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MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE À TORTURA

Apresentação

No ano de 2013, o Brasil aprovou a Lei n° 12.847 que institui o Sistema Nacional

de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), cria o Comitê Nacional de Prevenção e

Combate a Tortura (CNPCT) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

(MNPCT). Já o Decreto n° 8.154, de dezembro de 2013, regulamenta o funcionamento do

SNPCT, a composição e o funcionamento do CNPCT, bem como dispõe sobre o

MNPCT.

O MNPCT tem como função precípua a prevenção e combate à tortura a partir,

dentre outras ações, de visitas regalares previstas em um plano anual, amparado pela

Legislação Federal 12.847/13 e pelo Decreto Presidencial 8.154/2013. Após cada visita,

o MNPCT tem a competência de elaborar um relatório circunstanciado e, no prazo

máximo de 30 dias, deve apresentá-lo ao CNPCT, à Procuradoria-Geral da República e

a outros atores competentes. Adicionalmente, o MNPCT tem a atribuição de fazer

recomendações e observações a autoridades públicas ou privadas, responsáveis pelas

pessoas em locais de privação de liberdade.

Esse documento tem como objetivo relatar a visita realizada aos centros de

atendimento do sistema socioeducativo do Estado do Ceará, bem como apresentar

recomendações às autoridades pertinentes sobre o funcionamento dessas unidades de

privação de liberdade.

1. Introdução

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura recebeu do Comitê

Nacional de Prevenção e Combate a Tortura (CNPCT) um pedido de prioridade

(Decreto Presidencial 8.154/13, art.l5) e atenção referente ao Sistema Socioeducativo

do Estado do Ceará.

Diante da demanda e do conteúdo das informações que chegaram até o MNPCT,

relatórios, pedidos de providencias há varias instituições nacionais e internacionais

além de denúncias de seções de tortura, maus tratos e de mortes no sisten
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socioeducativo, o Mecanismo definiu por realizar uma visita ao Estado abordando

exclusivamente o Sistema Socioeducativo.

A escolha das Unidades a serem visitadas passou por critérios seguindo situação

de fragilidade, informações recebidas, gênero e avaliação da equipe técnica.

Entre os dias 1° e 04 do mês de dezembro de 2015, a equipe do MNPCT,

composta pelas(os) peritas(os) Deise Benedito, José de Ribamar de Araújo e Silva, Luis

Gustavo Magnata Silva e Márcia da Anunciação Maia Pereira, visitou as unidades

Centro Educacional Patativa do Assaré, Complexo penitenciário de Aquiraz, Centro

Educacional Aldaci Barbosa, Centro Educacional Dom Bosco e Centro Educacional São

Miguel. Tendo retornado ao Centro Educacional Patativa do Assaré, no 04/12 para

verificar se as visitas dos familiares haviam sido retomadas conforme recomendou este

Mecanismo em diálogo com a direção da Unidade e com o Juiz da 5^ Vara da Infância e

juventude de Fortaleza.

2. Definição de Tortura e base de análise do MNPCT

Segundo a Convenção da ONU Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984), a tortura é definida 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; intimidar ou coagir; ou por qualquer razão baseada em

algum tipo de discriminação.

Já a Lei Federal 9.455/1997 tipifica como tortura 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;

para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; em razão de discriminação rac i"

ou religiosa. Ainda, define como tortura submeter alguém sob sua guarda, poder
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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.

Segundo o Dicionário Aurélio Prevenir é: Dispor de antemão, preparar;

precaver; avisar, informar, advertir; tratar de evitar, acautelar-se contra; livrar-se de;

evitar; impedir; predispor favorável ou desfavoravelmente o ânimo dispor-se;

precaver-se, precatar-se'"'̂ ^^. O trabalho do MNPCT é de prevenção à tortura, buscando

nas visitas aos locais de privação de liberdade identificar situações que possam gerar,

permitir ou mesmo haver omissão em relação à tortura. Nessa linha, na construção de

seus relatórios, as(os) peritas(os) relatam e, ainda, sugerem formas de impedir e de

precaver a tortura, bem como de coibir tal prática.

3. Centro Educacional Patativa do Assaré

No dia do 1° de dezembro, ao chegarmos á primeira unidade. Centro

Educacional Patativa do Assaré, fomos recebidos pela sra. Magna Rebouças Lima,

diretora que tinha vindo do Centro Passaré desativado após rebelião e incêndio e pelo

diretor Theodoberto Juarez Vieira, "Beto", então diretor geral da unidade Patativa do

Assaré. Situação incomum e confusa sobre os papeis que cada um exerce na Unidade.

Importante destacar que há funcionários de duas Unidades, assim como a maioria dos

adolescentes que estavam internados na Unidade de Passaré antes de chegarem a

Unidade de Patativa do Assaré.

Nesse momento inicial, foi feita uma breve apresentação da equipe, suas

prerrogativas e metodologia de trabalho e foi feita a solicitação de documentação

pertinente às pessoas privadas de liberdade e de rotinas da Unidade, tais como os

registros de rotina tanto dos adolescentes como dos funcionários, listagem dos

funcionários com função e escala de cada um, listagem completa dos adolescentes

internados na unidade, o PIA^ (Projeto Individual de Atendimento) de um número

http://www.dicionariodoaurelio.com/prevenir. Acessado em 12/11/2015.
^Conforme preconizado nos arts. 52 a 56 da Lei nfi 12.594/ 2012 - SINASE e na Resolução CONANDA 119/2006, <
Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento pedagógico para garantir a equidade no process
socioeducativo e é uma ferramenta fundamental no acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescent
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determinado de adolescentes, Regimento Interno da Unidade e Plano Político

Pedagógico. De pronto as direções manifestaram a impossibilidade de coletar

informações documentais sobre os adolescentes uma vez que a maioria deles vinha da

Unidade Passaré e esta fora completamente incendiada na última rebelião. Segundo a

Diretora: "Tendo inclusive os computadores sido queimados". A diretora informou que

estão realizando entrevistas com os adolescentes para reconstruir as documentações.

Informou também que estão longe de concluir essa reconstrução de documentos básicos

e essenciais para o cumprimento de uma medida socioeducativa.

Em seguida nos encaminhamos diretamente para conhecer as áreas internas da

unidade, assim como, conversar com os adolescentes e funcionários, de forma reservada

e sem interferências. Realizamos registros fotográficos da unidade, coletamos alguns

poucos documentos internos, de alguns setores, bem como conversamos com os

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e com os funcionários sem

qualquer intervenção da administração da unidade. Ao final da visita, retornamos para

uma conversa com a direção da unidade.

A arquitetura do prédio favorece um distanciamento acentuado entre os

adolescentes, os instrutores e a administração, uma vez que a administração e os demais

serviços (enfermaria, psicologia, assistência social e jurídico) ficam em um prédio de

acesso completamente separado dos alojamentos. Entre eles há portões, grades e um

amplo espaço.

ena conquista de metas ecompromissos pactuados com esse adolescente esua família durante ocumprimento qa\
medida socioeducativa. OPIA será elaborado no prazo de até 45 dias da data de ingresso do adolescente np y\
unidade.
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São 06 alojamentos ou como eles denominam Casas, que compreendem 05

dormitórios em cada e cada dormitório projetado para 02 pessoas.

Os alojamentos ou casas possuem uma ampla área fechada por uma grade. No

canto contrário a esta grade que separa o corredor de acesso e a Casa estão os

dormitórios.

Os dormitórios são pequenos, possuindo duas camas de concreto e no final um

banheiro composto por um buraco na parede por onde sai a água, seja para tomar banho

seja para beber. Neste mesmo banheiro existe um pequeno buraco no chão onde os

adolescentes devem fazer suas necessidades fisiológicas.

!Í!í:'í;iS

Das 06 casas apenas 03 e mais a área de Isolamento Cautelar se encontram em

funcionamento. Foi-nos informado que uma nova reforma estar prevista para iniciar,

devido a rebelião^, porém não há um planejamento de retirada dos adolescentes do

prédio, concluindo-se que a reforma vai ser realizada com os adolescentes dentro da

Unidade.

Ao adentrarmos nas áreas internas pudemos visualizar que prevalecia a lógica

sustentada exclusivamente na segurança, afastando qualquer sentido pedagógico e

Segundo a direção e os Instrutores Socioeducativos existe um alojamento que era utilizado como
isolamento e agora é utilizado como Isolamento Cautelar para os adolescentes homossexuais e
ameaçados de morte. Por conta da recente rebelião estava sendo utilizada para abrigar os adolescentes
dos alojamentos destruídos. Na prática essa área de isolamento cautelar é mais uma casa com a mesma
estrutura das demais.
3 ^

No sábado anterior a visita do MNPCT houve uma rebelião na Unidade de Patativa do Assare, onjtíe
aproximadamente 20 adolescentes fugiram e dois foram transferidos. Nesta Rebelião 3 alojamentos
encontravam interditados por estarem bastante destruídos.
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apresentando a inexistência de cumprimento de medida socioeducativa. Uma vez que os

adolescentespermanecem 24 horas por dia trancados em seus dormitórios, superlotados.

Nos dormitórios projetados para duas pessoas se encontravam em média dez

adolescentes. O MNPCT constatou que não havia colchões, kit de higiênicos, calçados e

que apenas uma peça de roupa (calção) era fornecida pela Unidade aos adolescentes. A

Unidade fornece cinco refeições diárias, porém de maneira precária em horários

irregulares e em condições de armazenamento inadequadas. O MNPCT constatou

também que não por parte dos adolescentes o acesso à água potável.

Os principais argumentos utilizados pelos Instrutores Socioeducativos'̂ para

manter os adolescentes nessas condições degradantes eram: da periculosidade dos

adolescentes; das freqüentes rebeliões; da falta de preparo e falta de condições de

trabalho.

Embora a Unidade seja ampla e conte com áreas coletivas, anfiteatro aberto,

pequenas salas de aulas, quadra poliesportiva e refeitório, restou visível que esses

espaços não são utilizados.

3.1 Rotinas

3.1.1 dos Adolescentes

Contrariando o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no dia

da visita do MNPCT a lotação da unidade era de 176 adolescentes^, num espaço

previsto pra 60, ou seja, aproximadamente 200% acima de sua capacidade.

Além da capacidade, outro agravante é a falta de critérios de distribuição dos

adolescentes nos dormitórios. Ficou visível que o descumprimento das legislações que

tratam da necessidade de divisão entre adolescentes por sua idade, compleição física e

ato infracional cometido. Essa divisão é importante pois busca assegurar um ambiente

* No Estado do Ceará, os Agentes Socioeducativos são denominados Instrutores Socioeducativos.
Diferente de alguns Estados, no Ceará, a categoria não é reconhecida como profissão e os mesmos não
possuem garantias legais especificas que possam resguardar condições mínimas para a realização de
suas funções. Sobre essa fragilidade Institucional abordaremos, em tópicos específicos mais adiantes.! !.
^Conforme listagem entregue pela direção. W ^
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de convivência mais equilibrado, prevenindo situações de ameaças e possíveis atos de

violência entre os adolescentes.

Como já informado anteriormente os adolescentes internados na Unidade de

Patativa do Assaré estão confinados em seus dormitórios.

Não existe - por parte da direção da Unidade, dos instrutores e nem da gestão

estadual - qualquer proposta de atividade ou plano de ação que possibilite a retirada dos

adolescentes dos dormitórios. Mesmo antes da recente rebelião, as aulas na Unidade não

aconteciam com a freqüência necessária.

O ato de trancafiar 10 adolescentes^, 24 horas por dia, em um local onde

deveriam estar apenas 2 é uma prática desumana, cruel, degradante e pode ser

considerado tortura, seja física ou psicológica.

Os adolescentes se queixaram muito de práticas de violência física e psicológica

por parte dos Instrutores e da Policia Militar quando esta ingressa na unidade. Nesse

aspecto as falas dos adolescentes puderam ser percebidas pelas marcas nos corpos dos

mesmos. Muitos adolescentes apresentavam marcas de violência, que poderiam ter sido

perpetradas pelos instrutores ou pelos Policiais Militares.

Em situações em que haja suspeita de violência contra adolescente, o mesmo

deve ser encaminhado para atendimento médico e para exame em Instituto Médico

Legal. Para além deste tipo de cuidado, toda ocorrência deve estar registrada em

prontuário ou documento adequado. A Unidade de Patativa do Assaré, flagrante e

reiteradamente, viola os direitos dos adolescentes sob sua guarda, pois não existe

qualquer documentação de encaminhamento desses adolescentes, nem mesmo para a

enfermaria da Unidade. Dificultando sobremaneira a identificação das possíveis práticas

de torturas e de seus autores.

Não existe nenhum meio seguro em que os adolescentes possam reportar as

violências e maus tratos aos quais podem estar sendo submetidos. Para este Mecanismo

Nacional de Prevenção e Combate a Tortura, as situações trazidas pelos adolescentes

possuem verossimilhança com atos de prática de tortura ese não foram perpetrada:

®Em media osdormitórios possuíam entre 08e 12adolescentes. Apenas em um alojamento vimos
dormitórios com o mínimo de 3 adolescentes.
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pelos agentes investidos do poder de Estado para proteger os adolescentes o Estado foi

no mínimo omisso a essas práticas, o que segundo reza A Lei 9455/97. no § 2° do seu

art. 12,. se constitui em prática de tortura omissiva.

Os adolescentes estavam bastante assustados e intranquilos com a situação,

reforçando o ambiente de completa insegurança na unidade.

Todo esse quadro se agrava com a falta de visitas dos familiares aos

adolescentes. O contato familiar é uma obrigação do Estado e um direito da família e do

adolescente.

A família do adolescente precisa fazer parte da medida socioeducativa de

internação, mas para além disso, nesse cenário de violência que se encontra a unidade o

encontro familiar é também uma forma de averiguar a integridade física dos

adolescentes.

Importante destacar que grande parte dos adolescentes vem do interior do

estado, aonde não existe equipamento público pra cumprir a medida, eles ficam

apartados das suas famílias, o que concorre negativamente para o processo de

reintegração na família ou na sociedade.

Foi-nos informado que a Equipe técnica não tem um trabalho social, de caráter

permanente, com os familiares dos jovens, nem se integra com equipamentos públicos

externos à instituição visando a integração do adolescente a sociedade. Por exemplo,

conforme o perfil, o setor de serviço social da unidade encaminha certas famílias a

programas de transferência de renda governamentais.

Além das práticas de violência e a impossibilidade de visita familiar, outra

queixa constante é a de omissão as demandas dos adolescentes. Os agentes se

concentram nos corredores e não ficam em contato com os adolescentes que estão

trancados em seus dormitórios. Toda comunicação feita entre os adolescentes e os

instrutores é feita através de gritos. Água, medicamentos, alimentação, queixas de

outros adolescentes, qualquer demanda é feita através das grades, com muita

dificuldade.

Todo esse cenário aponta para a constatação da inexistência de u;

acompanhamento individualizado para os adolescentes.
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3.1.2 Saúde

Na Unidade existe uma enfermeira que segundo a funcionária que lá se

encontrava, atua em regime de plantão de segunda á sexta das 15 ás 19 horas^.

Ainda segundo a técnica de enfermagem que nos recebeu existe um dentista e

uma auxiliar, que atendiam três dias por semana, em média 06 pessoas por expediente,

mas não estava funcionando por falta de material de trabalho. Os casos mais complexos

eram enviados para tratamento no CEO (Centro odontológico), a depender da

disponibilização de escolta e de carro para o translado. Na sala do dentista funcionava a

enfermagem.

Registramos que nesse setor toda equipe é nova, e dos remanescentes foi

recorrente ouvir a frase "quando eu trabalhava aqui antes era assim...", revelando a um

só tempo a descontinuidade no serviço e a falta de memória nos registros do setor.

Sobre a falta de registro, mesmo tendo havido uma rebelião recentemente e

termos observado vários adolescentes com marcas de machucados, não havia na

enfermaria da Unidade um único registro de atendimento ou de encaminhamento para

atendimento externo.

Não obstante haja um setor médico específico quem ministra a medicação são os

instrutores. Esse serviço foi interrompido depois da rebelião e não voltou a funcionar.

3.1.3 Alimentação

Foi-nos informado que um dia após a rebelião os instrutores/socioeducadores

fizeram uma greve e se negaram a servir até água para os adolescentes e estes só foram

receber comida às 22 horas. Na Unidade existe uma cozinha, que mesmo sem a

supervisão de uma profissional credenciada, na área de nutrição, é produzida a

alimentação de todos (as) da Unidade. Os adolescentes reclamam de uma monotonia

alimentar, com pouca variação no cardápio, e ausência no que diz respeito às diet;

' Segundo documentação fornecida existe apenas 1 (uma) técnica de enfermagem para todaa unidade.'
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específicas de pessoas que estão convalescendo de processos infecciosos, diabéticos,

hipertensos e colostomizados.

A alimentação produzida na cozinha, - que fica a poucos metros dos alojamentos

dos adolescentes -, é transportada em um carrinho de ferro de forma bem precária e sem

nenhum processo de acondicionamento térmico. Os pratos são colocados uns sobre

outros, de maneira tal que às comidas estão sempre em contato com o prato de cima ou

de baixo. Além da precariedade da própria maneira como os pratos são levados até os

adolescentes, o próprio carrinho que os transporta estar enferrujado, o que sem dúvida

produz uma total falta de condições de higiene no que diz respeito à alimentação dos

adolescentes.

Outra informação que nos foi passada que pela ausência de colheres, muitas

vezes, os adolescentes improvisam o artefato quebrando os próprios pratos, conforme

veremos a seguir, revelando muita improvisação na garantia do mais elementar dos

direitos humanos, o direito humano de se alimentar, consagrado na Lei orgânica de

Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN-Lein° 11.346, de 15

de setembro de 2006), ratificada por adesão na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e

Nutricional - LOSAN-Ceará (Lei N 15.002 de 21/09/2011).

3.1.4 Funcionários
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A quase totalidade dos funcionários é terceirizada, apenas a direção é cargo em

comissão do Estado, todos os outros são contratados por ONG's diversas.

Importante explicar que no Estado do Ceará a estrutura administrativa

responsável pela Política de medidas socioeducativas de internação é bastante confusa,

frágil e de difícil fiscalização.

Existe uma Coordenadoria dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento

Social que realiza contratos com ONG's para que estas disponibilizem funcionários para

atuar nas Unidades do Sistema Socioeducativo do Ceará. A contratação através das

ONG's não se resume aos instrutores socioeducativos, mas também as equipes técnicas

das áreas de psicologia, assistência social, jurídico e de saúde. Deve-se destacar que as

ONG's aparentemente não possuem atividades com a temática da criança e adolescente,

o que possivelmente abre margem para contextualizar se não foram criadas com o único

objetivo de realizar convênios para tais fins, sem, contudo, conhecer e saber lidar com a

problemática de adolescentes em conflito com a lei.

As Unidades Socioeducativas para cumprimento de medidas de internação

possuem um papel difícil e muito importante de atender adolescentes em conflito com a

lei. Difícil, uma vez que todos os profissionais envolvidos com a Unidade passam a ser

responsável pela vida e integridade física e psicológica de um jovem em formação longe

de sua família. Importante, pois esta instituição é também responsável por construir e

reconstruir vínculos e caminhos de desenvolvimentos de alguém com relações

fragilizadas e um grau elevado de vulnerabilidade.

Para que essa responsabilidade possa ser bem exercida por essas unidades um

importante rol de legislações e documentos® internacionais foi construído e precisa ser

respeitado.

- Lei ns 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
- Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) - Lei n® 12.594, de 18 de janeiro de 2012 e
Resolução Conanda 119 de 2006.
- Regras Mínimas para a administração da justiça da criança e do adolescente, também conhecidas como Regrasftle
Beijing - adotadas pela Assembléia das Nações Unidas na Resolução 40/33, de 29 de novembro de 1985; 1\
-Princípios Orientadores das Nações Unidas para aprevenção da delinqüência juvenil, também conhecidos comolos^
Princípios Orientadores de RIad - adotadas pela Assembléia das Nações Unidas na Resolução 45/112 de 14 tía V
dezembro de 1990; \Í
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Uma Instituição pública que não possui mecanismo de monitoramento e

acompanhamento de seus funcionários, cria um sério risco de estar violando direitos, se

não por ação, mas principalmente por omissão.

Especificamente na Unidade de Patativa do Assaré, sete ONG's^ ofertam

funcionários para a mesma. Gerando entre outros problemas uma quebra de hierarquia

na cadeia de comando.

Várias foram as queixas dos funcionários sobre as condições de trabalho

precárias a que estão submetidos, desde número insuficiente de profissionais, carga

horária irregular^°, falta de materiais de trabalho, falta de treinamento e orientação, até

insegurança jurídica quando de demissões e transferências de Unidade sem motivação

aparente. Registramos o fato de que alguns instrutores demitidos até por denúncias

graves por uma ONG retorna contratado por outra delas.

De fato a situação de uma estrutura administrativa frágil como a apresentada

pelo Estado do Ceará para a Política de Internação, trás uma grande insegurança jurídica

a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Sejam os funcionários que não possuem

garantias legais fundamentais para o exercício de funções tão importantes como a de

cuidar de adolescentes em conflito com a lei. Sejam os adolescentes que estão sob a

guarda dessas pessoas. Assim como os familiares que são parte importante em todo esse

processo.

As regras de Mandela sobre condições mínimas ofertadas a pessoas privadas de

liberdade aponta para a necessidade de segurança jurídica, formação adequada,

capacitação periódica, condições de trabalho e estabilidade aos funcionários^ \

Durante a visita, a equipe do MNPCT dialogou com vários funcionários,

inclusive e principalmente com os instrutores. A insatisfação foi a tônica do diálogo.

Mas o que mais chamou a atenção foi a falta de preparo e ausência de acompanhamento

desses funcionários.

^Segundo listagem fornecida pela direção da Unidade, sãoasseguintes ONG's; Liga Esportiva, IDESC,
Parque São José, MG, ABEM, Mc. Hela, SOBEF

Vários Instrutores Socioeducativos relataram que o contratode trabalho é de 40 horas semanais, m^s
os mesmos trabalham em regime de plantão sem adicionais legais.
" Regras 74á 82,dasRegras de Mandela.
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Nitidamente fragilizados, a maioria destes profissionais, apresentaram não saber

o que estavam fazendo na Unidade. Não possuem formação, capacitação, nem

acompanhamento técnico profissional suficiente para exercerem a função de instrutores

socioeducativos com a seriedade que a função exige.

Esse cenário de instabilidade e insatisfação profissional em conjunto com a falta

de mecanismos de monitoramento da Secretaria de Trabalho do Estado do Ceará e a

completa falta de rotina e documentação do que ocorre na Unidade de Internação

Patativa do Assaré gera um ambiente propício a prática de tortura e a impossibilidade de

se identificar os perpetradores do crime de tortura.

Ainda referente aos profissionais tivemos contato com um psicólogo, que está

contratado desde 03 de novembro, de uma equipe de três, e uma estagiária. Registram

que havia um serviço anterior do qual não se tem nenhuma memória, segundo estes "os

prontuários foram todos queimados".

Segundo o psicólogo, a equipe desenvolve um trabalho com familiares nos dias

das visitas, a partir de dinâmicas que favoreçam o acolhimento. Registram que existem

casos recorrentes de depressão reativa em que os adolescentes veem vultos e ouvem

vozes, seja por crise de abstinência de drogas, perda do vínculo familiar ou outras

situações.

Relata ainda que antes da rebelião havia sempre de seis a dez adolescentes que

eram diagnosticados com distúrbios mentais, acompanhados pelo CAPS; alguns

apresentavam surtos com mutilações, eram atendidos por psicólogos e encaminhados

para o psiquiatra, ele voltava com receita e era atendido pelo setor de enfermagem.

Porém nada disso pôde ser confirmado pela ausência total de documentação referente

aos acompanhamentos dos adolescentes.

Ficou visível para esta equipe do Mecanismo a ausência de rotinas dos

funcionários, principalmente dos instrutores. Embora os instrutores estejam em número

insuficiente para o exercício de suas funções, os mesmos estão sempre em conjunto nos

corredores da Unidade, sem função, sem divisão de tarefas, sem objetivos.

Por várias vezes se percebeu que os adolescentes buscavam os instrutores e

mesmos ignoravam qualquer chamado.
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Foi-nos informado que o trabalho da Equipe Técnica é muito limitado e que o

acesso a instituições externas que poderiam favorecer a socialização dos adolescentes a

comunidade local não ocorre por falta da integração entre os equipamentos públicos

externos a Unidade. Em alguns casos, de acordo com o perfil apresentado pelas famílias

dos adolescentes, o setor de serviço social da Unidade consegue encaminhar estas

famílias para o programa de transferência de renda, para tal a Equipe em casos muito

eventuais se articula com equipamentos da rede de serviços da cidade, como, entre

outros, CRAS, CREAS, CAPS e Conselhos Tutelares.

3.1.5 Presença do Batalhão de Choque da Policia Militar no interior da

Unidade

Na sexta-feira dia 04 de dezembro, pela manhã, a equipe do Mecanismo realizou

uma nova visita a Unidade para verificar se os adolescentes já estavam tendo contato

com seus familiares e se já haviam recebido os colchões e outros requisitos mínimos de

sobrevivência.

No momento da visita verificamos que a Policia Militar, através do Batalhão de

Choque havia sido designado para atuar no interior da Unidade de Patativa do Assaré,

Segundo o coordenador de segurança "para garantir as visitas". Afirmação essa

corroborada pela Coordenadora de Proteção Social Especial, responsável pela política

de medidas socioeducativas do Estado do Ceará. Naquela oportunidade não havia

diretores na Unidade e nos foi explicado pela coordenação de disciplina de que os

Policiais Militares foram chamados para garantir a realização das visitas dos

adolescentes com seus familiares, uma vez que, segundo o coordenador de disciplina,

"os socioeducadores não tem formação na área de contenção e mediação de conflito".

Pudemos acompanhar o procedimento de retirada dos adolescentes dos

dormitórios para o local onde acontecem as visitas. Operação que revelava o uso

desproporcional da força, uma vez que por menor e mais franzino que fosse o

adolescente ele era retirado do dormitório e conduzido sob a escolta de pelo mei^s

quatro policiais, com armas de grosso calibre, acompanhado de escolta de agentes.
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Quando os adolescentes saiam do alojamento encontravam uma pilha de

chinelos e outra de camisas. Como os adolescentes só estavam trajando shorts ou

calções, antes de ir às visitas os adolescentes eram obrigados a pegar um chinelo e uma

camisa. No retorno da visita eram obrigados a devolverem á pilha os chinelos e a

camisa. A situação da visita começava a se regularizar dentro dessas questionáveis e

ilegais condições.

O fornecimento dos colchões e kifs higiênicos não obedeciam à velocidade

exigida para o caráter emergencial da necessidade. A maioria dos adolescentes não

havia recebido nenhum item de higiene, colchões ou roupas.

Importante destacar o não cumprimento da Portaria de n° XX do Juiz da 5® Vara

da Infância e Juventude de Fortaleza que trata da obrigatoriedade informar ao juízo,

com prazo máximo de 24 horas, a respeito de qualquer ação ou intervenção policial no

âmbito das unidades socioeducativas.

Importante ressaltar que a unidade de Patativa do Assaré não apresentou um

mínimo de rotina e de registro institucional de acompanhamento dos adolescentes que

estavam ali abrigados.

4. Complexo Penitenciário de Aquiraz;

Segundo as noticias á que este MNPCT teve acesso e posteriormente ratificai^

ão dc/V^pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará, após a destruição
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Centro de Internação São Francisco e de São Miguel, os adolescentes foram transferidos

para a quadra de uma escola e para o Complexo Penitenciário de Aquiraz, em uma

Unidade desativada que era destinada a prisão de policiais militares.

Os adolescentes que estavam na quadra foram transferidos para outras unidades

ou tiveram suas medidas de internação substituídas por outra mais branda.

Porém 150 adolescentes foram transferidos e continuam nesse complexo

prisional de Aquiraz. Segundo o Termo de Ajustamento de Conduta assinado pelo

Estado do Ceara, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Ceará, entre

outros compromissos, está o de desocupar o complexo em 90 (noventa) dias^^.

Importante ressaltar que após a ida dos adolescentes para esse complexo,

segundo denúncias^^ e investigação aberta, houve uma seção de tortura e espancamento

coletiva de 130 adolescentes, por parte de funcionários e de Policiais Militares. A partir

das denúncias dessas torturas, o antigo diretor foi afastado e 10 instrutores foram presos.

Ao chegarmos na unidade, no dia 02 de dezembro, fomos recebidos pelo diretor

Jamerson Rodrigues Simões, que foi contratado há pouco mais de 15 dias, para

coordenar a unidade improvisada no complexo prisional.

Como de praxe, o MNPCT explicou quais as funções do órgão, a forma de

trabalho e requisitou documentações para análise posterior. A direção informou que não

havia o PIA que vinha se esforçando para obter documentações dos adolescentes.

Informou também que estava acompanhando a situação jurídica dos adolescentes,

principalmente os que tinham audiência para que pudessem ser liberados.

No dia da visita a unidade abrigava 128 adolescentes. Divididos em três blocos.

Cada bloco possui um número diferente de adolescentes e um número diferente de

dormitórios. Não há divisão por idade, compleição física e ato infracional.

A unidade é bastante precária e nitidamente não é adequada para receber

adolescentes em conflito com lei.

" Apartir da Assinatura do instrumento, quese deu em 17de novembro de 2015.
" http://sistemaprisionai.com.br/2015/11/16/agentes-socioeducativos-sao-presos-suspeitos-^e^
tortura-em-fortaieza/; http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/agentes-
acusados-de-tortura-sao-presos-1.1435045; http://www.oestadoce.com.br/geral/dez-agentes-^
socioeducativos-sao-presos-por-tortura-em-fortaleza.
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Segundo o diretor e posteriormente ratificado nas falas dos adolescentes, desde

que assumiu não houve mais violência contra os adolescentes. A maioria dos

funcionários que participaram da seção de tortura em Aquiraz não atua mais na

Unidade.

A direção foi questionada sobre os encaminhamentos dados após a seção de

tortura que ocorreu na unidade. Se havia algum registro do ocorrido. O diretor mostrou

um caderno de ocorrências da unidade em que não consta nenhuma informação do dia

dos alegados fatos nem informações de encaminhamentos.

4.1 Rotinas

4.1.1 Adolescentes

Ao adentrarmos na carceragem, uma vez que aquele espaço é uma unidade

prisional, pudemos constatar um espaço mais organizado, não obstante, persistisse um

clima de tensão, onde se podem ouvir diversas denúncias do processo de rebelião.

Muitas são as narrativas de excessos cometidos nas unidades de origem,

sobretudo destacavam o nome de agentes que batiam neles.

Declaram que durante a rebelião foram mantidos um dia na quadra, aonde

tiveram que dormir no relento, proibidos até de fazer suas necessidades fisiológicas

banheiro, tinham que fazer suas fezes na "quentinha" descartada da alimentação.
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Foi recorrente a notícia de que muitos receberam tiros com bala de sal e ou

borracha. Foi perceptível que vários adolescentes sofreram violência. Um deles, em

especial, relatou que teve o seu braço deslocado e sofreu pancadas até na perna que tem

uma platina. Sofreram e sofrem ameaças por parte de alguns agentes que não foram

desligados do quadro, do tipo "vou te aguardar na audiência".

Diferentemente das outras Unidades masculinas visitadas pelo MNPCT no

Estado do Ceará, os adolescentes não ficam trancados em seus dormitórios. Os

adolescentes ficam nos pátios e entram nos dormitórios apenas para as refeições e para

dormir.

Os adolescentes possuem acesso a 5 (cinco) refeições diárias e a água potável.

Mas é necessário destacar que na Unidade não há qualquer atividade pedagógica

ou escolar. Os adolescentes se encontram em situação irregular de prisão, longe de suas

famílias e sem qualquer cumprimento de medida socioeducativa.

Importante informar que Aquiraz é uma cidade que fica há 32 Km de distância

do centro de Fortaleza. Para chegar ao Complexo onde os adolescentes estão transitória

e irregularmente internados precisa ser de transporte alternativo e o Estado do Ceará não

fornece transporte ou qualquer meio de ressarcimento para que os familiares possam

visitar os adolescentes.

Apesar da distância e da falta de estímulo por parte do Estado os familiares estão

podendo realizar visitas, duas vezes por semana. As visitas são, nesse cenário de

incerteza e insegurança, uma forma de averiguar que os adolescentes não estão sofrendo

violência. Aliviando em parte o clima tenso estabelecido em todo sistema

socioeducativo do Ceará.

Como nas outras unidades não há uma organização necessária nem documentos

ou meios de documentação sobre as rotinas diárias dos adolescentes. A situação é

degradante quando se trata de adolescentes que deveriam estar cumprindo medida

socioeducativa e não estão.

4.1.2 Saúde
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Nesse dia a unidade recebia a prestação de serviços de um "odontomóvel", que

segundo a direção informou vem à unidade a cada dois dias da semana periodicamente.

A unidade não possui equipe de enfermagem, apenas uma pequena sala, onde

técnicos de enfermagem designados pela STDS, embalam em sacos plásticos os

remédios que deverão ser distribuídos pelos instrutores aos adolescentes. Os

funcionários que estavam na unidade no momento da visita informaram que atuam em

todas as unidades da capital, passando e fazendo a distribuição dos medicamentos.

A equipe do Mecanismo questionou se havia fichas individuais de saúde dos

adolescentes, se havia protocolo de registro de atendimento na enfermaria. O que foi

informado pelos profissionais que havia tanto fichas individuais, quanto protocolo de

registro, porém, não foi fornecido, por não terem encontrado nenhum documento que

comprovasse a prática do registro.

A direção registra que 50 meninos tem prescrição médica, que devem ser

atendidos pelo hospital de retaguarda, hospital de Taitinga.

4.1.3 Funcionários

Assim como as outras unidades, os funcionários são contratados por diversas

ONG's e podem ser oriundos de diversas unidades. A mesma situação de instabilidade e

falta de preparo acontecem na unidade.

As condições de trabalho na unidade são bastante precárias, sem locais

adequados para os funcionários descansarem ou até mesmo guardar seus pertences. A

Unidade é longe da cidade e mesmo assim não recebem nenhum adicional para garantir

deslocamento.

5. Centro Aldacy Barbosa

Na tarde do dia 02 de dezembro estivemos no Centro Socioeducativo Feminino

Aldacy Barbosa, oportunidade em que fomos recebidos pela diretora Elisa Barraíb

Rodrigues, pela coordenadora de disciplina Roserbeth Portela Batista de Carvalho,\e\

pela pedagoga Maria Angélica de Oliveira Eugênio. \J \
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Na unidade também pudemos diagnosticar a ausência de um projeto político

pedagógico que contemple as especificidades do público feminino, como também que

contemplasse a distinção do cumprimento das medidas (internação provisória,

semiliberdade, internação e sentenciadas) conforme a sentença judicial. O Estado do

Ceará tem somente esta unidade para atender as adolescentes em conflito com lei.

A Unidade possui estrutura para 40 adolescentes, mas abriga 45. Segundo a

direção da Unidade no início do ano chegou a abrigar 83 adolescentes.

A Unidade tem formato de uma casa e possui a seguinte divisão: no primeiro

andar funciona a parte administrativa, as salas de atendimento psicossocial, as salas de

aula e de atividades '̂̂ e a enfermaria; no andar de baixo estão localizadas a cozinha, o

refeitório e os 12 (doze) dormitórios (escuros e sem ventilação) e uma área de lazer com

uma pequena quadra poliesportiva. Ao lado da quadra, no fundo do terreno existe um

quarto isolado que aparenta ser um quarto de castigo.

Todo o ambiente administrativo de uso coletivo aparenta ser limpo e bem

conservado, apesar de ser uma casa antiga.

Tivemos oportunidade de visitar os espaços de isolamento, que não obstante a

direção afirme que não são mais utilizadas, porém encontramos vestígios de utilização

recente.

Todo o ambiente administrativo de uso coletivo aparenta ser limpo e bem

conservado, apesar de ser uma casa antiga e os alojamentos onde as adolescentes

dormem serem úmidos, sem ventilação, alguns escuros e todos sem local para guardar

os poucos pertences pessoais das adolescentes, que os deixam dentro de sacos ou sobre

um pedaço de pano. As adolescentes também não têm acesso a espelhos.

Nos alojamentos o calor e a falta de ventilação são motivos de muitas

reclamações por parte das adolescentes. No período da noite o calor é tão intenso dentro

dos alojamentos que as adolescentes são obrigadas a dormir no chão perto das grades,

àquelas que não conseguem dormir próximo das grades, dormem sem blusas, porém a

direção determinou que é proibido tal gesto "para não criar problemas com os agentes

que circulam na área externa do dormitório", como há mais instrutoresj

Sala de música, oficina de higiene e beleza, sala de leitura, de artes e de costura.
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socioeducadores do sexo masculino, as adolescentes não podem usufruir de certo

conforto na privacidade de seus alojamentos, visto que a inspeção noturna é feita por

eles.

A equipe do MNPCT percebeu que havia uma adolescente grávida mas a

unidade não possui adequação para acolher essa adolescente, uma vez que a unidade

não possui rampas de acesso e todas os espaços de atividades precisam ser acessados

através de escadas.

A equipe técnica da Unidade informou que uma das preocupações é ter um

espaço que pudesse abrigar adolescentes gestantes, nutrizes, as que estão em

semiliberdade e as que necessitam de um espaço protetivo, que nem sempre aparece

adolescente com essa necessidade, mas já tiveram adolescentes com esse perfil e que

um espaço adequado é mais fácil para resguarda à integridade física das mesmas.

Recentemente, segundo a equipe técnica houve uma solicitação junto ao DAE

(Departamento Arquitetura do Estado) de um projeto para utilizar um espaço anexo à

unidade, que anteriormente funcionava um abrigo para criança e adolescentes com

deficiência, e este projeto ao ser aprovado poderá adequar o referido espaço para

atender a demanda que a Unidade apresenta.

5.1 Rotinas

5.1.1 Adolescentes

As adolescentes possuem uma rotina diária intensa de atividades, ocupando o dia

todo das adolescentes. Quando chegamos a Unidade todas as adolescentes estavam na

sala de vídeo em atividade.

Nessa unidade está funcionando o projeto EJA - Educação de Jovens e adultos,

nas modalidades oficinas de costura, música e dança. Existe um salão de beleza

e estética montado, mas os insumos não são supridos, dificultando a regularidade ^a

prestação do serviço. Aclientela atendida é exclusivamente as sentenciadas. Segundo^asyx
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adolescentes, estranhamente, nas aulas do EJA não se pode exercitar escrever cartas

nem para a própria mãe.

Estão desenvolvendo a II edição do Movimento de Alfabetização (MOVA

Brasil), em parceria com a Petrobras, no qual participam 14 meninas. Existe um projeto

de esporte para o qual contam com um professor e seis instrutores de socioeducação.

A unidade recebe visitas regulares e assistência religiosa da Igreja Batista

Central, que fazem um trabalho "Celebrando a Restauração", Assembléia de Deus,

centro Espírita Joana de Angelis e da Igreja católica.

A direção registra que existe regularmente visita semanal dos familiares de

Fortaleza e que existe a prática de envio de cartas as famílias do interior, desde que feita

uma triagem pelo serviço social.

Ainda segundo a direção é realizado um encontro mensal com os familiares e até

um projeto de fabricação de sabonete artesanal onde participam mães e filhas, além de

um projeto de integração social que fornece cesta básica para as mães mais carentes.

Toda segunda feira tem um café da manhã de acolhimento aos familiares.

Quem é do interior e não recebe visita pode ligar durante uma hora, uma vez por

semana para sua família.

Por "medida de segurança" são proibidas de ficarem com barbeadores, escovas,

pentes, ficando na completa dependência dos instrutores, para suas necessidades

higiênicas mais elementares.

Detectamos que a todas é proibido ter fotos dos familiares e até dos filhos, além

de ter em sua posse cartas de seus entes, amigos e amigas. O que contribui para não

preservação do universo familiar e concorre para o não fortalecimento e ou

restabelecimento dos vínculos familiares, tão necessários à proposta pedagógica

socioeducativa.

Ao dialogarmos com a direção sobre o direito das adolescentes de manter sob

sua posse seus bens pessoais, como fotos e outras lembranças, a diretora respondeu que

não permitia mais. pois as fotos eram motivo de constantes brigas entre as adolescenf

A equipe do Mecanismo explicou que a direção estava aplicando uma medida
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punição coletiva as adolescentes. Medida essa descabida e exagerada, que vai de

encontro a um processo de medida socioeducativa que precisa ser pedagógica.

As adolescentes não possuem locais para guardar seus pertences nem espelhos.

A direção informa que existe há dois anos um projeto de reforma dos armários e

espelhos, o que não se concretizou.

As adolescentes não podem ficar com livros ou revistas nos alojamentos e todas

se referem sobre falta de uma biblioteca que não existe na Unidade.

O SINASE trata das funções e divisão dos papéis dos profissionais de forma

bastante exaustiva. Trazendo como norteadores mais próximos o Plano Político

Pedagógico que não possui na unidade, quando não permite o mínimo de

individualidade e subjetiva das adolescentes retirando delas o direito de possuir

qualquer objeto pessoal, como fotos pessoais ou de poder utilizar livros, papel e lápis.

Essa medida por si só, pode ser considerada uma punição permanente contra

cada uma daquelas adolescentes. Não há previsão legal que permita tamanho abuso.

Para além disso, aqui se trata de uma medida socioeducativa, imposta por parâmetros

legais que obrigam a instituição responsável por sua aplicação a respeitar o aspecto do

desenvolvimento cognitivo das adolescentes.

Essa é uma medida desassociada de qualquer diretriz educacional, psicossocial e

legal. Criando um abismo ainda maior entre as adolescentes, seus familiares e a

sociedade.

As adolescentes reclamam da freqüência com que são tratadas por apelidos e

apelidadas tornando-se uma prática abusiva, virando um verdadeiro "bullyng".

Ouvimos relatos de constrangimento infligindo as mães na festa de

encerramento do curso.

Existe uma prática que pode se converter em maus tratos e até tortura, uma vez

que é obrigatório manter as unhas curtas, caso contrarário ela será cortada pelos

instrutores.

Embora a direção registre que a unidade possui uma comissão disciplinar

composta pela diretora, a pedagoga, a advogada, o educador físico e 02 instrutores, não

se teve notícias da instalação desses procedimentos. Segundo relatos ao menor distúrb^
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os instrutores "entortam os braços e levam para a contenção. Onde dormem na pedra,

sem colchão". Sem nenhum procedimento disciplinar com o rito processual devido.

É freqüente a aplicação de sanção coletiva. Às vezes por conflitos de menor

intensidade, por "não usar desodorante", "pelo sumiço de uma caneta", se promove

espancamento, sufocamento/enforcamento, torção dos braços, e o instrutor manda para

tranca.

Vários relatos apontam ser comum, os instrutores estabelecerem competições de

vôlei na quadra, no sol quente, para que as adolescentes possam ter acesso a

refrigerante.

Chamou bastante à atenção do Mecanismo que na Unidade que acolhe o público

feminino possua uma grande quantidade de instrutores masculinos. Muitos ficam em

contato direto e sem a presença de uma profissional feminina com as adolescentes.

A equipe do Mecanismo pôde presenciar por várias ocasiões instrutores homens

sozinhos com as adolescentes.

Essa situação é bastante grave, pois em se tratando da especificidade do público

feminino as fragilidades e vulnerabilidades são diferentes do público masculino e a

presença de homens sem o acompanhamento adequado pode acarretar graves violações

de direitos humanos. O uso da força por parte de homens em desfavor de adolescentes

femininas, quando acontece é desproporcional e muitas adolescentes afirmaram que

ocorrem determinados tipos de agressão.

Várias adolescentes abordaram a situação de fragilidade em que alguns

instrutores homens ficam vendo as mesmas passarem dentro do banheiro muitas vezes

sem roupa.

O cuidado de não permitir que adultos homens atuem em um local de privação

de liberdade para adolescentes femininas é um ato de prevenção, seja para as

adolescentes, seja para os profissionais que exercem sua função de forma digna e leal.

5.1.2 Saúde

í\
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No momento da visita havia uma enfermeira e um acadêmico de enfermagem

que atuam na unidade em regime de horário de atendimento comercial. Não havendo

plantão.

Segundo a direção existe o acompanhamento a saúde das adolescentes no

Hospital de referência Gonzaguinha da Barra e no Posto de saúde Humberto

Bezerra(Bairro Antonia Bezerra), onde são feitas consultas clínicas e obstétricas. O

medicamento prescrito pelo médico o posto de saúde fornece e quando não dispõe a

Secretaria compra.

Existem na equipe técnica, dois psicólogos que atendem e encaminham os casos

mais complexos para o CAP'S de referência. Algumas das adolescentes fazem

acompanhamento no CAPS AD.

Existe uma parceria com o odontomóvel que passa uma vez por mês na unidade.

Não existe cobertura vacinai e toda enfermidade é tratada a base de dipirona.

Os atendimentos eram registrados em livro específico e as adolescentes

possuíam fichas individuais de acompanhamento.

Ao verificarmos os livros de atendimento podemos perceber que algumas

situações poderiam e deveriam ter sido encaminhadas para atendimento externo. Como

por exemplo uma adolescente que alega ter caído e machucado a boca e o nariz. Como

bem apregoa o Protocolo de Istambul, em situações que possam ensejar algum tipo de

violência deve ser feito exame por profissional médico independente.

A equipe do Mecanismo orientou que a Unidade e principalmente a equipe de

saúde, passe a encaminhar para exames médicos externos as situações que possam ter

sido ocasionadas por ato violento. Essa medida é um ato de prevenção importante já

consagrado pelo Protocolo de Istambul.

5.1.3 Funcionários

De todos os funcionários, 42 instrutores socioeducativos, somente 17 s^o

mulheres. No plantão noturno, ficam somente duas mulheres e 14 homens.
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Entre os funcionários, somente a diretora é funcionária concursada, tendo sido

contratada no último concurso de 1981. Todo setor técnico é terceirizado.

6. Unidade Dom Bosco

No dia 03 de dezembro estivemos na Unidade Dom Bosco, onde fomos

recebidos pelo diretor Alan Ramos da Silva, funcionário comissionado da Secretaria.

Foi convidado para assumir a missão depois da crise gerada pelas constantes rebeliões.

Segundo o próprio diretor havia assumido a função somente há duas semanas na

unidade e se declarou "provisório", por isso se limita a gerenciar a crise adotando

medidas de curto prazo.

Toda a parte administrativa e de atendimento aos adolescentes ficam na área

inicial da unidade. Na parte central da unidade ficam os alojamentos, refeitório

(inutilizado por conta da ultima rebelião) e salas de aula. Na parte posterior aos

alojamentos está a quadra poliesportiva, que no momento da visita estava sendo

utilizada por adolescentes, sob a supervisão de instrutores.. A unidade possui 5 (cinco)

alojamentos e em cada um deles 7 (sete) dormitórios. Nos dormitórios estavam alojados

3 (três) adolescentes em cada um.

Os alojamentos eram amplos e possuíam área aberta em comum. Cada

dormitório possuía um banheiro. As condições dos dormitórios eram precárias,

aparentemente, por conta das freqüentes rebeliões no local.

Nem todos os alojamentos e dormitórios estavam sendo utilizados. Alguns

estavam destruídos e sem condição de uso. Um alojamento estava passando por

reformas e seria entregue até o dia 04 de dezembro.

6.1 Rotinas

6.1.1 Adolescentes

Na Unidade Dom Bosco, não encontramos um quadro de superlotação como n^
outras unidades, embora estivesse funcionando acima de sua capacidade momentânea. W
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A unidade possui capacidade para 60 adolescentes e no dia da visita abrigava 56

adolescentes^^. Por estar em reforma a direção mantinha 3 adolescentes por dormitório.

Ainda que não possuísse um quadro de superlotação, a unidade não cumpre a

legislação no que concerne a divisão dos adolescentes por idade, compleição física e ato

infracional.

Os adolescentes não têm direito de acesso à escola e segundo a fala dos próprios

adolescentes mesmo antes das rebeliões as aulas não estavam acontecendo.

As condições em que se encontram são precárias sem rotinas de atividades na

unidade. A única atividade em que os mesmos estão começando a realizar é um futebol

de 15 minutos por dia na quadra poliesportiva.

Os adolescentes relataram que desde a chegada do novo diretor não houve mais

violência contra os mesmos.

As visitas familiares estão acontecendo, nos moldes do sistema socioeducativo

do Ceará, em média de 20 minutos, duas vezes por semana.

6.1.2 Funcionários

Como em todas as unidades os funcionários, em sua maioria são terceirizados

através de várias ONG's^^. E como em todas as outras os instrutores se mostravam

insatisfeitos e com as condições de trabalho.

Nessa unidade pudemos encontrar funcionário terceirizado que teria sido

demitido do Passeré acusado de agredir os adolescentes e retornou contratado por outra

empresa terceirizada.

Em visita ao setor de serviço social, pudemos perceber que das duas técnicas

que lá se encontravam, uma estava há um ano e meio e a outra chegara no dia anterior.

Elas têm por prioridade o atendimento aos meninos vindo do interior, ou d

capital quando não recebem visita, mediante solicitação. Fazem, ainda, uma busca ativa.

" Conforme listagem entregue pela direção.
16
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na regularização da documentação e escola junto à equipe pedagógica. Já que a maioria

chega sem a sua documentação.

Eles alegam possuir um sistema unificado da assistência social que contribui

para a elaboração do primeiro e do segundo relatório.

Nessa unidade pudemos conhecer uma equipe de duas psicólogas, uma

trabalhando há quatro anos e a outra há cinco meses na unidade, e uma estagiária,

atuando há dois anos na unidade. Elas faziam um trabalho animador. Atendiam os

adolescentes numa sala reservada, sem algemas e sem interferência dos agentes que

eram obrigados a ficarem na porta externa da sala. Segundo elas cada uma tem uma

meta de acompanhar um número X de casos, o que elas buscam fazer desde o ingresso

até a saída da unidade. Elas atestam ter autonomia nos atendimentos, muito embora

constatamos que possivelmente alguns não tem acesso a esse atendimento, e os agentes

obstaculizam a vinda de alguns, e elas por não terem acesso as alas, possivelmente

acabam não tendo acesso aos casos mais complexos.

O tratamento psicológico tem tido a retaguarda do CAPS infantil Jaime

Benévolo, da regional IV de saúde.

No setor jurídico encontramos um advogado atuando desde agosto de 2015. Ele

relata entre as dificuldades de sua missão está na valorização dos relatórios produzidos

sobre a situação socioeducativa dos adolescentes. Esse relatório feito por uma equipe

interdisciplinar (assistentes sociais, psicólogas, advogado, etc...) subsidia o pedido de

revisão/progressão da medida socioeducativa. O juiz e a promotora podem acolher o

parecer ou pedir uma segunda opinião, para tanto criaram uma comissão chamada PL

(progressão de liberdade) ou Equipe de Privação de Liberdade. Muitas vezes o parecer

construído em meses de trabalho, que compreende acompanhamento com entrevistas

periódicas feitas pela equipe técnica da unidade, é derrubado por um parecer construído

com uma entrevista de no máximo uma hora feita um só dia, por essa Comissão. Os

adolescentes relatam ao sair da entrevista que não terão seu pedido de

revisão/progressão atendido, pois já disseram que "ele era mentiroso".

A guisa de exemplo em outubro foram 13 relatórios, 08 pedidos de progressãcf3

05 de permanência. Desses 08 pedidos de progressão, apromotora/juiz pediu asegunda ^
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opinião da EPL em 07 casos, e eles opinaram pela permanência em 06 casos.

Prevalecendo a sua opinião. Na maioria das vezes é porque "a família carece de

estrutura", sugerindo assim a repunição do adolescente porque as famílias carecem de

estrutura, sem oferecer ou solicitar qualquer alternativa de políticas públicas estatais,

como retaguarda para essas famílias.

Porém nesta unidade o conflito entre direção, equipe técnica e instrutores surgiu

de forma mais evidente.

Essa unidade chamou a atenção pela postura da direção em favorecer atividades

fora dos dormitórios. Embora sejam apenas 15 minutos por dia de atividade na quadra.

Essa medida é de fundamental importância para a saúde mental dos adolescentes e para

a construção de uma lógica galgada em parâmetros que precisam ir além do aspecto da

segurança.

Ao mesmo tempo os instrutores foram contundentes em tentar mostrar a

periculosidade dos adolescentes na unidade, apresentando artefatos que haviam

encontrado com os adolescentes.

Nessa unidade o setor de psicologia e atendimento jurídico estava atendendo os

adolescentes sem a presença dos instrutores e sem qualquer uso de algema.

Para esta equipe do MNPCT ficou nítido que havia um conflito entre setores que

impactam no acompanhamento dos adolescentes e na segurança de todos que estão na

unidade.

A falta de treinamento é agravada pela falta de vontade de exercer a função de

instrutor socioeducativo. As condições que se apresentavam nesta unidade não eram

ideais, mas possuía condições de se exercer com certa dignidade a função de instrutor.

Não há superlotação, há equipe técnica de psicologia, assistência social e jurídica. Os

familiares fazendo visita e ainda assim os instrutores pareciam pouco preocupados em

auxiliar.

6.1.3 Saúde
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A unidade não possui serviço de saúde. Registramos a situação de adolescentes

que alegam terem sido espancados e esfaqueados por policiais e "socioeducadores", e

que se encontram naquela unidade sem o devido cuidado médico.

Há também um que foi golpeado na cabeça por um policial e alega que nem fez

exame de corpo delito. Outro tinha um grande corte no pé sem os curativos devidos,

sem medicamento, seriamente infeccionado, sem a dieta alimentar recomendável, sob o

risco de grangrenar. Fato que as autoridades, reunidas conosco no dia 04 de dezembro,

revelaram conhecer, sem, contudo terem tomado as providências imediatas.

Os alojamentos são trancados e ficam isolados resultando no fato de que

encontramos adolescentes que reclamavam estar há oito dias com febre, sem

atendimento médico ou visita, num quadro que só se agrava.

Eles dividem toalhas, uma para cada três adolescentes, e escova de dente, sem as

mínimas condições de higiene.

6.1.4 Alojamento 5

A Ala 05 da Unidade Dom Bosco é sem sombra de dúvida a pior ala encontrada

por este Mecanismo no Sistema Socioeducativo do Ceará. Além da ilegalidade de

existir sanção de isolamento no cumprimento de medida socioeducativa de internação,

as condições físicas e de salubridade da ala eram incompatíveis com quaisquer

parâmetros legais nacionais ou internacionais.
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Tendo sido incinerado durante rebelião as "celas" se encontram cheias de

fuligem, tornando o ar irrespirável.

Porém esta equipe do MNPCT encontrou 12 adolescentes no interior desta ala há

sete dias, sem direito a falar com seus familiares, sem tomar banho, sem escovar os

dentes, sem colchões, sem sair dos dormitórios. Segundo os adolescentes sendo

ameaçados de passar o natal naquelas condições.

Nesta ala, tida como a "tranca" do "castigo", foi verificada uma série de

violações que vão desde a irregularidade e a qualidade do alimento a que eles têm

acesso: os adolescentes recebem o café frio, a água é aberta e servida direto de um cano

sem tampa que fica vasando encharcando o interior das celas, sem que haja sequer um

rodo para eles puxarem a água. Vimos o cúmulo do absurdo, numa cela em que o vaso

está entupido os adolescentes depositam suas fezes nos pratos de alimentos que são

recolhidos sem a garantia de que sejam descartados. Podendo voltar com alimentos
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deixando essa dúvida a contaminar a relação de confiança entre os agentes e os

adolescentes.

Havia um adolescente que se encontrava em tratamento neurológico no posto de

saúde da sua cidade natal. Tratamento que foi interrompido sem que ele receba nem

mesmo o remédio controlado que lhe era receitado. Em conseqüência dessa interrupção

ele não dorme e passa as noites em surto. Ele clamava pelo retorno do seu tratamento,

pois ele "só pensa em matar". Ele vem de um município do interior e não recebe visita

desde que foi transferido há seis meses. Agrava-se o fato de que na cela em que está não

tem luz durante o dia, e à noite o forte refletor clareia tudo, durante toda a noite.

7. São Miguel

A Unidade de São Miguel está localizada na região metropolitana de Fortaleza

ao lado de uma Unidade que foi completamente destruída e a poucos metros da Unidade

Dom Bosco.

"^^ RP E^TcIcTÕnIl^
SA.0 MIGUEL

"Tado oo CEabà
CIRO ferreira gomes

SECRETARIA- 0~ TRABALHO E DA AÇÃO SOCiAL
FAHMA CATUNDA ROCHA MOREIRA i
DE ANDRADE

PRESIDENTE DA FEBEMCE

TÂNIA DE FATINA CURGEL HOBRE
I REINiOGURADO

'em 23 DE'DEZEMBRO DE 1993
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A diretora não estava na Unidade e quem recebeu a equipe do Mecanismo foi o

Coordenador de segurança e a Coordenadora de pedagogia da unidade.

Esta é uma unidade muito antiga e de estrutura bastante precária e improvisada.

Como tantas outras passaram por processo de rebelião recente e por conta disso tem

muitas áreas que ainda estão com as paredes queimadas.

Ao adentrar na Unidade percebe-se que a ela foi sendo agregada mais alas ao

longo do tempo e que estas alas e dormitórios não respeitam os parâmetros mínimos do

Sinase.

Na parte inicial existe uma grande sala ampla, onde os adolescentes recebem as

visitas familiares. Após essa sala se encontra o setor administrativo de atendimento aos

adolescentes. Nesta parte administrativa se encontra uma ala destinada a adolescentes

transgenero, gays e ameaçados de morte. Esta ala possui 3 (três) dormitórios e um

banheiro em separado.

A Unidade possui 4 alojamentos bem antigos e de estruturas precárias, muitos

com infiltração, entupimento de esgoto e condições bastante insalubres. Todos estavam

muito sujos e mal cuidados. Os dormitórios e alas são fechados e sem nenhuma

circulação de ar, o que piora sobremaneira as condições de calor. Agregado ao calor

muito forte que faz dentro dos dormitórios, a unidade é infestada de muriçocas.

Tornando o ambiente quase insuportável.

A unidade possui uma minúscula quadra de atividades que durante a nossa vi^ta

estava sendo utilizada pelos instrutores socioeducativos para fugir do sol e do calor
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7.1 Rotinas

7.1.1. Adolescentes e Funcionários

A pequena Unidade se encontrava ainda no cenário da lotação acima da

capacidade, porém sem o cenário de superlotação. A unidade possui capacidade para 70

e estava abrigando 93 adolescentes. O mais drástico da unidade é que os adolescentes

estão há mais de 30 dias trancafiados nos alojamentos, sem qualquer atividade. Os

adolescentes só podem sair destes alojamentos para as visitas ou para alguns

atendimentos de saúde ou outros poucos atendimentos que a unidade consegue oferecer.

Em conjunto com a estrutura insalubre, antiga e que acentua o calor, transforma

o lugar em um ambiente completamente inadequado para se viver.

Esta foi a única unidade que vimos uma ala em separado para os adolescentes

transgênero e gays. Devido a situação de precariedade e de falta de atividades na

unidade, em todas as alas os adolescentes se referiram a Ala em que estão os

adolescentes transgenero, gays e ameaçados.

Como a Ala fica na parte da administração em frente as salas de atendimento

técnico, os adolescentes por muitas vezes ficam na grade vendo os adolescentes desta

ala.

Durante a visita pode-se perceber que os adolescentes provocam os que estão

nesta ala e por algumas vezes são provocados pelos próprios instrutores comparando as

situações nas alas. Como se quem esta naquela ala tivesse mais privilégios.

As visitas estavam sendo realizadas com a regularidade institucionalizada no

Estado: de 15 a 30 minutos, duas vezes por semana.

Os adolescentes estavam muito assustados e nitidamente incomodados com a

presença do Mecanismo na Unidade. Muitos dos adolescentes quando não se negavam a

eonversar afirmavam que "os direitos humanos não fazem nada", "vem aqui e depois

nós é que sofremos".

As falas apresentam o sintoma de uma unidade que está no limite de suas

capacidades. A falta de atividades, as condições completamente insalubres do espaço,

aliadas a falta de preparo dos funcionários com o nítido confronto entre direção e este;
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funcionários transformam esse espaço em um espaço propício a prática de torturas e de

possíveis outras rebeliões.

Além disso, por si só essas condições podem ser consideradas desumanas e

condicionantes de maus tratos.

7.1.2 Saúde e Alimentação

A unidade possui uma enfermaria e uma enfermeira contratada que exerce a

função em horário comercial na unidade, de 08hs ás 12 horas e de 14hs ás 18 horas.

Existe um livro de registros na unidade, porém sem muita sistemática.

A equipe do Mecanismo apontou a necessidade da unidade e da responsável pela

unidade de saúde de registrar os atendimentos e principalmente de encaminhar para

exames externos os casos que possam ter sido fruto de atos de violência, conforme

preconiza o Protocolo de Istambul.

Os adolescentes relataram muito sobre a falta de medicamento e a falta de

atendimento médico especializado, o que foi corroborado em parte pela enfermeira.

Os adolescentes também relatam que os medicamentos são entregues pelos

instrutores na hora em que eles querem e não no horário prescrito pelo medico.
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Em respeito a alimentação os adolescente fizeram bastante queixa

principalmente no tempo de intervalo entre o jantar e o café da manhã e a respeito dos

lanches que eram servidos apenas pão "dormido", o que podemos constatar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura a partir dos

documentos apresentados, das notícias pesquisadas, dos diálogos institucionais e das

visitas realizadas, acredita ser importante tecer comentários sobre o Sistema

Socioeducativo do Estado do Ceará, pertinente a situações que podem acarretar a prática

do crime de tortura ou dificultar a identificação do fato criminoso e dos possíveis

perpetradores.

Importante destacar que esse Mecanismo compreende o crime de Tortura

conforme a Lei Federal 9455/97.

No tocante a Política de Internação para adolescentes em conflito com a lei, o

Estado do Ceará possui uma frágil estrutura administrativa. Segundo informações

coletadas são mais de 800 adolescentes, mais de 15 Unidades de internação,

aproximadamente 700 funcionários e apenas uma Coordenadoria com pouca estrutura e

possibilidade administrativapara lidar com uma temática tão sensível.

Essa estrutura não possui canais de denúncias oficiais, nem meios jurídicosi^
legais para averiguar e processar (administrativamente) trabalhadores e trabalhadore\ \ _
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que possam cometer excesso no exercício da função. Essa estrutura não pode ser

cobrada das unidades e das direções das mesmas e sim do Estado do Ceará e da

estrutura que administra o Sistema Socioeducativo.

O protocolo de Istambul, as Regras de Mandela, as Regras de Beijing, a Regras

de Bangkok, o Protocolo Facultativo de Prevenção a Tortura, todos trabalham com a

necessidade de existir condições preestabelecidas de rotinas, com previsão de regras,

normas, direitos e deveres de cada pessoa envolvida com os locais de privação de

liberdade, seja ela a pessoa privada de liberdade, seja o profissional que lá atue.

No Estado do Ceará funciona um frágil e preocupante regime de administração

das Unidades de Internação para adolescentes em conflitos com a lei. O Estado, através

da Coordenadoria contrata com várias ONG's^^ e estas direcionam os profissionais para

as Unidades.

Segundo os instrutores socioeducativos, as ONG's demitem e contratam sem

qualquer critério, muitas vezes perseguindo. Esse cenário de instabilidade contribui para

a instabilidade encontrada nas Unidades Socioeducativas do Estado do Ceará.

A falta de formação adequada e o número insuficiente de profissionais

atuando nestas unidades colocam em risco a vida dos adolescentes e dos próprios

funcionários.

Prover condições dignas de trabalho, com critérios objetivos de contratação,

perfil adequado ao trabalho, normas e regras pré-estabelecidas trazem segurança

jurídica e estabilidade aqueles que efetuam um bom trabalho nas Unidades. E com isso

um ambiente menos propício a prática de tortura, tratamentos desumanos cruéis e

degradantes.

Existe um nítido conflito entre a categoria de Instrutores e as direções das

unidades. Conflito que ultrapassa a perspectiva das condições materiais e objetivas de

trabalho. Para esse Mecanismo ficou visível, que a maioria dos diretores e diretoras das

unidades não conhece a realidade e as situações que acontecem após os prédi

administrativos. Por óbvio que a função da direção e do corpo técnico de uma unidade

" Segundo osdocumentos que nos foram repassados são10: Liga Esportiva, IDES, MG, ABBEM, Mc.
Helas, SOBEF, CCPSJ; LEACB; AMCTN, AC Alves Filho.
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não pode ser onipresente, mas conhecer as realidades cotidianas e criar meios de aferir e

monitorar o que acontece no interior da unidade é de fundamental importância para a

manutenção de um ambiente equilibrado.

Um ambiente de privação de liberdade em que os professionais não possuem um

mínimo de rotina institucional e divisão de tarefas traz incertezas que podem acarretar a

prática de tortura e ainda dificultar a identificação daquele que a perpetrou. Em

nenhuma Unidade estes meios foram encontrados.

Assim como em outros Estados do Brasil, os instrutores educacionais possuem

apenas a função de vigiar os adolescentes. O que distorce e desvirtua o sentido

primordialmente pedagógico das medidas socioeducativas, tendo em vista que são esses

profissionais que passam a maior parte do tempo com os adolescentes internados.

Porém, no Ceará, o quadro se agrava, pois esses instrutores não possuem nenhuma

formação alguma para atuar na função, não são acompanhados, monitorados ou

supervisionados por nenhum superior hierárquico e muito menos passam por processos

sistemáticos de formação e em sua maioria não possuem um perfil adequado para

cumprir a função de instrutor socioeducativo.

Importante destacar que foi verificada, de forma latente, em todas as unidades

visitadas a falta de rotinas e protocolos institucionais que possam garantir os parâmetros

e diretrizes mínimos para o cumprimento adequado do que deveria ser uma medida

socioeducativa de internação. A título da contenção e "rebelião" se pratica diversas

violações de direitos e violências físicas, que não são apuradas, investigadas ou

processadas.

Nas Unidades do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará, a partir da grade

que separa o prédio administrativo, o que podemos saber são histórias contadas por

àqueles que têm coragem ou desespero suficiente para se colocar em risco. As Unidades

de Internação visitadas pelo Mecanismo no Ceará não possuem condições mínimas de

garantir um ambiente em que denúncias de tortura, maus tratos e outros tratamentos

cruéis desumanos e degradantes, possam ser feitas de forma a garantir a integrida^

física ou psicológica dos adolescentes e de funcionários que não concordam com essas

práticas. \\
\
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Por isso o Estado precisa também, paralelamente, investir em uma estrutura mais

forte da política de medida socioeducativa em meio aberto, para que não haja dúvida

alguma aos que propõe e determinam as medidas socioeducativas de que a melhor

determinação é uma medida em contato com a família e a sociedade, sem estar privado

da sua liberdade.

Nesse sentido, importante destacar a importância que deve ter o Ministério

Público e do Poder Judiciário na prevenção á tortura. A medida de internação precisa

ser a última opção a ser determinada. Em sendo determinada, que seja pelo menor

período possível. No Ceará encontramos situações de adolescente que poderiam estar

em liberdade, mas por razões diversas se encontravam em situação de internação e

vivenciando situações degradantes.

Evitar internar é um ato de prevenção a tortura muito eficiente e no Estado do

Ceará revisar as condições em que os adolescentes se encontram é um gesto

humanitário.

Gostaríamos de destacar a importância do envolvimento das famílias dos

adolescentes no desenvolvimento do cumprimento da medida socioeducativa e

principalmenteno cumprimento da medida socioeducativa de internação.

Quanto mais contato e envolvimento familiar com o adolescente e com a

instituição, poder ser estabelecido, maiores serão as chances de se estabelecer um

processo de reestabelecimento do Sistema Socioeducativo do Ceará.

O Estado precisa construir meios de garantir, inclusive materialmente, a

presença dos familiares nas unidades, construindo a medida de internação e auxiliando

no desenvolvimento dos adolescentes e da própria prática institucional.

RECOMENDAÇÕES

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura no uso de suas

atribuições, como apregoa o artigo 9°, VI, constrói recomendações baseadas nas\p^
observações e situações encontradas nas visitas circunstanciadas. M
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Considerando que o crime de tortura é um crime de oportunidade, é fundamental

que as unidades de privação de liberdade tenham rotinas, funções e divisão de tarefas

bem definidas, para que não haja espaço para a oportunidade. As recomendações do

MNPCT objetivam apresentar possibilidades de melhoria nas práticas cotidianas e na

política adotada pelas Instituições responsáveis, buscando restringir as condições que

proporcionem qualquer risco de cometimento de prática de tortura, maus tratos e

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Cabe destacar que a situação encontrada fere os princípios constitucionais, bem

como os Tratados Internacionais que o Brasil é signatário, referente aos adolescentes

privados de liberdade.

O ECA^^, as Regras Para a Proteção de Crianças e Adolescentes da ONU^^ e as

Regras Mínimas para a Administração da Justiça e da Infância e da Juventude das

Nações Unidas^^ (Regras de Beijing) preconizam a medida socioeducativa de internação

como sendo a mais gravosa das medidas e por isso utiliza a lógica gradativa para a

determinação da mesma. A medida de internação é a mais gravosa às adolescentes por

causar um impacto grande no desenvolvimento psicossocial daquelas que a cumprem.

Levando em consideração que o Sistema de Justiça Juvenil se diferencia do

objetivo e das práticas do sistema de justiça penal brasileiro e que todo o processo de

responsabilização e tratamento do adolescente em conflito com a lei se diferencia do

sistema punitivo do direito penal brasileiro.

Reconhecendo as adolescentes e os adolescentes como seres humanos em

processo de desenvolvimento e por isso, como assegura o ECA art. 7°, detentor de

direitos e cuidados específicos.

Preocupados com o pleno desenvolvimento das práticas adotadas ao

cumprimento das medidas socioeducativas, não reduzindo as adolescentes e

Art. 121.A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeitaaos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
'̂ "1. Declara que a colocação deum jovem numa instituição deve sersempre uma decisão doúltimo
recurso e pelo mínimo periodo de tempo necessário"

19 . CARÁTER EXCEPCIONAL DAINSTITUCIONALIZAÇÃO -19. 1 A internação de umjovem
emumainstituição serásempre uma medida de último recurso e pelomais breve período possível

SCS B,Quadra 09, Lote C, EdifícioParque Cidade Corporate - Torre A,9» andar
AsaSul,Brasília, DF - CEP 70.308-200- Telefone: (61)2027-3780- E-mall: mnocttasdh.eov.br

Página 41 de 44



MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE ÀTORTURA

adolescentes aos atos infracionais por eles cometidos, conforme trata os Princípios e

Marco Legal do Sistema de Atendimento Socioeducativo, recomenda-se:

AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

1. Criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura de acordo

com as diretrizes do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e

outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes;

2. Fortalecimento do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Tortura;

3. A reestruturação administrativa concernente ao acompanhamento da Política

de medidas socioeducativas do Estado do Ceará;

4. Apresente o Plano detalhado de retirada dos adolescentes do Presídio de

Aquiraz;

5. Imediato uso de prontuários, protocolos escritos e atualização dos dados dos

adolescentes em situação de privação de liberdade;

6. Proceder exames de corpo delito nos adolescentes cumprindo medida de

internação na Unidade Socioeducativa Patativa do Assaré, promovendo o

devido acompanhamento jurídico, psicossocial e médico aos adolescentes;

7. Distribuição imediata de colchões, calçados, roupas e kits higiênicos em todas

as unidades e de forma prioritária na Unidade Socioeducativa Patativa do

Assaré;

8. Regularização e ampliação dos dias e horários de visitas em todas as

Unidades;

9. Promoção de atividades que propiciem a retirada dos adolescentes dos

alojamentos, o maior tempo possível.

10. Criação imediata de um canal de diálogo com as famílias e a sociedade civil,

nos moldes de uma Ouvidoria autônoma.

11. Formação do quadro funcional para enquadramento da missão de Instrutor

Socioeducativo;

1. Garantia de contratação de mulheres para trabalhar na Unidade Aldaè^i

Barbosa;

SCSB, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre A, 9^ andar
Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 - Telefone: (61) 2027-3780 - E-mall: mnDCtg>sdh.gov.br

Página 42 de 44



MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE ÀTORTURA

2. Que seja garantido de imediato a presença de funcionárias mulheres no

atendimento das adolescentes em situação de internação;

3. Que seja garantido de imediato que as adolescentes não ficam a sós com

funcionários masculinos.

12. Disponibilização dos Relatórios dos Boletins de Qcorrência

instaurados referente as rebeliões a este MNPCT.

13. Disponibilização dos Procedimentos Administrativos contra os funcionários

que se envolveram nas Rebeliões a este MNPCT.

14. Cumprir com o Pnaisari - Plano Nacional de Atenção Integral a Saúde de

Adolescentes em Conflito com a Lei em Regime de Internação e Internação

Provisória;

15. A importância dos órgãos e Instituições responsáveis atuarem de forma

dialogada para de imediato amenizar a situação de completa vulnerabilidade

que se encontram os adolescentes privados de liberdade no estado do Ceará.

AOTRIBUNAL DEJUSTIÇA DO CEARÁ

16. Realização imediata de mutirão da revisão das medidas socioeducativas de

internação;

17. Realização de visitas periódicas semanais as unidades em situação mais crítica

como a Patativa do Assaré e Presidio de Aquiraz;

18. Que possa garantir o direito de visita dos familiares aos adolescentes em

cumprimento de medida de internação.

19. Verificação do fechamento dos locais destinados ao isolamento e ao castigo

1. Principalmente a ala de castigo da Unidade Aldaci Barbosa e,

2. Principalmente a ala 05 da Unidade Dom Bosco

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

20. Realização imediata de mutirão da revisão das medidas socioeducativas

internação;
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21. Realização de visitas periódicas semanais ás unidades em situação mais crítica

como a Patativa do Assaré e Presídio de Aquiraz;

22. Verificação do fechamento dos locais destinados ao isolamento e ao castigo

1. Principalmente a ala de castigo da Unidade Aldaci Barbosa e,

2. Principalmente a ala 05 da Unidade Dom Bosco

AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

23. Que o Ministério do Trabalho e Emprego possa verificar as condições de

trabalho que estão submetidos os profissionais que atuam no Sistema

Socioeducativo do Ceará.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

24. Disponibilização imediata de número adequado de defensores e defensoras

públicas para atendimento dos adolescentes em situação de privação de

liberdade;

AO MINISTÉRIO DAS MULHERES DA IGUALDADE RACIAL E DOS

DIREITOS HUMANOS

25. Que o Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos

através de suas políticas, possa ofertar auxílio especializado para atuar junto

ao sistema socioeducativo do Ceará:

1. Que o Ministério possa disponibilizar profissionais especialistas na área

de Criança e Adolescentes privados de liberdade para acompanhar a

situação do sistema socioeducativo.

2. Que esses especialistas possam auxiliar na construção de planps

emergenciais e na execução dos mesmos.
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Brasília, 0^ /janeiro de 2016.

Deiss Benedito José de Ribámar de Araújo Silva

Luís Gustavo Magnata Silva Márcia Anunciação Maia Pereira
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