem os entraves
para entrada de entidades da sociedade civil em Monte Cristo, assim, considera-se que
esta recomendação não foi cumprida.
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445. A última recomendação deste eixo foi destinada ao Tribunal de Justiça do
estado de Roraima, solicitando que fossem apresentados mensalmente números
referentes à produtividade da Vara de Execuções Penais (VEP). Inicialmente, cumprese destacar que esta recomendação emitida pelo Mecanismo Nacional está baseada
em estudos feitos pelo órgão sobre a situação prisional brasileira, bem como sustentase em proposta realizada por instituições120 que discutem nacionalmente o sistema
penitenciário e possíveis saídas para a superação da crise encontrada em todos os
estados. Esta proposta para que as varas de execução penal apresentem seus dados de
produtividade está inserida em uma agenda maior sobre o desencarceramento, debate
que será aprofundado em eixo específico deste relatório. No entanto, já é possível
adiantar que esta recomendação reconhece como a atuação do sistema de justiça é
diretamente vinculada aos problemas atuais do sistema prisional brasileiro. Assim,
Roraima, estado que apresenta um sistema prisional em profunda crise, escancarada
durante os massacres ocorridos em outubro de 2016 e janeiro de 2017, que resultaram
na morte de mais de 40 presos, deveria contar com representantes do sistema de justiça
envolvidos e debater a temática de forma crítica e aprofundada.
446. Todavia, este não parece ser o posicionamento de representante do Tribunal
de Justiça de Roraima, uma vez que em resposta à recomendação em comento121, a
magistrada responsável pela vara de execução penal se manifestou dizendo que entende
que esta recomendação seria “impertinente” e um “ultraje à magistratura”, apesar de
concluir que não teria problema em relação à transparência dos dados. Acrescentou,
ainda, que o “estado de coisas inconstitucionais que vive o Sistema Prisional brasileiro é
responsabilidade direta e clara do Executivo”. Enseja grande preocupação ao Mecanismo
e ao Comitê Nacionais este posicionamento de representante da magistratura,
sobretudo, pelo fato de ser a responsável pela execução penal, pois demonstra seu
completo desconhecimento acerca das questões prisionais e dos debates que estão
sendo, incansavelmente, travados na esfera nacional sobre a temática. Logo, esta
recomendação não foi cumprida.
5.4.1.3

Contato com o Mundo Exterior

447. Neste eixo estão inseridas quatro recomendações, sendo três de lavra do
Mecanismo Nacional e a quarta foi produzida pelo DEPEN. Duas delas referem-se
às revistas vexatórias. No momento da visita do Mecanismo Nacional em 2017, foi
informado aos membros da equipe que as revistas vexatórias teriam sido abolidas
do sistema prisional de Roraima em 2015, em consonância com diretrizes nacionais
e internacionais122 sobre o assunto. No entanto, de forma a assegurar que tal prática
fosse de fato abolida, o Mecanismo Nacional solicitou que fosse proposto projeto
de lei estadual estipulando o fim das revistas vexatórias em visitantes em todas as
unidades de privação de liberdade do estado, particularmente as revistas corporais
invasivas, proibindo o desnudamento e agachamento, tal como já acontece em outras
unidades da federação. Esta medida é essencial, sobretudo, para impedir abusos e
discricionariedade por parte de funcionários das unidades de privação de liberdade.
448. A outra recomendação sobre esta temática foi no sentido de proibir
imediatamente as revistas vexatórias, uma vez que na Cadeia Pública Feminina esta
prática ainda persistia. Na visita de 2017 não foram colhidos relatos de ocorrência de
revista vexatória em visitantes na unidade de Monte Cristo. No entanto, agora na Missão
120 Algumas dessas instituições possuem assento em conselhos e comitês nacionais, como no
próprio CNPCT e no Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).
121 Documento produzido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
do Tribunal de Justiça de Roraima, de 07 de fevereiro de 2018.
122 Como por exemplo, a Resolução n° 5 de 2014 do CNPCP e as Regras Nelson Mandela.

de monitoramento, houve relatos de que alguns agentes estariam obrigando familiares
a passar pela revista vexatória. Esta ocorrência seria bastante esporádica e resultado
de um determinado plantão na unidade, porém, se a prática foi abolida do sistema
prisional, não haveria justificativa para tanto, senão apenas provocar humilhação no
familiar do preso. Este fato demonstra como a proibição da revista vexatória por meio
legal é essencial. Todavia, nenhuma medida foi tomada até o presente momento para
implementar a recomendação sobre a adoção de medida legal.
449. No que tange a proibição da revista vexatória, observou-se que esta seria uma
diretriz da SEJUC, no entanto, sem uma fiscalização efetiva por parte da administração
prisional, provocando casos isolados de abusos. Assim, considerou-se que medidas
importantes foram tomadas para implementar essa recomendação123, porém, sem
seu devido cumprimento.

451.
Durante a visita de monitoramento, relatos apontaram que as visitas continuavam
acontecendo quinzenalmente, sem que a administração prisional abrisse espaço de
diálogo com as pessoas privadas de liberdade. No entanto, a suspensão de visitas ainda
era uma prática utilizada na unidade no momento da visita da missão conjunta. Esta
medida, quando tomada de forma coletiva com o intuito de penalizar os presos, configurase como sanção coletiva, prática vedada pela Lei de Execução Penal, bem como pelas
Regras Nelson Mandela124. Também, foi solicitado pelo Mecanismo Nacional que fossem
viabilizadas visitas entre as pessoas privadas de liberdade e tal medida não foi adotada.
Assim, não foram observadas medidas para o cumprimento da recomendação.
452.
A última recomendação deste eixo foi emitida pelo DEPEN que, em visita ao estado
de Roraima, verificou que os conselhos da comunidade não estavam em funcionamento.
De acordo com informações da sociedade civil e da própria SEJUC, os conselhos da
comunidade continuam sem funcionar efetivamente, inclusive, como já apontado
anteriormente, durante as visitas fiscalizatórias em Monte Cristo, os órgãos responsáveis
não conseguem garantir entrevistas reservadas com os presos, prejudicando sua eficácia.
Assim, não foram observadas medidas para a implementação dessa recomendação.
5.4.1.4 Fundo Penitenciário Nacional (Funpen)
453. O FUNPEN é o último eixo deste macroeixo e apresenta quatro recomendações,
duas emitidas pelo Mecanismo Nacional e duas pelo Ministério Público Federal. Estas
recomendações estão vinculadas ao descontingenciamento do FUNPEN ocorrido
no final de 2016, viabilizado por meio de uma medida provisória125. Assim como nas
demais unidades da federação, o estado de Roraima foi beneficiado com um repasse
de mais de R$ 44 milhões, que seriam destinados à construção e aparelhamento de
123 Ressalta-se que a realização de revista vexatória era uma prática na Cadeia Pública Feminina, porém, durante esta missão conjunta de monitoramento, não foi realizada visita à citada
unidade. Assim, esta constatação refere-se apenas à Monte Cristo.
124 Art. 45, § 3º da Lei de Execução Penal e Regra 43 (1.d) das Regras Nelson Mandela.
125 Conforme dito anteriormente uma análise mais aprofundada acerca do FUNPEN, pode ser
encontrada no relatório temático sobre esse Fundo Nacional elaborado pelo MNPCT. Documento disponível em: <http://www.mdh.gov.br/sobre/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/funpen-e-prevencao-a-tortura-as-ameacas-e-potenciais-de-um-fundo-bilionario-para-a-prevencao-a-tortura-no-brasil/> . Acesso em:
12 de mar. de 2018.
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450. A terceira recomendação inserida neste eixo aborda as visitas familiares às
unidades prisionais. Foi solicitado pelo MNPCT que o governo do estado regularizasse
de forma permanente o contato dos presos com seus familiares, sendo proibida a
suspensão da visita. Esta recomendação tinha por objetivo enfrentar um problema
grave que estava ocorrendo no sistema prisional roraimense quando da visita do
Mecanismo Nacional em 2017. Depois das rebeliões ocorridas em Monte Cristo, as
visitas familiares começaram a ser realizadas de forma intermitente na unidade, tendo
sua frequência reduzida de uma vez por semana para quinzenalmente. Não raro, as
visitas eram suspensas, ocasionando protestos dos presos.

estabelecimentos prisionais, sem que nenhuma verba fosse destinada às assistências e
capacitação de servidores, e tampouco para fortalecer as alternativas penais. Um ponto
que ensejou preocupação ao Mecanismo Nacional e a outros órgãos de controle, foi o
fato de que as obras de construção de unidades prisionais estariam sendo realizadas
por meio de inexigibilidade de licitação, o que poderia abrir margem ao mau uso do
dinheiro público126.
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454. A primeira recomendação deste eixo foi destinada ao DEPEN e solicitouse que fosse observado o Art. 9º, § 3º, da Lei 12.847/2013, que institui que a
seleção de projetos que utilizem recursos oriundos do FUNPEN deve levar em
conta as recomendações formuladas pelo Mecanismo Nacional. Apesar de o
descontingenciamento ter sido realizado por meio da modalidade fundo a fundo, ou
seja, dispensando a seleção de projetos, ainda assim, entende-se que o DEPEN deve
observar as recomendações formuladas pelo MNPCT ao realizar o repasse dos recursos,
assim como quando de sua execução.
455. É fundamental apontar que as recomendações do Mecanismo Nacional para
Roraima foram, sobretudo, no sentido de promover o desencarceramento, por meio do
fortalecimento, por exemplo, de políticas de alternativas penais. Como mencionado, os
recursos destinados às unidades da federação foram essencialmente para a construção
de novas unidades prisionais e para o aparelhamento destas, inclusive, com a compra de
armamentos, sem que fossem priorizadas as alternativas penais ou políticas de assistência
às pessoas privadas de liberdade. As ações promovidas pelo Departamento Penitenciário
Nacional127 desde a ocorrência do massacre restringiram-se ao aparelhamento de salas
de aleitamento e brinquedotecas, à elaboração de plano estadual de atenção a mulheres
em privação de liberdade e egressas do sistema prisional, e a doação de veículos-cela,
bem como o repasse de valores superiores a 12 (doze) milhões de reais, para aquisição
de equipamentos de segurança eletrônica, armamento e munições, reforma da PAMC
capacitação de servidores, aquisições de veículos, entre outras. Relativamente a esse
repasse, não foi verificada de fato a aplicação dos recursos, apenas o plano de sua
aplicação pelo Estado de Roraima. Tampouco restou demonstrada qualquer início na
monitoração eletrônica de pessoas no Estado de Roraima (em que pese a vigência de
convênio com recursos federais para esse fim), tampouco da implantação de política de
alternativas penais (em que pese o fato de haver também vigente, desde 2015, convênio
com recursos federais para essa finalidade).
456. A segunda e a terceira recomendação deste eixo foram emitidas pelo Ministério
Público Federal e são destinadas ao governo do estado de Roraima: uma apresenta
a necessidade de detalhar os planos para uso do recurso e a outra aponta para a
necessidade de movimentar adequadamente o montante recebido pelo estado. De
acordo com informações recebidas nas reuniões e por meio de documentos, constatouse que os recursos federais do FUNPEN estão bloqueados por decisão da Justiça Federal
em Roraima nos autos de duas Ações Civis Públicas, em razão de falta de transparência
na sua aplicação. Foi realizada reunião em Brasília em maio de 2017, na sede do DEPEN,
com a presença de representantes do governo do estado de Roraima, do MPE, do MPF e
do DEPEN. Nesta reunião, o governo do estado de Roraima se comprometeu a entregar
ao DEPEN uma série de documentos, quais sejam, Plano de Aplicação de recursos fundo
a fundo no prazo de 30 dias; Plano de Trabalho via SICONV para implantação de central
de monitoramento eletrônico; projeto arquitetônico masculino de referência, dentre
outras ações. Este compromisso firmado foi homologado em audiência de conciliação
na sede da justiça federal e decidiu-se que tão logo o governo do estado cumprisse a
série de requisitos estipulados, os recursos seriam desbloqueados.
126 MNPCT/LabGEPEN/NuPES. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise sobre
os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as
Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. Disponível em: http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/
mecanismo/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-2018-arquitetura-penal-2/view. Acesso em:
10 de jun. 2018.
127 Cf. Ofício nº 101/2018/GABDEPEN/DEPEN-MJ, de 31 de janeiro de 2018.

457. Na reunião realizada com representantes do Ministério Público Estadual e
Federal, foi informado ao Mecanismo Nacional que os recursos continuam bloqueados,
uma vez que o governo do estado não apresentou os documentos acordados. Já o
representante da SEJUC afirma que todas as demandas teriam sido cumpridas, porém,
ele não apresentou tais documentos à equipe de Missão e, portanto, o que prevalece
é o fato de que os recursos continuam bloqueados em razão do não cumprimento do
compromisso assumido por parte do governo do estado. Logo, as duas recomendações
emitidas pelo MPF ao governo do estado ainda não foram cumpridas.

5.4.2 Aspectos Institucionais
459. Este macroeixo agrupa um total de 15 recomendações referentes a 4 eixos de
análise: (i) Aspectos Institucionais; (ii) Intersetorialidade; (iii) Individualização, saúde,
educação, trabalho (iv) Pessoal.
460. Após análise realizada pela equipe de Missão, concluiu-se que das 15
recomendações deste macroeixo, 11 delas não foram cumpridas ou não foram
observadas medidas que sugerissem seu cumprimento; em relação a duas foi
possível registrar que medidas importantes foram iniciadas; 1 recebeu medidas
paliativas e somente 1 recomendação foi cumprida, conforme demonstra o gráfico e
as análises abaixo.
Tabela 22 - Roraima: Aspectos Institucionais

Medidas
cumpridas

SOMA

1

Medidas não
cumpridas/
informações
insuficientes para
avaliação

SOMA

1

11

15

1

4

5

2

2

1

3

5

1

2

3

Medidas
importantes
iniciadas
2

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
INTERSETORIALIDADE
SAÚDE, EDUC, TRAB, INDIV.
PESSOAL

1

Medidas
paliativas

5.4.2.1 Aspectos Institucionais
461. Este eixo é composto por 5 recomendações, sendo 2 emitidas pelo Mecanismo
Nacional, 2 provenientes do DEPEN e a última foi elaborada tanto pelo MNPCT e pelo
DEPEN.
462. As duas primeiras recomendações deste eixo versam sobre a prática de
tortura nas unidades prisionais roraimenses. Em seu relatório de 2017, o Mecanismo
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458. A quarta recomendação do Mecanismo Nacional foi destinada ao Ministério
Público Federal e indicava a necessidade de se realizar fiscalização da liberação e
aplicação de verba do FUNPEN em Roraima. Tendo em vista que o Ministério Público
Federal está acompanhando a liberação e a aplicação dos recursos, inclusive em vias
judiciais, a equipe de Missão considera que a recomendação está sendo cumprida. No
entanto, é importante fazer uma ressalva, no sentido que, além de fiscalizar a liberação
dos recursos e sua aplicação, seria essencial que o MPF pudesse dialogar, também,
sobre como os recursos serão alocados. Conforme já analisado pelo MNPCT em relatório
temático sobre o assunto, enseja grande preocupação ao Mecanismo Nacional, bem
como ao CNPCT, os recursos do FUNPEN estarem sendo utilizados para a construção de
presídios, em detrimento das alternativas penais. Ademais, tais recursos estão sendo
empregados para a aquisição de armamentos e munições. Sobre este último ponto,
é ainda mais inquietante o fato de Roraima não possuir um protocolo de uso da força
do sistema prisional e, nas duas visitas realizadas, terem sido verificados indícios de
utilização desproporcional dos armamentos.

Nacional expôs com detalhes práticas de tortura que ocorreriam dentro da Penitenciária
Agrícola de Monte Cristo, inclusive, algumas fotos corroboram a narrativa das pessoas
privadas de liberdade.
463. Conforme exposto no relatório, os agentes penitenciários e os policias militares
que atuavam na unidade estavam sempre fortemente armados no contato com as
pessoas privadas de liberdade, inclusive com armas de munição letal, apesar de
vedação expressa nas Regras Nelson Mandela. Assistir à entrada dos agentes e policias
na unidade era bastante impressionante, assemelhando-se a uma operação de “guerra
contra o inimigo”, apesar de diretrizes internacionais assegurarem que os agentes de
segurança deveriam garantir a segurança e a integridade dos presos.
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464. A equipe de Missão ouviu diversos relatos, em diferentes locais da unidade,
sobre como as entradas dos agentes e da polícia são torturantes, corroborando, mais
uma vez, o relatório elaborado pelo MNPCT em 2017, assim como o relatório produzido
pelo Programa Defensoria sem Fronteiras. Também, confirmando tais relatos, foram
encontrados muitos projéteis de munição menos letal espalhados pelo chão de Monte
Cristo (este ponto será aprofundado na próxima seção), além de pessoas privadas de
liberdade com sinais em seus corpos atestando a utilização de armas contra elas.
465. Foram ouvidos relatos consistentes da violência sofrida pelos presos quando
estes eram retirados de dentro das alas para realizar as parcas atividades, como as idas
para audiência e os raros atendimentos de saúde. Muitos presos disseram que quando
são chamados para ir para audiência, temiam pela sua vida e, alguns deles preferem
não ir por receio da violência que pudessem sofrer. Inclusive, há informações de que
quatro dos sete presos que desapareceram no final de abril de 2017 de Monte Cristo,
teriam sido chamados e retirados de dentro da ala que estavam para fazer atendimento
e nunca mais voltaram, estando desaparecidos até o momento de publicação deste
relatório. Este receio de sair de suas alas gera insegurança nas pessoas privadas de
liberdade, além de agravar o clima de tensionamento dentro do cárcere.
466. Assim, diante deste cenário, o Mecanismo Nacional recomendou ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público que fossem apuradas as denúncias descritas
no relatório relativas à prática de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes, bem como, recomendou, nessa mesma seara, que fosse
realizado, de forma permanente, o acompanhamento dos casos de tortura e maus
tratos em unidades prisionais estaduais.
467. Em sua resposta sobre as duas recomendações, representante do Tribunal de
Justiça apontou a instauração de procedimentos, por meio de portaria, para apurar
morte de presos e verificação acerca da qualidade da alimentação, porém a equipe de
Missão não verificou ações efetivas para apuração de casos de tortura. Em relação ao
Ministério Público, o promotor da execução penal afirmou que está sempre presente na
unidade e “nunca conseguiu encontrar indícios ou esses casos de tortura apontados no
relatório”. Indagado se havia ao menos um procedimento aberto para averiguar possível
violência sofrida pelos presos, tendo em vista que nas duas visitas feitas à unidade a
equipe alarmou-se com o grau de violência encontrado, o promotor respondeu que
não há procedimentos abertos. Enseja grande preocupação ao CNPCT e MNPCT o fato
de representantes do Tribunal de Justiça e Ministério Público afirmaram estar sempre
presentes em Monte Cristo, realizando as visitas de fiscalização prescritas em lei e não
ter sido apresentado à equipe de Missão qualquer caso de tortura denunciado que
estivesse sendo apurado. Logo, não foram observadas medidas para a implementação
das duas recomendações.
468. Ainda sobre os aspectos institucionais, o DEPEN emitiu, depois de realizar visita
ao estado e conhecer a estrutura e o trabalho da SEJUC voltados para o sistema prisional,
duas recomendações visando fortalecer a Secretaria, com o objetivo de garantir um
serviço penal de qualidade no estado de Roraima. A primeira recomendação sugeriu
que fosse realizada uma reestruturação administrativa da Secretaria de Justiça e
Cidadania, uma vez que os serviços penais do estado ainda estão sob a responsabilidade
de um departamento pequeno e sem muitos recursos dentro da Secretaria. No entanto,

tendo em vista a complexidade de sua competência, seria importante que fosse
garantida uma estrutura mais robusta para trabalhar as questões de forma mais ampla
e interdisciplinar no estado, porém, não foram verificadas mudanças nesse sentido.
469. A segunda recomendação do DEPEN solicitava que fosse realizada reestruturação
da área de inteligência da SEJUC, focando-se na inteligência penitenciária e
redirecionando as outras atividades para as forças policiais. Esta mudança se justificaria,
pois, segundo apurado pelo DEPEN, a área de inteligência da SEJUC não trabalha
numa perspectiva preventiva para se evitar fugas e conflitos no sistema prisional, suas
ações são principalmente reativas. No entanto, não foram observadas mudanças que
apontassem para uma nova estruturação de trabalho.

5.4.2.2 Intersetorialidade
471. Este eixo é composto por duas recomendações do DEPEN. A primeira que
solicitava a integração da Secretaria de Assistência Social e Trabalho com as políticas
de reintegração social, para que fosse garantido atendimento às pessoas presas e seus
familiares. E a segunda, pedia que fosse elaborado e entregue um Plano de Estadual de
Ensino, sendo que seu prazo de entrega era 2015. A equipe de Missão não identificou e
tampouco lhe foram apresentadas medidas adotadas em relação a estes dois pontos.
Porém, com base em suas pesquisas, a equipe conseguiu encontrar um Plano Estadual
de Ensino do sistema prisional datado de 2012, que não atende à demanda do DEPEN,
visto que este pretendia que fosse formulado um novo plano.
5.4.2.3 Saúde, Educação, Trabalho e Individualização
472. Este eixo realiza uma análise dos direitos garantidos aos presos pela Lei de
Execução Penal e pelas Regras Nelson Mandela, como o acesso à saúde, educação,
trabalho. Serão verificadas 5 recomendações, duas delas propostas pelo Mecanismo
Nacional, uma pelo DEPEN, uma pela Defensoria Pública do Estado e outra proposta
tanto pelo Mecanismo, quanto pelo DEPEN.
473. A primeira recomendação do MNPCT solicitava que fosse garantida a ida dos
presos às atividades escolares, uma vez que na visita realizada em 2017, foi observado
que não era garantido o direito à educação em Monte Cristo. Desde então, as atividades
escolares continuam paralisadas, embora a SEJUC informe que havia previsão para início
do ano letivo em 05 de março nas unidades prisionais. Contudo, depois da nova visita
realizada em Monte Cristo, a equipe de Missão constatou que não será possível garantir
tal direito na unidade, em vista da realidade encontrada. Assim, a recomendação não
foi cumprida.
474. O Mecanismo Nacional, em sua primeira visita, deparou-se com um grave quadro
de presos em sofrimento psíquico dentro da unidade prisional sem que lhes fossem
garantidos qualquer tipo de atendimento específico. Com base na política nacional
de saúde mental, sobretudo na Lei n° 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma
Psiquiátrica, reconhecida como uma política de referência mundial pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), o MNPCT recomendou que as pessoas privadas de liberdade
em sofrimento psíquico fossem encaminhadas imediatamente para a Rede de
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470. A última recomendação deste eixo, de lavra do DEPEN e do MNPCT, solicitou
que fosse reformulado o Regimento Interno das unidades prisionais roraimenses,
contemplando as especificidades de grupos vulneráveis, como pessoas LGBT, mulheres,
indígenas etc., uma vez que o documento atual foi considerado pelo Mecanismo
Nacional como homogeneizantes, alheia a especificidades de grupos socialmente
vulneráveis. De acordo com informações da SEJUC, está sendo elaborado um protocolo
de atendimento da população LGBT e indígena. Todavia, a recomendação seria para
que fosse reformulado todo o regimento interno das unidades prisionais para que
se conseguisse abarcar as especificidades de mulheres, pessoas LGBT, indígenas. É
importante que a SEJUC tenha pensando em realizar ações nesse sentido, no entanto,
seria importante garantir um atendimento que respeitasse de fato tais especificidades
e que fosse estendido às mulheres. Assim, considerou-se que foram tomadas medidas
paliativas em relação à recomendação.

Atenção Psicossocial, garantindo um tratamento de caráter territorial comunitário, em
respeito à dignidade humana.
475. O Tribunal de Justiça afirma realizar perícias com os presos em sofrimento
psíquico, no entanto, a equipe de Missão entende que apenas esta ação não é
suficiente, uma vez que a recomendação era para que os presos em sofrimento psíquico
fossem encaminhados para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do território, fora
da unidade prisional. Destaca-se que no dia da visita à unidade, a equipe de Missão
conjunta observou a presença de presos em surto que não estavam recebendo o devido
atendimento, inclusive, um deles estava caído no chão, sem qualquer capacidade de
expressão, em completa vulnerabilidade.
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476. Ainda em relação à saúde, o DEPEN solicitou que fosse elaborado o Plano
de Ação para Adesão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade (PNAISP). O estado de Roraima cumpriu esta recomendação,
uma vez que realizou a adesão à PNAISP por meio da Portaria n° 867 de 2016. Contudo,
apenas esta ação não garante o acesso à saúde por parte das pessoas privadas de
liberdade.
477. Um dos principais pontos de atenção do relatório do Mecanismo Nacional em
2017 foi a falta de acesso à saúde generalizada em Monte Cristo. As(os) peritas(os)
encontraram casos gravíssimos de doenças, além de constatar a ausência de qualquer
forma de atendimento de saúde prestado pelo Estado: não havia nem mesmo
profissionais atuando na unidade. Além de analisar a questão no relatório, foram
realizados encaminhamentos individuais para garantir atendimento.
478. Segundo informações da SEJUC, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Monte
Cristo teria sido reformada e uma equipe estaria realizando atendimento todos os dias
úteis na parte da manhã. Ademais, por meio de uma ação conjunta com o DEPEN,
atendimentos de saúde, tal como vacinação, teriam sido prestados na unidade. Todavia,
a equipe de Missão alarmou-se novamente com o quadro generalizado de falta de
acesso à saúde. Para além da Ala 9, destinada às pessoas com enfermidades, há casos
graves de doenças espalhados em todas as alas da unidade, inclusive com doenças
infectocontagiosas sem qualquer tipo de tratamento. O próprio secretário da SEJUC
confirmou a informação de que as pessoas vivendo com HIV/AIDS na unidade não
recebem o antirretroviral há mais de um ano e há pessoas visivelmente debilitadas,
com dificuldade de se manterem de pé.
Foto 23: Lesões corporais decorrentes de doenças de pele desenvolvidas pelas más
condições de limpeza e higiene na PAMC

Foto 24: Lesões corporais decorrentes de doenças de pele desenvolvidas pelas más
condições de limpeza e higiene na PAMC (1) 128
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480. A última recomendação deste eixo foi de lavra da Defensoria Pública do Estado,
que solicitava a implantação do serviço de assistência social, contudo, a equipe de
Missão não identificou um serviço social funcionando na unidade.
5.4.2.4

Pessoal

481. A análise sobre o quadro de pessoal em uma unidade prisional é essencial, visto
que profissionais qualificados, bem remunerados e com condições dignas de trabalho,
tal como estabelecido nas Regras Nelson Mandela130, são ferramentas fundamentais
para alterar os principais problemas enfrentados no sistema prisional, tais como a
violação sistemática dos direitos humanos. Em 2017, o MNPCT constatou que não havia
equipe técnica atuando na unidade e os agentes prisionais eram submetidos a péssimas
condições de trabalho, sobretudo, por estarem em um número muito reduzido se
comparado ao contingente prisional.
482. Tendo em vista a importância do tema, o DEPEN emitiu duas recomendações
sobre o assunto, enquanto a Defensoria Pública do Estado elaborou uma131. Em
consonância com a Regra 79 das Regras Nelson Mandela, o DEPEN recomendou que
fosse adotado processo seletivo com requisitos mínimos para cargos de direção de
estabelecimentos penais, incluindo etapa de formação, uma vez que tais profissionais
precisam ter formação, experiência e perfil adequado, tendo em vista a importância
e complexidade da função a ser desempenhada. No entanto, não foram observadas
medidas neste sentido. Os diretores das unidades prisionais de Roraima são oriundos da
carreira de agentes penitenciários, porém, não há capacitações específicas para aqueles
128 Fonte: Foto realizada em Monte Cristo pela equipe do MNPCT/CNPCT em 2018.
129 Regras 24 a 35, bem como Regras 109 e 110 das Regras Nelson Mandela.
130 Regras 74 a 82 das Regras Nelson Mandela.
131 As recomendações do Mecanismo Nacional sobre pessoal serão analisadas na seção sobre
recomendações específicas, uma vez que o órgão às vinculou ao plano de retirada da Polícia
Militar da unidade.
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479. Não obstante a reforma da UBS e a presença de equipe de saúde seja uma
medida importante iniciada para garantir o acesso à saúde, apenas estas ações não
garantem o cumprimento da recomendação do DEPEN e do Mecanismo Nacional
de adequação do atendimento dos profissionais de saúde, inserindo atividades de
busca ativa e triagem nas vivências. Foi bastante emblemático a equipe de Missão ter
se deparado com alguns presos, para os quais o Mecanismo Nacional havia realizado
encaminhamentos individuais solicitando atendimento médico há um ano, nas mesmas
condições, exibindo seus ferimentos ou doenças, sem que qualquer tipo de atendimento
lhes tivesse sido prestado, confirmando, assim, a completa afronta ao direito à saúde
das pessoas presas, conforme apregoado no Art. 41, VII, da Lei de Execução Penal e nas
Regras Nelson Mandela129.

que ocuparão o cargo de direção e, tampouco se verificou a existência de requisitos
objetivos para a escolha de novos diretores.
483. Outra recomendação do DEPEN foi para que fossem criadas regras de
remoção interna de servidores entre os estabelecimentos penais, uma vez que havia
registros de poucos servidores atuando em Monte Cristo, se comparado aos outros
estabelecimentos prisionais e seu contingente de presos. Relatos também indicavam
que servidores com melhor relacionamento político iam para outra unidade. A equipe
de Missão não observou medidas tomadas para criação de tais regras.
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484.
Por fim, a DPE solicitou que fosse criada carreira com requisitos, formação inicial
e continuada adequada aos serviços penais, ou seja, esta recomendação abrangia, além
dos agentes prisionais, a equipe técnica multidisciplinar que deveria atuar na unidade.
Em relação aos agentes prisionais, foi aprovado seu plano de carreira, embora a formação
existente ainda pareça bastante deficitária. No que tange à equipe técnica a situação é
bastante precária, não há carreira e tampouco previsão de realização de concurso público.
Como exemplo, o Conselho Regional de Psicologia (CRP) informou à equipe de Missão
que em todo o sistema prisional de Roraima há apenas 3 psicólogos atuando, sendo que
somente um deles seria concursado. Ou seja, houve avanço apenas em relação aos
agentes, porém ainda assim não foram suficientes para atender à recomendação.

5.4.3 Procedimentos
485. Este macroeixo comporta 3 recomendações referentes a procedimentos internos
e protocolo de uso da força, sendo duas recomendações emitidas pelo Mecanismo
Nacional e uma de lavra do DEPEN. Nenhumas das recomendações foi cumprida.
Tabela 23 - Roraima: Procedimentos
Medidas
cumpridas

Medidas
importantes
iniciadas

Medidas
paliativas

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes
para avaliação

SOMA

SOMA

3

3

PROCED. INTERNO E USO
DAFORÇA

3

3

TRANSPORTE E ESCOLTA

0

5.4.3.1 Procedimento Interno e Uso da Força
486.
Uma das recomendações da equipe de Missão do MNPCT e uma das
recomendações do DEPEN estão vinculadas e, portanto, serão examinadas conjuntamente.
Como já apontado na seção anterior, durante a visita do Mecanismo Nacional em 2017,
foi observado um contexto sistemático de violação de direitos, sendo que as três entradas
diárias dos agentes penitenciários que, anteriormente eram sempre acompanhados
pela Polícia Militar e hoje ocorrem apenas uma vez ao dia, são marcadas pela violência
e pelo uso excessivo da força. Ademais, durante as duas visitas foi possível observar
que os agentes prisionais e policiais portam armamentos de forma ostensiva e estão
fortemente armados, inclusive com munição letal, apesar de as Regras Nelson Mandela
apregoarem expressamente que os funcionários prisionais não devem estar armados,
salvo em circunstâncias excepcionais132. O porte ostensivo de armamentos letais em
locais de privação de liberdade é altamente irregular. Em relação às armas menos letais,
considera-se que agentes na função de custódia de presos não deveriam portar de forma
naturalizada tais armamentos, sobretudo com grande quantidade de munição, visto que
estas deveriam ser utilizadas apenas em situações excepcionais.

132 Regra 82 (3) das Regras Nelson Mandela.

487. Foi encontrada uma quantidade bastante impressionante de projéteis de
munição menos letal espalhados pelo chão da unidade, assim como muitos presos com
marcas em seus corpos nas duas visitas realizadas. Adicionalmente, a equipe de Missão
observou pequenos projéteis esféricos brancos espalhados pela unidade, inclusive perto
da sala dos agentes, além de pessoas privadas de liberdade com marcas que estariam
sendo utilizadas em Monte Cristo armas de ar comprimido, que não são equipamentos
menos letais admitidos para tal finalidade. Em diálogo com a SEJUC, a equipe foi
informada que este tipo de armamento não seria fornecido pelo Estado, demonstrando
falta de controle em relação ao tipo de armamento e a forma como estes são utilizados
no interior da unidade.
Foto 25: Munição de armas de ar comprimido utilizada contra internos da PAMC133
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488. Também foi percebida uma naturalização por parte dos agentes prisionais
no uso de irritantes químicos contra as pessoas privadas de liberdade. Sobre esta
temática o SPT se manifestou, por meio de relatório sobre sua primeira visita ao Brasil,
apontando, no capítulo referente à tortura, que “tem sérias reservas ao uso, em locais
de confinamento, de gases que causem irritação, uma vez que podem ocasionar riscos
à saúde e causar sofrimento desnecessário”134.
Foto 26: Agentes de segurança preparam-se para fazer inspeção em celas do Presídio
Agrícola Monte Cristo, localizado em Boa Vista (RR)135

133 Fonte: Foto realizada em Monte Cristo pela equipe do MNPCT/CNPCT em 2018.
134 Subcomitê de Prevenção da Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (SPT). Relatório sobre a visita ao Brasil do Subcomitê de Prevenção da Tortura e
outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (CAT/OP/BRA/R.1). Parágrafo
128. Documento disponível em: <https://nacoesunidas.org/img/2012/07/relatorio_SPT_2012.
pdf >. Acesso em: 10 de março de 2018.
135 Fonte: Foto realizada em Monte Cristo pela equipe do MNPCT/CNPCT em 2018.

489. Ainda que utilizadas em circunstâncias excepcionais, toda ação que faça uso
da força, deve ser devidamente registrada de forma detalhada, para que possa ser
acompanhada por órgãos externos de fiscalização, conforme estabelecido em diretrizes
nacionais e internacionais136 sobre a temática. Realizar este tipo de registro poderia, ao
menos, permitir uma fiscalização das ações dos agentes públicos, a fim de tentar coibir
possíveis excessos. Porém, em Monte Cristo não há qualquer registro sobre a utilização
de armamentos. Importante ressaltar que a jurisprudência da Corte Interamericana
de Direitos Humanos é pacífica sobre como o uso da força, ou de qualquer outro
instrumento de coerção deve ser excepcional e, quando empregada, deve respeitar o
princípio da dignidade humana137.

MNPCT

112

490. Diante do cenário encontrado em Monte Cristo, o Mecanismo Nacional emitiu
recomendação solicitando que fosse criado protocolo de uso da força em unidades
de privação de liberdade, bem como elaborados protocolos de entradas de forças
especiais de segurança em tais estabelecimentos, em respeito ao disposto no Código
de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei. Já o DEPEN
recomendou que fosse estabelecido sistema de controle de armamento e munição,
bem como o registro de ocorrências para todos os estabelecimentos penais.
Foto 27: Elastômeros disparados por agentes de segurança utilizados pelos detentos como
peças de xadrez138

491. Sobre a recomendação do Mecanismo Nacional, a equipe de Missão verificou que
não foi criado e, tampouco foram identificadas ações para elaboração de um protocolo
de uso da força. Inclusive, como já apontado neste relatório, durante a visita à unidade,
foram encontrados muitos presos com marcas em seus corpos de uso de armamentos
e foi percebido um uso desproporcional da força, em muitos casos podendo configurarse como tortura. A equipe questionou ao secretário da SEJUC acerca da elaboração
do citado protocolo e, obteve como resposta que a administração prisional estaria
136 Por exemplo, os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (adotados por consenso, em 7 de setembro de 1990,
por ocasião do Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes) e Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010.
137 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Neira Alegria e outros Vs. Peru. Sentença
de 19 de janeiro de 1995 (Mérito). “75. (...) Por mais graves que sejam certas ações e, ainda
que culpados os infratores de certos crimes, não se pode admitir que o poder seja exercido
sem limites, ou que o Estado possa usar qualquer procedimento para atingir seus objetivos,
sem estar sujeito ao direito ou à moralidade. Nenhuma atividade estatal pode ser fundada
no desprezo pela dignidade humana. (Caso Velásquez Rodríguez, supra 63, parágrafo 154 e
Caso Godínez Cruz, supra 63, parágrafo 162)”. Documento disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf >. Acesso realizado em: 10 de março de 2018.
138 Fonte: Foto realizada em Monte Cristo pela equipe do MNPCT/CNPCT em 2018.

utilizando o protocolo de uso da força da Polícia Militar que, obviamente, não deveria ser
empregado no sistema prisional, uma vez as atividades de forças de segurança pública
serem diferentes daquelas exercidas por agentes que custodiam presos. No que tange
à recomendação do DEPEN, não foi observado na unidade qualquer tipo de sistema de
controle de armamento e, apesar de sua alta utilização em Monte Cristo, também não
foram verificados registros nesse sentido.

5.4.4 Desencarceramento
493. Este eixo aborda a temática do desencarceramento, assunto amplamente
tratado no relatório do Mecanismo Nacional de 2017 e sobre o qual foram emitidas
4 recomendações, no entanto, uma delas foi subdivida em 7, portanto, para fins desta
análise considerar-se-á que foram emitidas 10 recomendações, para que seu exame
possa ser realizado de forma mais minuciosa.
494. Conforme demonstra o gráfico abaixo, das 10 recomendações deste eixo,
3 tiveram medidas importantes iniciadas, 2, medidas paliativas, enquanto 5 não
foram cumpridas.
Tabela 24 – Roraima: Desencarceramento
Medidas
cumpridas
DESENCARCERAMENTO

Medidas
importantes
iniciadas
3

Medidas não
cumpridas /
Medidas
informações
SOMA
paliativas
insuficientes para
avaliação
2
5
10

495.
Durante sua visita, o MNPCT observou e depois apontou em relatório características
do sistema de justiça criminal de Roraima e o contexto de suas unidades prisionais. De
acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)139, o estado conta atualmente
com 2.822 pessoas presas. Em março de 2017, ou seja, um ano antes, segundo dados do
DESIPE/SEJUC, o estado possuía 2.586 presos. Ainda, segundo dados do INFOPEN, em
2014140 a taxa de aprisionamento no estado era de 324,0 para cada cem mil habitantes,
acima da média nacional que era de 299,7. Em 2016141, essa mesma taxa sobe para 454,9
no estado. Também foi verificado que, em geral, as penas aplicadas no estado costumam
ser longas e, apesar de ser uma das poucas unidades da federação que garante que todas

139 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=29&tipoVisao=presos>
.
Acesso realizado em 12 de março de 2018.
140 Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN),
junho de 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf >. Acesso realizado em: 12 de
março de 2018.
141 Inofpen, junho/2016.
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492. A última recomendação deste eixo, emitida pelo Mecanismo Nacional, referese aos procedimentos disciplinares relacionados a possíveis faltas dos presos. Foi
solicitado que fossem assegurados nesses procedimentos, o devido processo legal e
o direito à ampla defesa, uma vez que, durante a visita realizada em 2017, o MNPCT
não teve acesso a nenhum procedimento e, de acordo com relatos, quando existentes,
estes não observam as garantias constitucionais. A equipe de Missão de monitoramento
não verificou em Monte Cristo os procedimentos disciplinares, porém, esta questão foi
destacada no relatório da Defensoria sem Fronteiras, que apontou ter encontrado o
registro de faltas disciplinares de natureza grave embasadas apenas na audiência de
justificação, sem o devido procedimento administrativo disciplinar. Assim, entende-se
que as três recomendações não foram cumpridas.

as pessoas presas em flagrante passem por audiência de custódia, dados apontam142 que
mais de 50% das audiências resultam na prisão preventiva do indiciado.
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496. De igual modo, o Mecanismo Nacional indicou como a cultura institucional
preponderante do Ministério Público e do Poder Judiciário local se pauta, principalmente,
no recrudescimento penal, estabelecendo-se práticas voltadas basicamente para a
privação de liberdade, aplicando a prisão como regra e, consequentemente, produzindo
o superencarceramento, em completa afronta a diretrizes internacionais143 e a ações
estruturadas nacionalmente144. Tal prática, de colocar a privação de liberdade como
resposta central, abarca majoritariamente pessoas de baixa escolaridade, negras e
pardas, moradoras de favelas e regiões periféricas e de baixa renda, apontando para
a seletividade do sistema de justiça.
497. Também, observou-se como os atores públicos locais, sobretudo do Poder
Judiciário e do Ministério Público, pouco debatem sobre a aplicação de liberdade provisória
e alternativas penais em suas análises sobre o sistema penal. Além de apresentarem
uma postura bastante restritiva no que tange aos direitos dos presos, responsabilizandoos pelas ocorrências dentro do sistema prisional e olvidando-se da responsabilidade do
Estado em garantir sua custódia. E, de forma mais grave, em todos os diálogos travados,
atribuem à crise do sistema prisional exclusivamente ao Poder Executivo, como se o
sistema de justiça não tivesse qualquer impacto no encarceramento.
498. Portanto, diante deste cenário, o MNPCT recomendou ao governo do estado,
Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado e Defensoria Pública, que fosse
elaborado e implementado um Plano de Redução da Superlotação do Sistema
Prisional estadual, em conjunto com os atores do sistema de Justiça Criminal. E com
base nessa recomendação foram emitidas outras que subsidiariam este plano.
499. Inicialmente, cumpre ressaltar que não foi observado no estado de Roraima um
esforço conjunto do Poder Executivo, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público
na construção do citado plano. A equipe de Missão verificou que alguns órgãos afirmam
estar tomando medidas de forma isolada, ou seja, não foi construída uma ação conjunta
e coordenada entre todos os órgãos responsáveis pela privação de liberdade no estado.
O MNPCT e CNPCT entendem que é fundamental que todos os órgãos dialoguem e
possam pensar estratégias conjuntas para superar a crise do sistema prisional que passa,
necessariamente, por ações de desencarceramento. Assim, as recomendações para
elaboração de um plano com participação de familiares de pessoas presas, egressas(os)
do sistema e sociedade civil, bem como que o mesmo observasse recomendações
estabelecidas pelos organismos internacionais, não foram cumpridas.
500. Uma das recomendações voltadas a subsidiar o desencarceramento solicitava
que fossem observadas as Súmulas Vinculantes do STF nº 26 (exame criminológico) e
56 (progressão e saída antecipada nas unidades com lotação acima da capacidade). De
acordo com informações prestadas por representante do Tribunal de Justiça, a Súmula
142 A nota deve ser a seguinte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Disponível em:< http://
www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Data de acesso: 16 de novembro de 2018.
143 Como exemplo, indica-se o “Manual de Estratégias para Redução da Superlotação Carcerária do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC)”; “Manual sobre Uso da
Prisão Preventiva nas Américas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos”; “Mulheres,
políticas de drogas e encarceramento: um guia para reforma em políticas na América Latina
e Caribe”, produzido pela Washington Office on Latin America (WOLA) e outras organizações
internacionais.
144 No nível nacional indica-se: Frente Estadual pelo Desencarceramento, que apresenta propostas concretas para o desencarceramento e mobiliza diversas organizações da sociedade civil
e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro; Agenda pelo
Desencarceramento da Pastoral Carcerária.

nº 26 seria sempre observada, já em relação à Súmula nº 56 não foram prestadas
informações. Tendo em vista as condições encontradas na Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo e a lotação das unidades prisionais do estado de Roraima, percebe-se que
não há um esforço do sistema de justiça para trabalhar a superlotação com enfoque
em ações de desencarceramento. Inclusive, como já demonstrado acima, alguns
representantes do sistema de justiça, sobretudo aqueles que atuam na execução penal,
atribuem a responsabilidade da crise do sistema prisional apenas ao poder executivo,
demonstrando uma perspectiva reducionista acerca da questão. Assim, considerou-se
que medidas importantes foram iniciadas em relação a esta recomendação, porém,
salienta-se que a equipe de Missão entende que tais medidas não são suficientes.

502. Foi também recomendado que o estado de Roraima implementasse um
programa de suporte para pessoas egressas do sistema prisional, bem como a
implantação de mecanismos de resoluções alternativas de conflito, como a justiça
restaurativa. Não foram identificadas ações nessas duas áreas, sequer puderam ser
observados debates iniciais sobre estes pontos.
503. Uma outra recomendação central para se tentar reverter a crise do sistema
prisional, é a aplicação de medidas judiciais para corrigir a excessiva aplicação da
prisão preventiva, garantindo essa medida seja de caráter excepcional e se encontre
limitada pelos princípios da legalidade, presunção de inocência, necessidade e
proporcionalidade. Foram indicadas formas de se trabalhar essa questão, como por
exemplo, por meio da aplicação efetiva das medidas cautelares diversas da prisão (Lei nº
12.403/2011), pelo fortalecimento das audiências de custódia e capacitação dos juízes
com base na Resolução do CNJ nº 213/2015.
504. Sobre a recomendação acima apontada, há várias questões que devem ser
analisadas. Como já dito, em Roraima todos os presos passam pela audiência de custódia
e o Tribunal de Justiça afirma ter realizado capacitação para seus juízes. Ainda, indica
que medidas foram adotadas para corrigir a excessiva aplicação da prisão preventiva,
como por exemplo, a aplicação das medidas cautelares. No entanto, os dados do CNJ
continuam a apresentar um elevado número de presos provisórios, chegando a 41%
do total de presos. Em Monte Cristo, este percentual chega a 55%, demonstrando uma
tendência do sistema de justiça a utilizar a prisão como regra. Este ponto também foi
destacado no relatório da Defensoria Pública sem Fronteiras, que ressaltou a necessidade
de observância do inteiro teor da Resolução n° 213 do CNJ, com “ênfase para a adoção
de medidas cautelares diversas da prisão”, bem como indicou que deveria ser realizada a
“revisão periódica e constante dos processos de conhecimento com prisões preventivas
decretadas, inclusive quanto à manutenção da custódia”.
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501. O MNPCT também recomendou que fosse garantido o direito ao trabalho e à
educação e, consequentemente, que fosse garantida a remição de pena. Sobre este
assunto, a SEJUC afirma ter presos trabalhando e estudando, porém, a partir da visita
realizada à Monte Cristo, observou-se que o número de presos trabalhando é ínfimo
se comparado ao total de pessoas privadas de liberdade. No que tange ao direito à
educação, no momento da visita, nenhuma pessoa presa estava estudando, inclusive,
o espaço destinado à escola estava fechado. Segundo relatos colhidos no estado, não
estaria havendo atividades de educação em razão da falta de segurança na unidade. De
acordo com informações fornecidas pela SEJUC, o ano letivo seria iniciado no dia 5 de
março, porém, não ficou claro como o estado garantiria tal atividade em Monte Cristo.
Seria importante que todos os órgãos responsáveis pela execução penal dialogassem
sobre medidas possíveis para que os presos do estado de Roraima pudessem ter seu
direito à remição de pena respeitado, uma possibilidade seria a aplicação da remição
ficta por exemplo. Logo, a equipe de Missão entendeu que, de uma maneira geral, esta
recomendação não foi cumprida.

505. Adicionalmente, durante a visita à unidade, algumas situações bastante graves
chamaram a atenção da equipe de Missão, demonstrando como a prisão é ainda
utilizada como regra. A primeira delas é em relação aos presos estrangeiros145.
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506. Inicialmente, cumpre ressaltar que não foi fornecido pelo poder executivo o
número exato de estrangeiros que estão presos em Monte Cristo, porém, em conversa
com as pessoas privadas de liberdade, estimou-se que havia uma média de 60
venezuelanos presos na unidade. Importante destacar que esta estimativa foi fornecida
pelos próprios presos, ou seja, não se trata de informação oficial. Ademais, durante a
visita à unidade, a equipe de Missão teve contato com presos de outras nacionalidades,
como por exemplo, um sírio e dois guianenses. Assim, essa quantidade de estrangeiros
pode ser ainda maior. Esta ausência de informação por si só já demonstra uma falta de
controle por parte do estado, impedindo um acompanhamento mais efetivo da situação
na qual se encontra as pessoas privadas de liberdade.
507. De uma forma geral, pareceu aos membros da equipe de Missão que a situação
dos estrangeiros privados de liberdade é bastante frágil e mereceria uma atenção
especial por parte dos atores do sistema de justiça competentes para atuar na temática.
Segundo relatos, alguns deles seriam primários e teriam cometido crime sem grave
ameaça, em algumas vezes, o crime teria sido praticado para garantir sua alimentação
ou de seus filhos, podendo configurar-se como crime famélico. No entanto, por não
possuírem endereço fixo, acabaram por ter sua prisão em flagrante convertida em
preventiva. Em alguns dos casos, foi imposta fiança à pessoa estrangeira para garantir
a sua liberdade, demonstrando o total desconhecimento dos atores do sistema de
justiça da realidade socioeconômica na qual se encontra a maioria dos venezuelanos
que chegam ao país buscando uma alternativa de vida. A prisão não pode ser a resposta
para a crise enfrentada neste momento pelo estado. Ademais, os estrangeiros possuem
grande dificuldade para compreender a língua e os trâmites do sistema de justiça
brasileiro, aprofundando ainda mais sua vulnerabilidade. Importante ressaltar que
essas pessoas são encaminhadas para uma unidade que já foi palco de duas rebeliões
gravíssimas, além de ser um local de violação constante dos direitos humanos, além de
não lhes ser garantido o acesso à justiça.
508. Diante do cenário de crise migratória encontrado no estado de Roraima,
seria importante que os atores do sistema de justiça local dialogassem sobre outras
possibilidades para além da privação de liberdade de estrangeiros recém-chegados ao
país, uma vez que seu aprisionamento poderá causar efeitos deletérios para sua vida,
além de contribuir para o superencarceramento, provocando impactos também para a
segurança pública, como por exemplo, facilitar o contato dessas pessoas com grupos
prisionais que atuam no estado.
509. Cumpre destacar que a administração penitenciária não conseguiu apontar qual
das alas seria destinada a presos “neutros”, para além de minúscula ala do “seguro”,
construída pelos próprios presos no exterior da unidade. Sendo assim, não é claro qual
critério está sendo utilizado para alocação das pessoas em determinada unidade, tendo
a missão por vezes conversado com presos primários e estrangeiros que estariam sendo
encaminhados para alas oficialmente destinadas por grupos prisionais, nominados
usualmente como “facções”.
510. A segunda situação que ensejou preocupação à equipe de Missão foi o fato
de nove jovens que estavam cumprindo medida socioeducativa quando da visita do
Mecanismo Nacional em 2017, estarem presos na Penitenciária Monte Cristo. De acordo
145 Importante ressaltar que o Mecanismo Nacional, com o apoio do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, realizou encaminhamentos individuais para diversos atores do
sistema de justiça, solicitando providências em relação a casos específicos para verificar a situação processual. Um desses casos já foi revisto pela Defensoria Pública da União e o preso
foi colocado em liberdade, demonstrando como, de fato, há pessoas presas que não deveriam
estar nesta situação. Foram feitos encaminhamentos também para Agência da Organização das
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

511. Nesse sentido, apesar dos esforços do Tribunal de Justiça em fortalecer as
audiências de custódia, capacitar seus juízes e das ações da Defensoria Pública sem
Fronteiras, as medidas adotadas não são suficientes para corrigir a excessiva aplicação
da prisão provisória, portanto, entende-se apenas que ações foram iniciadas, sem sua
efetiva implementação.
512. O MNPCT também emitiu duas recomendações relativas às penas e medidas
alternativas à prisão. A primeira delas foi para que os atores do sistema de justiça
requeressem/aplicassem medidas e penas alternativas à prisão, de acordo com
a legislação nacional e com os princípios estabelecidos nas Regras de Tóquio146. A
segunda solicitou que se expandisse, interiorizasse e fortalecesse as Centrais de
Penais e Medidas Alternativas, com ampla divulgação de seus números e boas práticas,
em especial daqueles relacionados ao cumprimento das penas restritivas de direitos.
Embora o estado de Roraima tenha recursos disponíveis para essa ação, por meio do
Convênio nº 160/2015 - Implantação da Central Integrada de Alternativas Penais no
Estado de Roraima,com repasse de R$ 1.936.143,12 pelo governo federal147, não houve
avanço na sua execução, prejudicando o fortalecimento da política de alternativas
penais e da aplicação dessas medidas. Assim, apenas foram consideradas que apenas
ações paliativas foram tomadas.
513. Ainda, foi recomendado aos atores do sistema de justiça que fosse
realizada força tarefa permanente para revisar os processos tantos de presas(os)
provisórias(os) e condenadas(os), com vistas a avaliar a concessão de aplicação
da liberdade provisória para o primeiro caso e, o benefício de progressão de pena
para o segundo. Sobre este ponto, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça e
Defensoria Pública Estadual afirmam realizar periodicamente revisão de processos de
presos provisórios e condenados. No ano de 2017 a iniciativa da Defensoria Pública
sem Fronteiras (DPF) foi até Roraima e corroborou as observações realizadas pelo
relatório do MNPCT no que tange às condições de detenção em Monte Cristo e em
relação à falta de acesso à justiça.
514. De acordo com os dados apontados no relatório da DPF, foram realizadas ações
ligadas às questões de saúde prisional e identificação civil e biométrica. Também, foram
analisados 1897 processos. A DSF ressaltou que é “imprescindível que a Defensoria
Pública do Estado de Roraima oferte continuidade aos trabalhos, consubstanciados
na análise jurídica e atendimento individual nas unidades prisionais”. De uma maneira
geral, não se observou a diminuição no número de presos no estado. Também, durante
146 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade.
147 DEPEN, relação de convênios de 2016.
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com relatos, esses jovens maiores de 18 anos foram acusados de terem participado
de rebelião na unidade socioeducativa e, portanto, teriam passado por audiência de
custódia e teriam sido encaminhados diretamente para Monte Cristo. Medidas como
essa reforçam nos adolescentes e jovens a sensação, já apontada no relatório do
Mecanismo Nacional de 2017, de que a medida socioeducativa seria apenas uma etapa
para o sistema prisional, além de desconsiderar todo o caráter pedagógico da medida.
Ademais, seria essencial que os atores do sistema de justiça realizassem debates
profícuos sobre as motivações dos adolescentes para causar uma rebelião, pois em
visita à unidade socioeducativa no ano passado, as(os) peritas(os) ficaram alarmadas
com o grau de violência encontrado, inclusive com adolescentes sendo torturados por
agentes do Estado. Ou seja, não se resolve uma situação de rebelião em uma unidade
socioeducativa com as características do Centro Socioeducativo (CSE) de Roraima, por
meio da transferência de jovens para o sistema prisional. Ademais, esta situação afronta
as normativas nacionais e internacionais sobre o tema, como o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Além de confirmar a cultura institucional local de repressão e recrudescimento penal,
estimulando o superencarceramento.

a visita do MNPCT à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo foram observados casos de
pessoas que poderiam estar em liberdade ou ter progressão de regime. Ademais, tendo
em vista que o estado não consegue garantir a ida de presos para audiência, a revisão
processual também fica prejudicada. Assim, considerou-se que esta recomendação
teve medidas importantes iniciadas, mas ainda não foi implementada.
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515. A última recomendação deste eixo foi para que o Poder Judiciário solicitasse
a interdição parcial de Monte Cristo, fechando a sua porta de entrada, de acordo
com o Art. 66, inciso VIII, da Lei de Execução Penal. Em resposta a esta recomendação,
representante do Tribunal de Justiça afirmou que a interdição parcial não foi solicitada,
pois entende que não haveria outras unidades prisionais no estado. É importante
salientar que a recomendação seria exatamente para que se fizesse uma discussão no
estado sobre outras possibilidades para além da privação de liberdade, uma vez que
o Estado não garante condições mínimas na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.
A representante do Tribunal de Justiça, de forma superficial e acrítica questionou,
formalmente, se o Mecanismo Nacional “levaria os presos para casa”, mais uma vez
demonstrando a falta de aprofundamento e leitura crítica sobre a crise no sistema
prisional. Os representantes do sistema de justiça não podem simplesmente encaminhar
pessoas para prisão sem se preocupar com as condições de privação de liberdade e
entender que é apenas responsabilidade do poder executivo. Assim, esta recomendação
não foi cumprida.

5.4.5 Mortes, Massacre e Desaparecimento
516. Este eixo visa analisar as ações efetivamente tomadas pelo Estado após as
rebeliões e é composto por 4 recomendações, 3 delas do Mecanismo Nacional e a última
não se trata verdadeiramente de uma recomendação, senão uma proposta apresentada
pelo próprio governo do estado após o massacre ocorrido no sistema prisional148. De
acordo com o gráfico abaixo, apenas duas recomendações tiveram medidas importantes
iniciadas, enquanto duas receberam medidas paliativas.
Tabela 25 - Roraima: Mortes, Massacre e Desaparecimento
Medidas
Medidas
importantes
cumpridas
iniciadas
MORTES, MASSACRE,
DESAPARECIMENTO

2

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes para
avaliação

Medidas
paliativas

2

SOMA

4

517. Como já indicado no relatório do Mecanismo Nacional de 2017, a visita a
Roraima se deu em um contexto bastante específico, após a ocorrência de duas grandes
rebeliões na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. A primeira em outubro de 2016
e a segunda em janeiro de 2017, resultando na morte de 43 presos, 10 na primeira e
33 na segunda. Tais acontecimentos evidenciaram a profunda crise vivida pelo sistema
prisional roraimense, marcado pelas péssimas condições de detenção, pela violência
constante de agentes do Estado contra os presos, pela ação de grupos prisionais
diante da omissão do Estado, e demonstrou a fragilização e falta de respeito ao direito
à vida e à integridade física nesta unidade. Na época da visita em 2017, percebeuse que a resposta do Estado foi, basicamente, o enrijecimento das rotinas prisionais
e o cerceamento de direitos das pessoas privadas de liberdade, provocando um forte
tensionamento nas prisões roraimenses, diante das constantes operações policias para
a realização de revistas, caracterizadas pelo uso excessivo da força.

148 Para saber mais: <http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2017/01/governo-de-rr-decreta-emergencia-no-sistema-prisional-apos-mortes.html>. Acesso em 10 de maio de 2018.

518. Também, foi apontada em relatório que a ação dos grupos prisionais, nomeados
pelo poder e por seus integrantes como facções, surge e se aprofunda em um contexto
de omissão estatal na sua função de execução penal e em uma forma de gestão cujo
resultado é fortalecer a ação desses grupos. Exemplo disso é o fato de que uma das
poucas respostas do Estado foi garantir a separação dos grupos prisionais em duas
unidades diferentes. Esta lógica acaba por envolver, inclusive, pessoas que não teriam
envolvimento nas chamadas “facções”.

520. O Mecanismo Nacional também solicitou que fossem investigadas, com
urgência, os casos de presos desaparecidos na Penitenciária Agrícola de Monte
Cristo, de acordo com o Decreto nº 8.767/2016, uma vez que havia a suspeita do
desaparecimento de oito pessoas durante a rebelião. Esta informação havia sido
repassada ao MNPCT por representantes do sistema de justiça, alegando que esse
desaparecimento foi constatado pela Promotoria de Execução Penal durante uma
contagem das pessoas presas no local. Porém, posteriormente, no momento de
lançamento do relatório, em maio de 2017, peritas(os) do MNPCT foram informados
que tais presos haviam sido encontrados em diferentes alas da prisão.
521. Ainda no lançamento do relatório, o MNPCT tomou conhecimento de outro fato
gravíssimo ocorrido em Monte Cristo. De acordo com relatos, no dia 24 de abril de 2017,
7 presos teriam desaparecido de Monte Cristo. A administração prisional alega que tais
presos teriam fugido da unidade e estariam foragidos, porém, há fortes indícios de que
eles teriam sido torturados e retirados de dentro da unidade por agentes do Estado. O
caso teria iniciado em 21 de abril, quando duas pessoas foram presas acusadas de terem
assassinado um agente penitenciário. Um terceiro acusado teria morrido supostamente
em confronto durante uma operação policial. As informações recebidas pela equipe de
Missão indicam que esses presos foram torturados desde o momento da detenção e
que, no dia 23 de abril, outros 5 presos foram retirados de dentro dos pavilhões da PAMC
para área da triagem, onde se encontravam os 2 primeiros. Na madrugada do dia 24 de
abril, os 7 presos teriam sido retirados por policiais militares e agentes penitenciários
das suas celas e não mais se teve notícias deles. As famílias denunciaram publicamente
o ocorrido e cobram a apuração dos fatos.
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519. Diante deste contexto, o MNPCT emitiu diversas recomendações com o objetivo
de prevenir a tortura e para apresentar propostas para superação da crise. Três dessas
recomendações foram especificamente sobre o massacre ocorrido na unidade. A primeira
solicitava que fossem instituídos procedimentos de acompanhamento e apuração
das mortes ocorridas no âmbito do sistema prisional, especialmente as relacionadas
às rebeliões, como expressamente recomendado pelo SPT em seu relatório de visita
de 2011. Durante a Missão de monitoramento, a equipe verificou que há 3 inquéritos
abertos em sede policial, um para averiguar responsabilidades na rebelião ocorrida em
2016, outro sobre a rebelião de 2017 e um terceiro sobre os presos desaparecidos.
Há também procedimentos abertos em sede ministerial, no entanto, até o momento
de publicação deste relatório, nenhum desses procedimentos haviam sido concluídos,
não sendo possível avaliar seu teor. Ademais, além da responsabilização dos presos
que está sendo apurada, é essencial que seja também apurada a responsabilidade de
agentes do estado, diante de condutas omissivas, por exemplo. Considerou-se que esta
recomendação está em processo de implementação, ou seja, medidas importantes
foram tomadas, porém, não suficientes.

Foto 28: Camiseta confeccionada por familiares para ato público em 2017
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522. Esta situação enquadrar-se-ia na definição de desaparecimento forçado da
Convenção Internacional para Proteção de Todas as Formas Desaparecimento Forçado149.
E, portanto, o Estado deve adotar medidas apropriadas, dentre as quais, investigar (Art.
4º do Decreto nº 8.767/2016) e responsabilizar penalmente os responsáveis. Importante
ressaltar que a Convenção também estabelece que a prática generalizada ou sistemática
de desaparecimento forçado constitui crime contra a humanidade, tal como definido
pelo direito internacional e o Estado fica sujeito às consequências previstas no direito
internacional aplicável (Art. 5º), tamanha a gravidade do crime.
523. Tão logo foi informado sobre o ocorrido, ainda em maio de 2017, o Mecanismo
Nacional formalizou solicitação de informações acerca dos procedimentos adotados
para averiguar o caso150. Durante a Missão conjunta, diante de sua gravidade, este tema
foi diversas vezes abordado pela equipe e os órgãos competentes foram questionados
acerca das providências tomadas. Como já informado, há inquérito policial aberto,
porém ainda inconcluso, apesar do desaparecimento ter sido em abril de 2017.
Enseja forte preocupação ao Mecanismo e Comitê Nacional, o fato de os promotores
responsáveis pela execução penal no estado de Roraima terem adotado como única
medida a requisição de instauração de inquérito policial, alegando para tanto que,
diante do acúmulo de atividades, não disporiam de recursos para tanto151, ainda que
esta situação seja extrema no sistema prisional roraimense, já tantas vezes marcado por
graves violações de direitos humanos. Mesmo assim, considerando o andamento do
inquérito e o conjunto de diligências feitas, foi considerado que medidas importantes
foram iniciadas para a investigação dos presos desaparecidos.
149 Decreto nº 8.767/2016, que promulga a Convenção Internacional para a Proteção de Todas
as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, firmada pela República Federativa do Brasil em
06 de fevereiro de 2016. Art. 2º: “Para os efeitos desta Convenção, entende-se por “desaparecimento forçado” a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de
liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas
agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a subsequente recusa em admitir
a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida,
privando-a assim da proteção da lei”.
150 Foram encaminhados Ofícios para o Tribunal de Justiça, Ministério Público e para a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
151 CI nº 051/2017/PJEPCECM encaminhada por meio do Ofício nº 214/2017 – GAB/PGJ/MP/RR.

524. O Mecanismo Nacional também solicitou por meio de recomendação, que fosse
garantida a reparação plena e efetiva aos familiares de presos mortos em Monte
Cristo, conforme estipulado nos princípios 19 a 23 dos “Princípios e Diretrizes Básicas
sobre o Direito a Recurso e Reparação para Vítimas de Violações Flagrantes das Normas
Internacionais de Direitos Humanos e de Violações Graves do Direito Internacional
Humanitário”152. Esta reparação deveria compreender a indenização, reabilitação,
satisfação e garantia de não repetição.

526. Por fim, diante das rebeliões e da crise enfrentada, o governo de Roraima
decretou em janeiro de 2017, pela terceira vez, estado de emergência no sistema
prisional e criou um grupo de trabalho, presidido pelo titular ou adjunto da SEJUC,
com membros do Departamento do Sistema Prisional (DESIPE) e do Departamento de
Planejamento, Administração e Finanças (DEAPLAF), que se comprometeu a apresentar
um Plano de Ação para o Enfrentamento da Crise Penitenciária em fevereiro de
2017. O referido Plano não foi apresentado à equipe de Missão, embora a SEJUC tenha
informado que algumas ações que teriam sido propostas pelo governo já estariam sendo
implementadas, tais como: reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Monte Cristo;
transferência das pessoas presas que estavam na “favela” para a Cadeia Pública; ação
conjunta entre DEPEN e Defensoria sem Fronteiras; cadastro biométrico dos presos;
reforma das alas 1 e 11 de Monte Cristo, dentre outras. No entanto, nenhuma dessas
ações são estruturais para trazer soluções de longo prazo para a crise, cuidam-se apenas
de medidas paliativas para enfrentar a questão.

5.4.6 Estrutura e insumos
527.
Este eixo é composto por 7 recomendações sobre infraestrutura, insumos
básicos e alimentação, sendo que 2 delas foram emitidas pelo Mecanismo Nacional,
3 pelo DEPEN, 1 pela Defensoria Pública da União (DPU) e outra pelo DEPEN e DPU.
Conforme demonstra o gráfico e análises abaixo, das 7 recomendações deste eixo, apenas
em relação à uma foram tomadas medidas paliativas e as outras 6 não foram cumpridas.
Tabela 26 - Roraima: Estrutura e Insumos

Medidas
cumpridas
INFRAESTRUTURA E
INSUMOS

Medidas
importantes
iniciadas

Medidas
paliativas

Medidas não
cumpridas /
informações
insuficientes para
avaliação

1

6

SOMA

7

528.
Em sua visita à Monte Cristo, a equipe da missão conjunta alarmou-se com a
infraestrutura da unidade, que é bastante antiga, apresentava um aspecto de abandono e
espaços altamente degradados e degradantes. No dia da inspeção a situação era ainda mais
grave, pois a unidade estava tomada por lixo formado por restos de comida e embalagens
152 Princípios adotados e proclamados pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 60/147, de 16 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://gddc.ministeriopublico.pt/
sites/default/files/diretrizes-recursoreparacao.pdf>. Acesso em 18 de out. de 2018.
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525. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, foram ajuizadas ações com
objetivo de garantir reparação financeira apenas para aquelas famílias que ativamente
procuraram a Defensoria Pública, mas não foram apresentadas informações acerca
de quantas famílias e em qual estágio tais ações se encontram. Mecanismo e Comitê
Nacional entendem que o direito à reparação não é devido apenas àquelas pessoas
que procuram o Estado. De fato, é uma obrigação estatal e, portanto, Defensoria
Pública, outros atores do sistema de justiça e governo do estado deveriam apresentar
ações consistentes visando à reparação e que esta não seja apenas financeira, deve
ser garantida a reabilitação, quando for o caso, satisfação e garantia de não repetição.
Assim, considera-se que as ações ajuizadas apenas para algumas famílias sejam
medidas paliativas para lidar com a questão.

de quentinha, com bichos e insetos, uma vez que os presos estavam protestando em razão
da suspensão de visitas. A maioria dos espaços de Monte Cristo não apresenta condições
de sobrevivência digna, além de apresentar esgotos a céu aberto. Ainda, existia um
espaço conhecido como “favela” que consistia em um amplo espaço aberto, composto
por barracos construídos pelos próprios presos com materiais improvisados.
Foto 29: Incineração de Lixo a céu aberto na Unidade de Monte Cristo, RR
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529. Outro ponto que chamou a atenção das(os) peritas(os) do MNPCT durante a
primeira visita, foi o fato de que a administração prisional não oferecia materiais de
higiene pessoal, produtos de limpeza ou qualquer outro tipo de insumo básico, em
desrespeito às normas nacional e internacional153. Assim, o Mecanismo Nacional
recomendou que fosse garantido o fornecimento regular de insumos básicos às
pessoas privadas de liberdade, como kit higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas
de cama, colchões etc. No entanto, durante a visita realizada pela equipe de Missão
conjunta, não foi verificada a entrega regular de insumos básicos aos presos e, ainda, de
acordo com relatos, há mais de dois anos não é garantida a entrega de itens básicos.
530. Assim, esta recomendação não foi cumprida, fato bastante grave diante
das condições de privação de liberdade encontradas na unidade. O Estado não está
cumprindo com uma função básica da execução penal, além de esta omissão acabar
onerando as famílias dos presos ou, de forma mais grave, faz com que aqueles que
não tenham acesso a itens básicos dependam de outros presos, gerando relações
de subordinação e, até mesmo, de associação a grupos prisionais que desenvolvem
atividades criminais.
531. Também, durante sua primeira visita à Monte Cristo, o Mecanismo Nacional
ouviu relatos e constatou que os presos tinham acesso à água apenas de forma
intermitente, além de não terem acesso à água potável. Assim, recomendou que fosse
regularizado o fornecimento de água, devendo ser disponibilizada água potável de
forma permanente. Como já apresentado, a equipe de Missão conjunta teve amplo
acesso às alas e celas dos presos e pode constar as condições insalubres dos espaços,
inclusive no que se refere ao acesso à água. A equipe não conseguiu verificar se a água
disponibilizada aos presos é potável, no entanto, insta salientar que em uma das alas
visitadas, o bebedouro está localizado dentro de uma cela interditada por não possuir
porta. Segundo relatos, o citado bebedouro teria sido adquirido com recursos dos
próprios presos, porém, há muito tempo não passa por uma limpeza. Ademais, por ser
o único bebedouro da ala, constata-se que as celas continuam sem água potável. Nesse
sentido, não foram identificadas medidas para sanar esta situação.
532. Uma das principais reclamações apresentadas pelos presos foi referente à
alimentação, tanto em relação à quantidade, quanto sobre a qualidade. DEPEN e DPU
153

Arts. 11, inciso I, 12 e 13 da Lei de Execução Penal e Regras Nelson Mandela.

emitiram recomendação para que fosse disponibilizada alimentação suficiente (4
refeições por dia), nutricionalmente adequada, em condições próprias de consumo
e em horários adequados. No entanto, durante a Missão de monitoramento, a equipe
colheu relatos com os presos, familiares e agentes penitenciários que apontavam que a
comida, muitas vezes, encontra-se estragada. Ademais, afirmaram que não há variedade
nos alimentos fornecidos, configurando monotonia nutricional, e, de forma mais grave,
não seriam fornecida refeições individuais para todos os presos. Há informações de que
em alguns dias, chegaria a faltar de 30 a 40 refeições individuais. Também, o horário de
entrega do jantar é muito cedo, enquanto algumas vezes há atraso na entrega do café
da manhã e do almoço. O horário de entrega do jantar pode provocar a deterioração
dos alimentos quando de seu consumo. Com base nos relatos e observações da equipe
de Missão, verificou-se que esta recomendação não foi cumprida.

534. No que se refere ao esgoto, houve uma pequena melhoria em relação à visita de
2017, uma vez que por iniciativa dos próprios presos, foi realizada uma limpeza, o que
permitiu uma diminuição da sujeira e um escoamento da água de esgoto. Porém, esta
melhoria é apenas momentânea, visto que não foram realizadas obras necessárias para
solucionar o problema de escoamento e tratamento do esgoto, assim, ainda é possível
observar esgoto a céu aberto em Monte Cristo. Em diálogo com a SEJUC sobre este
tema, a secretaria informou que pretende realizar reformas estruturais na unidade com
o recurso do FUNPEN, todavia, este continua bloqueado em sede judicial e ainda não
foi autorizada tal reforma. Logo, a equipe considerou que apenas medidas paliativas
estavam sendo tomadas para tentar solucionar um problema tão grave, que provoca
condições de vida degradantes aos presos.
Foto 30: Esgoto a céu aberto ao lado de celas onde estão os detentos no Presídio Agrícola
Monte Cristo154

154 Fonte: Foto realizada em Monte Cristo pela equipe do MNPCT/CNPCT em 2018.
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533. Diante da realidade de infraestrutura encontrada em Monte Cristo, a DPU
recomendou ao governo do estado que fosse realizada melhoria da condição de
infraestrutura hidráulica, elétrica e sanitária. Conforme acima descrito, os problemas
da unidade são estruturais e, a equipe de Missão observou que reformas pontuais estão
sendo realizadas em Monte Cristo, tais como a pintura de alguns prédios e a reforma
de espaços que se encontravam em escombros, ou seja, reformas que não garantem
de fato a melhoria do local. Não foram observadas melhorias efetivas na infraestrutura,
sobretudo no que tange à parte elétrica, uma vez que fios continuam aparentes com
ligações elétricas improvisadas, apresentando risco de incêndio. Em relação à parte
hidráulica e sanitária, notou-se entupimentos, vazamentos, infiltrações e rachaduras.

Foto 31: Esgoto a céu aberto e lixo acumulado
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535. Ainda em relação as condições de infraestrutura, o DEPEN recomendou que
fossem estabelecidos contratos de manutenção predial, de equipamentos de
inspeção, de veículos, computadores etc., a fim de tentar contornar e solucionar os
problemas estruturais existentes em Monte Cristo, como já retratado no relatório do
Mecanismo Nacional de 2017. Porém, não foram verificados contratos de manutenção
firmados pela SEJUC regularmente. O DEPEN também recomendou que fosse instalado
circuito fechado de TV (CFTV) nos estabelecimentos prisionais do estado, contudo, não
foi verificada sua instalação na unidade. Inclusive, a SEJUC informou à equipe de Missão
que a compra e instalação desse equipamento seria realizada com a verba do FUNPEN
que, como apontado, continua bloqueada, logo, a recomendação não foi cumprida.
536. Por fim, o DEPEN também solicitou a conclusão da obra do presídio de
Rorainópolis, com cerca de 200 vagas que, segundo relatos, estava abandonada desde
2013 devido a irregularidades no projeto e em sua execução. Ressalta-se que até o
momento a obra ainda não foi concluída e, de acordo com informações da SEJUC,
a previsão de inauguração seria de aproximadamente 3 meses. No entanto, não
foram apresentados documentos que comprovassem esta informação, ou seja, esta
recomendação ainda não foi cumprida.

5.4.7 Perícia
537. Este macroeixo contém um único eixo com apenas duas recomendações de
lavra do MNPCT, sendo que uma delas não foi cumprida e em relação à outra, foram
tomadas apenas medidas paliativas.
Tabela 27 - Roraima: Perícia

Medidas
cumpridas
PERÍCIA

Medidas
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1

1
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2

538. No momento da visita realizada pelo Mecanismo Nacional em 2017, constatouse que o Instituto Médico Legal está subordinado à Polícia Civil, embora seu quadro de
pessoal esteja vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Também, foram
apontados à época diversos problemas encontrados no IML, tais como, suas péssimas
condições de estrutura, falta de profissionais etc. Tanto o Ministério Público do Estado,
por meio de sua Promotoria de Saúde, quanto a sociedade civil local acompanham as
questões enfrentadas pelo IML, apresentando a proposta de construção de um novo

instituto em Boa Vista e outro no interior do estado, com estrutura capaz de atender à
demanda estadual.

540. Ainda, foi solicitado pelo MNPCT que fossem construídos um novo IML em
Boa Vista e outro no interior do estado, em consonância com as diretrizes previstas no
Protocolo de Istambul e no Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura.
Também se recomendou que a Promotoria de Saúde e representantes da sociedade
civil pudessem participar desse processo de melhoria, uma vez que tais atores possuem
relatórios e estudos acerca do IML. De acordo com informações da Delegada Geral
de Polícia, o IML de Boa Vista está passando por reformas, apesar de relatórios já
terem indicado que o prédio atual, mesmo que reformado, não conseguiria atender à
demanda do estado. Nesse sentido, entende-se que as reformas realizadas são medidas
paliativas que ainda não enfrentam o problema.

5.4.8 Recomendações Específicas
541. Este eixo agrega as recomendações específicas do sistema prisional roraimense,
uma vez serem fruto de características locais que não encontram qualquer tipo de
semelhança com os outros dois estados visitados durante a Missão conjunta entre
Mecanismo e Comitê Nacional. Nesta seção serão analisadas 5 recomendações emitidas
pelo MNPCT, referentes à presença da Polícia Militar exercendo atividades cotidianas
dentro de Monte Cristo e a questão das pessoas indígenas presas. Conforme análise
realizada, dessas cinco recomendações, apenas a referente à retirada da PM teve
medidas importantes iniciadas, enquanto as outras 4 relativas aos indígenas privados
de liberdade não foram cumpridas.
Tabela 28 - Roraima: Recomendações específicas
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4
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542. Na visita realizada pelo Mecanismo Nacional em 2017, a Polícia Militar
desempenhava as funções de custódia e guarda dos presos na Penitenciária Agrícola
de Monte Cristo, com entrada na unidade três vezes por dia, juntamente com os
155 Subcomitê de Prevenção da Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (SPT). Relatório de Visita ao Brasil realizada de 19 a 30 de Outubro: observações e
recomendações ao Estado Parte (CAT/OP/BRA/R.2). Parágrafos 21 e 22. Documento disponível
em: <http://www.mdh.gov.br/noticias/pdf/sedh-divulga-iii-relatorio-brasileiro-ao-mecanismo-de-revisao-periodica-universal-do-conselho-de-direitos-humanos-das-nacoes-unidas>. Acesso
em: 10 de março de 2018.
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539. Além das questões referentes à infraestrutura, o Mecanismo Nacional indicou
também a necessidade de que os institutos de perícia possam ter independência
e autonomia para o exercício de suas funções, como diversas vezes apontado em
recomendações emitidas por instâncias da Organização das Nações Unidas (ONU) em
suas visitas ao Brasil. Nesse sentido, o Subcomitê de Prevenção à Tortura (SPT), em
seu relatório de visita ao país, afirmou sua preocupação com a falta de independência
dos IML’s155, fato que poderia comprometer a autonomia dos legistas, assim como
desencorajar as vítimas de tortura a apresentarem a violência sofrida. Assim, com base
no citado relatório, uma das recomendações do Mecanismo Nacional foi para que
fosse garantida a autonomia administrativa, política e financeira do Instituto Médico
Legal, no entanto, na Missão conjunta de monitoramento, a equipe verificou que o IML
continua subordinado à Polícia Civil do estado, assim como não foram verificadas ações
que visassem à garantia de sua autonomia. Logo, esta recomendação não foi cumprida.

agentes penitenciários. O MNPCT solicitou que fosse implementado um plano de
ação de retirada da PM das funções de custodiados presos e, que este plano deveria
se estruturar de forma a garantir a volta da atuação dos agentes penitenciários com
qualidade. Deveria ser realizado concurso público para agentes prisionais, garantido a
quantidade indicada em resolução do CNPCP156. Ademais, os agentes deveriam receber
formação de acordo com diretrizes nacionais e internacionais de direitos humanos.
Também, para que essa retirada da PM fosse realizada de maneira responsável, deveria
ser realizado diálogo com os atores do sistema de justiça e a sociedade civil.
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543. A partir de reuniões com os órgãos envolvidos e da observação realizada durante
a visita à Monte Cristo, constatou-se que a PM está se retirando gradativamente de suas
funções dentro da unidade, uma vez que, atualmente, sua entrada é apenas uma vez por
dia. Ou seja, de três vezes ao dia, passou-se a apenas uma vez. Porém, cumpre salientar,
que não foi observada a construção de um plano de retirada, que pensasse estratégias
de atuação a médio e longo prazo e que contasse com a participação efetiva dos órgãos
indicados e da sociedade civil. Não se pode negar que importante passo foi dado para
a retirada da PM, entretanto, seria essencial que debates e ações estruturadas fossem
garantidas, como a realização de novo concurso de agentes com sua devida capacitação.
544. Insta salientar que ensejou preocupação ao MNPCT e CNPCT o fato de alguns
representantes do sistema de justiça encararem com naturalidade a presença da
PM na rotina da unidade. Um deles chegou a dizer que não seria possível cumprir
a recomendação, pois sem a PM não haveria possibilidade de gerir a unidade,
demonstrando, inclusive, uma falta de conhecimento acerca da realidade atual de
Monte Cristo, uma vez que se observa sua saída gradual da unidade. Obviamente que a
proposta do Mecanismo Nacional não seria pela retirada da PM imediatamente, tanto
é que a recomendação foi para a elaboração de um plano de retirada que envolvessem
várias etapas e garantisse a presença do Estado dentro da unidade.
545. As outras quatro recomendações são referentes aos indígenas privados de
liberdade, uma vez que Roraima é o estado brasileiro com a maior população indígena
presa: de acordo com dados do DEPEN de 2014, seria de 5,65%, conforme apontado no
relatório de 2017 do MNPCT. Assim, durante sua visita, o órgão procurou lançar um olhar
específico sobre a questão. Foi observado que as experiências de privação de liberdade
de indígenas, muitas vezes, são marcadas por aspectos que ensejam um agravamento de
violações normalmente vividos por pessoas não indígenas. Também, verificou-se que os
povos indígenas de Roraima possuem um debate bastante aprofundado sobre o direito
garantido por normativas nacionais e internacionais157 de aplicar sanções segundo sua
cultura tradicional e, portanto, pretendem que o sistema de justiça o reconheça.
546. Contrariando as citadas normativas, em Roraima, tanto os conflitos entre
indígenas e não-indígenas, quanto conflitos entre os próprios indígenas são, em geral,
julgados e sancionados no âmbito da justiça comum, chamada por eles de “justiça dos
brancos”. Porém, ressalte-se que o estado possui uma decisão judicial, de importância
nacional, que reconheceu não caber à justiça comum julgar um caso que já havia sido
objeto de procedimentos tradicionais de um determinado povo indígena. Este caso
poderia encorajar e servir como referência para que o sistema de justiça aprofunde e
continue avançando nesta questão.
547. Assim, quando levados à “justiça dos brancos”, é comum que não sejam
observados elementos culturais no decorrer do processo judicial, como a solicitação
e realização de laudos antropológicos, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) não
participa dos procedimentos jurídicos e, a Defensoria Pública está pouco apropriada
das especificidades exigidas pela temática. Também, não é assegurado o direito de
156 Resolução nº 01/2009 do CNPCP, que estipula a proporção mínima de 5 agentes prisionais
por preso.
157 Como exemplo, cita-se a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT);
a Declaração das Nações Unidas sobre dos Direitos dos Povos Indígenas (DDPI); o Estatuto do
Índio e a Constituição Federal.

compreender e se fazer compreender aos indígenas, uma vez que não é garantida a
presença de interpretes durante os procedimentos. Depois de presos, os indígenas
encontram grandes dificuldades com os costumes da prisão, tanto no que tange às
regras estabelecidas pelo Estado, quanto àquelas impostas pelos próprios presos.
548. Diante desta realidade, o Mecanismo Nacional emitiu recomendação aos
representantes do sistema de justiça estadual, ao Ministério Público Federal e Defensoria
Pública da União e à FUNAI, para que fossem realizados diálogos permanentes entre
estes, com o objetivo de que fossem reconhecidos os direitos assegurados em
normativas nacionais e internacionais referentes às sanções indígenas de acordo com
sua cultura tradicional e fossem desenhadas estratégias para sua efetivação.

550. Nesta mesma seara, foram feitas duas recomendações exclusivamente à FUNAI,
uma para que essa Fundação fornecesse apoio técnico durante os procedimentos
judiciais, notadamente em relação à tradução e à produção de laudos antropológicos
em casos de indígenas apontados como autores de crimes, bem como foi solicitada
a realização de visitas periódicas às unidades de privação de liberdade, onde
há indígenas privados de liberdade, a fim de observar as condições de tratamento
dispensadas a eles e que fossem tomadas as devidas providências. Como apontado
no parágrafo anterior, a FUNAI está completamente ausente do debate e das ações
referentes aos indígenas privados de liberdade em Roraima, além de nunca ter
respondido sequer um ofício encaminhado pelo Mecanismo Nacional sobre a temática.
Portanto, não foram observadas quaisquer medidas tomadas com o objetivo de
implementar as recomendações.
551. Por fim, o Mecanismo Nacional recomendou aos representantes do sistema de
justiça que fossem asseguradas todas as garantias do devido processo legal aos presos
indígenas, especialmente, o direito a um interprete de seu idioma indígena em todas
as etapas processuais; o direito à realização de perícia antropológica, a fim de prover
o magistrado de uma tradução cultural adequada158 e a participação de representante
da FUNAI nos processos penais na função de assistente técnico. De acordo com os
diálogos estabelecidos, observou-se que praticamente nenhum avanço foi alcançado
neste sentido. Ademais, durante as reuniões realizadas e, sobretudo, durante a visita à
Monte Cristo, a equipe de Missão recebeu relatos de que os indígenas que lá estão não
tiveram seus direitos garantidos. Em diálogos com alguns deles, verificou-se casos graves
que poderiam sugerir a necessidade de revisão processual. Assim, foram realizados
encaminhamentos individuais para representantes do sistema de justiça solicitando
revisão processual visando a volta do indígena para seu povo, atendendo, assim, às
normativas nacionais e internacionais sobre a matéria.

5.4.9 Geral
552. Diante do exposto e, depois de realizar esta análise sobre as recomendações
emitidas sobre o sistema prisional de Roraima e seu grau de implementação, concluise que, do total de 61 recomendações examinadas, apenas duas foram cumpridas,
enquanto que 42 ou não foram cumpridas ou as informações obtidas foram insuficientes
para uma avaliação. Em relação a 10, foram observadas medidas importantes iniciadas e
158 Tal como preconizado nos Arts. 7.3, 10.2 e 12 da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

127
CNPCT

549. Todavia, não foram observadas ações nesse sentido, inclusive, todos os
atores do sistema de justiça com os quais a equipe de Missão dialogou, os presos e
representantes da sociedade civil foram uníssonos em apontar a ausência da FUNAI em
relação aos indígenas privados de liberdade. Representantes do MPF apontaram que já
foi aberto procedimento para trabalhar a recomendação do MNPCT, sem que medidas
efetivas tivessem sido adotadas até o momento. Ou seja, a ausência da FUNAI, somada
à inércia dos representantes do sistema de justiça destinatários dessa recomendação,
resulta em indígenas ainda sendo privados de liberdade e julgados pela justiça tradicional
sem avanços apresentados.

6 apresentaram medidas paliativas que tentaram contribuir para a solução apresentada,
sem que fosse capaz de resolvê-las. O gráfico abaixo representa o status geral de todas
as recomendações analisadas referentes ao estado de Roraima.
Gráfico 29 - Roraima: Recomendações Monitoradas
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paliativas

553. De modo geral, a equipe de Missão constatou uma ausência de engajamento
efetivo dos poderes públicos no cumprimento das recomendações monitoradas.
Soma-se a isso um cenário de baixa implementação de recomendações voltadas
especificamente para o desencarceramento da população prisional do estado e um
perfil de pessoas presas – na sua maioria por crimes relacionados ao patrimônio –
pobres e com graves situações de vulnerabilidades, em especialmente os indígenas
e estrangeiros. A gestão prisional depende, em grande medida, de uma política de
redução do encarceramento massivo, que permita equalizar fluxos de entradas e saídas
no sistema, projetar demandas por serviços de assistência e planejar ações continuadas
de custeio do próprio sistema prisional.
554. Em igual medida, a equipe de Missão observou certa abstenção do Poder
Público em escutar e engajar-se com as pautas da sociedade civil organizada. Os canais
de comunicação entre sociedade civil e poderes públicos, e o controle e participação
social na execução penal são ferramentas essenciais para a mobilização por melhorias
na política penal.
555. Especificamente quanto à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, percebeu-se
uma ausência sistemática de equipes técnicas de saúde, assistência social e educacional
atendendo no local em turnos/horários adequados às necessidades da população
carcerária; a ausência de rotinas sistemáticas e atividades com a comunidade; a
não realização de visitas de inspeção por parte dos órgãos de controle, e condições
de infraestrutura bastante precárias, em que pesem os esforços que resultaram em
desativação da área de “favela” (“seguro”), e algumas iniciativas de reformas e pinturas
pontuais em parte da unidade.
556. No que diz respeito ao conjunto de 61 recomendações a serem monitoradas,
o que se registra é uma baixa implementação da parte do Estado de Roraima: apenas
20% do total de recomendações voltadas ao tema de controle, fiscalização e contato
com o mundo exterior foram iniciadas; quanto aos aspectos institucionais (relacionados
à individualização e políticas de saúde, trabalho, educação e pessoal) somente 27% das
recomendações foram iniciadas. Nenhuma das 3 recomendações sobre procedimentos

e uso da força teve medidas iniciadas. Já no plano de estrutura e insumos, esse índice
chega a apenas 14% de recomendações que foram iniciadas.
557. Nessa Missão de seguimento, além da fraca mobilização e resposta do Estado
às recomendações emitidas pelo Mecanismo e outros órgãos, algumas questões
foram também salientadas, como a ausência de participação – decorrente também
da precarização do órgão local – da Fundação Nacional do Índio no acompanhamento
dos indígenas processados e condenados. Tal fato implica a persistente situação de
processos sem a devida manifestação da FUNAI por meio de laudos antropológicos, que
possam fundamentar decisões judiciais, refletindo o uso pouco criterioso de prisões em
prejuízo de indivíduos de nações e culturas indígenas.

559. Ainda, registra-se a situação de sete presos que se encontram desaparecidos,
sendo que a equipe de Missão encontrou fortes indícios de que tenham sido torturados
e retirados de Monte Cristo por agentes do próprio Estado, numa situação flagrante
de desaparecimento forçado. Preocupante, nesse sentido, o fato de apenas duas de
quatro recomendações voltadas à verdade e reparação terem sido objeto de alguma
medida pelo Estado de Roraima, tornando urgente a intensificação de recursos para
esclarecer a situação dessas pessoas a seus familiares e à própria sociedade, bem como
reparar as violações evidenciadas.
560. No dia 07 de novembro de 2018, a Procuradora-Geral da República, Raquel
Dodge, enviou um ofício ao presidente Michel Temer solicitando a intervenção federal
nos sistemas prisional e socioeducativo de Roraima159. A PGR alega que “esgotadas
as inúmeras medidas tendentes a recompor a ordem e a restaurar a estabilidade dos
sistemas prisional e socioeducativo do estado de Roraima, alternativa não resta senão a
intervenção da União no referido estado, com o intuito de assegurar a ordem pública...
Está-se diante da suspensão da execução de serviço essencial, sem que o estado
apresente qualquer solução viável para o problema enfrentado... A realidade de crise
excepcional dos sistemas penitenciário e socioeducativo, notadamente marcada por atos
de violência, tortura, execuções e precariedade na prestação de serviços indispensáveis
(como alimentação), exige atuação federal também excepcional, que enfrente a crise
de gestão e ainda a inadmissível ingerência de facções criminosas na administração dos
presídios”.
561. O contexto do sistema prisional de Roraima tem se agravado acentuadamente
nos últimos anos. Em 2014, foram outorgadas Medidas Cautelares pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) relacionados à Penitenciária Agrícola
Monte Cristo visando à proteção da vida e da integridade física das pessoas presas,
com medidas para evitar violência, aprimorar condições estruturais e garantir cobertura
médica. Em junho do mesmo ano, foi realizada uma inspeção da Ouvidoria do Sistema
Penitenciário (ONSP) do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), acompanhados da Ouvidoria
da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e Ouvidoria da FUNAI nos estabelecimentos
prisionais do estado, evidenciando graves restrições na estrutura administrativa da
159 Mais informações em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-11/ministerio-publico-de-roraima-pede-intervencao-em-prisoes-do-estado. Acesso em 14 de nov. de 2018.
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558. Outra questão que merece destaque diz respeito às recomendações relacionadas
com mortes e massacres, decorrentes das rebeliões que resultaram em um total de
43 mortes no sistema prisional de Roraima, entre 2016 e 2017. Verificou-se que as
respostas de apuração e reparação são insuficientes e as medidas de não repetição
referem-se, apenas, a tentativas paliativas de se esquivar dos problemas. Caracterizamse pelo repetição de formas de enrijecimento das rotinas prisionais, cerceamento
de direitos das pessoas privadas de liberdade e descaso com questões básicas da
custódia, provocando um tensionamento nas prisões roraimenses, agravados pelas
constantes operações de intervenção por grupos especiais, caracterizadas pelo uso
excessivo da força.
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Secretaria de Justiça e nas unidades prisionais. Em especial: alimentação insuficiente e
de má qualidade, espaços de favelização, ausência de assistência à saúde e assistência
social, precariedade no acesso à justiça, dificuldades de manter a rotina administrativa,
escassos recursos, desinformação sobre as pessoas presas, maus tratos e tratamento
cruel, desumano e degradante, entre outros fatos. A resposta para essas Medidas
Cautelares da CIDH e para as recomendações advindas do Relatório de Inspeção dos
órgãos federais acima têm se repetido desde então, num processo contínuo de restrição
de direitos e de negligência das necessidades humanas das pessoas presas, somadas
a um ambiente de maior repressão e uso excessivo da força. Em outubro de 2014, a
Força Nacional de Segurança Pública foi enviada para atuar no sistema penitenciária
e posteriormente o Governo de Roraima criou uma Força Tarefa com profissionais das
forças policiais para atuar na PAMC.
562. Assim, há mais de 4 anos, as questões da PAMC e da política penal em Roraima
têm sido tratadas de forma emergencial e, quando ocorre uma circunstância de crise,
a resposta tem sido o aumento da restrição de direitos das pessoas presas, legitimação
do uso indevido da força, transferências para o Sistema Penitenciário Federal, adoção
de rotinas de exceção e uso de recursos para soluções caras e ineficientes.
563. As iniciativas externas das Forças de Segurança dos governos Estadual e Federal
tem sido praxe no sistema prisional de Roraima e não tem apresentado resultados na
garantia da dignidade humana e redução de vulnerabilidade das pessoas presas aos
grupos prisionais, muito menos de enfrentamento da criminalidade e da violência.
564. Nesse sentido, entende-se importante que a atuação na situação crítica dos
serviços penais de Roraima não deve incorrer nos mesmos erros. Esforços, numa
perspectiva isolada de controle, não alcançarão a segurança e a garantia de direitos se o
poder público não tratar o que é prioritário e causador da crise como tal.
565. O Mecanismo e o Comitê Nacional entendem que o Governo Federal deve atuar
como indutor de políticas penais, articulador de esforços conjuntos e como parceiro
dos Governos Estaduais do ponto de vista de assistência técnica e cofinanciamento,
seguindo as diretrizes legais nacionais e internacionais e baseando-se em evidências.
Contudo, a lógica de intervenção federal aponta para um caminho de substituição das
autoridades estaduais por interventores federais que podem assumir integralmente
atribuições inerentes aos Estados da federação, quebrando o pacto federativo e
desresponsabilizando as instâncias locais sobre suas políticas penais. Preocupa ainda
mais os efeitos que o atendimento desta solicitação da PGR, caso siga uma perspectiva
de sobreposição e não de corresponsabilização nos moldes já citados, pode ter sobre
outros estados do país, que podem enxergar no instituto da intervenção federal a
possibilidade de se de transferir a complexa competência de gestão sobre o sistema
prisional para a União.
6

Conclusões

566. A avaliação das recomendações direcionadas às autoridades desses estados e
para a União permitiu identificar comportamentos institucionais e tendências comuns
que serão apresentadas neste capítulo. Entende-se importante que tais considerações
possam orientar os responsáveis pela política penal em suas iniciativas e esforços, para
que alcancem, de fato, eficácia e efetividade.
6.1

Importantes iniciativas foram tomadas para enfrentamento da crise,
porém, insuficientes

567. Não se desconsidera os esforços realizados pelas autoridades estaduais e
federais sobre os massacres, no entanto é necessário ponderar qual seu efeito e sua
sustentabilidade quanto à garantia da dignidade humana de pessoas presas, familiares e
trabalhadores, à segurança das pessoas presas, à reparação e não repetição de episódios
de mortes e massacres. Nesse sentido, chama-se atenção para uma análise global e os
indicadores dessa avaliação.

569. No Rio Grande do Norte, por um lado, foi realizado concurso – mesmo que
apenas, para agentes prisionais–, foram feitos investimentos em reformas em 2017
(como em 2015), iniciou-se o serviço de saúde prisional e existiu um esforço de melhoria
na organização das atividades do sistema prisional; por outro lado, pouco se falou das
metas do Plano Diretor do Sistema Prisional e dos compromissos assumidos já em 2015,
como: implantação de serviços de alternativas penais e de monitoração eletrônica e
criação de um programa de capacitação de servidores (para além da destreza no uso de
armas e táticas de intervenção). O número de presos nas penitenciárias monitoradas
quase dobrou, pressionando a demanda pela ampliação e aprimoramento de serviços.
E, ainda, a modulação da rotina penitenciária – apresentada como referência – tem
como base ações de humilhação e constrangimento, desrespeito às necessidades
humanas, intimidação dos familiares e hostilidade dos agentes penitenciários para com
as pessoas presas. Esses aspectos encontram paralelo com as práticas identificadas
e condenadas no caso Abu Ghraib, conforme descrito no item 4.4.3. Nesse contexto,
a ordem e limpeza implementadas não se sustentam por uma cultura organizacional
educativa, mas calcada na infantilização e repressão das pessoas presas, com fortes
indícios de práticas cruéis, desumanas, degradantes e de tortura como castigo para
regras não cumpridas.
570. No caso de Roraima, em alguns pontos ocorreram avanços importantes
por algum tempo –como na alimentação – mas não perduraram. Na prática, a
Penitenciária de Monte Cristo vive um uma condição sistemática de omissões desde o
ano de 2015, agravando-se a partir do massacre. Não há rotinas estabelecidas, não há
monitoramento dos espaços internos, serviços são oferecidos de forma episódica e o
nível de hostilidade entre presos e agentes penitenciários é altíssimo, principalmente
depois do desaparecimento de pessoas presas em abril de 2017. Promotores, juízes
e defensores não fazem visitas de fiscalização e as pessoas presas estão totalmente
isoladas e vulneráveis aos arbítrios de servidores e dos próprios grupos prisionais que
desenvolvem atividades criminais.
571. Embora o DEPEN tenha repassado recursos volumosos nos últimos anos sob
a modalidade fundo a fundo, com a perspectiva de desburocratização, como nem
esses estados, nem o próprio governo federal estão seguindo uma política estruturada
para financiamento a partir de diagnóstico e planos de médio e longo prazo, não
há racionalidade e real impacto nas causas dos problemas com as propostas ora
apresentadas. Tais propostas tampouco resultaram em execução orçamentária, pois
definitivamente é preciso assumir que não se trata exclusivamente de desburocratização
do dinheiro federal para os estados160, mas de ampliação da capacidade técnica, de
planejamento e gestão voltados para o respeito à dignidade humana de todos os
envolvidos e de ações implicadas na redução da violência. Assim, de uma forma geral,
160 Segundo avaliação do DEPEN de 24 de outubro de 2018, relativo ao repasse do FUNPEN
realizado em 2017, o AM executou 0%, o RN, 4,54% e o RR, 0%; referente ao repasse de 2016,
o AM executou 14, 89%, o RN, 17,09% e o RR, 2,86%.
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568. No estado do Amazonas, observou-se um movimento do Tribunal de Justiça e
do Ministério Público de aumentar o número de juízes e promotores na execução penal
e melhorar as condições administrativas. Registra-se também um concurso de agentes
penitenciários sendo planejado, no entanto, a renovação do contrato de terceirização
com a empresa Umanizzare faz com que perdure a situação de comprometimento de
cerca de 80% do orçamento da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária,
baixando sua capacidade de inovação e melhoria. O potencial avanço previsto na
melhoria da Vara de Execução Penal de Manaus e eventualmente no Ministério Público
ainda precisará ser confirmado, e dependerá também do aperfeiçoamento dos serviços
na Defensoria Pública. Da mesma forma, as mudanças estruturais necessárias na gestão
dos serviços penais do Amazonas não estão devidamente equacionadas: além do
comprometimento orçamentário da pasta com o atual contrato de cogestão, ainda não
se verifica um plano global que contemple mudanças no Estado e dê conta das políticas
de saúde, trabalho, educação, assistência social e de políticas para pessoas egressas.

é possível considerar que os fatores causais que levaram aos massacres continuam
presentes, embora complexificados por outros componentes no Rio Grande do Norte,
e que as ações não tiveram impacto efetivo na garantia da vida das pessoas presas e
podem se dispersar em pouco tempo.
6.2
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A União e os estados tomaram medidas de repressão, e não de
reversão da crise

572. Nos três estados, foi instada a Força Nacional de Segurança Pública novamente
para agir após os massacres, sendo que no Rio Grande do Norte ocorreu também o
emprego da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP). Nos três casos, havia
recomendações de controle de armamento e uso de munição que não foram cumpridas;
implementação de rotinas de individualização e de prestação de serviços regulares
de assistência social, saúde, educação e trabalho que tiveram medidas paliativas
iniciadas, com mais abrangência no estado do Amazonas (saúde e assistência social)
e no Rio Grande do Norte (saúde); garantia de mecanismos de queixa e contato com
a comunidade não cumpridas, apenas com medidas importantes tomadas no estado
do Amazonas. Não foram tratadas com pertinência a estruturação da gestão voltada
à custódia com garantia de direitos e à inclusão social, bem como a revisão de perfil
profissiográfico, carreira profissional e programas de qualidade de vida dos servidores.
Não se comprovou diferença na articulação de políticas públicas intersetoriais que
envolvem a custódia de pessoas presas. E, por fim, com os recursos recebidos do
governo federal e aportados pelo próprio estado, verificou-se que houve investimento
em equipamentos e paredes, e não diretamente em ações que modificassem a vida das
pessoas envolvidas com o cárcere.
573. Nesse sentido, conclui-se que a visibilidade dos problemas prisionais provocada
pelos massacres não modificou a condição do Estado brasileiro: repetindo soluções
paliativas e ações reativas, com maior ênfase em afastar-se de suas responsabilidades
sobre os massacres (conforme descrito no item 3.4.5) do que em dar conta das questões
que envolvem os grupos vitimados. Apesar das iniciativas bem-intencionadas, a visão
e a determinação para sair do ciclo vicioso da repressão-violência não se colocaram
como prioritárias.
574. Reconhecidamente, falou-se mais de prisão no Brasil depois dos massacres no
“Carandiru” (SP, 1992), no “Urso Branco” (RO, 2004), em “Pedrinhas” (MA, 2013) e, em
2017, nos três estados onde ocorreram uma grande quantidade de mortes violentas. No
entanto, isso não significou reverter a forma distorcida com que parte das autoridades,
da mídia e da opinião pública veem e tratam o assunto, resultando em ações baseadas
apenas em controle, disciplina e restrição indevida de direitos. Isso fez com que, no
caso dos estados onde ocorreram os massacres, houvesse uma maior legitimação de
políticas repressivas excessivas do que um impulso para a revisão delas.
6.3

A crise legitimou o retorno da polícia aos serviços penais e a
militarização do sistema prisional

575. Como tratado anteriormente, o recrudescimento de políticas repressivas nas
áreas relacionadas à segurança pública e ao controle penal se tornou muito ativo nos
últimos anos. As diversas medidas adotadas pelo Governo Federal no âmbito da Política
Penitenciária trazem sinais evidentes dessa tendência de militarização, distanciandose de boas práticas de gestão pública de natureza civil dirigidas pela perspectiva dos
direitos humanos, da promoção da cidadania e da implementação de políticas e serviços
para as pessoas que estão privadas de liberdade.
576. Nesse sentido, por militarização161 entende-se a lógica e modus operandi inseridos no contexto prisional, cuja premissa principal é a de resolução de conflitos partindo
de uma lógica do uso da força e da atuação com base no combate ao inimigo, conforme
161 KRASKA, Peter B., MilitarizationandPolicing—Its Relevanceto 21st Century Police, Policing:
A JournalofPolicyandPractice, v. 1, n. 4, p. 501–513, 2007, p. 3.

referenciado no Relatório “FUNPEN e Prevenção à Tortura - As ameaças e potenciais de
um fundo bilionário para a prevenção à tortura no Brasil”.162

578. No mesmo sentido, as respostas às rebeliões deflagradas nos estados do
Amazonas e de Roraima, no que diz respeito ao comando das pastas, foi a substituição
de seus titulares por policiais militares. Tanto no caso do Amazonas quanto de Roraima,
assumiram a gestão das pastas responsáveis pelo sistema prisional oficiais militares,
com discursos de recrudescimento das rotinas prisionais e da gestão do sistema. É
cediço o entendimento que a gestão prisional deve ser natureza civil (Regra 74163) e
precisa centrar-se no objetivo de que a vida na prisão deve assemelhar-se com a rotina
na comunidade externa, permitindo que as pessoas presas possam se preparar para
a liberdade (Regras 4 e 5164). Isso depende de ações, serviços, projetos e sinergias
que possibilitem garantir direitos e promovê-los. A experiência, as habilidades e o
conhecimento nessas áreas deveriam orientar os critérios que mobilizam a escolha dos
gestores, não a simples correlação com a carreira militar.
579. Configuram-se problemáticas as concepções típicas de corporações militares
na gestão de estabelecimentos prisionais, quando reproduzem práticas de caráter
exclusivamente repressivo, baseado em procedimentos disciplinares e na suspensão de

162 Disponível em: <http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct/relatorios-1/Funpen.pdf>. Acesso em: 18 de out. de 2018.
163 “Rules 74: 3.To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full time basis
as professional prison staff andhave civil service status withsecurity of tenure subject only to
good conduct, efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain
suitable menand women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in
view of the exacting nature of the work” Tradução dos autores: Para alcançar os fins mencionados, é indispensável que os membros do pessoal penitenciário sejam profissionais contratados
em período integral como funcionários públicos civis e, portanto, com a segurança de que a
estabilidade em seu trabalho depende unicamente de sua boa conduta, da eficiência de seu
trabalho e de sua aptidão física. A remuneração do pessoal deverá ser suficiente para atrair e
manter nas funções homens e mulheres a elas adequados; os benefícios e condições de serviço
serão vantajosos, tendo em vista a natureza exigente do trabalho que desempenham.
164 Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_
Mandela_Rules-P-ebook.pdf>. Acesso em: 18 de out. de 2018.
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577. No estado do Rio Grande do Norte chama atenção o emprego da Força Nacional
de Segurança Pública (composta por policiais militares e civis) para realizar a segurança
do perímetro externo de Alcaçuz e de outras unidades do Sistema Prisional desse
estado de 2015 a 2016, quando das primeiras rebeliões. No entanto, a intervenção
federal não foi capaz de impedir que a situação continuasse se agravando ao ponto de
acontecer o que aconteceu em janeiro de 2017. A presença constante do Grupo Tático
Operacional (GTO) e do Batalhão de Polícia de choque (BP Choque) para fazer vistorias
ou conter conflitos desde os eventos ocorridos em 2017 também reforçam a tendência
à militarização da gestão prisional nesse estado. Além disso, constata-se que, logo após
o massacre de Alcaçuz, um policial civil também foi designado para assumir a pasta da
Secretaria de Justiça e Cidadania – que administra o sistema penitenciário, nomeado
pelo governador, em 06/05/2017. Anteriormente ele atuou como coordenador da
FTIP, que agiu pela primeira vez justamente em Alcaçuz, logo que se deu o massacre.
Por último, vale a pena destacar que o planejamento para a utilização dos recursos
do FUNPEN, nesse estado, foi dirigido majoritariamente para a construção de novas
prisões e aquisição de equipamentos e armamentos. Destaca-se que o Estado do Rio
Grande do Norte não teve sua escola de serviços penais amplamente reestruturada,
mas o presídio de Alcaçuz conta agora com um estande de tiro para o treinamento
dos agentes penitenciários: esse é um exemplo da priorização que é dada para alguns
temas, em detrimento de outros.

direitos: tais práticas não contribuem para enfrentar a crise estrutural prisional, mas
potencializam conflitos no interior do próprio sistema.
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580. É preciso destacar que a adoção dessas concepções de caráter exclusivamente
repressivo para a custódia de pessoas privadas de liberdade, tem sido prática desde
a primeira prisão do Império165 e foi amplamente reforçada até o início do século XXI.
Apenas com o período de redemocratização166, o país iniciou uma avaliação desse
padrão institucional, incentivando a elaboração de novos modelos que derivassem de
outras estratégias de serviços, processos de capacitação de servidores e mobilização de
políticas intersetoriais. No entanto, esse incipiente movimento está sendo ameaçado
pelo retorno da antiga visão. Alerta-se: as velhas práticas repressivas não são a solução,
na verdade, foram elas que criaram a crise e agora querem se apresentar como novidade.
Ações que não priorizam a dignidade humana, a custódia legal e a racionalização do
sistema penal, não têm contribuído para enfrentar o problema estrutural prisional, mas
potencializado conflitos no interior do próprio sistema.
6.4

O sistema de justiça criminal não ofereceu resposta suficiente para
a apuração, responsabilização e reparação necessárias aos episódios
dos massacres

581. Nos três estados monitorados não foram observados resultados satisfatórios
quando à apuração, responsabilização e reparação. Embora tenham ocorrido esforços
importantes para instrução dos procedimentos e denúncia de pessoas presas acusadas
da autoria das mortes, não foram identificados procedimentos que apurassem
responsabilidade de autoridades administrativas e judiciais que pudessem estar
envolvidas com fatores relacionados aos massacres.
582. Da mesma forma, as medidas que tratam da reparação das vítimas estão
envolvidas em entraves burocráticos com pouca evolução efetiva quanto a atenção a
vítimas e familiares nos termos dos “Princípios e diretrizes básicas sobre os direitos das
vítimas de violações graves a normas internacionais de direitos humanos e de violações
sérias ao direito internacional humanitário a obter acesso à justiça e a reparações”.
6.5

O Estado apresenta dificuldade para reconhecer responsabilidade
sobre os massacres e seus representantes relativizam a violência

583. As manifestações públicas dos representantes governamentais, as estratégias que
foram adotadas como resposta para as crises prisionais e a forma como estão evoluindo
as investigações com relação aos massacres e casos com indícios de desaparecimento
forçado, permitem considerar que o Estado apresenta dificuldades para reconhecer
sua responsabilidade sobre os massacres.Em suma, há uma relativização da violência
que ocorreu no interior das unidades prisionais, a partir da desqualificação das pessoas
presas como não merecedoras de direitos.
584. No estado do Rio Grande do Norte, o inquérito da Polícia Civil, que corre
morosamente, investiga apenas presos que estão sendo acusados de matar as 26
pessoas reconhecidas oficialmente pelo estado com mortos no conflito. Já o Ministério
Público estadual não reconhece a possibilidade de que haja pessoas desaparecidas,
apesar das fortes evidências já registradas nos relatórios da Defensoria Sem Fronteiras
e do Mecanismo Nacional, ambos em 2017.
585. As declarações de autoridades como o governador do Amazonas de que “não
havia nenhum santo” entre os 56 presos mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim
(Compaj), em Manaus, e do então secretário Nacional da Juventude de que “tinha era
que matar mais” repetem, lastimavelmente, posicionamentos de outros agentes do
Estado, banalizando, normalizando, justificando e, em última instância, permitindo que
165 MAIA, Clarissa Nunes [et al] (org.). História das prisões no Brasil. vol 1. Rio de Janeiro: Rocco, 2009.
166 Constituição Federal de 1988 e Lei nº 7.210, de 1984.

a violência, a tortura, os massacres, os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes
sejam cotidianos em estabelecimentos prisionais brasileiros.

A “guerra de facções” foi apresentada como justificativa para as
falências do sistema penal
6.6

587. Por outro lado, no Rio Grande do Norte, o Secretário de Justiça e Cidadania
à época dos massacres em Nísia Floresta, afirmou: “como em qualquer outro canto
do país, no Rio Grande do Norte há uma briga entre facções criminosas. Há uma
organização de nível nacional que está tentando dominar o Brasil. E há as facções locais
que tentam impedir esse crescimento”.168 Em sintonia semelhante, o Secretário de
Segurança Pública do Estado do Amazonas afirmou, sobre os massacres em Manaus em
2017, que “esse foi mais um capítulo da guerra silenciosa e impiedosa do narcotráfico”169
588.
Muito mais que “meros acertos de contas” ou “brigas entre facções”, tais declarações
entendem o conflito entre grupos organizados no interior de unidades prisionais como
algo dissociado dos problemas de gestão, ao mesmo tempo em que, de forma implícita,
subestimam a responsabilidade do Estado no acompanhamento de rotinas, na prevenção
de conflitos e preservação da vida e integridade física dos custodiados.
589. Essa compreensão de que os massacres decorrem primordialmente de “guerras
entre facções” e disputas por poder explicita a face omissa dos Estados na gestão
cuidadosa, organizada e sistêmica dos estabelecimentos prisionais e de suas rotinas.
Tal gestão tem por pressuposto a integralidade do conjunto de serviços de assistência
e de segurança170, por meio do arranjo de rotinas nas unidades prisionais, dirimindo
e prevenindo conflitos. Investe também na individualização da pena e na criação de
senso de autonomia e responsabilidade, oportunizando horizontes para sua reinserção
à vida em liberdade.
590. Aqui não se trata de ignorar a rivalidade de grupos nos estabelecimentos
prisionais, mas de reconhecer que a existência desse contexto tem relação justamente
com os problemas existentes no sistema penal e nos estabelecimentos prisionais.
Em última instância, se fomenta a violência que se pretende coibir com a prisão. É
necessária uma gestão que, ao mesmo tempo, garanta a segurança e a integridade
167 Para mais informações: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/06/
politica/1483703548_179354.html>
168 Para mais informações: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/seis-suspeitos-de-comandar-rebeliao-no-rn-sao-identificados>
169 Para mais informações: <http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/maior-massacre-do-sistema-prisional-do-am-diz-secretario-sobre-rebeliao.html>
170 Nesse caso, entende-se segurança para além da ação de controle e contenção, avançando
para a concepção de segurança dinâmica, que coloca em perspectiva a atuação do servidor mediante uma abordagem próxima, conhecedora das dinâmicas dos grupos, do perfil das pessoas
privadas de liberdade e das tensões cotidianas.
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586. Autoridades em nível estadual e federal não priorizaram a racionalização da
gestão prisional, a adequação de rotinas e a preservação da vida, integridade física e
pessoal de custodiados, mediante a integração dos serviços de assistência e segurança
penitenciária no interior das unidades. Afirmaram, com certa recorrência, que os
massacres ocorridos tanto em AM, RN quanto em RR guardariam relação mais imediata
com uma “guerra entre facções”. Relativamente aos episódios de massacres no interior
da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo ocorridos em 2017, o secretário de Justiça e
Cidadania do Estado de Roraima, em janeiro de 2017, afirmou que a chacina de Monte
Cristo “não tem porque ser vingança, retaliação ao que houve em Manaus”, mas sim
que “o que houve foram presos do PCC matando com barbaridade presos neutros, sem
ligação com outras facções”, ao passo que o então Ministro de Estado da Justiça à época
do massacre, classificou o ocorrido como um “acerto interno de contas” do grupo de
origem paulista167.

de pessoas custodiadas e organize rotinas, sem mitigar ou aniquilar a individualidade
e os horizontes necessários à futura vida em liberdade da pessoa presa. Em suma, o
fenômeno de grupos prisionais que organizam e têm impacto no controle das prisões, resulta,
em última análise, de um conjunto de omissões estruturantes da administração prisional nas
rotinas dos estabelecimentos penais e da permissividade para a violência e humilhação.
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591. Nesse sentido, é preocupante a incapacidade do Estado em lidar com o tema de
forma adequada: em geral, adota medidas repressivas, violentas e restritivas, gerando
ainda mais noção de identificação entre os grupos e inflacionando as práticas ilegais.
O poder público deixa de lado a proposta de desengajamento por meio da segurança
dinâmica, da inteligência penitenciária e da adoção de políticas preventivas, de
promoção de serviços e assistências adequadas à população prisional.171
6.7

Os massacres visibilizaram as práticas de desaparecimentos
forçados em estabelecimentos prisionais

592. A Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o
Desaparecimento Forçado, firmada pela Brasil em 6 de fevereiro de 2007, objeto do
decreto nº 8.767/2016, define em seu art. 2, que “entende-se por desaparecimento
forçado a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de
liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de
pessoas agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado, e a subsequente
recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino ou do paradeiro da
pessoa desaparecida, privando-a assim da proteção da lei.” (grifo nosso).
593.
O estudo dessas práticas sistemáticas ocorridas em contextos de Ditaduras
de Estado ou em situações de conflito civil tem apontado como indícios de sua existência,
dentre outros: a) recusa das autoridades em levar adiante denúncias de familiares ou de
organizações de sociedade civil sobre existência de pessoas desaparecidas; b) ausência
de atuação adequada para realizar buscas e desenvolver trabalho pericial em locais
onde se atribui ter havido ocultação de corpos de pessoas sob custódia do Estado; c)
ausência ou insuficiência de registros institucionais sobre as condições de saúde, data
de entrada e de saída de pessoas privadas de liberdade suspeitas de desaparecimento.
594. O monitoramento das Recomendações do MNCPT emitidas após o Massacre na
Penitenciária Estadual de Alcaçuz reuniu indícios de práticas de desaparecimento forçado
naquela ocasião, tais como: a) relatos recebidos pelos peritos e peritas do MNCPT sobre
a existência de corpos incinerados, enterrados em valas improvisadas ou jogados em
fossas sépticas na ocasião do Massacre; b) negativa de existência de desaparecimentos
por parte do Governo do Rio Grande do Norte; c) não realização de perícia adequada
para investigação de casos de mortes na ocasião da rebelião, uma vez que o Governo
do Estado não preservou o local, a entrada de inspeção foi impedida por parecer de
Promotora responsável pelo caso, e a Policia Civil não confirmou se houve avaliação de
material das fossas sépticas; d) negativa de envio integral do inquérito de investigação
sobre o Massacre quando solicitado pelo MNCPT, apesar de sua prerrogativa legal de
acesso irrestrito a documentos relacionados a unidades de privação de liberdade; e)
dados oficiais insuficientes e contraditórios a respeito do número de pessoas foragidas,
não encontradas e mortas na ocasião do Massacre.
595.
Na checagem de documentos para avaliar os registros dos 71 nomes desaparecidos
que constavam na lista da Defensoria Pública sem Fronteiras, observou-se dois indícios
graves nas práticas da gestão prisional. O primeiro: há pessoas que estão desaparecidas dos
registros e dados oficiais. No cotejamento das listagens obtidas pelo MNPCT há pessoas
que, embora tenham registro de que estiveram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz antes
do Massacre, não são encontradas em nenhuma das listagens checadas. O segundo:
há pessoas que, segundo procedimento adotado pela SEJUC, foram imediatamente
171 Manual do Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime (UNODC), HandbookonDynamic Security andPrisonIntelligence, disponível em: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf

registradas como “foragidas”, por não terem sido encontradas na conferência física após
o Massacre e nem constarem da lista de mortos oficialmente reconhecidos durante a
rebelião. Tais indícios apontam para: a) a grave precariedade de registro burocrático de
pessoas sob custódia do Estado; b) o uso da classificação “foragido” enquanto registro
que serve potencialmente como forma de ocultar mortes e desaparecimentos, bem como
desonerar a responsabilidade de investigá-los. Nesses termos, o quadro revela uma gestão
burocrática do desaparecimento no sistema prisional.

597. Em suma, tal cenário confirma a omissão das instituições estatais do Rio Grande
do Norte na apuração sobre denúncias de mortes e desaparecimentos ocorridos
na ocasião do massacre na Penitenciária Estadual de Alcaçuz e, da mesma forma, a
situação descrita em Roraima demonstra a fragilidade de controle externo da atividade
de custódia no sistema prisional, e, consequentemente, de apuração de situações
irregulares e de crime. Revela, ainda, indícios de uma prática que a Comissão Nacional
da Verdade apurou ter ocorrido ao longo da Ditadura Civil-Militar no Brasil. A prática
sistemática de desaparecimento forçado de pessoas é reconhecida como uma grave
violação aos Direitos Humanos e merece, diante do quadro apresentado por este
Relatório, toda a atenção das instituições democráticas na avaliação e acompanhamento
dessas ocorrências.

A baixa qualidade organizacional da administração penitenciária
favorece a cultura da violência, a vingança, a tortura e o tratamento cruel,
desumano e degradante
6.8

598. Em todos os cenários visitados, foi possível evidenciar uma baixa capacidade
de resposta institucional e de mobilização, da parte de diferentes poderes públicos, no
sentido de implementar as recomendações emitidas pelo MNPCT e demais órgãos.
599. Especificamente quanto à administração prisional, chama-se atenção para a
estrutura e dinâmica organizacional das secretarias que são responsáveis pela política
penal estadual172. Por trás dos modos institucionais estão objetivos organizacionais,
visões de políticas públicas, concepções de sujeito e de sociedade. Nesse sentido,
chama atenção quando as estruturas não comportam divisões em igual importância de
temas centrais (como alternativas penais), quando subordinam assuntos não vinculados
(como submeter a escola de serviços penais à diretoria operacional), quando nomeiam
como áreas assuntos que são transversais (como segurança), quando diminuem o status
de uma área (como não vincular a Corregedoria ao dirigente máximo), ou ainda, quando
não preveem uma atividade (gestão da informação). Essas são questões que importam
quando se pretende construir uma política pública planejada e que atenda os preceitos
para qual ela existe.
600. Observadas as secretarias responsáveis pela política penal nos três estados, sob
esses aspectos, verificou-se que elas denotam precariedade, que não contemplam de
forma qualificada uma boa dinâmica organizacional que dê conta da complexidade e
interdisciplinaridade do fenômeno com o qual lidam. Essa insuficiência de estruturas e
direcionamentos de serviços públicos oportuniza a reprodução de padrões de atuação

172 Política penal se refere à política pública dedicada a pensar, construir e gerir os serviços
que dão conta da responsabilização penal, envolvendo o acompanhamento das alternativas
penais, a aplicação da monitoração eletrônica, a privação da liberdade em diferentes regimes
e a atenção à pessoa egressa.
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596. Em situação semelhante, verifica-se graves indicativos de desaparecimento de
7 presos na Penitenciária de Monte Cristo, desde 24 de abril de 2017. A informação
oficial divulgada pelo governo do estado foi que os presos teriam fugido por um buraco
na parede da cela onde estavam. A versão, no entanto, foi contestada por familiares
das pessoas presas que afirmaram que eles foram retirados a força de dentro da
penitenciária, versão que foi corroborada por outras evidências, posteriormente. Os
fatos são objeto de inquérito que está em andamento.

profissional permissivos à prática de violência institucional, abusos, maus-tratos e à
própria tortura.
601. Tal fato decorre, em grande medida, não apenas de restrições fiscais e
orçamentárias, mas também de concepções e omissões de estruturas e fluxos
institucionais que não são voltados a resultados; à adoção de mecanismos efetivos
de promoção de capacitação e qualificação profissional (sobretudo nas temáticas de
uso proporcional da força, segurança dinâmica, prevenção à tortura e promoção de
assistências);à organização de espaços de correição e controle de abusos e desvios de
agentes públicos, de maneira transparente e eficiente.
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602. Como consequência, e retroalimentando esse cenário, ocorre a ausência de
uma política de gestão de pessoas que valorize os profissionais de modo integrativo,
que promova o desenvolvimento, a gestão por desempenho e a qualidade de vida e
bem-estar dos envolvidos; bem como, a ausência de profissionais com perfil apropriado,
motivados e qualificados resulta, invariavelmente, em um desempenho fraco na gestão
prisional, permissivo às práticas irregulares e por vezes, violentas, potencializando a
ocorrência de conflitos intracarcerários.
7

Recomendações

603. A partir da avaliação realizada, o MNPCT e o CNPCT apresentam as seguintes
recomendações, que por sua vez derivam do exame das recomendações anteriormente
feitas nos estados do AM, RN e RR, visando promover avanços na garantia de direitos
das pessoas envolvidas com a privação de liberdade, na prevenção e combate à tortura
e nas medidas de reparação e não repetição dos graves fatos ocorridos em 2017.
604. Inicialmente são apresentadas as recomendações pertinentes aos três estados
e, na sequência, as que tratam de situações específicas em cada unidade da federação.
7.1

Recomendações gerais

605. Que os órgãos que integram o Sistema Nacional de Prevenção e Combate
à Torturae as respectivas instâncias dos estados envolvidos instituam ambiente
interinstitucional, com participação da sociedade civil, para monitoramento conjunto
das recomendações não cumpridas integralmente, apontadas nos Anexos 1, 2 e 3,
elaborando plano de ação com prazos, responsáveis e resultados a serem apresentados
e publicizado sem um ano a partir da publicação deste Relatório;
606. Que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público
acompanhem regularmente os procedimentos de apuração dos casos de pessoas
presas com indícios de desaparecimento forçado em Roraima, registre em relatório de
progresso e tome as providências cabíveis, quando for o caso, para garantir a efetividade
e a celeridade devidas;
607. Que o Ministério Público Federal realize a investigação dos casos de pessoas
presas com indícios de desaparecimento forçado do Rio Grande do Norte;
608. Que o Departamento Penitenciário Nacional, considerando as recomendações
do MNPCT – especialmente nos Relatórios de Missões, no Temático sobre o FUNPEN
e Nota Técnica sobre Arquitetura Penal –priorize a destinação de novos repasses do
FUNPEN para a política de atenção à pessoa egressa; as políticas de educação, saúde
e trabalho prisional; as alternativas penais; a capacitação e valorização dos servidores;
para construção de módulos de saúde, educação e trabalho nos estabelecimentos
prisionais; a participação e controle social da política penal – Ouvidorias, Corregedorias
e Conselhos;
609. Que as Polícias Civis do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte criem, no
prazo de seis meses, fluxos e estratégias especializados para identificação, tratamento e
responsabilização de casos de tortura de pessoas privadas de liberdade nesses estados;
610. Que os Ministérios Públicos Estaduais do Amazonas, Roraima e Rio Grande
do Norte criem, no prazo de seis meses, fluxos e estratégias especializados para

identificação, tratamento e responsabilização de casos de tortura de pessoas privadas
de liberdade nesses estados;
611. Que os Governados dos Estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte,
por meio das Procuradorias Gerais dos Estados (PGEs) e das Secretarias responsáveis
pela Assistência Social, priorizem o cumprimento das recomendações que tratam das
medidas de reparação e satisfação às famílias e vítimas dos massacres de acordo com
os “Princípios e diretrizes básicas sobre o direitos das vítimas de violações graves a
normas internacionais de direitos humanos e de violações sérias ao direito internacional
humanitário a obter acesso à justiça e a reparações”, das Nações Unidas; 173

613. Que as Defensorias Públicas dos Estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do
Norte criem, no prazo de seis meses, fluxos e estratégias especializados para assistência
e reparação a vítimas de graves violações de direitos humanos, cometidas por ação
ou omissão, por parte de agentes de Estado, com base nos “Princípios e diretrizes
básicas sobre o direitos das vítimas de violações graves a normas internacionais de
direitos humanos e de violações sérias ao direito internacional humanitário a obter
acesso à justiça e a reparações”, das Nações Unidas; devendo garantir atuação judicial
e extrajudicial, no mínimo, a fim de: (i) realizar busca ativa de vítimas e familiares de
vítimas; (ii) fazer acolhimento diferenciado para receber demandas considerando
o princípio de não revitimização; (iii) requerer indenização, em decorrência da
responsabilidade objetiva do Estado; (iv) adotar providências necessárias para a
assistência jurídica, médica, psicológica e socioassistencial, em caráter imediato e/ou
continuado, assegurando sempre uma abordagem transversal de gênero e a grupos em
situação de vulnerabilidade;
7.2

Recomendações para o Estado do Amazonas

614. Que às autoridades máximas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do
Defensoria Pública e Poder Executivo estabeleçam plano interno de implantação das
recomendações da sua competência não cumpridas integralmente, conforme registrado
no Anexo 1;
615. Que o Governo do Estado elabore e implante, em 12 meses, plano para mudança
do modelo de gestão da política penal estadual, com maior racionalidade, equilíbrio
financeiro e metodologia de custódia adequada às previsões da LEP, respeitando a
reserva das atividades de Estado para servidores públicos e considerando a devida
qualificação e condições de trabalho para os trabalhadores penais;
7.3

Recomendações para o Estado de Rio Grande do Norte

616. Que às autoridades máximas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do
Defensoria Pública e Poder Executivo estabeleçam plano interno de implantação das
recomendações da sua competência não cumpridas integralmente, conforme registrado
no Anexo 2;
617. Que o Comitê Gestor do Plano Diretor do Sistema Penitenciário do Rio Grande
do Norte realize, conforme previsto em Decreto, o acompanhamento do Plano e que
preste informações aos órgãos de controle e ao CNPCT, semestralmente, sobre suas
atividades e o andamento das metas do Plano;
618. Que o Governo do Estado elabora e implante, em 6 meses, plano para a
mudança da gestão dos estabelecimentos prisionais: modificando as práticas apontadas
no item 4.4.3.1 deste relatório, adequando a abordagem, os procedimentos de inclusão,
disciplina e rotinas de forma a garantir o tratamento digno, em acordo com o Modelo de
173 Assembleia Geral das Nações Unidas. Resolução nº 60 de 16 de dezembro de 2005.

139
CNPCT

612.
Que as Defensorias Públicas dos Estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande
do Norte monitorem as medidas do Poder Executivo referentes às recomendações de
reparação e satisfação às famílias e vítimas dos massacres e, caso necessário, tome
providências judiciais para garantir o cumprimento, envolvendo busca ativa dos assistidos;

Gestão Prisional174 elaborado pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parceria
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento;
7.4

Recomendações para o Estado de Roraima

619. Que às autoridades máximas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do
Defensoria Pública e Poder Executivo estabeleçam plano interno de implantação das
recomendações da sua competência não cumpridas integralmente, conforme registrado
no Anexo 3;
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620. Que o Governo do Estado e as instituições do Sistema de Justiça elaborem
e implantem, em 6 meses, plano para a adequada atenção a presos indígenas e
estrangeiros, respeitando demandas específicas, incluindo intérprete ou tradutor, laudos
antropológicos, atendimento consultar, entre outros, privilegiando penas restritivas de
direito para esses casos e adequando procedimentos, nos casos que houver privação
de liberdade, conforme orientações nacionais do Modelo de Gestão desenvolvido pelo
DEPEN, em parceria com o PNUD.
621. Que o interventor do Governo Federal no sistema prisional de Roraima
considere na sua atuação as avaliações do capítulo sobre o estado e as recomendações
deste relatório, operando medidas de gestão estruturantes e aspectos prioritários que
são causadores da crise como:
a)

Garantia da alimentação e água em quantidade, qualidade e horários
adequados para todas as pessoas presas;

b)

Garantia da coleta do lixo diária e oferta de material de limpeza e higiene
para todas as pessoas presas;

c)

Garantia de acesso dos visitantes regularmente;

d)

Garantia do atendimento à saúde, envolvendo avaliação geral e
respostas emergenciais;

e)

Realização de escuta das pessoas presas dos órgãos acompanhamento
e fiscalização da sociedade e do Sistema de Justiça;

Anexos
ANEXO 1 - Matriz de Recomendações do Estado do Amazonas
ANEXO 2 - Matriz de Recomendações do Estado do Rio Grande do Norte
ANEXO 3 - Matriz de Recomendações do Estado de Roraima

174 Para mais informações: <http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/gestao-prisional>. Acesso em:
18 de out. de 2018.

ANEXO 1 - Matriz de Recomendações do Estado do Amazonas
MONITORAMENTO CASOS MASSACRE EM 2017 - AMAZONAS

1. Procedimentos Internos e Uso da Força
No

Fonte

Recomendação

Resultado Esperado

37

1

EXEC. LEGIS.

Responsável
15
11
TJ

MP

4

2

DP

Outros

Status

Monitoramento - Janeiro 2018

1.1

MNPCT

Elaboração, dentro de quatro meses, um protocolo de
entrada de forças especiais em unidades prisionais
estaduais, tendo como base a Portaria SDH/MJ 4.226/2010
que regula uso da força e o uso de armas de fogo por
agentes de segurança pública

Protocolo elaborado

X

4

Não foi elaborado um protocolo de entrada de forças especiais em unidades
prisionais estaduais.

1.2

MNPCT

Os registros das operações devem ser encaminhados ao
MP, DP e a outros órgãos de ﬁscalização

Registros encaminhados

x

4

A administração prisional informou que comunica os órgãos para
acompanhamento e que irregularidades são reportadas para apuração, porém não
tivemos contato com documentos que continham registro dessas operações e de
eventuais irregularidades.

1.3

MNPCT

Que os agentes de segurança com suspeita de
envolvimento em casos de tortura e maus tratos sejam
suspensos de suas atividades ﬁns por toda a duração da
investigação e, se condenados, exonerados de seus
cargos, respeitados a ampla defesa e o contraditório

Agentes suspensos e
exonerados, de acordo
com garantias
constitucionais

X

4

Foi informado sobre afastamento e demissão de funcionários terceirizados, porém
não tivemos contato com documentos que pudessem evidenciar essas
informações.

1.4

MNPCT

Que sejam imediata e permanentemente garantidos às
vítimas de tortura os devidos acompanhamentos jurídico,
psicossocial e médico

Acompanhamento às
vítimas

X

4

As vítimas do massacre, assim como outros casos, estavam em situação de
vulnerabilidade. As circunstâncias por elas vividas não tiveram processos
instaurados de apuração de responsabilidade por tortura ou outra tipiﬁcação, ou
atendimento especíﬁco médico e/ou psicossocial. Havia registro de casos de
violência institucional denunciados pela OAB, em especial após as intervenções
das Forças Especiais, sendo que os procedimentos jurídicos não resultaram
conclusivos.

1.5

MNPCT

Que seja respeitada imediatamente a Súmula Vinculante
nº 11 do STF, cujo texto indica sob quais circunstâncias se
permite o uso de algemas e, caso este ocorra, deve ser
registrado conforme a norma

Súmula Vinculante
cumprida

X

3

O uso de algemas é realizado para transporte externo ou de forma excepcional.

3

Por meio do Grupo de Enfrentamento da Crise no Sistema Prisional, o MP AM
recomendou a criação e instalação do CAO das Promotorias Especializadas no
Controle do Sistema Prisional; elaboração e arcabouço normativo com a ﬁnalidade
de delimitar atribuições para atuação do MP na linha dos direitos difusos. Mas
ainda não haviam sido implementadas.

1.6

1.7

1.8

MNPCT

MPE

Que realize permanentemente o acompanhamento dos
casos de tortura e maus tratos em unidades prisionais
estaduais
Abster-se de utilizar a Polícia Militar em estabelecimentos
penais para ﬁns de guarda e vigilância intramuros, tão
somente destinando-a à pronta resposta para o
enfrentamento da crise de segurança advinda dos eventos
ocorridos as unidadades prisionais alvos das convulsões
dos dias 01 e 02 de janeiro

Sejam adotadas no prazo de 30 dias medidas para evitar a
violência interna dos presídios (instalação de câmeras e
aumento do efetivo de segurança, bem como obstar a
ACP da OAB entrada de armas, celulares e drogas nos presídios), sob
pena de imposição de multa diária de R$ 1.000.000,00 a ser
revertida em prol da DP AM ou qualquer instituição de
proteção aos direitos dos presos.

Acompanhamento
realizado

X

Retirada da PM

X

2

Foi identiﬁcado pela equipe de Missão que a Polícia Militar tem atuado em casos
de revistas periódicas ou situações de crise, assim foi considerado que houve
providências relevantes para a retirada da PM da rotina prisional, porém a questão
o seu emprego nas revistas ainda é um fator de tensionamento no dia-a-dia que
deve ser repensado.

Medidas adotadas

X

2

Foram observadas medidas arquitetônicas para criar etapas de acesso às áreas que
ampliaram o controle e segurança, assim como a instalação de equipamento de
body scan. Porém, com relação ao quantitativo de pessoal e controle por video
monitoramento, não foi veriﬁcado.

2. Transporte e Escolta
2.1

MNPCT

Dentro de seis meses, os veículos utilizados para o
transporte das pessoas privadas de liberdade possuam
condições de salubridade, tais como ventilação e
iluminação adequadas a normativa nacional e
internacional

2.2

MNPCT

Dentro de seis meses, todas as viaturas e camburões
sejam equipados com GPS e câmera de vigilância

Veículos de escolta
adequados

X

2

Não foi averiguado se todos os veículos utilizados se encontravam com as
condições recomendadas, porém registra-se que os carros visualizados no dia da
visita eram os novos verículos cedidos pelo DEPEN com padrões de ventilação,
iluminação e segurança mais apropriados.

Veículos equipados

X

2

Não foi averiguado se todos os veículos utilizados se encontravam com as
condições recomendadas, porém registra-se que os carros visualizados no dia da
visita eram os novos verículos cedidos pelo DEPEN com padrões de ventilação,
iluminação e segurança mais apropriados.

X

2

A Secretaria de Administração Penitenciária elaborou planejou e elaborou edital
para concurso de servidores da área que aguarda decisão do Governador.

4. Pessoal
Que seja viabilizado novo concurso público para
proﬁssionais do sistema prisional estadual, que seja dada
atenção às condições de trabalho dos agentes e
Concurso público
proﬁssionais da área social e de saúde, inclusive com
realizado e proﬁssionais
valorização salarial, criação de plano de carreira, aquisição
contratados
e reposição periódica de uniformes e equipamentos
daniﬁcados, compra de armamentos e equipamentos de
segurança e oferta de condições dignas de trabalho

4.1

MNPCT,
CNPCP e
ONSP

4.2

CFP

Garantir a assistência psicológica aos funcionários por
meio de um setor de saúde ocupacional

Assistência psicológica
garantida

X

3

Foram identiﬁcado suporte psicólogico após o massacre, porém não atingiu todas
as pessoas e não está sendo ofertado de forma estruturada e continuada o serviço.

4.3

ACP da OAB

Seja providenciada a estruturação do plano de carreiras
dos servidores do Sistema Prisional, sendo tal projeto
apresentado em até 90 dias à Assembleia Legislativa -AM

Plano de carreiras
estruturado e
apresentado

X

4

Não foi identiﬁcado projeto com plano de carreira para os servidores e nem a
discussão no âmbito do Poder Legislativo.

X

4

Veriﬁcou-se que há iniciativas na Vara de Penas e Medidas Alternativas de
ampliação das medidas restritivas de direito, porém, a Central Integrada de
Alternativas Penais para Manaus e Região Metropolitana, que tem o recurso de
quase 400 mil reais por parte da União, ainda não foi implantada. Não foi localizada
iniciativa de ﬁnanciamento a programas que atuem com responsabilização por
meio da justiça restaurativa.

X

4

Não foram encontrados documentos que estabelecessem parâmetros para a
aquisição e uso de armamentos no sistema prisional do estado, assim como não
havia informações precisas sobre a aplicação dos recursos do FUNPEN para este
tema.

X

3

Não foi veriﬁcado relatório detalhado com relação ao andamento da aplicação dos
recursos, embora haja processos em andamento.

5. FUNPEN
5.1

MNPCT

Alocar máxima prioridade na utilização das verbas do
FUNPEN para o ﬁnanciamento de políticas de alternativas
penais, conforme o art. 3º, XVI, da Lei Complementar nº
79/1994, incluindo:

5.2

MNPCT

Restringir a aquisição de quaisquer armamentos letais e
menos letais, incluindo-se armas de fogo de todos os
calibres e modelos, irritantes químicos e munições
respectivas;

MNPCT

Publicizar amplamente e fornecer ao órgão gestor do
FUNPEN informações sobre a utilização dos recursos já
descontingenciados do FUNPEN, no montante de R$
44.784.444,44, eliminando a incerteza sobre quais políticas
públicas serão ﬁnanciadas e em qual dimensão,
garantindo a devida transparência às políticas penais
aprovisionadas pelo Fundo a nível estadual e distrital

6.1

CNPCP e
ONSP

Que trabalhe na adoção de outro modelo de gestão
prisional que não coloque o a Secretaria do Estado refém
de serviços privatizados, garantindo e prezando, sempre,
pela transparência da informação acerca dos contratos
ﬁrmados

7.1

MNPCT

7.2

MNPCT,
CNPCP E
ONSP

5.3

Políticas de alternativas
penais implantadas

Publicização das
informações realizada

6. Especíﬁcos
Modelo de gestão direta
adotado

X

Comitê instituído e
atuante

x

Mecanismo Instituído

x

3

7. SNPCT
Criação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a
Tortura;
Criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a
Tortura que obedeça aos parâmetros do Protocolo
Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou degradantes
da ONU

x

1

Decreto nº 37.178, de 12 de agosto de 2016 - Criação do CEPCT/AM

4

Não foram identiﬁcadas medidas para a criação e instalação do Mecanismo.

7.1

MNPCT

7.2

MNPCT,
CNPCP E
ONSP

Tortura;
Criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a
Tortura que obedeça aos parâmetros do Protocolo
Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou degradantes
da ONU

x

atuante

Mecanismo Instituído

x

x

1

Decreto nº 37.178, de 12 de agosto de 2016 - Criação do CEPCT/AM

4

Não foram identiﬁcadas medidas para a criação e instalação do Mecanismo.

4

As Ouvidorias atuantes porém não foi veriﬁcada legislação especíﬁca quanto à
autonomia orçamentária e administrativa, ou mandato para ouvidor.

2

Foi identiﬁcada a presença apenas do judiciário.

4

Nos casos de prisão em ﬂagrante não foram veriﬁcados informações a respeito do
controle da atividade polítical. Porém, foi relatado pelos dirigentes da
administração penitenciária que casos de conduta indevida da polícia militar no
sistema prisional são reportados à Corregedoria da corporação. Também nessas
situações não foi possível veriﬁcar a existência de expedientes frente às
denúncias apresentadas pela sociedade civil.

1

Estão em andamento duas auditorias no Tribunal de Contas do Estado e uma
auditoria pela administração penitenciária, sendo que essa última não foram
observados documentos. O MP constituiu o Grupo de Enfrentamento da Crise no
Sistema Prisional que, em seu relatório ﬁnal, propôs uma Ação Civil Pública que
tratou do tema dos contratos.

4

A DP informou em reunião que pretende iniciar atividade de assistência jurídica às
pessoas presas, porém não foram iniciadas a prestação de serviço, nem
atividadedes de ﬁscalização.

2

Embora não se tenha sido identiﬁcado um plano de redução da população
carcerária, houve redução no número de pessoas presas comparada ao ano
anterior no COMPAJ.

3

Há solicitação de realização de concurso, porém não há prazo para o processo
seletivo.

2

Houve aumento da aplicação das penas restritivas de direito e avanço na
implantação das audiências de custódia na capital, com maior racionalidade do uso
da prisão preventiva.

3

Com a ampliação da realização das audiências de custódia na capital, foi possível
identiﬁcar maior uso de medidas cautelares. No entanto, esse serviço poderia ser
melhor implementado com a presença da Central Integrada de Alternativas Penais
nessa fase. Ainda, está sendo planejada a implantação da Central de Monitoração
Eletrônica também para essa ﬁnalidade e para uso no regime semi-aberto em
substituição à prisão.

2

O Tribunal de Justiça, em 2018, iniciou um esforço de reestruturação da Vara de
Execução Penal, com um grupo de juizes que atua na modernização das atividades
e na revisão processual dos casos.

8. Controle Externo
8.1

MNPCT

Que sejam garantidas, dentro de três meses, a autonomia
e a independência das Ouvidorias de Segurança Pública e
Ouvidorias autônomas e
do Sistema Prisional que permitam a realização de
independentes
denúncias que envolvam tortura e tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes

8.2

MNPCT

Realização, mensal, inspeção nos estabelecimentos
penais, de acordo com o art. 66 (juízes) e 68 (promotores)
da Lei de Execução Penal

8.3

MNPCT

Que realize de maneira imediata e efetiva o controle
externo da atividade policial, sobretudo, no que tange às
prisões em ﬂagrante;

8.4

MNPCT,
CNPCP,
ONSP,
Comissão
de DH da
Câmara

Que sejam imediatamente ﬁscalizados os contratos
celebrados entre o governo executivo do estado do
Amazonas e empresas privadas na cogestão de unidades
prisionais

8.5

MNPCT

Que realize visitas periódicas às unidades para
acompanhar o tratamento dispensado, bem como
oferecer assistência jurídica às pessoas presas

9.1

MNPCT

Que seja elaborado, dentro de seis meses, um Plano de
Plano elaborado e
redução da população carcerária com medidas de curto,
médio e longo prazo envolvendo ao menos a Secretaria de diminuição da população
Segurança Pública, SEAP, Tribunal de Justiça, Defensoria
carcerária
Pública Estadual e Ministério Público Estadual

9.2

MNPCT

(ACESSO A JUSTIÇA) Realização, dentro de seis meses, de
concurso público para a Defensoria Pública

Concurso realizado e
defensores nomeados

9.3

MNPCT

Adoção/Requisição de medidas judiciais para corrigir a
excessiva aplicação da prisão preventiva, garantindo que
essa medida seja de caráter excepcional e se encontre
limitada pelos princípios da legalidade, presunção de
inocência, necessidade e proporcionalidade

Excepcionalidade da
prisão preventiva

MNPCT

Aplicação/Requisição de medidas de desencarceramento
previstas em lei, tais como as medidas cautelares diversas
à prisão, tendo em vista as normas nacionais sobre o tema,
especialmente, a Lei 12.403/2011

Medidas cautelares
aplicadas

9.5

X

Inspeções realizadas

X

Controle realizado

X

X

Contratos ﬁscalizados

X

X (TCE e
MPF)

X

Visitas realizadas

X

9. Desencarceramento
X

X

X

X

X

X
(DEPEN
e
CNPCP)

X

X

X

CNPCP E
ONSP

Que organizem imediata veriﬁcação dos processos de
execução criminal que tramitam no Tribunal a ﬁm de triar
quais internos e internas que fazem jus a cumprimento de
pena em regime diverso do fechado ou a algum benefício
Acesso à justiça garantido
previsto na execução penal (progressão, livramento
condicional, indulto, etc.) e a determinação das medidas
cabíveis para a soltura dessas pessoas, bem como a
avaliação de casos com excesso de prazo que aguardam
audiência ou julgamento

X

X

9.6

CNPCP E
ONSP

Que oriente os juízes no sentido de emitir periodicamente
o atestado de penas a cumprir aos apenados

X

2

Nesse esforço concentrada, foram emitidos atestado de pena para as pessoas
presas no COMPAJ e estão sendo deﬁnidas rotinas para que aconteça de forma
regular.

9.7

CNPCP E
ONSP

Recomenda-se a aplicação da súmula vinculante nº 56, do
STF no âmbito da execução da pena e da adoção da
Resolução nº 005/2016 do CNPCP, que dispõe sobre os
indicadores para ﬁxação de lotação máxima nos
estabelecimentos penais, numerus clausus

X

4

Não foram identiﬁcadas iniciativas nesse sentido.

9.8

CNPCP E
ONSP

Tendo em vista o elevado número de presos provisórios
aguardando julgamento além do prazo legal e o
reduzidíssimo número de benefícios na execução penal
(progressão, livramento condicional, indulto, etc.), que
adote, em atenção às recomendações do CNJ, mecanismos
de controle dos processos e das execuções

X

2

As medidas de modernização e revisão processual já tiveram impacto em parte dos
processo. Dependerá da conclusão da iniciativa e da reestruturação da Vara a
consolidação desse ﬂuxo processual.

9.9

CNPCP E
ONSP

Que informem ao DEPEN o número de sentenciados
contemplados com indulto coletivo ou comutação de
penas referentes aos últimos Decretos Presidenciais

X

4

Não foram identiﬁcadas iniciativas nesse sentido.

9.4

X

10. Mortos, Massacres e Desaparecimentos Forçados
10.1

10.2

MNPCT

Que seja imediatamente garantido o direito à vida nas
unidades prisionais

Averiguação dos fatos ocorridos recentemente no
MNPCT (por COMPAJ, de modo que os agentes, públicos ou privados,
envolvidos, direta ou indiretamente, nos casos de tortura
ofício ao
governador e mortes nas unidades sejam devidamente investigados e
responsabilizados

Não haja mortes por
violência nas unidades

x

Averiguação concluída

x

x

x

2

Veriﬁcou-se remanejamento dos presos por grupos nas unidades prisionais.
Embora essa medida possa reforçar a estrutura e identidade desses grupos,
reconhece-se que tal providência destensionou as relações e minizou riscos,
porém é necessário maior investimento processos de segurança dinâmica e
formação dos servidores.

2

Procedimento judicial em andamento com 213 presos denunciados. Os presos
relataram ter prisão preventiva decretada por esse processo e solicitam avaliação
célere em função do provável tempo de espera de um processo tão volumoso. Não
foram identiﬁcadas informações quanto a apuração da responsabilidade da
administração.

3

Foi identiﬁcada a separação de presos por regime e a entrada regular dos
servidores nos pavilhões, assim como foram ampliadas as medidas de segurança
para o controle das áreas, como a criação de "gaiolas" nos espaços que transição
entre uma bloco e outro. Inexistência de um processo de individualização da pena
e insuﬁciências no atendimento das assistências, em especial, jurídica e oferta de
trabalho.

3

Existem 7 equipes habilitadas pela PNAISP em 6 estabelecimentos prisionais. O
acompanhamento da implantação e funcionamento do serviço no COMPAJ
apresentou problemas para identiﬁcação de casos de enfermidades, atendimento
na UBS e no encaminhamento para consultas de especialistas e procedimentos
fora da unidade). Os aspectos da estrutura arquitetônica também demandam
ajustes conforme os parâmetros da Resolução 09/2011.

11. Aspectos Institucionais
11.1

MNPCT

As unidades prisionais devem ser administradas pelo
pessoal técnico penitenciário e não pelos presos
conforme recomendação do SPT para o Brasil (2012)

11.2

CNPCP e
ONSP

Adequação do serviço de saúde prisional à realidade da
Resolução nº. 9/2011 do CNPCP e à Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), em parceria com
a rede SUS

1. Separação entre os
presos
2. Administração das
unidades realizadas pelo
Estado

PNAISP implantada

X

X

12.Saúde, Educação, Trabalho e Individualização
12.1

MNPCT

Que sejam imediatamente garantidos às pessoas privadas
de liberdade os direitos previstos no artigo 41 da Lei de

Direitos garantidos

X

3

Foram identiﬁcados problemas persistentes na qualidade da alimentação
suﬁciente, ausência de atividades laborais e remuneradas, exercício das atividades
proﬁssionais, intelectuais, artísticas e desportivas, assistência material, à saúde,

11.1

MNPCT

11.2

CNPCP e
ONSP

pessoal técnico penitenciário e não pelos presos
conforme recomendação do SPT para o Brasil (2012)

Adequação do serviço de saúde prisional à realidade da
Resolução nº. 9/2011 do CNPCP e à Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), em parceria com
a rede SUS

2. Administração das
unidades realizadas pelo
Estado

PNAISP implantada

X

3

X

3

entre uma bloco e outro. Inexistência de um processo de individualização da pena
e insuﬁciências no atendimento das assistências, em especial, jurídica e oferta de
trabalho.
Existem 7 equipes habilitadas pela PNAISP em 6 estabelecimentos prisionais. O
acompanhamento da implantação e funcionamento do serviço no COMPAJ
apresentou problemas para identiﬁcação de casos de enfermidades, atendimento
na UBS e no encaminhamento para consultas de especialistas e procedimentos
fora da unidade). Os aspectos da estrutura arquitetônica também demandam
ajustes conforme os parâmetros da Resolução 09/2011.

12.Saúde, Educação, Trabalho e Individualização
MNPCT

Que sejam imediatamente garantidos às pessoas privadas
de liberdade os direitos previstos no artigo 41 da Lei de
Execução Penal e nas Regras de Mandela

Direitos garantidos

X

12.2

MNPCT

Que seja elaborada, no prazo de seis meses, uma
estratégia estadual para atenção à pessoa com transtorno
mental em conﬂito com a Lei, de maneira articulada com o
Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça Estadual,
a Defensoria Pública, a Secretaria Estadual de Saúde e
outros órgãos pertinentes

Estratégia elaborada

X

12.3

MNPCT

(ACESSO À JUSTIÇA) Que as audiências de custódia sejam
ampliadas para todas as comarcas do estado do Amazonas
em um período de até seis meses

Audiências de custódia
implantadas em todas as
comarcas

12.4

MNPCT

Encaminhamento adequado e imediato das pessoas
privadas de liberdade em sofrimento psíquico à Rede de
Atenção Psicossocial, garantindo um tratamento de
caráter territorial e comunitário, em respeito à dignidade
humana

Atendimento realizado
pela RAPS

12.5

CNPCP e
ONSP

Que garanta que a assistência judiciária nas unidades
penitenciárias do Estado seja prestada pela Defensoria
Pública do Estado e não por funcionários contratados

Assistência judiciaria
garantida pela DPE

CNPCP e
ONSP

Que busque, conforme estabelece a Lei de Execução
Penal, desenvolver políticas de oferta de postos de
trabalho às pessoas privadas de liberdade no sistema
penitenciário, tendo em vista o percentual baixo de
pessoas presas em atividades laborais nos
estabelecimento penais do estado, atentando-se para as
questões relativas à exploração do trabalho e para os
programas (federais e estaduais) já existentes

Pessoas privadas de
liberdade trabalhando

CNPCP e
ONSP

Que busque desenvolver políticas de ampliação das vagas
de educação onde estas já existam, e que as forneçam nas
unidades onde não existam, atentando para as
oportunidades ofertadas pelo Ministério da Justiça em
parceria com o Ministério da Educação e da Cultura e ao
Plano Estratégico de Educação do Sistema Prisional (Dec.
7626/2011)

Pessoas privadas de
liberdade estudando

X

12.8

CNPCP e
ONSP

(ACESSO À JUSTIÇA) Que apoie o Tribunal de Justiça na
organização de um ﬂuxo de atividades para que seja
solucionado o problema de logística dos processos
relativos aos presos provenientes do interior bem como
criado ﬂuxo de informações processuais dos presos que
possa ser acessado pelas pessoas presas e pela direção das
unidades, enquanto que os sistemas SEEU e SISDEPEN não
estiverem completamente implementados

Fluxo de atividades
organizado

X

12.9

CFP

Aumentar o número de psicólogos, por meio de concurso
público, garantindo a assistência psicológica

Assistência psicológica
garantida

X

13.1

CNPCP E
ONSP

Que avalie a qualidade da água fornecida aos presos nas
unidades, pois em algumas ocasiões tiveram relatos de
que supostamente a água não seria ﬁltrada e teria
procedência duvidosa

Água potável de
qualidade

13.2

MPE

Nas unidades prisionais em que os serviços estão
terceirizados, determinar de imediato, conforme contrato
administrativo, à empresa, sob pena de aplicação de multa
e mesmo rescisão contratual, a recuperação das unidades,
restaurando as instalações penitenciárias, deixando-as em
plenas condições de uso para que haja a realocação de
presos e a imediata desativaçõa da Cadeia Pública

13.3

Comissão
de DH da
Câmara dos
Deputados

Que o estado investigue as denúncias sobre a péssima
qualidade da alimentação fornecida nas unidades
prisionais e garantam alimentação compatível com o
respeito à dignidade humana

12.1

X

X

X

X

3

Foram identiﬁcados problemas persistentes na qualidade da alimentação
suﬁciente, ausência de atividades laborais e remuneradas, exercício das atividades
proﬁssionais, intelectuais, artísticas e desportivas, assistência material, à saúde,
jurídica, educacional, social e religiosa e proteção contra qualquer forma de
sensacionalismo.

4

Não foi implementada a estratégia de saúde mental, prevista na (PNAISP), o que
induz a institucionalização e o não cuidado. Nesse sentido, a possibilidade do
encaminhamento à RAPS modulando a medida judicial às condições da pessoa,
depende da discricionalidade e sensibilidade do proﬁssionais do Sistema de
Justiça e do administrador local e não de um ﬂuxo e protocolo insterinstitucional.

2

Veriﬁcou-se a ampliação da audiência de custódia para todos os distritos da
capital, no entanto ainda não foi implantada no interior.

3

Não foi implementada a estratégia de saúde mental, prevista na PNAISP, o que
induz a institucionalização e o não cuidado. Nesse sentido, a possibilidade do
encaminhamento à RAPS modulando a medida judicial às condições da pessoa,
depende da discricionalidade e sensibilidade do juiz e administrador local e não
de um ﬂuxo e protocolo insterinstitucional.

X

4

Até o momento da visita a DPE não havia iniciado a prestação da assistência
jurídica às pessoas privadas de liberdade.

X

4

Não foram observadas atividades laborais além das funções de manutenção
interna do COMPAJ que, inclusive, não estavam sendo remuneradas. As atividades
artesanais também haviam sido reduzidas desde a ocorrência do massacre.

4

Na documentação de atividades educacionais veriﬁcou-se 242 pessoas envolvidas
na remição pela leitura, porém como não há data no documento, não foi possível
compreender a que período se referia. Além dessa iniciativa também constavam
cursos proﬁssionalizantes de artesanato, pintor predial, barbeiro, teatro e projeto
Bambu. Da mesma forma, não foi possível precisar em que termos participavam
das atividades. No momento da visita ao estabelecimento, não foi identiﬁcada
ativiades educacionais sendo realizadas.

3

Além da realização pontual de levantamentos de situações jurídicas dos presos
pelo Tribunal de Justiça e um treinamento realizado por Juizes sobre processo
eletrônico , até o momento da visita não foram identiﬁcadas medidas efetivas que
dessem conta da complexidade da gestão da informação, tampouco foi veriﬁcado
o avanço nos sistemas nacionais avançados.

4

Não foi identiﬁcado o aumento do número de psicólogos e os atuais proﬁssionais
permanecem sendo terceirizados.

X

3

Registrou-se problemas persistentes no fornecimento da água, tanto em
quantidade quanto em qualidade.

Espaços restaurados e
cadeia desativada

X

3

Foram identiﬁcadas melhorias parciais no Complexo do COMPAJ, também uma
auditoria sobre a execução dos contratos por parte do TCE e do Executivo. Não foi
possível avaliar a situação em outros estabelecimentos terceirizados.

Alimentação de qualidade

X

3

Veriﬁcou-se que a situação persiste, embora tenha sido intensiﬁcado o controle e
as notiﬁcações por parte da administração penitenciária.

13.4

No prazo máximo de 90 dias, sejam
realizadas as reformas e modiﬁcações necessárias para
garantir o respeito aos direitos de individualização da
Reformas e modiﬁcações
ACP da OAB
pena, instalações higiênicas, assistência social, assistência
realizadas
educacional e assistência jurídica, bem como todas as
demais medidas impostas pelo ordenamento pátrio

X

3

Foram identiﬁcadas melhorias parciais no Complexo do COMPAJ.

14.1

CNPCP E
ONSP

Que oriente os juízes da execução penal sobre a
importância da política de controle e participação social na
Conselhos da
execução penal, para que busquem criar e fortalecer os
Comunidade instalados e
conselhos da comunidade, conforme medida 8 do Plano
em funcionamento
Nacional de Política Criminal e Penitenciária do CNPCP

14.2

Comissão
de DH da
Câmara dos
Deputados

12.6

12.7

X

X

X

13. Estrutura e Insumos

14. Contato com o Mundo Exterior

1
2
3
4

Que o estado promova ações para tornar as visitas de
familiares às pessoas privadas de liberdade livres de
qualquer procedimento vexatório, bem como garantam
um espaço livre do sol e da chuva para que aguardem a
entrada nas unidades prisionais

Ações tomadas

Medidas cumpridas
Medidas importantes iniciadas
Medidas paleativas
Medidas não cumpridas / informações insuﬁcientes para avaliação

X

X

3

2

O TJ comunicou que havia feito esforços para mobilizar a sociedade civil na
participação do Conselho da Comunidade de Manaus, sendo prevista uma nova
composição de membros.
Veriﬁcou-se que os visitantes não passam pela revista com desnudamento ou
outro procedimento invasivo no COMPAJ (utilização de equipamentos
eletrônicos). Não há espaço adequado de espera, uma vez que a passagem só é
liberada em horário especíﬁco. Na frente do estabelecimento não há espaço
coberto.

ANEXO 2 - Matriz de Recomendações do Estado do Rio Grande do Norte
MONITORAMENTO - RIO GRANDE DO NORTE
1. Procedimentos Internos e Uso da Força
Recomendação
No Fonte

Resultado Esperado 66
3
EXE. LEG.

MNPCT
2017

Que Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor Médico)
Procedimentos disciplinares
e a Direção do Pavilhão 5 – Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga
realizados com a observância
realizem os procedimentos disciplinares com observância do devido processo
do devido processo legal.
legal.

x

1.2

MNPCT
2017

Que Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) e a Direção do Pavilhão 5 – Penitenciária Estadual Rogério Coutinho
Estabelecimento de um
Madruga (PERCM) estabeleçamum mecanismo interno de denúncias por meio de
mecanismo interno de
um(a) servidor(a) ou grupo de servidores(as) enquanto ponto focal na unidade,
denúncias que se constitua
sendo regulamentado para a escuta de denúncias dos detentos, garantindo o sigilo
como instância complementar
e o anonimato, compartilhando sistematicamente com os mesmos os meios de
à Ouvidoria
acessar o serviço, constituindo-se como instância complementar à Ouvidoria do
Sistema Penitenciário, vinculada à SEJUC

1.3

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) elabore um protocolo de
entrada de forças especiais, notadamente o Grupo de Operações Especiais (GOE),
em estabelecimentos penais.

1.4

MNPCT
2017

1.5

MNPCT
2017

Que o Ministério da Justiça e Segurança Pública elabore e dê publicidade um
protocolo de uso da força por parte da Força-tarefa de Intervenção Penitenciária
(FTIP), com base no uso progressivo da força previsto no art. 9º da Portaria
Interministerial nº 4.226/2010 do Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos
Humanos.

1.6

MNPCT

1.7

Responsável
7
5
4
4 Status
TJ MP DP Out

Monitoramento - Janeiro 2018

4

Segundo relatos da administração carcerária os defensores públicos nunca estão
presentes nas audiências disciplinares, que são feitas por videoconferência.
Geralmente ocorre apenas acareação entre presos e agentes.

x

4

Não foi possível identiﬁcar a atuação da Ouvidoria do Sistema Penitenciário que,
segundo o Secretário da SEJUC, estava atuante.

x

4

Não foi elaborado.

x

4

Em reunião com o MNPCT, no dia 31/01/2018, a Secretária da SESED, Sra. Sheila se
comprometeu em propor ao Secretário da SEJUS a construção de um Protocolo em
conjunto.

Protocolo do uso da força
para a FTIP elaborado pelo MJ.

x

4

Não foi elaborado.

(37) Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) elabore um
protocolo de uso da força interno para as unidades, com base no uso progressivo
da força previsto no art. 9º da Portaria Interministerial nº 4.226/2010 do
Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos.

Protocolo de uso da força
interno elaborado pela Sejuc.

x

4

Não foi elaborado.

DPSF
2017

Determine aos policiais militares e agentes penitenciários que labutam em todas
as Unidades Prisionais do Complexo de Alcaçuz, que se abstenham de permanecer
encapuzados, sem qualquer tipo de identiﬁcação pessoal;

Proibição da prática de
agentes das policias e do
sistema penitenciário de
trabalharem encapuzados.

x

4

Muitos agentes estaduais, federais ou do GDF estava com balaclava ou
Keﬃeh/Hattah (lenço de origem árabe).

2.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado proponha projeto de lei estadual destinado a
assegurar efetivamente a autonomia funcional, orçamentária e ﬁnanceira ao
Instituto Técnico-Cientíﬁco de Perícia de Criminalística (ITEP) como forma de
garantir sua adequada estrutura, modernização e a produção isenta e qualiﬁcada
dos laudos periciais.

Projeto de Lei aprovado e IML
autonomo e independente.

x

4

Segundo o Diretor, em reunião no dia 31/01/2018 com o MNPCT, o órgão tem
autonomia administrativa, apesar de estar lotado na SESED. Disse ainda que eles
tem auotonomi a ﬁnanceira oriunda do Fundo que recolhe o imposto das carterias
de identidade, mas esse dinheiro não seria o suﬁciente.

2.2

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado realize concurso público e dê célere provimento aos
cargos vagos de proﬁssionais do Instituto Técnico-Cientíﬁco de Perícia de
Criminalística (ITEP).

Concurso público para o ITEP
realizado.

x

2

Previsão de realização de um concurso em 3 etapas entre os anos de 2018 e 2020.

2.3

MNPCT
2017

Que a Direção do Instituto Técnico-Cientíﬁco de Perícia de Criminalística (ITEP)
utilize os quesitos especíﬁcos que tratam especiﬁcamente sobre tortura previstos
no Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no crime de Tortura e passe a utilizar,
mantendo os demais quesitos padrão existente, para a feitura do exame de corpo
de delito

Protocolo Brasileiro de Perícia
Forense utilizado na feitura do
exame de corpo de delito.

x

4

Não utilziavam até o momento da visita em jan. 2018.

2.4

MNPCT
2017

Que a Direção do Instituto Técnico-Cientíﬁco de Perícia de Criminalística (ITEP)
construa os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do estado contemplando
os Protocolos de Istambul, Protocolo de Minnesota e Protocolo Brasileiro de
Perícia Forense nos Casos de Tortura.

Procedimentos Operacionais
Padrão (POPs) construídos.

x

4

Não foi apresentado um POP.

2.5

MNPCT
2017

Que a Direção do Instituto Técnico-Cientíﬁco de Perícia de Criminalística (ITEP)
promova cursos de formações para os proﬁssionais que compõem o ITEP,
Peritos realizando cursos de
abordando os protocolos capazes de identiﬁcar, investigar e materializar as
formação.
práticas de maus tratos, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes e tortura bem
como os protocolos para eﬁcazes investigações de homicídios.

x

3

Apresentaram algumas iniciativas de processos formativos, mas não voltados
especiﬁcamente ao tema da recomendação.

1.1

Protocolo de entrada de
forças especiais instituídos e
adequados, devidamente
disseminado e em
funcionamento.
Que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) elabore Protocolo de entrada de forças
um protocolo de entrada de forças especiais, como o Grupo Tático Operacional
especiais, como o GTO e o
(GTO) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Batalhão de Polícia
BOPE e o BPCHOQUE
de Choque (BPCHOQUE), em estabelecimentos penais.
elaborado pela SESED.

x

x

x

2. Perícia

3. Pessoal

x

1

O Governador do estado, em cumprimento à decisão judicial proferida na Ação
Civil Pública n. 0837954-28.2015.8.20.5001, que tramita na 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Natal, e tendo em vista o que consta no processo
administrativo nº 9287/2017-9 – SEARH/SEJUC, nomeou os quinhentos e setenta e
um (571) candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital nº
001/2017-SEARH/SEJUC-RN, publicado no Diário Oﬁcial do Estado nº 13.932, de 24
de maio de 2017, e homologado por meio do Edital nº 025/2017 – SEARH/SEJUC-RN,
publicado no Diário Oﬁcial do Estado nº 14.063, de 06 de dezembro de 2017, para
ocuparem o cargo de provimento efetivo de AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I.

x

4

Não foi criado o PL nem realizado concursos para esses cargos.

Ccandiatos aprovados no
concurso público para a DP,
em 2015, nomeados.

x

3

Apoio institucional aos(às)
servidores(as) da carreira
penitenciária, particularmente
no que tange à disponibilidade
de um serviço de assistência
psicossocial efetivado

x

3

E reunião com o MNPCT o Secretário da SEJUS informou que no ano de 2017 eles
ﬁzeram um convênio com o Mestrado de Psicologia da UNP e que os proﬁssioanis
de psicologia atenderam os servidores que presenciaram o massacre. Não tivemos
acesso a documentação que regulou o referido convênio.

3.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado proceda à urgente realização de concurso público
para os 530 cargos de agentes penitenciários(as) criados por meio da Lei
Complementar estadual nº 594/2017, bem como dê célere provimento aos mesmos Concurso público para agentes
penitenciários realizado.
ainda no ano de 2017, de forma a assegurar agentes penitenciários(as) em número
suﬁciente para garantir e direitos básicos das pessoas privadas de liberdade e
rotinas prisionais.

3.2

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado proponha projeto de lei estadual que crie cargos para
PL estadual que crie cargos
proﬁssionais do Serviço Social, Psicologia, Psiquiatria, Terapia Ocupacional e
para proﬁssionais do Serviço
Pedagogia para atuação exclusiva dentro do sistema penitenciário, realizado em
Social, Psicologia, Psiquiatria,
Terapia Ocupacional e
seguida concurso público para provimento de tais cargos, de modo a cumprir o art.
Pedagogia, seguido de
2º, da Resolução nº 1, de 09 de março de 2009 e os art. 7º e 22, da Lei nº
concurso.
7.210/1984 – Lei de Execução Penal.

3.3

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado dê provimento aos 48 cargos vagos de defensores
públicos estaduais àqueles aprovados no concurso realizado em 2015.

3.4

MNPCT
2017

Que a SEJUC reforce o apoio institucional aos(às) servidores(as) da carreira
penitenciária, particularmente no que tange à disponibilidade de um serviço de
assistência psicossocial proativo, sobretudo àqueles em sofrimento psíquico, aos
que estão tomando medicamentos psicotrópicos e àqueles(as) afastados(as) do
trabalho por razões psíquicas, sobretudo com acompanhamento especial
àqueles(as) que trabalharam em todos os pavilhões Penitenciária Estadual de
Alcaçuz durante a rebelião de janeiro de 2017 e àqueles(as) que ainda trabalham
nesta unidade.

3.5

MNPCT
2017

Que SEJUC desenvolva uma política de incentivos para promoção dentro da carreira
de agente penitenciário(a), com base na participação em atividades de formação
Política de incentivos para
ou cursos em temáticas dentre as quais: direitos humanos, educação em direitos
promoção dentro da carreira
humanos, métodos alternativos de gerenciamento e transformação de conﬂitos,
de agente penitenciário(a)
comunicação não violenta e justiça restaurativa.

x

4

Não foi criada uma Política de incentivos para promoção dentro da carreira de
agente penitenciário(a).

3.6

DPSF
2017

Seja ofertado o apoio, com subsídio e suplementação para o orçamento da
Defensoria Pública, para nomeação de aprovados no último concurso para DP/RN
para a atuação das vagas em abstrato existentes, os quais deverão ser lotados em
caráter prioritário na área de execuçãopenal, com intuito de efetivar a assistência
jurídica gratuita de qualidade à população carcerária hipossuﬁciente do Rio
Grande do Norte;

x

4

Essa recoemndação não foi atendida.

3

Segundo informações obtidas na reunião do MNPCT com a Corregedoria de Justiça,
foram contratados funcionários terceirizados (5) e servidores (2) lotados em Natal
estão recebendo gratiﬁcação para se deslocar para Nisia Floresta.

Providencie reforço cartorário, para o fortalecimento da Vara de Execuções Penais
da Comarca de Nísia Floresta, com aumento do quadro de funcionários e instrução
3.7 DPFS 2017 de funcionários para cadastramento de guias de execução/recolhimento de forma
imediata, com treinamento para instrumentalização correta da guia de execução,
bem como atualização e movimentação processual célere;

Reforço cartorário para a VEP
efetuado.

4. FUNPEN
Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) reformule o termo de
adesão ﬁrmado junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prevê o

Termo de adesão ﬁrmado

x

Em reunião com a Defensoria, no dia 31/01/2018, um dos defensores informou
que empossaram 6 membros, ainda existem 42 cargos vagos. Tem um concurso em
validade, em agosto de 2018 o certamete fará 2 anos e será prorrogado por mais 2
anos.

3.6

DPSF
2017

Seja ofertado o apoio, com subsídio e suplementação para o orçamento da
Defensoria Pública, para nomeação de aprovados no último concurso para DP/RN
para a atuação das vagas em abstrato existentes, os quais deverão ser lotados em
caráter prioritário na área de execuçãopenal, com intuito de efetivar a assistência
jurídica gratuita de qualidade à população carcerária hipossuﬁciente do Rio
Grande do Norte;

Providencie reforço cartorário, para o fortalecimento da Vara de Execuções Penais
da Comarca de Nísia Floresta, com aumento do quadro de funcionários e instrução
3.7 DPFS 2017 de funcionários para cadastramento de guias de execução/recolhimento de forma
imediata, com treinamento para instrumentalização correta da guia de execução,
bem como atualização e movimentação processual célere;

x

Reforço cartorário para a VEP
efetuado.

x

4

Essa recoemndação não foi atendida.

3

Segundo informações obtidas na reunião do MNPCT com a Corregedoria de Justiça,
foram contratados funcionários terceirizados (5) e servidores (2) lotados em Natal
estão recebendo gratiﬁcação para se deslocar para Nisia Floresta.

4

Não foram observadas medidas neste sentido, inclusive, os repasses realizados
pelo FUNPEN vão na contramão das recomendações emitidas pelo Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

4. FUNPEN

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) reformule o termo de
adesão ﬁrmado junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prevê o
plano de aplicação das verbas oriundas do Fundo Penitenciário Nacional
(FUNPEN), no valor de R$ 44.784.444,44, de modo a suprimir expressamente a
previsão tanto de aquisição de armamentos letais e menos letais, como de
construção de um grande estabelecimento penal de 603 vagas, e deﬁnindo que os
recursos sejam destinados prioritariamente a: (i) políticas de alternativas penais,
como criação de centrais integradas de alternativas penais e centrais de
monitoramento eletrônico, bem como o seu adequado aparelhamento; (ii)
implementação das recomendações emitidas no presente relatório.

MNPCT
2017

Que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional Ato administrativo próprio, da
de Segurança Pública (SENASP) e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN),
regulamentação
estabeleça, em ato administrativo próprio, a regulamentação organizacional da
organizacional da FTIP
Força-tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP).
estabelecido.

x

4

Não foi criado Ato Adminsitrativo que regulamente a FTIP.

MNPCT

Que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional
de Segurança Pública (SENASP) e do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN),
estabeleça um planejamento de saída da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária
(FTIP) do estado, detalhando um período de transição de atribuições para
servidores estaduais, particularmente considerando a: lotação de um efetivo
adequado de agentes penitenciários estaduais de custódia na unidade; e a garantia
do exercício de direitos básicos pelas pessoas presas, como à visita, à assistência
jurídica, à alimentação individualizada, ao banho de sol regular, a atividades de
educação e trabalho, a atenção à saúde, conforme a legislação de execução penal e
as Regras de Mandela.

x

4

O diretor do Pavilhão 5 disse que a FTIP saiu da unidade em 03/01/2018. No
entanto, também nos informou que ainda existiam no momento da visita do
MNPCT, 8 agentes que estavam lá como como instrutores do curso de formação de
novos agentes estaduais. O MNPCT veriﬁcou a presença de vários agentes com
roupas com emblema da FTIP ou do DEPOE (GDF). Estiveram presentes na visita que
ﬁzemos às duas unidades penitenciárias.

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado institua por lei estadual o Comitê Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT/RN) e o Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura (MEPCT/RN), conforme as disposições da Lei federal nº
12.847/2013 e do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,
alterando a constituição jurídica do atual Comitê Estadual de Prevenção e Combate
à Tortura (CEPCT/RN), criado pelo Decreto estadual nº 21.693/2010, de acordo com
estes parâmetros.

2

O Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura no Rio Grande do Norte
(CEPCT/RN), foi criado no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
(SEJUC), por meio do Decreto Estadual nº 21.639, de 22/04/2010. Em 2017 o CEPCT
aprovou seu Regimento interno que foi aprovado e publicado no Diário Oﬁcial do
Estado através da Portaria nº 0422/2017, de 22/05/2017. Outra Portaria
publciada no D.O. foi a de nº 421/2017, de 22/05/2017, que oﬁcializa a relação
dos membros que compõem o Comitê. Quanto ao PL que preve a criação do
Mecanismo estadual, este foi elaborado pelo CEPCT e contou com o auxílio do
MNPCT, tendo sido encaminhado para o Secretário da SEJUC, no entato, até a data
de publicação deste relatório, não tivemos informações sobre a aprovação deste

7.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado proponha projeto de lei estadual, ou outro
instrumento normativo adequado, para a alteração da Ouvidoria do Sistema
Penitenciário – vinculada à SEJUC, a ﬁm de estabelecer um canal de denúncias para
pessoas privadas de liberdade, que trate casos de tortura e tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes, além de garantir-lhe, conforme a Resolução nº
3/2014 do CNPCP:

4

A única Ouvidoria que exisite, é a vinulada a SEJUC e, em sua rotina, não escuta os
presos nas unidades prisionais, apenas realzia atendimento aos familiares e
advogados. O Secretário da SEJUS informou em reunião com MNPCT, em
30/01/2018, que trabalham na Ouvidoria da SEJUS duas ouvidoras, uma atende
familaires e advogados.

7.2

MNPCT
2017

Que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) forneça acesso aos relatórios de
inspeção elaborados mensalmente pelos magistrados responsáveis pela
Relatórios publicados no site
supervisão da execução penal e da execução de medidas socioeducativas, por meio
do CNJ.
da publicação desses periodicamente em seu sítio eletrônico.

7.3

MNPCT
2017

Que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos possa monitorar as
Recebimento de memorandos
recomendações emitidas aos órgãos e autoridades do Rio Grande do Norte,
com informações.
encaminhando informações periodicamente ao Mecanismo Nacional.

x

4

7.4

MNPCT
2017

Que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de órgão disciplinar
Procedimentos apuratatórios
competente, instaure procedimento apuratório, investigue e, havendo violações
instaurados em relação aos
comprovadas, responsabilize administrativamente os agentes públicos que
agentes públicos que atuaram
atuaram na FTIP no que tange à prática de tortura e maus tratos, bem como crimes
na FTIP
contra a vida.

x

4

Não identiﬁcou-se procedimentos apuratatórios instaurados.

7.5

MNPCT
2017

Que a SEJUC determine a proibição de transferência de pessoas presas sem
autorização judicial dos respectivos juízos competentes, seguindo recomendação
também do CONDEGE .

Normativa institucional
regulando a matéria.

x

4

Não foi identiﬁcado ato normativo que determinasse tal proibição.

7.6

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) autorize a entrada de
entidades estatais ou da sociedade civil, que tenham por função a ﬁscalização do
sistema penitenciário e a defesa de direitos humanos, dentro de todos
estabelecimentos penais, permitindo a utilização de instrumentos de registro
audiovisual e fotográﬁco, de acordo com a Resolução nº 1/2013 do CNPCP.

Entrada garantida de
entidades estatais ou da
sociedade civil, que tenham
por função a ﬁscalização do
sistema penitenciário e a
defesa de direitos humanos.

x

4

Obtivemos informações de que nenhuma entidade da sociedade civil conseguiu
entrar na Penitenciária de Alcaçuz nem na Penitenciária Rogério Coutinho
Madruga após o massacre.

4

Não se constatou que tal medida tenha sido tomada.

4

Não se constatou que tal recomendação tenha sido atendida.

4.1

Termo de adesão ﬁrmado
junto ao Ministério da Justiça
e Segurança Pública que prevê
o plano de aplicação das
verbas oriundas do Fundo
Penitenciário Nacional
(FUNPEN) reformulado.

x

X

5. Especíﬁcos
5.1

5.2

Planejamento de saída da
Força Tarefa de Intervenção
Penitenciária (FTIP)
estabelecido.

6. SNPCT

6.1

Comitê e Mecanismo
Instituídos legalmente.

x

CEPCT/
RN

x

7. Controle Externo

7.7 DPSF 2017

Ouvidoria criada e em
funcionamento.

x

CNJ

Seja reforçada a atuação da Defensoria Pública no Complexo Penitenciário de
Alcaçuz, inclusive com a designação de outros agentes, para que seja ofertado
atendimentos regulares aos custodiados, de modo a criar um vínculo de conﬁança
entre custodiado e Defensor Público;

x

Sejam realizados esforços para criação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização
7.8 DPSF 2017 do sistema carcerário estadual para controle da questão do excesso de prazo e
superlotação carcerária.

x

4

7.9 DPSF 2017

Que se abstenha de transferir presos sem a devida autorização judicial (tutela
inibitória do Ilícito) e sem alimentar as listagens individualizadas acima referidas,
informando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais a transferência/remoção de
custodiados para instrução do Processo de Execução Penal;

x

4

Não se veriﬁcou que tal medida tenha sido tomada.

7.10 DPSF 2017

Determine ao Secretário de Segurança Pública e ao Secretário de Justiça e
Cidadania que investiguem toda e qualquer denúncia de tortura/ maus tratos, bem
como seja instaurados Procedimentos Disciplinares contra todos os agentes e
policiais que cometerem atos de tortura e agressões, bem como sejam
encaminhados todos os presos machucados e com escoriações ao IML para que
sejam submetidos a exame de corpo de delito;

x

4

Não foi fornecido documentação que comprova-se que tais medidas foram
tomadas.

x

4

Em reunião com a Corregedoria Geral de Justiça do RN, no dia 30/01/2018, foi
informado ao MNPCT que a interdição foi suspensa pelo juiz designado para a
Execução Penal na Comarca de Nísia Floresta, Dr. Francisco Pereira Rocha Júnior,
após a reforma parcial realizada na Penitenciária de Alcaçuz.

x

4

Não encontrou-se docuemtnação comprove que tais medidas foram tomadas.

x

4

Recomendação não atendida.

x

4

A interdição foi suspensa pelo juíz da VEP.

8. Desencarceramento
8.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado imediatamente cumpra e faça cumprir a determinação
Determinação judicial de
judicial de interdição parcial em todos os pavilhões da Penitenciária Estadual de interdição parcial em todos os
pavilhões da Penitenciária
Alcaçuz, prolatada em maio de 2015, no âmbito do Processo nº 0101129Estadual de Alcaçuz cumprida
47.2015.8.20.0145 (PJe), perante a Vara Única de Nísia Floresta.

Seja realizada orientação pelo Tribunal de Justiça aos Magistrados para que
cumpram a Resolução 113 e 180 do CNJ com a ﬁnalidade de regularizar a
expedição de guia de execução (provisória ou deﬁnitiva), com a urgente confecção
8.2 DPSF 2017 da guia de execução, dos cálculos regulares (cálculo de levantamento de pena),
uniﬁcação das penas, informação a respeito de eventual prisão provisória e
emissão de atestados de pena a cumprir, observados todos os benefícios como
remição de pena, detração, comutação e outros;

Resoluções 113 e 180 do CNJ
com a ﬁnalidade de
regularizar a expedição de
guia de execução cumpridas.

Determinar a todos os diretores das unidades prisionais que observem o disposto
em Resolução n. 5 de 2016 do CNPCP sempre que a lotação estiver 10% acima da
capacidade, comunicando expressamente e formalmente o Juiz da Execução Penal,
8.3 DSPF 2017 o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Presidente do Conselho
Penitenciário dando conhecimento do fato e solicitando providências. Ainda, seja
comunicado ao Juiz Supervisor do DMF do CNJ, o nome dos presos provisórios
recolhidos há mais de 90 ou há mais de 180 dias, sem sentença.

Resolução n. 5 de 2016 do
CNPCP cumprida.

Interditar parcialmente as unidades do Complexo Penitenciário de
Alcaçuz,Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga e Penitenciária Estadual
Doutor Francisco Nogueira Fernandes, com intuito de impedir a entrada de
Determinação judicial de
qualquer preso novo nestas unidades, até que o número de pessoas privadas de
interdição parcial em todos os
8.4 DPSF 2017 liber dade esteja adequado ao limite de capacidade de engenharia e até que todas
pavilhões da Penitenciária
as listagens tenham sido confeccionadas e todos os presos estejam devidamente
Estadual de Alcaçuz cumprida.
identiﬁcados ou, em caso de URGÊNCIA EXTREMA JUSTIFICADA, que comunique as
transferências aos órgãos de execução (Magistrado, Promotor de Justiça e Defensor

x

7.9 DPSF 2017

7.10 DPSF 2017

informando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais a transferência/remoção de
custodiados para instrução do Processo de Execução Penal;
Determine ao Secretário de Segurança Pública e ao Secretário de Justiça e
Cidadania que investiguem toda e qualquer denúncia de tortura/ maus tratos, bem
como seja instaurados Procedimentos Disciplinares contra todos os agentes e
policiais que cometerem atos de tortura e agressões, bem como sejam
encaminhados todos os presos machucados e com escoriações ao IML para que
sejam submetidos a exame de corpo de delito;

x

4

Não se veriﬁcou que tal medida tenha sido tomada.

x

4

Não foi fornecido documentação que comprova-se que tais medidas foram
tomadas.

x

4

Em reunião com a Corregedoria Geral de Justiça do RN, no dia 30/01/2018, foi
informado ao MNPCT que a interdição foi suspensa pelo juiz designado para a
Execução Penal na Comarca de Nísia Floresta, Dr. Francisco Pereira Rocha Júnior,
após a reforma parcial realizada na Penitenciária de Alcaçuz.

x

4

Não encontrou-se docuemtnação comprove que tais medidas foram tomadas.

x

4

Recomendação não atendida.

x

4

A interdição foi suspensa pelo juíz da VEP.

4

Em reunião com a Defensoria Pública, no dia 31/01/2018, o MNPCT foi informado
que não foram ajuizadas ações com o objetivo de garantir reparação e de
satisfação às famílias e às vítimas das rebeliões de 2017 porque a Defensoria não
foi procurada pelos familiares.

4

Em reunião com a Defensoria Pública, no dia 31/01/2018, o MNPCT foi informado
que não foram ajuizadas ações com o objetivo de garantir reparação e de
satisfação às famílias e às vítimas das rebeliões de 2017 porque a Defensoria não
foi procurada pelos familiares.

4

Há inquérito policial aberto, sem a parceria com a Policia Fedral, para apuração
das mortes ocorridas em janeiro de 2017 na Penitenciária de Alcaçuz. Também não
identiﬁcamos procedimentos administrativos abertos em relação ao caso. O
Mecanismo Nacional ressalta que além da responsabilização dos presos pelas
mortes de outros presos, é essencial que seja também apurada a responsabilidade
de agentes do estado, diante de condutas omissivas, por exemplo.

4

Cumpre-se apontar que os promotores responsáveis pela execução penal no estado
não abriram procedimento nesta temática.

4

O PL 6.240/2013, ainda não foi aprovado, sua última moviementação em
30/10/2018 quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CJJC)
designou como relatora a Dep. Maria do Rosário (PT-RS).

x

3

Foi reestabelecida a entrada e permanência contínua dos agentes do estado nos
pavilhões. A administração carcerária alega estar fazendo a entrega
individualizada de alimentação e de insumos básicos. Não há disponibilização de
atividades de educação, proﬁssionalização e de trabalho. Oviu-se relatos que os
presos prestam serviços de forma voluntária, sem o direito a remição de pena. Não
há o cumprimento de banhos de sol diários. Há relatos de que os familiares são
destratados e os presos são humilhados diante dos familiares pelos agentes.

x

3

De acordo com a Sejus e a direção da unidade foi reestabelecido o banho de sol em
dias alternados. Mas, de um modo geral, os presos estavam bem pálidos, deixando
dúvidas de que realmente tomam banho de sol constantemente.

8. Desencarceramento
8.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado imediatamente cumpra e faça cumprir a determinação
Determinação judicial de
judicial de interdição parcial em todos os pavilhões da Penitenciária Estadual de interdição parcial em todos os
pavilhões da Penitenciária
Alcaçuz, prolatada em maio de 2015, no âmbito do Processo nº 0101129Estadual de Alcaçuz cumprida
47.2015.8.20.0145 (PJe), perante a Vara Única de Nísia Floresta.

Seja realizada orientação pelo Tribunal de Justiça aos Magistrados para que
cumpram a Resolução 113 e 180 do CNJ com a ﬁnalidade de regularizar a
expedição de guia de execução (provisória ou deﬁnitiva), com a urgente confecção
8.2 DPSF 2017 da guia de execução, dos cálculos regulares (cálculo de levantamento de pena),
uniﬁcação das penas, informação a respeito de eventual prisão provisória e
emissão de atestados de pena a cumprir, observados todos os benefícios como
remição de pena, detração, comutação e outros;

Resoluções 113 e 180 do CNJ
com a ﬁnalidade de
regularizar a expedição de
guia de execução cumpridas.

Determinar a todos os diretores das unidades prisionais que observem o disposto
em Resolução n. 5 de 2016 do CNPCP sempre que a lotação estiver 10% acima da
capacidade, comunicando expressamente e formalmente o Juiz da Execução Penal,
8.3 DSPF 2017 o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Presidente do Conselho
Penitenciário dando conhecimento do fato e solicitando providências. Ainda, seja
comunicado ao Juiz Supervisor do DMF do CNJ, o nome dos presos provisórios
recolhidos há mais de 90 ou há mais de 180 dias, sem sentença.

Resolução n. 5 de 2016 do
CNPCP cumprida.

Interditar parcialmente as unidades do Complexo Penitenciário de
Alcaçuz,Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga e Penitenciária Estadual
Doutor Francisco Nogueira Fernandes, com intuito de impedir a entrada de
Determinação judicial de
qualquer preso novo nestas unidades, até que o número de pessoas privadas de
interdição parcial em todos os
8.4 DPSF 2017 liber dade esteja adequado ao limite de capacidade de engenharia e até que todas
pavilhões da Penitenciária
as listagens tenham sido confeccionadas e todos os presos estejam devidamente
Estadual de Alcaçuz cumprida.
identiﬁcados ou, em caso de URGÊNCIA EXTREMA JUSTIFICADA, que comunique as
transferências aos órgãos de execução (Magistrado, Promotor de Justiça e Defensor
Público com atuação no Complexo Penitenciário);

x

9. Mortos, Massacres e Desaparecimento Forçado

9.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habilitação e da Assistência Social (SETHAS),
estabeleça medidas de reparação às famílias e às vítimas do massacre de janeiro
de 2017 na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, de acordo com os “Princípios e
diretrizes básicas sobre o direito das vítimas de violações graves a normas
internacionais de direitos humanos e de violações sérias ao direito internacional
humanitário a obter acesso à justiça e a reparações”, das Nações Unidas.

Medidas de reparação às
famílias e às vítimas
estabelecidos.

x

9.2

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado estabeleça medidas de satisfação às famílias e às
vítimas do massacre de janeiro de 2017 na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, de
acordo com os “Princípios e diretrizes básicos sobre o direito das vítimas de
violações graves a normas internacionais de direitos humanos e de violações
sérias ao direito internacional humanitário a obter acesso à justiça e a
reparações”, das Nações Unidas.

Medidas de satisfação às
famílias e às vítimas
estabelecidas.

X

9.3

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESED), com
cooperação do Departamento da Polícia Federal, conclua os procedimentos de
investigação criminal de forma completa e exaustiva sobre a rebelião e massacre
ocorridos em janeiro de 2017 em todos os pavilhões da Penitenciária Estadual de
Alcaçuz, com base na Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra o
Desaparecimento Forçado.

Investigação criminal sobre a
rebelião e massacre concluida
com a ajuda da Polícia
Federal.

9.4

MNPCT
2017

Que a Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte acompanhe os
Acompanhamento do
procedimentos de investigação sobre o massacre ocorrido em janeiro de 2017, com
Ministério Público aos
destaque para os indícios de desaparecimento forçado na Penitenciária Estadual
procedimentos de investigação
de Alcaçuz, incluindo o Pavilhão 5, de modo a assegurar que seja uma investigação
sobre o massacre ocorrido em
criminal completa e exaustiva, assim como proceda com a persecução penal e
janeiro de 2017.
efetiva sanção dos responsáveis.

9.5

MNPCT
2017

Que a Câmara dos Deputados propicie célere tramitação ao Projeto de Lei (PL) nº
240/2013 (Na Câmara PL 6240/2013) que tipiﬁca o crime de desaparecimento
forçado.

x

x

x

x

x

X

CD

10. Aspectos Institucionais
Rotinas institucionais
regulares reestabelecidas na
Penitenciária Estadual de
Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e
Setor Médico).

10.1

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) assegure todas as
condições necessárias que sejam restabelecidas às rotinas institucionais
regulares na Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor Médico).

10.2

MNPCT
2017

Que a Direção do Pavilhão 5 – Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga
estabeleça o banho de sol às pessoas presas de modo que lhes seja garantida uma
Banho de sol com regularidade
rotina de banho de sol diário por, no mínimo, mais de duas horas, sob a
para as pessoas presas
perspectiva de que nenhuma pessoa presa seja submetida a um regime mais
estabelecido.
gravoso que àquelas excepcionalmente sujeitas ao regime disciplinar diferenciado
(RDD) .

10.3

MNPCT
2017

Que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte assegure
orçamento à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte em valores
adequados e superiores àqueles estabelecidos para o ano de 2017.

10.4

MNPCT
2017

Que a SEJUC, o TJ, o MP e a DPdesenvolvam, em conjunto, um plano estadual de
gestão de vagas, de modo a garantir a adequação da lotação à capacidade dos
estabelecimentos penais no estado, envolvendo a adoção de medidas alternativas
à prisão, monitoramento eletrônico e outras ações adequadas.

Plano estadual de gestão de
vagas executado.

x

10.5

MNPCT
2017

Que a SEJUC analise periodicamente os dados oriundos do sistema de registro das
informações das pessoas presas, a ﬁm de planejarem políticas públicas penais,
baseadas em evidências, conforme prescrevem as Regras de Mandela .

Planejamento de políticas
públicas a partir de evidências
geradas pelo registro das
pessoas presas.

10.6

DPSF
2017

Determinar a adequação dos locais destinados a banho de sol de todas as
unidades, para que estes locais possuam um pequeno espaço coberto para
Banho de sol com regularidade
proteger os detentos nos dias de chuva, bem como haja restruturação no complexo
para as pessoas presas
(construção de mais espaços para banho de sol compatível com o número de
estabelecido.
presos) para propiciar a possibilidade de haver banho de sol todos os dias,
conforme prevê a LEP;

x

4

4

O Secretário de Justiça e Cidadania nos entregue o Plano Diretor do Sistema
Penitenciário do rio Grande do Norte (PLADISPEN/RN), lançado em 2017. O
documento se conﬁgura como um planejamento anual para a SEJUS, mas não
contém um plano intersetorial de gestão de vagas para o Sistema Penitenciário.

x

4

Ação não identiﬁcada.

x

3

medida paliativa, banhos de sol retomados mas em periodicidade não diária e
pátios sem cobertura.

x

x

x

11. Intersetorialidade
11.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado estabeleça um grupo de trabalho que monitore as
recomendações emitidas pelo Mecanismo Nacional e informe ao mesmo sobre as
medidas adotadas dentro de seis meses.

11.2

MNPCT
2017

Que a SEJUC crie uma equipe especializadas em intermediação de situações-limite
em estabelecimentos penais sob sua administração, de modo que possa
desenvolver prontamente medidas de diálogo e negociação a ﬁm de solucionar
conﬂitos sem necessidade de intervenção de forças policiais externas.

11.3

MNPCT
2017

Que a SEJUC monitore as recomendações emitidas pelo Mecanismo Nacional e
informe ao mesmo sobre as medidas adotadas dentro de seis meses.

Grupo de trabalho que
monitore as recomendações
emitidas pelo MNPCT pelo
Governador estabelecido.

x

4

O GT não foi criado, nem o monitoramento foi feito de outra forma.

Equipe especializadas em
intermediação de situaçõeslimite em estabelecimentos
penais criada.

x

4

Recomendação não atendida.

Recomendações emitidas pelo
MNPCT monitoradas.

x

4

Recomendação não atendida.

4

Não há disponibilização de atividades de educação, proﬁssionalização e de
trabalho. No entanto, ouvimos relatos tanto por parte de presos e familiares, como
por parte da administração carcerária, de que os presos prestam serviços de
forma "voluntária", ou seja, sem o direito a remição de pena.

12. Saúde, Educação, Trabalho e Individualização
12.1

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC), em conjunto com a
Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS) e a
Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC), amplie as oportunidades de
trabalho, educação e proﬁssionalização em todos os estabelecimentos penais do
estado, tendo em vista a garantir a remição de pena, conforme o previsto nos

Vagas de trabalho, educação e
proﬁssionalização em todos
os estabelecimentos penais
garantidas.

x

11.1

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado estabeleça um grupo de trabalho que monitore as
recomendações emitidas pelo Mecanismo Nacional e informe ao mesmo sobre as
medidas adotadas dentro de seis meses.

Grupo de trabalho que
monitore as recomendações
emitidas pelo MNPCT pelo
Governador estabelecido.

x

4

O GT não foi criado, nem o monitoramento foi feito de outra forma.

11.2

MNPCT
2017

Que a SEJUC crie uma equipe especializadas em intermediação de situações-limite
em estabelecimentos penais sob sua administração, de modo que possa
desenvolver prontamente medidas de diálogo e negociação a ﬁm de solucionar
conﬂitos sem necessidade de intervenção de forças policiais externas.

Equipe especializadas em
intermediação de situaçõeslimite em estabelecimentos
penais criada.

x

4

Recomendação não atendida.

11.3

MNPCT
2017

Que a SEJUC monitore as recomendações emitidas pelo Mecanismo Nacional e
informe ao mesmo sobre as medidas adotadas dentro de seis meses.

Recomendações emitidas pelo
MNPCT monitoradas.

x

4

Recomendação não atendida.

12.1

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC), em conjunto com a
Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS) e a
Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC), amplie as oportunidades de
trabalho, educação e proﬁssionalização em todos os estabelecimentos penais do
estado, tendo em vista a garantir a remição de pena, conforme o previsto nos
artigos 40 e 126 da Lei de Execução Penal.

Vagas de trabalho, educação e
proﬁssionalização em todos
os estabelecimentos penais
garantidas.

x

4

Não há disponibilização de atividades de educação, proﬁssionalização e de
trabalho. No entanto, ouvimos relatos tanto por parte de presos e familiares, como
por parte da administração carcerária, de que os presos prestam serviços de
forma "voluntária", ou seja, sem o direito a remição de pena.

12.2

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC) registre dados referentes
à escolaridade de todas as pessoas presas nas bases de dados existentes em cada
estabelecimento penal.

Registro de dados quanto à
escolaridade das pessoas
presas.

x

4

Recomendação não atendida.

12.3

MNPCT
2017

Que a Secretaria Estadual de Educação e da Cultura (SEEC) disponibilize
professores, livros e materiais adequados para que as pessoas presas tenham Professores, livros e materiais
acesso à educação, com base na estrutura curricular já estabelecida, com 20 horasadequados disponíveis.
aula semanais.

x

4

Recomendação não atendida.

12.4

MNPCT
2017

Que a Prefeitura Municipal de Nísia Floresta habilite equipes de saúde compostas
por proﬁssionais em número e especialidades adequadas conforme a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP) do Ministério da Saúde, assim como lote equipes que
atendam a todos os pavilhões da Penitenciária Estadual de Alcaçuz

Implementação da PNAISP.

x

3

O município de Nísia Floresta aderiu à PNAISP. A Portaria N° 287, de 27 de janeiro
de 2017, habilitou uma Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II com Saúde
Mental (R$ 46.958,63) e uma Equipe de Atenção Básica Prisional tipo III (EABP3)
(R$ 70.437,93) para o referido município. Outra Portaria, a de N° 2.060, de 14 de
agosto de 2017, dispõe sobre o repasse de recursos do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito da (PNAISP) para o Exercício de 2017, tendo
liberado apenas para o município de Nísia Floresta, o valor de R$ 22.800,78. mas
identiﬁcou-se apenas a existência de uma pequena equipe, com carga horária de
30 h. que se dividia entre as penitenciárias Alcaçuz e a PERCM.

12.5

DPSF
2017

Garantir, imediatamente, prestação dos serviços de saúde aos aprisionados no
Complexo Penitenciário de Alcaçuz, com especial ênfase aos Portadores de doenças
graves como HIV, Câncer, Tuberculose, Hepatítes Virais, Hanseníase, etc., com
intuito de se implementar imediatamente este Direito Fundamental;

Garantia imediata da
prestação dos serviços de
saúde aos aprisionados no
Complexo Penitenciário de
Alcaçuz.

x

3

Apenas medidas paliativas foram tomadas.

12.6

DPSF
2017

Elaborar, em conjunto com a Secretaria de Educação e entidades da sociedade civil,
Elaboração de planos para
planos para ofertar de maneira contínua estudo e trabalho para o cidadão preso,
ofertar de maneira contínua
em todos os regimes prisionais, visando preparar o cidadão a retornar ao convívio
estudo e trabalho.
social;

x

4

Não foram realizadas ações concvcretas nesse sentido.

12. Saúde, Educação, Trabalho e Individualização

13. Infraestrutura e Insumos Básicos
13.1

MNPCT
2017

Que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC), conclua reforma nas
instalações da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor Médico)
e no Pavilhão 5 – Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga,
particularmente nos pavilhões e celas, de modo a garantir condições adequadas de
salubridade e segurança, nos espaços destinados à educação, proﬁssionalização e
trabalho, assim como nos alojamentos de servidores e nas áreas administrativas.

Penitenciária Estadual de
Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e
Setor Médico) reformados.

x

3

Os Pavilhões 1, 2 e 3 foram reformados. No entanto, apenas o 1 e o 3 estavam
sendo utiliziados no momento da visita. A reforma não ampliou a estrutura
predial. As condições de higiena no momento da visita, era considerada aceitável.
Os próprios presos são responsáveis pela limpeza das mesmas. Os familiares
relatavam que são eles mesmos quem levam os produtos de limpeza.

13.2

MNPCT
2017

Que a Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) e a Direção do Pavilhão 5 – Penitenciária Estadual Rogério Coutinho
Madruga cessem o racionamento de água de modo a garantir seu ﬂuxo ininterrupto
na tubulação da unidade, a ﬁm de que não haja restrição a banhos e descargas
sanitárias em nenhum dos pavilhões.

Racionamento de água
encerrado.

x

4

A água é distribuida 3 vezes ao dia por 30 min. A água para ingestão e a mesma
para serviço.

13.3

MNPCT
2017

Que a Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) e a Direção do Pavilhão 5 – PERCM estabeleçam sistema eﬁcaz de acesso e
distribuição de água potável suﬁciente e adequada às pessoas presas em todos os
pavilhões, vedando seu racionamento.

Racionamento de água
encerrado e cuidado com a
potabilidade da mesma.

x

4

Recomdendação não atendida.

MNPCT
2017

Que a Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) forneça todas as refeições diárias de forma individualizada a cada pessoa
privada de liberdade, garantindo uma ﬁscalização e registro da entrega dos
alimentos aos detentos;

Fornecimentode refeições
diárias.

3

relatos triangulados dão conta que a comida é de má qualidade, muitas vez vem
estragada, tem baixo valor nutricuional e estava vindo em menor quantidade. Os
presos ﬁcam ainda muitas horas sem se alimentar. Não obstante o Diretor da
Penitenciária Rogério Coutinho Madruga tenha nos fornecdio cópia do memorando
nº 14/2018, no qual solicita que o Secretário da SEJUS tome providências, e que o
Próprio Secretário admitir que o contrato esteja sendo descumprido por parte da
empresa fornecedora, não identiﬁcamos que tenha sido dada uma solução para os
problemas relatados.

13.5

MNPCT
2017

Que a Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) e a Direção do Pavilhão 5 – PERCM forneçam colchões, lençóis, toalhas,
calçados e vestimentas no momento de chegada à unidade e na medida de
necessidade posterior, distribuindo também, pelo menos mensalmente, kits de
higiene adequados contendo, no mínimo: sabonete, xampu, escova e pasta de dente,
bem como itens de limpeza da cela.

Fornecimentos de insumos
básicos para higiene,
vestimenta, material de
impeza, colcões e roupa de
cama e banho.

x

3

Na penitenciária de Alcaçuz, como era todo gradeada, foi possível visualizar, na
maioria das celas esses itens. Na PERCM, em função do formato das celas, com
porta chapada, não foi possível visualizar se exisitiam esses itens. Os familiares
de presos de ambas as penitenciárias relataram que não são recebidos
constantemente e nem distribuidos igualmente e ainda que são eles mesmos que
levam esses itens aos seus entes. Quanto aos colchões, o número deles não
correspondia ao número de presos.

13.6

MNPCT
2017

Que a SEJUC crie um sistema de registro de dados uniﬁcado para todos os
estabelecimentos penais do estado sob sua responsabilidade, com informações
detalhadas das pessoas presas, de acordo com o Cadastro Único de Pessoas
Privadas de Liberdade da Unidade Penal (CadUPL) previsto na Resolução nº 3/2016
do CNPCP, com as Regras de Mandela e com a Convenção para a Proteção de Todas
as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado.

Sistema de registro de dados
uniﬁcado para todos os
estabelecimentos penais
criado.

x

4

Medida não identiﬁcada.

13.7

MNPCT
2017

Que a SEJUC revise o contrato estabelecido com empresas terceirizadas de
fornecimento de alimentação às pessoas presas no estado, reavaliando os valores
correspondentes a cada marmita, conforme preços de mercado tendo em vista a
quantidade e qualidade das refeições fornecidas, além de prever refeições
condizentes com dietas especiais por razões de saúde, com destaque para a
Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Penitenciária Estadual do Seridó – Ala Feminina
e Centro de Detenção Provisória Zona Sul.

Contrato com a empresa que
fornece a alimentação das
pessoas presas revisado.

4

Não obstante o Diretor da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga tenha nos
fornecdio cópia do memorando nº 14/2018, no qual solicita que o Secretário da
SEJUS tome providências, não identiﬁcamos que o problema tenha sido
solucionado.

x

2

Ambas as penitenciárias nos forneceram uma lista de presos digitalizada. No dia
29/01/2018 o Pavilhão 1 da Penitenciária de Alcaçuz continha 660 presos e o
Pavilhão 3 continha 478 presos totalizando 1.138 presos. Já na Penitenciária
Rogério Coutinho Madruga, no dia 29/01/2018, haviam 1.082 presos em 1 único
Pavilhão. Em ambas as Penitenciárias contabilizou-se, naquela data, 2.220
presos.

13.4

DPSF
13.8
2017

13.9

DPSF
2017

Organizar o sistema carcerário no sentido de identiﬁcar cada preso através de
listagens que individualizem os detentos de cada Unidade Prisional, onde deva
constar todos os presos que estão reclusos em cada uma das Unidades que
integram o Complexo de Alcaçuz;

Listas com o nome dos
detentos em cada unidade de
privação do Estado
organizadas.

x

O fornecimento ininterrupto de água nas unidades prisionais integrantes do
Complexo Penitenciário de Alcaçuz, sem qualquer restrição de horário;

Fornecimento ininterrupto de
água

x

4

Recomendação não atendida.

Iinsumos básicos para
higiene, vestimenta, material
de impeza, colcões e roupa de
cama e banho fornecidos com
regularidade.

x

3

Recomendação não atendida.

Inspeçaõ da empresa que
fornece alimentos.

x

4

Recomendação não atendida.

x

4

Segundo relato de presos e familiares, a visita não é feita em local, nem de maneira
adequada. Constatamos na visita a unidade do MNPCT à unidade que não há local
para os visitante sentarem nem se abrigarem das intempéries do clima. Os
familiares relataram que as visitas são quinzenais para quem tem ﬁlhos, para
quem não tem são mensais.

x

3

Segundo a SEJUS e a direção carcerária a Defensoria só entrou em 2017 pela DPSF e
depois só por videoconferência. Não ﬁcou claro se os advogados particulares tem
facilidade para entrar. A Defensoria do Estado alega que estava esperando
autorização do Secretário da Sejus para poder adentrar nos estabelecimentos de
Alcaçuz.

13.10

DPSF
2017

Ofertar, em caráter imediato, contínuo e permanente a todos os cidadãos presos,
kit’s de higiente, roupas e colchões novos quando necessário;

13.11

DPSF
2017

Inspecionar se a empresa terceirizada de alimentação está cumprindo com todos
os requisitos existentes no edital de licitação, diante da constante reclamação dos
presos, bem como aplicar as sanções previstas contratualmente e em lei;

14.1

MNPCT
2017

Que a Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) e a direção da PERCM ( Pavilhão 5) garantam a realização das visitas
sociais e familiares em espaço amplo e cômodo com proteção de intempéries e em
condições seguras e adequadas para o convívio, conforme o artigo 41 da Lei de
Execução Penal (LEP).

14.2

MNPCT
2017

Que a Direção do Pavilhão 5 – PERCM autorize e viabilize imediatamente o acesso
Que as pessoas presas tenham
de advogados(as) e defensores(as) públicos(as) às pessoas presas, com as
acesso a advogados(as) e
condições que permitam os diálogos reservados, art. 7º, III, da Lei nº 8.906/1994 –
defensores(as) públicos(as).
Estatuto da Advocacia.

14. Contato com o Mundo Exterior

Que a Prefeitura Municipal de Nísia Floresta estabeleça uma rota de ônibus com

Espaços adequados para a
realização das visitas.

13.9

2017

Complexo Penitenciário de Alcaçuz, sem qualquer restrição de horário;

x

4

Recomendação não atendida.

Iinsumos básicos para
higiene, vestimenta, material
de impeza, colcões e roupa de
cama e banho fornecidos com
regularidade.

x

3

Recomendação não atendida.

Inspeçaõ da empresa que
fornece alimentos.

x

4

Recomendação não atendida.

x

4

Segundo relato de presos e familiares, a visita não é feita em local, nem de maneira
adequada. Constatamos na visita a unidade do MNPCT à unidade que não há local
para os visitante sentarem nem se abrigarem das intempéries do clima. Os
familiares relataram que as visitas são quinzenais para quem tem ﬁlhos, para
quem não tem são mensais.

água

13.10

DPSF
2017

Ofertar, em caráter imediato, contínuo e permanente a todos os cidadãos presos,
kit’s de higiente, roupas e colchões novos quando necessário;

13.11

DPSF
2017

Inspecionar se a empresa terceirizada de alimentação está cumprindo com todos
os requisitos existentes no edital de licitação, diante da constante reclamação dos
presos, bem como aplicar as sanções previstas contratualmente e em lei;

14.1

MNPCT
2017

Que a Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) e a direção da PERCM ( Pavilhão 5) garantam a realização das visitas
sociais e familiares em espaço amplo e cômodo com proteção de intempéries e em
condições seguras e adequadas para o convívio, conforme o artigo 41 da Lei de
Execução Penal (LEP).

14.2

MNPCT
2017

Que a Direção do Pavilhão 5 – PERCM autorize e viabilize imediatamente o acesso
Que as pessoas presas tenham
de advogados(as) e defensores(as) públicos(as) às pessoas presas, com as
acesso a advogados(as) e
condições que permitam os diálogos reservados, art. 7º, III, da Lei nº 8.906/1994 –
defensores(as) públicos(as).
Estatuto da Advocacia.

x

3

Segundo a SEJUS e a direção carcerária a Defensoria só entrou em 2017 pela DPSF e
depois só por videoconferência. Não ﬁcou claro se os advogados particulares tem
facilidade para entrar. A Defensoria do Estado alega que estava esperando
autorização do Secretário da Sejus para poder adentrar nos estabelecimentos de
Alcaçuz.

14.3

MNPCT
2017

Que a Prefeitura Municipal de Nísia Floresta estabeleça uma rota de ônibus com
parada em ambas as portarias – referente à Penitenciária Estadual de Alcaçuz
(Pavilhões 1, 2, 3, e SM) e referente ao Pavilhão 5 – de modo a garantir acesso por
meio do transporte público à unidade, sobretudo nos dias de visitação.

x

4

Não veriﬁcamos.

14.4

MNPCT
2017

Que o Governador do Estado proponha projeto de lei estadual, ou outro
instrumento normativo adequado, para abolir a revista vexatória de visitantes em
todas as unidades de privação de liberdade do estado, particularmente proibindo o
desnudamento, agachamento, uso de espelhos e contrações musculares.

4

Não encontramos registro de nenhum PL. A revista vexatória ainda é realizada em
todo o sistema penitenciário, tanto o masculino quanto o feminino, inclusive em
crianças e mulheres gráavidas. A administração carcerária admitiu que a revista
vexatória é feita nos familaires. Alegam que as revsitas cessaram com a chegada
dos scaners corporais. O Secretário da SEJUS informou, em reunião com o MNPCT,
que a verba sairá do FUNPEN e que esta em fase licitatória com previsão de
instalação em abril de 2018.

14.5

MNPCT
2017

Ato administrativo que
determine a proibição da
Que o Governador do Estado, por meio de ato administrativo cabível, determine
revista vexatória em crianças
imediata proibição da revista vexatória em crianças em todas as unidades de
em todas as unidades de
privação de liberdade do estado, particularmente proibindo o seu desnudamento.
privação de liberdade do
estado instaurado.

x

4

Não encontramos registro de nenhum Ato administrativo sobre esse tema.

14.6

MNPCT
2017

Que a Direção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Pavilhões 1, 2, 3 e Setor
Médico) e a Direção do Pavilhão 5 – Penitenciária Estadual Rogério Coutinho
Madruga encerrem a realização as revistas vexatórias aplicadas às pessoas
visitantes dos detentos, particularmente proibindo o desnudamento, agachamento,
uso de espelhos e contrações musculares.

Procedimetno de Revistas
vexatórias encerradas.

x

4

Medida não atendida.

Estabelecimento de rota de
ônibus.

x

4

Não veriﬁcamos.

14. Contato com o Mundo Exterior

Sugere Providência junto ao transporte público para providência de linhas de
14.7 DPSF 2017 ônibus para atender os familiares das pessoas privadas de liberdade em visitas às
unidades prisionais.

1
2
3
4

Medidas cumpridas
Medidas importantes iniciadas
Medidas paleativas
Medidas não cumpridas / informações insuﬁcientes para avaliação

Espaços adequados para a
realização das visitas.

Rota de ônibus estabelecida.

PL proibindo a revista
vexatória de visitantes
aprovado.

x

x

ANEXO 3 - Matriz de Recomendações do Estado de Roraima

MONITORAMENTO CASOS MASSACRE EM 2017 - RORAIMA
1. SNPCT
44
No Fonte

Recomendação

5

Resultado Esperado EXEC. LEGIS.

6
Status

Monitoramento - Janeiro 2018

4

Não foi observada qualquer medida tomada por parte do poder executivo ou do poder
legislativo para instituição da Política Estadual de Prevenção e Combate à Tortura
(Comitê e Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura)

x

4

Não foi observada nenhuma medida por parte do poder executivo para criação de uma
ouvidoria externa, autônoma e independente.

x

4

Não foi veriﬁcada nenhuma medida adotada pelo poder executivo para trazer uma
maior transparência em relação à execução penal no estado. Inclusive, aponta-se que
o estado ainda apresenta diﬁculdades com dados básicos acerca das pessoas presas
em Monte Cristo, conforme veriﬁcado durante visita à unidade

3

Embora o TJ, DP e MP aﬁrmem realizar as visitas de ﬁscalização, tanto os presos,
quanto os funcionários apontaram a ausência dos atores do sistema de justiça em
Monte Cristo. Destaca-se que durante visita em Monte Cristo, o Mecanismo observou
uma série de violações de direitos que já haviam sido apontadas no relatório de 2017.

4

A sociedade civil continua a ser impedida de entrar em Monte Cristo. Inclusive, a
Pastoral Carcerária que geralmente tem acesso na maioria das unidades prisionais do
país, não tem sua entrada garantida na unidade.

4

Não foram observadas medidas neste sentido. O estado continua sem fazer o
levantamento das informações socioeconômicas dos presos e, consequentemente,
não é capaz de publicá-las

4

É importante destacar que em resposta a essa recomendação, o responsável pela
execução penal se manifestou dizendo que entende que esta recomendação seria
"impertinente" e um "ultraje à magistratura". Acrescentou, ainda, que "o estado de
coisas inconstitucionais que vive o Sistema Prisional brasileiro é responsabilidade
direta e clara do Executivo".

4

Não foi observado em Roraima um esforço conjunto do poder executivo, TJ, DP e MP
na construção de um Plano de Redução da Superlotação do Sistema Prisional.O MNPCT
veriﬁcou que alguns órgãos aﬁrmam estar tomando medidas de forma isolada, ou
seja, não foi observada uma ação conjunta e coordenada entre todos os órgãos.

2

Representante do TJ/RR aﬁrma observar a Súmula Vinculante n. 26, no entanto não
obtivemos informações acerca da Sumula n. 56 e, tendo em vista as condiçoes
encontradas em Monte Cristo e a lotação das unidades prisionais do estado de
Roraima, percebe-se que não há um esforço do sistema de justiça para trabalhar a
questão da superlotação.

4

Apesar da Secretaria de Justiça e Cidadania aﬁrmar que há presos trabalhando e
estudando (percebeu-se que o número de presos trabalhando é inﬁmo). No momento
da visita, nenhuma pessoa presa estava estudando, inclusive e a escola estava
fechada. Seria importante que todos os órgãos responsáveis pela execução penal
dialogassem sobre medidas possíveis para que os presos pudessem ter seu direito à
remição de pena respeitado, uma possibilidade seria a aplicação da remição ﬁcta.

1.1

Instituir por lei estadual o Comitê Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura e o Mecanismo Estadual de Prevenção e
MNPCT
Combate à Tortura, conforme as disposições da Lei federal nº
12.847/2013 e do OPCAT (Decreto nº 6.085/2007):

2.1

Criar, por meio de instrumento normativo adequado, uma
ouvidoria externa, autônoma e independente, a ﬁm de
MNPCT
estabelecer um canal de denúncias de violações sofridas
pelas pessoas privadas de liberdade;

2.2

MNPCT

2.3

Realizar, mensalmente, visitas aos estabelecimentos penais,
MNPCT conforme o Art. 66 VII da Lei de Execução Penal (TJ/RR), Art.
81-B V (DPE) e Art. 68, § Único (MPE)

Registros mensais de
visita

2.4

MNPCT

Permitir e viabilizar a entrada de entidades da sociedade civil
para monitoramentos regulares da unidade;

Registros mensais de
visita

x

2.5

Levantar e divulgar mensalmente informações
socioeconômicas das(os) presas(os) no estado, focando,
MNPCT especialmente, grupos vulneráveis, como indígenas,
mulheres, pessoas LGBT, pessoas com deﬁciência, transtorno
mental etc.;

Informações divulgadas

X

2.6

Enviar mensalmente números referentes à produtividade da
MNPCT Vara de Execuções Penais
(VEP) ao Executivo estadual;

Dados enviados

Comitê e Mecanismo
Instituídos

Responsável
25
21
17

x

TJ

MP

DP

Outros

x

2. Controle Externo
Ouvidoria criada e em
funcionamento

Publicar mensalmente os dados de Execução Penal do estado,
expondo capacidade das unidades prisionais, com sua
Informações publicadas
respectiva lotação, bem como o número de pessoas mortas e
feridas nos cárceres estaduais;

x

x

x

x

X

3. Desencarceramento
1. Participação de familiares de pessoas presas e egressos,
sociedade civil na elaboração observando as recomendações
estabelecidas pelos organismos internacionais

3. Observar as Súmulas Vinculantes nos 26 (exame
criminológico) e 56 (progressão e saída antecipada nas
unidades com lotação acima da capacidade) STF
3.1

MNPCT

x

x

3.2

3.3

Aplicar medidas judiciais para corrigir a excessiva aplicação da
prisão preventiva, garantindo que essa medida seja de caráter
MNPCT excepcional e se encontre limitada pelos princípios a
legalidade, presunção de inocência, necessidade e
proporcionalidade;

3.4

Requerer/Aplicar penas e medidas alternativas à prisão, de
acordo com a legislação nacional e com os princípios
MNPCT estabelecidos nas Regras Mínimas nas Nações Unidas para a
Elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade - Regras
de Tóquio;

3.5

MNPCT

3.6

Realizar força tarefa permanente para revisar os processos
tanto das(os) presas(os) provisórias(os) quanto das(os)
MNPCT condenadas(os), com vistas a avaliar a concessão de aplicação
da liberdade provisória, para o primeiro caso, e o benefício de
progressão de pena, para os segundo;

Expandir, interiorizar e fortalecer as Centrais de Penas e
Medidas Alternativas

X

X

X

X

X

Plano elaborado e em
implantação

4. Número de pessoas presas trabalhando e estudando com
remição;

5. Programa de suporte para pessoas egressas;
6. Implantação de mecanismos de resoluções alternativas de
conﬂito como Justiça Restaurativa;
Pedir a interdição parcial da Penitenciária Agrícola de Monte
MNPCT Cristo, fechando a porta de entrada, de acordo com o Art. 66,
VIII, da Lei de Execução Penal;

X

x

X

X

X

x

X

X

X

4

Não foram identiﬁcados programas para pessoas egressas no estado de Roraima.

x

X

X

X

4

Não foram identiﬁcados mecanismos de resoluções alternativas de conﬂito.

Interdição solicitada

X

4

Ações tomadas

X

2

Penas e alternativas à
prisão aplicadas

X

Central de Penas e
Medidas Alternativas
fortalecidas, expandidas e
interiorizadas

x

Fluxos de processos em
prazos regulares

x

X

X

A intendiçao parcial não foi pedida pelo TJ sob o argumento de que não haveria outras
unidades prisionais. É importante salientar que a recomendação aponta para uma
discussão sobre outras possibilidades para além da privação de liberdade.
Em Roraima todos os presos passam pela audiência de custódia e o TJ/RR aﬁrma ter
realizado capacitação para seus juízes e que medidas foram adotadas para corrigir a
excessiva aplicação da prisão preventiva, como a aplicação das medidas cautelares, os
dados do estado apontam que 41% dos presos são provisórios. Em Monte Cristo, este
percentual chegaria a 55%, demonstrando uma tendência do sistema de jsutiça a
utilizar a prisão como regra.

3

3

x

x

2

O MP, TJ e DP aﬁrmam realizar periodicamente revisão de processos de presos
provisórios e condenados. De uma maneira geral, não se observou a diminuição no
número de presos no estado. Também, durante a visita do MNPCT em Monte Cristo
foram observados casos de pessoas que poderiam estar em liberdade ou ter
progressão de regime. Ademais, tendo em vista que o estado não consegue garantir a
ida de presos para audiência, a revisão processual também ﬁca prejudicada.

4. Mortos, Massacres,Desaparecimentos Forçados
4.1

Instituir procedimento de acompanhamento e apuração das
mortes ocorridas no âmbito do sistema prisional,
MNPCT especialmente as relacionadas às rebeliões recentes, como
expressamente recomendado pelo SPT no relatório da visita
de 2011;

Procedimento instituído e
em funcionamento

x

x

x

x

2

4.2

Investigar, com urgência, os casos de presos desaparecidos
MNPCT
em Monte Cristo, conforme o Decreto 8.767/2016

x

x

x

x

2

4.3

Garantir a reparação plena e efetiva aos familiares de presos
mortos em Monte Cristo, conforme estipulado nos princípios
19 a 23 dos Princípios e Diretrizes Básicas sobre o Direito a
Recurso e Reparação para Vítimas de Violações Flagrantes das
MNPCT
Normas Internacionais de Direitos Humanos e de Violações
Graves do Direito Internacional Humanitário, nomeadamente
sob as seguintes formas: indenização, reabilitação, satisfação
e garantias de não repetição;

Processos instalados com
ﬂuxos regular e
elementos
comprobatórios
adequados

Compromisso de apresentar Plano de Ação para
Enfrentamento da Crise Penitenciária pelo GTinstituído em

Procedimentos de
reparação instalados

x

x

x

x

3

Estão abertos 3 inquéritos em sede policial (Massacre de outubro de 2016, massacre
de janeiro de 2017 e presos desaparecidos). Há também procedimentos abertos em
sede ministerial. Tendo em vista que nenhum desses procedimentos foram
concluídos, não é possivel avaliar seu teor. Porém, o Mecanismo Nacional aponta que
além da responsabilização dos presos pelas mortes, é essencial que seja também
apurada a responsabilidade de agentes do estado, diante de condutas omissivas, por
exemplo.
Há inquérito policial aberto para apuração dos desaparecimentos em Monte Cristo.
Cumpre-se apontar que os promotores responsáveis pela execução penal no estado
não abriram procedimento nesta temática, se limitando a solicitar a abertura de
inquérito policial.
De acordo com informações prestadas pela DP, foram ajuizadas ações com o objetivo
de garantir reparação para as famílias que buscaram a DP. As únicas medidas tomadas
foram no sentido da indenização apenas para as famílias que procuraram a DP. É
essencial que o estado debata e apresente ações de reparação para os familiares dos
presos, garantindo não apenas a indenização, como também a reabilitação (se for o
caso), satisfação e garantia de não repetição.

O próprio governo do estado de Roraima criou um grupo de trabalho e se

Expandir, interiorizar e fortalecer as Centrais de Penas e
Medidas Alternativas

3.5

MNPCT

3.6

Realizar força tarefa permanente para revisar os processos
tanto das(os) presas(os) provisórias(os) quanto das(os)
MNPCT condenadas(os), com vistas a avaliar a concessão de aplicação
da liberdade provisória, para o primeiro caso, e o benefício de
progressão de pena, para os segundo;

Central de Penas e
Medidas Alternativas
fortalecidas, expandidas e
interiorizadas

x

Fluxos de processos em
prazos regulares

x

3

x

x

2

O MP, TJ e DP aﬁrmam realizar periodicamente revisão de processos de presos
provisórios e condenados. De uma maneira geral, não se observou a diminuição no
número de presos no estado. Também, durante a visita do MNPCT em Monte Cristo
foram observados casos de pessoas que poderiam estar em liberdade ou ter
progressão de regime. Ademais, tendo em vista que o estado não consegue garantir a
ida de presos para audiência, a revisão processual também ﬁca prejudicada.

4. Mortos, Massacres,Desaparecimentos Forçados
4.1

Instituir procedimento de acompanhamento e apuração das
mortes ocorridas no âmbito do sistema prisional,
MNPCT especialmente as relacionadas às rebeliões recentes, como
expressamente recomendado pelo SPT no relatório da visita
de 2011;

4.2

MNPCT

4.3

Garantir a reparação plena e efetiva aos familiares de presos
mortos em Monte Cristo, conforme estipulado nos princípios
19 a 23 dos Princípios e Diretrizes Básicas sobre o Direito a
Recurso e Reparação para Vítimas de Violações Flagrantes das
MNPCT
Normas Internacionais de Direitos Humanos e de Violações
Graves do Direito Internacional Humanitário, nomeadamente
sob as seguintes formas: indenização, reabilitação, satisfação
e garantias de não repetição;

Investigar, com urgência, os casos de presos desaparecidos
em Monte Cristo, conforme o Decreto 8.767/2016

Procedimento instituído e
em funcionamento

x

x

x

x

2

Processos instalados com
ﬂuxos regular e
elementos
comprobatórios
adequados

x

x

x

x

2

Procedimentos de
reparação instalados

x

Compromisso de apresentar Plano de Ação para
Enfrentamento da Crise Penitenciária pelo GTinstituído em
jan./ 2017 e presidido pelo titular ou adjunto da Sejuc, com
membros do Desipe e Deaplaf. 1. Em jan./2017 foi decretado
Plano de Ação elaborado
Governo
4.4
pela 3ª vez estado de emergência no sistema prisional.
com ações pertinentes
de RR
Veriﬁcar que iniciativas foram tomadas desta vez e que
recursos foram dispensados. 2. Governo criou grupo de
trabalho e se compremeteu a apresentar plano de ação em
fev./2017

x

x

x

x

Estão abertos 3 inquéritos em sede policial (Massacre de outubro de 2016, massacre
de janeiro de 2017 e presos desaparecidos). Há também procedimentos abertos em
sede ministerial. Tendo em vista que nenhum desses procedimentos foram
concluídos, não é possivel avaliar seu teor. Porém, o Mecanismo Nacional aponta que
além da responsabilização dos presos pelas mortes, é essencial que seja também
apurada a responsabilidade de agentes do estado, diante de condutas omissivas, por
exemplo.
Há inquérito policial aberto para apuração dos desaparecimentos em Monte Cristo.
Cumpre-se apontar que os promotores responsáveis pela execução penal no estado
não abriram procedimento nesta temática, se limitando a solicitar a abertura de
inquérito policial.

3

De acordo com informações prestadas pela DP, foram ajuizadas ações com o objetivo
de garantir reparação para as famílias que buscaram a DP. As únicas medidas tomadas
foram no sentido da indenização apenas para as famílias que procuraram a DP. É
essencial que o estado debata e apresente ações de reparação para os familiares dos
presos, garantindo não apenas a indenização, como também a reabilitação (se for o
caso), satisfação e garantia de não repetição.

3

O próprio governo do estado de Roraima criou um grupo de trabalho e se
comprometeu a apresentar um plano de ação para o enfrentamento da crise do
sistema penitenciário. O referido plano não foi apresentado ao Mecanismo Nacional,
no entanto, segundo informações da SEJUC, algumas das ações que teriam sido
propostas pelo governo já foram tomadas. No entanto, nenhuma dessas ações
indicadas como iniciadas são estruturais para trazer soluções de longo prazo para a
crise, seriam apenas medidas paleativas.

5. Aspectos Institucionais
Procedimentos instalados
e em ﬂuxo regular

x

x

4

x

x

4

5.1

Apurar as denúncias descritas neste relatório relativas à
MNPCT
prática de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis

5.2

MNPCT

Realizar permanentemente o acompanhamento dos casos de
tortura e maus tratos em unidades prisionais estaduais, tendo Casos denunciados sendo
apurados
em vista o disposto no Protocolo de Istambul e no Protocolo
Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura;

5.3

DEPEN

Reestruturação Administrativa da Secretaria de Justiça e
Cidadania

Reestruturação
administrativa realizada

x

x

4

5.4

DEPEN

Reestruturação da área de inteligência da SEJUC focando-se
na inteligência penitenciária e redirecionamento das outras
atividades para as forças policiais

Reestruturação realizada

x

x

4

5.5

Reformular o Regimento Interno das unidades prisionais
MNPCT
roraimenses, contemplando as especiﬁcidades de grupos
DEPEN
vulneráveis, como pessoas LGBT, mulheres, indígenas etc.;

Regimento interno
elaborado

x

3

A vara de execução penal aponta a instauração de procedimentos por meio de
portarias para apurar morte de preso e veriﬁcação da alimentação. No entanto, não
foram identiﬁcadas ações efetivas para apuração dos casos de tortura apresentados no
relatório. Inclusive, representante do MPE aﬁrmou que sempre vai à unidade e que
não veriﬁca casos de tortura. O Mecanismo Nacional questionou se havia algum
procedimento aberto nesse sentido e foi respondido que não.
Durante a visita em Monte Cristo, foram realizados relatos consistentes de casos de
tortura, inclusive, alguns presos apresentavam marcas antigas em seus corpos. Porém,
não foi observada nenhum tipo de ação consistente por parte dos atores do sistema
de justiça para trabalhar tais casos. Enseja grande preocupação ao Mecanismo
Nacional o fato de representantes do sistema de justiça aﬁrmarem que sempre
realizam ﬁscalização na unidade e que não percebem os indícios de tortura.
Os serviços penais do estado ainda estão sob a responsabilidade de um departamento
dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania. No entanto, tendo em vista a
complexidade de sua competência, seria importante que fosse garantida uma
estrutura mais robusta para trabalhar as questões de forma mais ampla e
interdisciplinar no estado e não foram veriﬁcadas mudanças nesse sentido.
A área de inteligência da SEJUC não trabalha numa perspectiva preventiva para se
evitar fugas e conﬂitos no sistema prisional, suas ações são principalmente reativas.
Não foram observadas mudanças que apontassem para uma outra estruturação de
trabalho.
De acordo com informaçõs da SEJUC, está sendo elaborado um protocolo de
atendimento da população LGBT e indígena, porém, a recomendação seria para que
fosse reformulado todo o regimento interno das unidades prisionais para que se
conseguisse abarcar as especiﬁcidades de mulheres, pessoas LGBT, indígenas. É
importante que a SEJUC tenha pensando em realizar ações nesse sentido, no entanto,
seria importante garantir um atendimento que respeitasse de fato tais
especiﬁcidades e que fosse estendido às mulheres.

6. Intersetorialidade
6.1
6.2

DEPEN

Integração da Secretaria de Assistência Social e Trabalho com
as políticas de reintegração social da SEJUC

DEPEN

Elaboração e entrega do Plano Estadual de Ensino até 30 de
setembro de 2015

Pessoas presas e
familiares sendo
atendidos de fato

x

4

Não foram veriﬁcadas medidas neste sentido.

Plano Estadual entregue

x

4

Não foram veriﬁcadas medidas neste sentido.

7. Saúde, Educação Trabalho e Individualização
C

M

4

Na visita realizada pelo Mecanismo Nacional em março de 2017, foi obersarvado que
não é garantido aos presos de Monte Cristo o acesso à educação. Desde então, as
atividades escolares estão paralizadas na unidade.

4

O TJ aﬁrma realizar perícias com os presos em sofrimento psíquico. No entanto, a
recomendação é para que os presos com sofrimento psíquico fossem encaminhados
para RAPS do território, fora da unidade prisional. Ainda, é importante destacar que
no dia da visita do Mecanismo Nacional em Monte Cristo, foi observada a presença de
presos em surto que não estavam recebendo o devido atendimento.

x

2

Em março de 2017, durante a visita do Mecanismo Nacional, não havia equipe de
saúde atuando na unidade e foi observado um quadro generalizado de falta de acesso
à saúde. Segundo informações da SEJUC, a UBS em Monte Cristo foi reformada e uma
equipe de saúde estaria realizando atendimentos na unidade, todos os dias úteis na
parte da manhã. No entanto, esta equipe não realiza busca ativa e procedimentos de
triagem. Ademais, foi percebido, novamente, o quadro de falta de acesso à saude
generalizado na unidade.

Serviço social
funcionando no
estabelecimento prisional

x

4

Não foi veriﬁcado um serviço social em funcionamento em Monte Cristo.

Elaboração do Plano de Ação para Adesão da Política Nacional
Plano de Ação elaborado
de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
e equipe cadastrada
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP);

x

1

O estado de Roraima realizou a adesão à PNAISP por meio da Portaria n. 867 em 2016.

x

4

Não foi veriﬁcada a entrega regular de insumos básicos às pessoas presas em Monte
Cristo. De acordo com relatos, há mais de dois anos não é garantida a entrega de kit
higiene para as pessoas privadas de liberdade em Monte Cristo.

x

4

Não foi possível veriﬁcar se a água disponibilizada aos presos é potável. Em uma das
alas visitadas, o bebedouro que estaria dentro de uma cela teria sido adquirido com
recurso dos próprios presos. Tendo em vista que é um único bebedouro para uma ala
inteira, percebe-se que os presos não tem acesso à água potével dentro das celas.

CFTV instalado e em
funcionamento

x

4

Não foi veriﬁcada a instalação de CFTV na unidade, inclusive, a SEJUC informou que a
compra e instalação desse equipamento seria realizada com a verba do FUNPEN, no
entanto, os recursos do FUNPEN ainda permanecem bloqueados em sede judicial.

Estabelecer contratos de manutenção (predial, equipamentos
de inspeção, veículo, computadores e outros)

Contratos ﬁrmados e
funcionando

x

4

Não foram veriﬁcados contratos de manutenção ﬁrmados pela SEJUC regularmente.

Conclusão da obra de Rorainópolis

Unidade em
funcionamento em
condições adequadas

x

4

A obra de Rorainópolis ainda não foi concluida. De acordo com informações da SEJUC,
a previsão de inauguração seria de aproximadamente 3 meses.

Condições de
infraestrutura adequadas

x

3

Reformas pontuais estão sendo realizadas em Monte Cristo, porém, não foram
observadas melhorias de fato na infraestrutura, sobretudo no que tange à parte
hidráulica, elétrica e sanitária. Inclusive, percebeu-se que vários dos problemas
encontrados na visita de 2017 ainda persistem. A SEJUC informou que pretende
realizar reformas estruturais na unidade com o recurso do FUNPEN.

7.1

MNPCT Garantir a ida dos presos às atividades escolares

7.2

MNPCT

Encaminhar adequadamente e imediatamente as pessoas
privadas de liberdade em sofrimento psíquico à Rede de
Atenção Psicossocial, garantindo um tratamento de caráter
territorial comunitário, em respeito à dignidade humana;

Pessoas sendo atendidas
na Rede

7.3

DEPEN

Adequação do atendimento dos proﬁssionais de saúde da
Penitenciárias Monte Cristo, inserindo atividades de busca
ativa e triagem nas vivências.

Serviço de Saúde
adequado à instituição
prisional

7.4

DPE

7.5

DEPEN

8.1

Garantir o fornecimento regular de insumos básicos às
MNPCT pessoas presas, como kit higiene pessoal, materiais de
limpeza, roupas de cama, colchões etc.;

8.2

MNPCT

Água de qualidade
Regularizar o fornecimento de água aos homens, devendo ser
fornecidade em qualidade
disponibilizada água potável de forma permanente;
e quantidade suﬁciente

8.3

DEPEN

Instalação de CFTV nos estabelecimentos prisionais

8.4

DEPEN

Y

CM

MY

Presos estudando, ao
menos o percentual
nacional, 12%

CY

X

x

x

CMY

K

Implantação de serviços de assistência social

8. Infraestrutura e Insumos

8.5

DEPEN

8.6

DPU

Melhoria da condição de infraestrutura hidraulica, elétrica,
sanitária.

Insumos básicos
fornecidos regularmente
para todas as pessoas

x

2

equipe de saúde estaria realizando atendimentos na unidade, todos os dias úteis na
parte da manhã. No entanto, esta equipe não realiza busca ativa e procedimentos de
triagem. Ademais, foi percebido, novamente, o quadro de falta de acesso à saude
generalizado na unidade.

Serviço social
funcionando no
estabelecimento prisional

x

4

Não foi veriﬁcado um serviço social em funcionamento em Monte Cristo.

Elaboração do Plano de Ação para Adesão da Política Nacional
Plano de Ação elaborado
de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
e equipe cadastrada
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP);

x

1

O estado de Roraima realizou a adesão à PNAISP por meio da Portaria n. 867 em 2016.

x

4

Não foi veriﬁcada a entrega regular de insumos básicos às pessoas presas em Monte
Cristo. De acordo com relatos, há mais de dois anos não é garantida a entrega de kit
higiene para as pessoas privadas de liberdade em Monte Cristo.

x

4

Não foi possível veriﬁcar se a água disponibilizada aos presos é potável. Em uma das
alas visitadas, o bebedouro que estaria dentro de uma cela teria sido adquirido com
recurso dos próprios presos. Tendo em vista que é um único bebedouro para uma ala
inteira, percebe-se que os presos não tem acesso à água potével dentro das celas.

CFTV instalado e em
funcionamento

x

4

Não foi veriﬁcada a instalação de CFTV na unidade, inclusive, a SEJUC informou que a
compra e instalação desse equipamento seria realizada com a verba do FUNPEN, no
entanto, os recursos do FUNPEN ainda permanecem bloqueados em sede judicial.

Estabelecer contratos de manutenção (predial, equipamentos
de inspeção, veículo, computadores e outros)

Contratos ﬁrmados e
funcionando

x

4

Não foram veriﬁcados contratos de manutenção ﬁrmados pela SEJUC regularmente.

Conclusão da obra de Rorainópolis

Unidade em
funcionamento em
condições adequadas

x

4

A obra de Rorainópolis ainda não foi concluida. De acordo com informações da SEJUC,
a previsão de inauguração seria de aproximadamente 3 meses.

Condições de
infraestrutura adequadas

x

3

Alimentação fornecida em
Alimentação suﬁciente (4 refeições), nutricionalmente
DEPEN e
adequada, em condições próprias de consumo e em horários quantidade, qualidade e
DPU
adequados.
horários adequados

x

4

Penitenciárias Monte Cristo, inserindo atividades de busca
ativa e triagem nas vivências.

adequado à instituição
prisional

7.3

DEPEN

7.4

DPE

7.5

DEPEN

8.1

Garantir o fornecimento regular de insumos básicos às
MNPCT pessoas presas, como kit higiene pessoal, materiais de
limpeza, roupas de cama, colchões etc.;

8.2

MNPCT

Água de qualidade
Regularizar o fornecimento de água aos homens, devendo ser
fornecidade em qualidade
disponibilizada água potável de forma permanente;
e quantidade suﬁciente

8.3

DEPEN

Instalação de CFTV nos estabelecimentos prisionais

8.4

DEPEN

Implantação de serviços de assistência social

8. Infraestrutura e Insumos

8.5

DEPEN

8.6

DPU

8.7

Melhoria da condição de infraestrutura hidraulica, elétrica,
sanitária.

Insumos básicos
fornecidos regularmente
para todas as pessoas

Reformas pontuais estão sendo realizadas em Monte Cristo, porém, não foram
observadas melhorias de fato na infraestrutura, sobretudo no que tange à parte
hidráulica, elétrica e sanitária. Inclusive, percebeu-se que vários dos problemas
encontrados na visita de 2017 ainda persistem. A SEJUC informou que pretende
realizar reformas estruturais na unidade com o recurso do FUNPEN.
São fornecidas 3 refeições para as pessoas presas. De acordo com relatos dos presos,
familiares e agentes penitenciários, a comida muitas vezes encontra-se estragada.
Ademais, não há variedades nos alimentos formecidos e, algumas vezes não são
fornecidas refeições individuais para todos os presos. Há informações de que em
algunas dias, chegaria a faltar de 30 a 40 refeições individuais.

9. Contato com o Mundo Exterior
9.1

MNPCT

Propor projeto de lei estadual, estipulando o ﬁm das revistas
vexatórias em visitantes em todas as unidades de privação de
liberdade do estado, particularmente as revistas corporais
invasivas, proibindo o desnudamento e agachamento;

Lei proposta e aprovada

x

9.2

MNPCT

Regularizar de forma permanente o contato dos presos com
seus familiares, sendo proibida a suspensão das visitas;

Visitação acontecendo
regularmente e em
condições adequadas

x

4

9.3

Proibir a realização de revistas vexatórias de familiares de
Revistas sem
MNPCT presas(os), especialmente, no que tange à rotina de visitação
procedimentos vexatórios
da Cadeia Pública Feminina

x

2

9.4

DEPEN

Implantação e fortalecimento dos conselhos da comunidade,
em especial nas comarcas onde há estabelecimentos
prisionais

x

Conselhos da
Comunidade instalados e
em funcionamento

4

x

4

Não foram observadas medidas neste sentido.
As visitas em Monte Cristo estão sendo realizadas de 15 em 15 dias e, segundo relatos,
ainda há suspensão de visitas. Não são garantidas visitas enre as pessoas presas.
Ademais, o tempo de visitação muitas vezes não é respeitado.
A revista vexatória não foi apontada pelos presos e tampouco por seus familiares
como uma questão. No entanto, durante os diálogos com os presos e também com
seus familiares, foi indicado ao Mecanismo Nacional que o tratamento dispensado às
visitas pelos agentes é muitas vezes desrespeitoso e violador.
Não foram observadas medidas neste sentido

10. Procedimentos Internos e Uso da Força
Criar protocolos de uso da força em unidades de privação de
liberdade, bem como criar protocolos de entrada de forças
10.1 MNPCT especiais de segurança em tais estabelecimentos, tendo em
vista o disposto no Código de Conduta para os Funcionários
Responsáveis pela Aplicação da Lei

Protocolos instituídos e
adequados, devidamente
disseminado e em
funcionamento

X

X

X

X

4

Não foi criado e nem foram identiﬁcadas ações para a elaboração de um protocolo de
uso da força, inclusive, durante a visita à Monte Cristo foram encontados presos com
marcas em seus corpos de uso de armamentos. Nesse sentido, pode-se dizer que
ainda há um uso desproporcional da força, podendo conﬁgurar-se como tortura. A
SEJUC informou que estariam utilizando o protocolo de uso da força da Polícia Militar,
que não deveria ser empregado no sistema prisional.

Assegurar, nos procedimentos disciplinares relacionados às
10.2 MNPCT possíveis infrações cometidas pelas presas o devido processo
legal, com amplo direito de defesa;

Fluxo de procedimentos
displinares acontecendo
de forma adequada

X

X

X

X

4

Não foram veriﬁcados procedimentos disciplinares na unidade. Inclusive, este ponto
foi destacado no relatório da Defensoria sem Fronteiras que apontou ter encontrado o
registro de muitas faltas disciplinares de natureza grave embasadas apenas na
audiência de justiﬁcação, sem o devido procedimento administrativo disciplinar.

Sistema de controle de
armamento e munição
funcionando

X

X

X

X

4

Não foi observado o estabelecimento de qualquer tipo de sistema de controle,
inclusive, veriﬁcou-se nos corpos dos presos a utilização de armamentos, assim como
no chão da unidade havia vestígios dessa utilização e não foram veriﬁcados registros
nesse sentido.

10.3

DEPEN

Estabelecer sistema de controle de armamento e munição e
registro de ocorrências para todos os Estabelecimentos
Penais

11. Perícia
Garantir a autonomia administrativa, política e ﬁnanceira do
11.1 MNPCT
Instituto Médico Legal;

IML autonomo e
independente

X

4

Não foram veriﬁcadas ações que visassem a garantia da autonomia administrativa,
política e ﬁnanceira do IML. Esse instituto continua subordinado à Polícia Civil do
Estado.

X

3

O IML de Boa Vista está passando por reformas, apesar de ações do Ministério Público
estadual terem indicado que o prédio atual, mesmo que reformado, não conseguiria
atender à demanda do estado. Nesse sentido, entende-se que as reformas realizadas
cuidam-se de medidas paliativas que ainda não enfrentam o problema.

Não foram observadas medidas neste sentido. Os diretores são oriundos da carreira
de agentes penitenciários, no entanto, não há capacitações especíﬁcas para aqueles
que ocuparão o cargo de direção e tampouco se veriﬁcou a existência de requisitos
objetivos para a escolha dos novos diretores.

11.2 MNPCT

Construir um novo IML em Boa Vista e outro no interior do
estado, levando em consideração as diretrizes previstas no
Protocolo de Istambul e no Protocolo Brasileiro de Perícia
Forense no Crime de Tortura

Dois IML´s construídos
(capital e interior)

12.1

DEPEN

Adoção de processo seletivo com requisitos mínimos para
cargos de diretores de estabelecimentos penais, incluindo
etapa de formação

Diretores com
características adequadas
para o cargo

x

4

12.2

DEPEN

Criar regras de remoção interna de servidores entre os
estabelecimentos penais

Regras de remoção
estabelecidas

x

4

Não foram observadas medidas neste sentido.

2

Foi aprovado o plano de carreira para os agentes peniteniciários, no entanto, não há
medidas adotadas para os cargos destinados à equipe técnica e tampouco previsão de
concurso para esses cargos. Como exemplo, segundo informações do CRP, há apenas 3
psicologos atuando no sistema prisional do estado e somente um deles seria
concursado.

4

Não foram observadas medidas neste sentido, inclusive, os repasses realizados pelo
FUNPEN vão na contramão das recomendações emitidas pelo Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura.

12. Pessoal

12.3

DPE

Carreira com requisitos, formação inicial e formação
continuada adequada aos serviços penais

Equipe multidisciplinares
atuando de forma
adequada

x

x

13. FUNPEN
Levar em consideração o Art. 9 Parágrafo 3° da Lei
12.847/2013, que institui que a seleção de projetos que
13.1 MNPCT utilizem recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional e
do Fundo Nacional de Segurança Pública deverá levar em
conta as recomendações formuladas pelo MNPCT

13.2

MPF

Necessidade de detalhar planos para uso do recurso

13.3

MPF

Necessidade de movimentar adequadamente o dinheiro

Fiscalizar a liberação de verba do Ministério da Justiça e
Segurança Pública ao Poder Executivo de Roraima para a
13.4 MNPCT
consecução do “Plano para Aplicação do FUNPEN na
Modalidade Fundo a Fundo”

Plano de uso do recurso
contemplando
recomendações do
MNPCT

X

DEPEN

Planos detalhados
apresentados

x

4

Os recursos federais recebidos do FUNPEN estão bloqueados por decisão da Justiça
Federal em Roraima, nos autos de duas Ações Civis Públicas, em razão de falta de
transparência na aplicação dos recursos. Em diálogo com representantes do MPE e
MPF, foi informado ao Mecanismo Nacional que os recursos continuam bloqueados,
uma vez que o governo do estado não apresentou os documentos acordados em
erunião com DEPEN. Já o representante da SEJUC aﬁrma que todas as demandas
teriam sido cumpridas. Por ﬁm, o que prevalece é o fato de que os recursos continuam
bloqueados em razão do não cumprimento do compromisso assumido por parte do
governo do estado.

Conta especíﬁca sendo
usada e com uso
adequado do dinheiro

x

4

Tendo em vista que os recursos estão bloqueados, esta recomendação ainda não foi
cumprida.

1

O MPF está acompanhando a utilização dos recursos do FUNPEN, inclusive, por meio
de uma ação civil pública. Conforme já tratado pelo Mecanismo Nacional em relatório
temático sobre a aplicação de recursos do FUNPEN, enseja grande preocupação ao
órgão, o fato dos recursos estarem sendo utilizados principalmente para a construção
de presídios, em detrimento das alternativas penais, bem como para a compra de
armamentos e munições.

Fiscalização realizada

MPF

14. Especíﬁcos

12.1

DEPEN

Adoção de processo seletivo com requisitos mínimos para
cargos de diretores de estabelecimentos penais, incluindo
etapa de formação

12.2

DEPEN

Criar regras de remoção interna de servidores entre os
estabelecimentos penais

12.3

DPE

Carreira com requisitos, formação inicial e formação
continuada adequada aos serviços penais

Não foram observadas medidas neste sentido. Os diretores são oriundos da carreira
de agentes penitenciários, no entanto, não há capacitações especíﬁcas para aqueles
que ocuparão o cargo de direção e tampouco se veriﬁcou a existência de requisitos
objetivos para a escolha dos novos diretores.

Diretores com
características adequadas
para o cargo

x

4

Regras de remoção
estabelecidas

x

4

Não foram observadas medidas neste sentido.

2

Foi aprovado o plano de carreira para os agentes peniteniciários, no entanto, não há
medidas adotadas para os cargos destinados à equipe técnica e tampouco previsão de
concurso para esses cargos. Como exemplo, segundo informações do CRP, há apenas 3
psicologos atuando no sistema prisional do estado e somente um deles seria
concursado.

4

Não foram observadas medidas neste sentido, inclusive, os repasses realizados pelo
FUNPEN vão na contramão das recomendações emitidas pelo Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura.

Equipe multidisciplinares
atuando de forma
adequada

x

x

13. FUNPEN
Levar em consideração o Art. 9 Parágrafo 3° da Lei
12.847/2013, que institui que a seleção de projetos que
13.1 MNPCT utilizem recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional e
do Fundo Nacional de Segurança Pública deverá levar em
conta as recomendações formuladas pelo MNPCT

13.2

MPF

Necessidade de detalhar planos para uso do recurso

13.3

MPF

Necessidade de movimentar adequadamente o dinheiro

Fiscalizar a liberação de verba do Ministério da Justiça e
Segurança Pública ao Poder Executivo de Roraima para a
13.4 MNPCT
consecução do “Plano para Aplicação do FUNPEN na
Modalidade Fundo a Fundo”

Plano de uso do recurso
contemplando
recomendações do
MNPCT

X

DEPEN

Planos detalhados
apresentados

x

4

Os recursos federais recebidos do FUNPEN estão bloqueados por decisão da Justiça
Federal em Roraima, nos autos de duas Ações Civis Públicas, em razão de falta de
transparência na aplicação dos recursos. Em diálogo com representantes do MPE e
MPF, foi informado ao Mecanismo Nacional que os recursos continuam bloqueados,
uma vez que o governo do estado não apresentou os documentos acordados em
erunião com DEPEN. Já o representante da SEJUC aﬁrma que todas as demandas
teriam sido cumpridas. Por ﬁm, o que prevalece é o fato de que os recursos continuam
bloqueados em razão do não cumprimento do compromisso assumido por parte do
governo do estado.

Conta especíﬁca sendo
usada e com uso
adequado do dinheiro

x

4

Tendo em vista que os recursos estão bloqueados, esta recomendação ainda não foi
cumprida.

1

O MPF está acompanhando a utilização dos recursos do FUNPEN, inclusive, por meio
de uma ação civil pública. Conforme já tratado pelo Mecanismo Nacional em relatório
temático sobre a aplicação de recursos do FUNPEN, enseja grande preocupação ao
órgão, o fato dos recursos estarem sendo utilizados principalmente para a construção
de presídios, em detrimento das alternativas penais, bem como para a compra de
armamentos e munições.

2

O MNPCT solicitou que fosse realizado um plano de ação de retirada da PM das funções de
custódia de forma a garantir a volta da atuação dos agentes penitenciários. Deveria ser
realizado concurso público para agentes prisionais. Ademais, os agentes deveriam receber
formações de acordo com diretrizes nacionais e internacionais de direitos humanos. A partir de
reuniões com os órgãos envolvidos e da observação realizada durante a visita em Monte Cristo,
constatou-se que a PM está se retirando gradativamente de suas funções dentro da unidade.
Porém, cumpre-se salientar, que não foi observada a construção de um plano de retirada, que
pensasse estratégias de atuação a médio e longo prazo e que contasse com a participação
efetiva dos órgãos indicados e da sociedade civil.

Fiscalização realizada

MPF

14. Especíﬁcos
Realizar plano de retirada da Polícia Militar das funções de
custódia e guarda dos presos em Monte Cristo; 1. Obedecer
ao previsto na resolução do CNPCP n° 01/2009, que estipula a
proporção mínima de 5 agentes prisionais por preso; 2.
Realizar concurso público para agentes prisionais estaduais; 3.
14.1 MNPCT
Ministrar formações para todos os agentes prisionais, tendo
em vista as diretrizes internacionais e nacionais de Direitos
Humanos; 4. Congregar a sociedade civil na elaboração deste
plano de retirada da PM de Monte Cristo; 5. Participação do
TJ, DPE, MPE
Fornecer apoio técnico durante os procedimentos judiciais,
quando solicitado, notadamente em relação à tradução e à
produção de laudos antropológicos em casos de indígenas
apontados como autores de crimes e de atos infracionais.
Realizar visitas periódicas ao CSE, Cadeia Pública Feminina e
em Monte Cristo, onde há pessoas privadas de liberdade
14.3 MNPCT
indígenas, observando as condições de tratamento
dispensado a eles e tomando as providências necessárias
14.2 MNPCT

Manter diálogos permanentes com o sistema de justiça – TJ,
MPe DP, bem como com o MPF, DPU e FUNAI - a ﬁm de
14.4 MNPCT construir estratégias de aplicação das normativas nacionais e
internacionais referentes às sanções aos indígenas, de acordo
com sua cultura tradicional;

Plano elaborado e
concluído

x

X

X

X

Apoio técnico garantido

FUNAI

4

Não foram observadas ações nesse sentido, inclusive, ﬁcou evidente a total ausência
da FUNAI nesta questão.

Visitas realizadas

FUNAI

4

Não foram observadas ações nesse sentido e foi indicada a ausência da FUNAI em
relação a todas as etapas da privação de liberdade, desde a detenção até a prisão.

Normativas nacionais e
internacionais aplicadas

FUNAI
DPU
MPF

4

Não foram observadas ações nesse sentido, informações coletadas apontam a
completa ausência da FUNAI em relação aos indígenas privados de liberdade.
Consequentemente, observou-se na visita em Monte Cristo que os presos indígenas
que lá estavam não tiveram seus direitos assegurados garantidos. O MPF apontou que
foi aberto um procedimento para tratar desta recomendação do Mecenismo Nacional,
mas até o presente momento não foram observadas medidas efetivas neste sentido.

4

Em Roraima há uma decisão judicial paradigmática que reconheceu o direito de um
indígena cumprir a sanção em seu próprio povo, conforme apontado no relatório do
Mecanismo Nacional de 2017. No entanto, desde então não se observou muitos
avanços nesta questão. Ainda, há relatos de que o direito a ter um intérprete e a
realização de pericia antropológica também não estariam sendo garantidos.

Assegurar todas as garantias do devido processo legal às(os)
presas(os) indígenas, especialmente: 1. O direito a um
Intérprete, perícia
intérprete de seu idioma indígena em todas as etapas
antropológica e assistente
processuais; 2. O direito à realização de perícia antropológica,
14.5 MNPCT
técnico para população
a ﬁm de prover o magistrado de uma tradução cultural
indígena em
adequada, conforme art. 7.3, 10.2 e 12, da Convenção nº 169
funcionamento
da OIT; 3. A participação de representante da FUNAI nos
processos penais na função de assistente técnico.

X

X

X

x

x

x

