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1. Apresentação do Mecanismo Nacional

1.1. Competência legal

1. A Lei ng 12.847/2013 estabelece, em seu art. ge, 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;(iv) elaborar relatórios de

cada visita realizada e apresenta-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(vivi) sugerir propostas legislativas.

Ademais o art. 10, $ 3Q, estabelece que os relatórios produzidos pelo Mecanismo poderão ser usados para

produzir provas em juízo.

2. A competência do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura está alicerçada no

conceito de pessoas privadas de [iberdade, definida peão art. 3e da Lei ng].2.847/2013, a partir de um

enfoque centrado na pessoa sob a custódia do Estado.

Art. 39 Para os fins desta Lei, considera-se: [...]

11 - 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 n9 7.210, de ll de julho de 1984.

3. 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 n9 9.455,

de 07 de abril de 1997; e(iii) a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. O Mecanismo

Nacional adota os conceitos previstos nestas três principais fontes citadas acima.

4. O art. lg da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura define a tortura como qualquer ato

cometido por agentes públicos ou atires no exercício da função pública pelo qual se
intencionalmente a uma pessoa dores ou sofrimentos graves, físicos ou menip$, a fim de obter
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l Promulgada pelo Decreto ng 40, de 15 de fevereiro de 1991



informação ou confissão, de castiga-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.

5. Já a Lei ng 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.

6. Adicionalmente, o MNPCT adota a definição de tortura prevista no art. 2g 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 lii) métodos tendentes a diminuir capacidade física ou
me rltalz

1.2. Metodologia de Trabalho

7. A fim de cumprir sua função precípua, conforme estabelecido na Lei ng 12.847/2013, o MNPCT

orienta seu planejamento de missão a partir da seguinte metodologia:

8. Cerca de um mês antes da missão à unidade da federação, o MNPCT oficia o poder público e

sociedade civil locais, apresentando o órgão, suas prerrogativas e o período previsto para a visita, o que

facilita as articulações prévias e a aproximação com os atores locais. Em contrapartida, este documento

não especifica os espaços de privação de liberdade que serão visitados, apenas o mês indicado para a
visita. No período anterior à missão, também são feitos estudos preliminares da realidade do Estado a ser

visitado, bem como dos estabelecimentos de privação de liberdade. Reuniões presenciais e remotas

também podem ser feitas, a fim de aprofundar a preparação e articulação com atires locais. Conforme
art. 9g, $ 4e, da Lei ne 12.847/2013, a equipe conta com apoio de escolta da Polícia Rodoviária Federal

IPRF) ou da Polícia Federal durante sua atuação nos estados visitados.

9. Durante a missão ao estado, dedica-se um primeiro momento ao diálogo com organizações da
sociedade civil local e um momento final para reuniões com órgãos do poder público, onde são pautadas

impressões iniciais e possíveis medidas consideradas urgentes para a prevenção e combate à tortura. Nos
demais dias, os membros do MNPCT voltam-se as visitas de inspeção e eventuais reuniões estratégicas

de articulação. Para a inspeção o MNPCT estabelece uma metodologia em conformidade com protocolos
internos, construídos com base em diretrizes internacionais como as do Subcomitê de Prevenção à

Tortura da ONU(SPT), bem cama da Associação de Prevenção à Tortura(APT). ('

2 Art. 2g Para os efeitos desta Convenção[...]. Entender-se-á também como tortura a
tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou
angústia psíquica.

aplicação, sobre uma pessoa, de método

mental, embol$1io causem 171 siga\



10. Nas unidades, são observadas as suas rotinas, equipamentos e estruturas, sendo feitos registros

fotográficos e audiovisuais. Busca-se também garantir entrevistas, reservadas, com as pessoas privadas
de liberdade; os agentes públicos com cantata direto com essas pessoas (ex. agentes penitenciários,
educadores ou cuidadores, equipes técnicas, como saúde, assistência social, psicologia ou educação e a

direção da unidade. Ademais, são coletadas normas internas, protocolos de procedimentos institucionais,

documentos individuais pertinentes, dentre outros.

11. No mês subsequente à missão, as equipes se dedicam a sistematizar as informações coletadas e

a organizar os documentos para a elaboração do relatório de visita. Para atender esse objetivo, as

informações são verificadas por quatro procedimentos principais, a partirda triangulação de informações:

li) entre diferentes segmentos(ex. situações narradas igualmente por pessoas privadas de liberdade, por
agentes técnicos e pela direção); (ii) por quantitativo dentro do mesmo segmento (ex. afirmação de

muitas pessoas privadas de liberdade); (iiil por distribuição espacial de segmento (ex. alegações de
indivíduos em diferentes pavilhões, alas ou módulos); e (iv) por confrontação documental (ex. situações

mencionadas e procedimentos documentados). Ademais, neste período, casos Individuais de tortura ou

de tratamento cruel, desumano e degradante são encaminhados às autoridades competentes, de forma

sigilosa

2. Visita ao Estado do Para

12. A primeira missão feita pelo MNPCT ao Para ocorreu no ano de 2016. Naquela ocasião, a equipe
do Mecanismo Nacional visitou: o sistema prisional(Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura

CRASHM, em Santarém e o Presídio Estadual Metropolitano 1- PEM 1, em Marituba - unidade que adota

o sistema de celas containers), o sistema socioeducativo(o Centro de Internação Jovem Adulto Masculino

- CIJAM, em Ananindeua - unidade construída antes do SINASE) e instituição que abriga pessoas com

transtorno metal (Hospital Geral Penitenciário - HGP), antigo Hospital de Custódia e Tratamento

Psiquiátrico (HCTP), em Santa lzabel do Para - único Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no
país construído após a aprovação da Lei ng l0.216/2001.

13. No período de 17 a 20 de setembro de 2019, a equipe do Mecanismo Nacional realizou a segunda
Inspeção ao Estado. A escolha dessa Unidade da Federação para a visita de inspeção atendeu os seguintes

critérios: (i) ocorrências de chacinas no Centro de Recuperação Regional de Altamira. no mês novembro

de 2018 e julho de 2019 - era objetivo identificar a situação das pessoas depois desses episódios e como

o Estado tem respondido às demandas apresentadas; (ii) denúncias recebidas acerca dos espaços de
privação de liberdade do estado, sobretudo no sistemas prisional que apontavam para graves violações

de direitos; (iii) interesse no Monitoramento das Recomendações da inspeção feita pelo Mecanismo
àquele Estado, no ano de 2016. h
].4. Partindo das situações relatadas e dos diálogos com representantes de organizações da sociedade v

civil, do Minstério Público Federal(MPF), Defensooria Pública da União(DPU) e com o Comitê Estadual de

Prevenção e Combate à Tortura no Para, o planejamento se direcionou as instituições privativas de
liberdade, do Sistema Prisional - todas com graves denúncias de violações de direitos humanos, muitas

das quais se registra nesse relatório, e para as quais estão sinalizadas recomendações a fim de contribuir;--
para alterar as condições das pessoas em situação de institucionalização



15. Cumpre observar que a Equipe do Mecanismo Nacional não encontrou dificuldades ou a ela foi

colocado qualquer obstáculo de acesso às dependências das Unidades Prisionais visitadas. Nesse sentido,

antes de chegar ao Estado, os peritos haviam recebido, por parte da Coordenação do Comitê Estadual de

Prevenção a Tortura do Para, informação de que apenas os órgãos citados no Ofício Circular n9

36/2018/CNPCP/DEPEN-MJ - dentre esses os membros do Sistema Nacional de Prevenção e Combate a

Tortura - estariam autorizados para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Estado. Esse documento,

contraditoriamente. inclusive obstaculizou recentemente, a entrada de algumas instituições de
fiscalização e controle social, a exemplo do próprio Comitê Estadual.

16. De acordo com a metodologia de trabalho do Mecanismo Nacional foram realizadas também

reuniões institucionais, com representantes do poder público e com organizações da sociedade civil,
conforme tabela abaixo.

Tabela 1: Cronograma de Missão 16 a 21 de setembro de 2019/Para

2.1 Política Local para a Prevenção à Tortura

17. O Para conta com um Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura desde 2010, quandofoi

criado por meio da Resolução n9 159/2010, do Conselho Estadual de Segurança Pública(CONSEP), ainda
no contexto de pós Campanha Nacional Permanente contra a Torturam, e de adesão ao Plano de Ações

Integradas de Prevenção e Combate a Tortura' lançado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, na

gestão do Ministro Paulo Vannuchi.

18. Compreendendo a importância da consolidação de órgãos e instrumentos de promoção e defesa

de direitos humanos e o fortalecimento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Tortura, a equipe

do Mecanismo Nacional buscou informações relativas à criação de políticas e equipamentos de prevenção

à tortura, particularmente sobre a criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura,

sendo este, parte das Recomendações feitas pelo Mecanismo após a visita de 2016 ao Para. No entanto,

não há avanços a serem registrados nesse sentida\ rilfi)
L . Wd9c-/

!http://www.dhnet.org.br/denunciar/tortura/campanha/campanha.nac.permanente.pdf
4https://www.mdh.gov.br/prevencao-e-combate-a-tortura/2006-paipct.pdf

Data Atívidade

16/09 Reunião com representantes da sociedade civil, em Altamira
17/09 Inspeção ao Centro de Recuperação Regional de Altamira(CRRALTI

18/09 Delegada de Polícia de Altamlra(Triagem)

18/09 Reunião com representantes da sociedade civil, em Belém
19/09 Inspeção na Cadeia Pública de Jovens e Adultos(CPJAI

19/09 Reunião com membros do poder público local
20/09 Centro de Recuperação Prisional do Para(CRPP 3)

20/09 Centro de Reeducação Feminino(CRF)

21/09 Reunião com o Procurador Geral de Justiça do Estado do Para



19. O Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do estado do Para é composto por quatro

representantes de organizações da sociedade civil, oito do Estado, um da Assembleia Legislativa e um da

Universidade, portanto em formato distinto ao que orienta as atuals diretrizes da Recomendação ne 5, do

CNPCT5 para a criação e fortalecimento de Comitês e Mecanismos nas Unidades da Federação.

20. Apesar da ausência de condições necessárias para o seu próprio funcionamento, inexistência de
estrutura mínima - não dispõe de espaço físico, secretaria e equipamentos - os membros do Comitê têm

buscado formas de reunir e agregar esforços junto a outros atires locais atuantes no recebimento de

denúncias, fiscalização e busca de encaminhamento frente a denúncias de tortura. Entretanto. a

prevenção e combate a tortura no Brasil é uma Política de Estado, e deve ser assumida como tal, senda

fundamental a estruturação de um Comitê e Mecanismo Estadual que possam organizar ações
sistemáticas tanto na linha da prevenção, como do combate a práticas de tortura, conforme dispõe a

Recomendação ng 5, de novembro de 2018, do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

3. O papel da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária Federal no Para

21. Importa pontuar que a Força Federal foi criada pela Portaria ng 936, de 2017. do então Ministério
da Justiça, hoje Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desde sua criação, o MNPCT vem alertando as

autoridades' sobre a precariedade normativa deste destacamento e sobre a falta de diretrlzes, protocolos
e parâmetros de atuação que associado a falta de transparência, produz insegurança institucional e
obstaculiza meios de apuração de possíveis irregularidades.

22. O MNPCT em visita ao estado Para teve a oportunidade de acompanhar a atuação da Força
federal e novamente, à exemplo dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, identificou uma
metodologia divergente de qualquer parâmetro legal, na qual impõe sob o argumento da adição de
procedimentos de segurança, violação de direitos elementares, inadmissível em um Estado Democrático

de Direito. Desse modo, esse Mecanismo tem afirmado que o Ministério da Justiça e Segurança Pública,
por meio do Depa rtamento Penitenciário Nacional -- DEPEN, apresente o plano de açãa da FTI P bem como

sua metodologia de atuação, sob o risco de atuar de forma sobreposta ao estado e recorrer em ates de
ilegalidades.

23. A FTIP, tem natureza de atuação de caráterepisódico e limitado como aponta a Portaria 93/17 do

MJ que cria a mesma e a Portaria 676/19 do MJSP que autoriza a atuação da Força no Para: "Art. lg

Autorizar o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária - FTIP, em caráter episódico e
planejado, no estado do Para..."

24. No estado do Para aos moldes do que aconteceu em outras Unidades Federativas, a FTIP não

apresentou plano de ações, especificando quais funções iria exercer, entanto, passou a atuar como uma
força de intervenção /ato senso. Uma vez que o instituto da Intervenção Federal é um remédio'l(à

N

5 http://sintse.tse.jus.br/documentos/2018/Dez/lO/diário-oficial-da-união-secam-l/recomendacoes-diversos-temas-aprova-as
di retrizes-pa ra-criacao-e-fo rtalecime nto-de-comites-e-meca nlsmos-de-p revencao-e-com bate-a-to rtura-l

6 http://www.lexeditora.com.br/leais.27283571.PORTARIA.N.93 DE.23.DE.JANEIRO DE.2017.bçpx

7 Vide Relatório de Inspeção do Rio Grande do Norte e o Relatório de Monitoramento dos Massacrly



Constitucional8 e não fora aplicado ao caso concreto do Para, a FTIP deveria atuar em uma ação de
segurança interventiva rápida em locais específicos, como prevê sua Portaria 93/17.

25. Nesse caminho de responsabilidade limitada, entendemos que a FTIP deva expor justificativa

fundamentada da necessidade de atuação em cada unidade, contendo plano de atuação com tempo
determinado e em seguida devolvendo o controle do cotidiano dessas unidades às suas respectivas
direções.

26. Na prática a FTIP atua de maneira ilegal, onde passou a administrar o sistema prisional do Para

como se houvesse uma intervenção Constitucional sob o estado. A Força Tarefa ultrapassa suas funções,

inclusive comandando construções e reformas nos presídios, gerindo aquisição e distribuição de insumos

e medicamentos, assumindo de fato a gestão da política prisional ao arrepio da normativa vigente.

27. Se agrava, o fato de que após dois anos informando ao DEPEN e o Ministério da Justiça e outros

órgãos responsáveis sobre a fragilidade de apuração de denúncias de práticas abusivas durante a atuação

da FTIP, não há medidas no âmbito do poder executivo no sentido de apuração sobretudo com medidas
para redesenhar aos moldes constitucionais a sua intervenção.

28. Insta frisar que a FTIP é uma força formada aos moldes da Força Nacional de Segurança Pública.

ou sela, não possui um contingente de agentes efetlvo em seu quadro, ela é composta por agentes

penitenciários federais e estaduais, convocados em caráter episódico para atuar em situações específicas.

Com isso, a Portaria, como já informado, é falha e silencia sobre a estrutura operacional, logística.
administrativa e correccional a ser imposta a atuação da força.

29. Este órgão preventivo nacional tem apontado em seus relatórios para a importância de haver

meios de denúncias seguros e estruturas administrativas correcionais que garantam a ampla defesa e o

contraditório, o que traz segurança a todos, desde os profissionais que atuam no sistema, às pessoas
privadas de liberdade, seus familiares e a sociedade de modo geral. Contudo, o DEPEN ignora
peremptoriamente a adição dessas medidas, reforçando a lógica contenciosa de uma política baseada
em preceitos meramente punitivistas na qual endossa a prática de excessos, considerando a desestrutura

de meios correccionais próprios, delegando a função aos órgãos de origem dos agentes convocados.

30. Na prática, significa que um servidor originariamente do estado de Santa Catarina, à serviço da
FTIP no estado do Para, caso seja envolvido em uma suposta infração, os fatos serão apurados pela
Corregedoria do Sistema Penitenciário Catarinense, localizado mais de 5 mil quilómetros do local onde

ocorrera o fato, ou seja, a probabilidade do ocorrido não ser apurado são evidentes, propiciando a
sensação de impunidade frente a atuação ilegal.

31. O Mecanismo Nacional constatou que a FTIP, embora não tenha apresentado oficialmente suas

diretrizes e regras, possui um padrão violador comum de atuação, como: (i) incomunicabilidade

indiscriminada de pessoas privadas de liberdade;(ii) suspendendo visitas familiares e de advogados;(iii)

redução a quase zero o número de presos conduzidos para audiências no âmbito do poderjudiciário;(iv)
interrupção de atendimentos básicos como atendimento médico, psicológico e social;(v) retirada de itens

pessoais como vestuário, materiais de higiene pessoal, calçados, medicamentos, incijlilve de documentos

8 Art. 34 da Constituição Federal



dos detentos; (vi) sanções coletivas sistemáticas; (vii) obrigação de posturas corporais, de forma
indiscriminada e violadora, como ficar por horas sentados encaixados uns aos outros com as mãos
entrelaçadas na cabeça, o que causa dores, falta de ar e sofrimentos diversos.

32. Os agentes da FTIP e as autoridades tem se referido a esses padrões violadores como sendo
procedimentos de disciplina. Contudo, diante de tamanha violência este órgão reconhece essas condutas

como atou de tortura, tratamento desumano cruel e degradante e reafirma tratar de ações ilegais,
desmedidas e violentas, que não podem ser naturalizadas como sendo procedimentos de disciplina.

33. Além desses aspectos, outro fator que tem sido um padrão de atuação desta Força Tarefa éa
transferência indiscriminada de presos com o fechamento de unidades e a superlotação proposltal de

celas com o intuito direto de causarsofrimento nos detentos. Em todos os estados que a FTIP passou, ela

determinou o fechamento de unidades e superlotou outras. Esse padrão logístico tem sido tratado como

meio de controle dos presos, todavia pode ser encarado como forma de punição coletiva e tratamento
desumano, cruel e degradante, como método de submissão.

34. No caso específico do estado do Para, a situação se agrava, pois além da estrutura correicional ser

frágil e a FTIP estar atuando além das suasjustificativas legais, várias denúncias foram feitas a autoridades

Estaduais e Federais que, por obrigação institucional devem investigar com profundidade as graves
denúncias. Entretanto, algumas dessas negaram à público qualquer irregularidade diante dos fatos sem

que houvesse ocorrido qualquer procedimento interno de apuração das denúncias.

35. Cognições sumárias a partir de conceitos irraizados no senso comum divergem do status na qual
as instituições da república estão alocadas no Estado de Direito. Das três esferas de poder e do Ministério

Público, constituídos a partir da carta de 1988, o conjunto da sociedade espera probidade e bom trato

com as normativas vigentes, refutando, de todo modo, qualquer iniciativa interna corporis que propague

a instabilidade na relação entre os órgãos de governo e do sistema de justiça com a sociedade civl
organizada.

36. Este MNPCT entende que diante dos fatos constatados e das diversas denúncias públicas já
realizadas, haja por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Excutivo Estadual e

Federal, o zelo redobrado na condução dos processos apuratórios, sobretudo evitando fragilizar e
criminalizar as entidades da sociedade civil e suas representações no exercício do controle social.

37. Todos os Órgãos e Instituições nacionais e internacionais de prevenção e combate a tortura

alertam aos estados nacionais que tenham transparência em suas ações, bem como que as regras e

procedimentos sejam sólidos para que não reste dúvidas da idoneidade das informações. r

38. O MNPCT enaltece a atuação diligente e precavida do Ministério Público Federal no estado do

Para que diante das denúncias, Iniciou procedimento de apuração, primando pelos princípios

democráticos e republicanos de apuração da verdade, garantindo aos investigados a mais ampla defesa.
o contraditório e presando pela proteção das vítimas, testemunhas e denunctàhtes.



4. Inspeções ao Sistema Prisional

39. Em todas as visitas de inspeção realizadas durante esta Missão, foi encontrado um conjunto de

situações de desrespeito a condição humana das pessoas presas que lá estão, o que ganha dimensões

mais ampliadas frente à não observância das especificidades dos diversos sujeitos que, seja por sua

condição de gênero, idade, limitação física provisória ou permanente, exigem procedimento e tratamento

diferenciado. Desse modo, com algumas variações quanto aos fatores de risco, em diferentes dimensões

da violência que marcam as unidades, não se percebe grande alterações no padrão de tratamento

dispensado, o que é compreendido pelo fato de todas estarem orientadas sob uma mesma perspectiva
de humilhação, violação de direitos e violência, travestldo de "disciplinamento e segurança"

40. Aspecto inicial a ser observado, diz respeito a superlotação, situação agravada no Para a partir da

atuação da FTIP que fechou presídios, transferiu e amontoou detentos em outras unidades, sem que
houvesse um planejamento adequado. A superlotação, é utilizada pela força federal como um
Instrumento de controle meramente contencioso, tornando os espaços, já insalubres e desumanos em
espaços de punição coletiva perene

41. Nos dias que se procederam as inspeções, todas as unidades apresentavam um quadro caótico

de superlotação, conforme demonstrativo abaixo. No entanto, vale lembrar que no geral são edificações
antigas sem estrutura e precarizadas pela ação do tempo e falta de manutenção, entretanto as unidades

recém construídas apresentavam um quadro de superlotação e falta de infraestrutura suficiente para

atender aos detentos. Varias apresentavam centrais elétricas comprometidas, falta de manutençãos na

rede de esgoto sanitário, abastecimento de água insuficiente ao quantitativo de presos nas unidades além

precariedade e insuficiência na distribuiçãos de insumos básicos . Constamos celas coletivas que não
possuem camas, composto apenas por grades e uma área com meia parede destinado ao banheiro.

Inclusive inviabiliza o convívio em privacidade com os familiares, considerando que é um espaço de uso

comum para as visitas. Também é importante ressaltar que o número de vagas contabilizado pelo estado
insere as estruturas de containers que foram completamente destruída no massacre em Altamira onde
comportava 343 presos e deveria ter 163.

Tabela 2: Lotação e capacidade das unidades visitadas

9 Capacidade oficial, com inclusão da ala de container que está desativada, segundo dados oficiaÇ*qo Conselho Nacional de
Justiça \ \Í\

J

UNIDADE CAPACIDADE LOTAÇÃO
ÍNDICE DE I

SUPERLOTAÇÃO l
Centro de Recuperação Regionalde

Altamira (CRRALT)
1639 188 115,34%  

Cadeia Pública de Jovens e Adultos

(CPJA)
606 1782 294,06%  

Centro de Recuperação Prisional do

Para (CRPP lll
432 854 197,69%  

Centro de Reeducação Feminino(CRF) 486 632 130,04%  
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Fonte: Produzida pelo Mecanismo em 2019

5. Participação social

46. Vale ressaltar que a política de prevenção e combate à
penitenciária e a participação social na
órgãos essenciais no enfrentamento as

Tortura, o Conselho Penitenciário Estadual, os Conselhos da

Sistema Penitenciário) vem sistematicamente reduzindo sua
contingência de recursos financeiros, logísticos e material..

tortura, o controle externo da gestão
execução penal no estado vem sendo conduzida precariamente

violações de direitos(Comitê Estadual de Prevenção e Combate a

Comunidade, os Patronatos e a Ouvidoria do
capacidade d juação em razão da

R &



47. O Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Tortura -- CEPCT órgão constituído por lei estadual,

fundamental no controle externo da gestão de espaços de privação de liberdade na perspectiva da
prevenção e enfrentamento a tortura, maus tratos e tratamentos cruéis desumanos e degradantes é

composto em desacordo com as normativas nacionais e internacionais que prevê a participação paritária

entre governo e sociedade civil. Entretanto no CEPCT/ PA as agências estatais gozam de ampla maioria de
representação.

48. Portanto o MNPCr aponta a necessidade de um profundo diálogo entre o governo e as entidades

da sociedade no sentido de reconstruir espaços voltados a efetiva participação da sociedade civil no
exercício do controle social externo.

49. Atualmente os conselhos e comitês onde há a participação social não dispõem de meios efetivos

para o pleno exercício de suas funções, não há espaço e estrutura para a realização de suas reuniões e

atividades administrativas, não contam com apoio técnico administrativo, não dispõe de meios de
deslocamento(transporte) capaz de viabilizarinspeções regulares a espaços de privação de liberdade nas

unidades do interior do estado, além da baixa ou nula participação das instituições governamentais.

50. Porfim ressaltamos como ponto importante nas políticas públicas e na execução penal o fato de

que incorporar a participação de outros atores sociais e estruturar instâncias e órgãos de controle

favorece a democracia, a interação e a transparência no sistema penitenciário, em síntese estimula a

concepção de accounfabi/rty, que pode ser compreendida como prestação de contas, como a
possibilidade de responsabilização de servidores públicos, como fiscalização de ações do poder público
por múltiplas esferas e órgãos.

6. Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT)

6.1 Visita ao município de Altamíra Para

51. Localizado no Sudoeste do Para o município de Altamira é o maior município do mundo em

dimensões territoriais com área de 159.533kmz é banhada pelo rio Xingu, com população de
aproximadamente 120 mil habitantes, Altamira compõe a região de integração do Xingu formada por mais

09 municípios: Anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio,

Uruará e Vitória do Xingu. Referência para região, Altamira se consolidou ao longo da última década como

o maior centro económico da região, sobretudo com a instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte

52. Os impactos socioambientais consequentes da UHE Belo Monte atingiu uma região com ausência
histórica do Estado, o que ocasionou ainda maiores danos sociais para a população local, seus territórios,

comunidades indígenas, ribeirinhos e povos tradicionais. A dimensão dos impactos é dlretamente

proporcional a falta de planejamento, a carência de infraestrutura e associada a inexistência de potíticaf

públicas, expôs a população da região a graves violações de Direitos Humanos. . \

53. Os municípios da região do Xingu sentiram o forte crescimento desordenado da população, a

precária rede de atendimento dos municípios em especial Altamira e Vitória do Xhgu que



maior contingente da população migratória, não foi suficiente para comportar a nova formatação social
imposta pelo empreendimento.

54. A triangular ação gestora envolvendo o Governo Federal, o Consórcio Construtor Norte Energia

S/A. e o Governo do Estado do Para, responsáveis pela execução do Plano Básico Ambiental -- PBA que

entre outras medidas determina um conjunto de ações condicionantes e reparatórias, não foram
executadas ou realizadas em total descompasso com a velocidade em que as demandas sociais eram
apresentadas.

55. No que concerne à segurança pública, o estado do Para e a Norte Energia firmaram um termo de
cooperação técnico-financeira, em maio de 2011, determinando que a empresa concessionária

viabilizasse a implementação de ações de fortalecimento dos órgãos de combate ao crime e prevenção

da violência. Previa-se que, de 2011 a 2015, fossem repassados ao estado mais de R$ 115 milhões,
destinados a compras de equipamentos e reforma de prédios. Um terço desse recurso (R$ 39 milhões)
seria usado, apenas, para a compra de um helicóptero para o poder público10.

56. Os índices de violência em Altamira entre 2011 e 2014 tiveram um aumento de quase 80% em

relação ao período anterior, sem que as ações condicionantes de prevenção da violência e construção,
ampliação e ou reforma dos equipamentos públicos fossem viabilizadas.

57. A exemplo disso apontamos a Superintendência da llg RISP XINGU Delegada Regional de
Altamira, unidade híbrida, com precárias e insalubres estrtururas, abriga irregularmente em sua sede
carceragem para presos em flagrante, presos provisórios e adolescentes em conflito com a lei.

58. Outra medida não instituída na região por meio das condicionantes, ou por recursos provenientes

dos royalties recebidos pelos municípios impactados foram as políticas públicas em Medidas

Socloeducativas, a região não conta com estrutura socioeducativa, seja para internação, seja para
medidas em meio aberto.

59. Considerando que crianças e adolescentes estão em condições de maior vulnerabilidade diante

dos impactos gerados a partir da instalação do empreendimento UHE Belo Monte, é dever fazer, valer o
texto constitucional e garantir a prioridade absoluta de crianças e adolescentes a não exposição a

violência e a garantia de direitos na perspectiva da redução de danos, e no fiel cumprimento das ações
previstas no PBA.

60. Os impactos socioambientais e o não cumprimento das condicionantes e medidas compensatórias

no âmbito do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte voltadas a mitigação de danos sociais,

associada a ausência efetiva do Estado, criaram situação favorável para a eclosão dos massacres ocorridos

em Altamlra no ano de 2018 com 07 pessoas mortas e 2019 com 62 mortos. /'x \

lo ISA Instituto Socioambiental -- Dossiê Belo Monte, Não há condições para a Licença de Operação, Programa Xingu. O Instituto
Socioambiental (ISAj é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Osclp), fundada em 22 de abril de 1994, por
pessoas com formação e experiência marcantes na luta por direitos sociais e ambientais. Tem como objetivo defender bens e
direitos coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao património cultural, aos direitos humanos e dos povos. O ISA
estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioamblental,!yolorizando a
cultural e biológica do país. www.socioambiental.org \)ç -
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61. Tratado como tragédias anunciadas os massacres se deram em espaço superlotado e totalmente

desestruturado, no qual ainda mantinham pessoas presas em contalners de aço. Tudo isso em meio a

morosidade na construção de uma nova unidade prisional em Vitória do Xingu, contrapartida de
responsabilidade da Norte Energia como medida compensatória prevista para ser entregue em 2016, foi
inaugurada com três anos de atraso.

62. Em síntese, é possível concluirque as medidas de mitigação previstas para minimizar a sobrecarga

dos serviços essenciais, sobretudo no sistema de garantia de direitos, das ações de enfrentamento a

violência, reinserção social, segurança, de educação, trabalho e renda na região foram insuficientes. Este

resultado, em parte, aponta a forma como as condicionantes foram definidas; a ausência de planejamenta

nas três esferas de governo adequado às necessidades de estrutura física e de recursos humanos impostas

pela implantação da obra, e a falta de participação e controle social. Contribuiu também para esse quadro

a ausência de articulação das políticas públicas, no tempo real da obra, com as obrigações e programas
de responsabilidade do empreendedor.

6.1.1 Centro de Recuperação Regional de Altamira

de Altami PA-CR

Figura l Vista satélite CRRALT- google earth

63. O Centro de Recuperação Regional de Altamira - local de grave chacina que vitimou 58 pessoas
durante rebelião no dia 29 dejulho de 2019 - vive um clima de tensão, resultado da segunda rebelião, em

menos de um ano. Decorrente dessa Rebelião, mais quatro pessoas morreram em circunstâncias

suspeitas, durante procedimento de transferência para cidade de Marabá. Segundo informações oficiais
os quatro detentos morreram em "decorrência de asfixia mecânica" durante translado. bla mês de

setembro de 2018, foram sete mortes e um número não registrado de feridos\ l.À.ll&=.....,
\



64. A estrutura do local, incluindo o Anexo após o massacre permanecem Inalterados. Importante

frisar que toda a Ala do semiaberto que foi destruída na rebelião ocorrida em setembro de 2018, também
não passou por reformas.

65. Antes do massacre de 58 pessoas dentro de uma Instituição estadual que deveria salvaguardar as
vidas de privados de liberdade, o Centro de Regional de Recuperação de Altamira possuía uma estrutura

física completamente precária, um quadro de funcionários extremamente defasado e uma estrutura
administrativa e organizativa completamente irregular.

a
.b

E

Figura 2 - Espaço destinado ao semiaberto destruído após a rebelião de 2018 - Foto: MNpcT

66. Em 2018, a unidade sofreu uma rebelião onde 07 pessoas foram mortas e parte da unidade foi

destruída por um incêndio e até a data da visita do Mecanismo não havia segundo.a direção prazo para o
inicio da reforma. i\ ' '



Figura 3 - Fotografias da degradação das Instalações Elétricas Foto: MNPCT

67. Comojá abordado anteriormente, a unidade possuía uma teórica capacidade para 208 detentos,
porém possuía uma lotação de 343 detentor. Esses detentos estavam alocados em uma estrutura

completamente precária. Celas sem camas, sem luz e sem ventilação adequadas.

68. O espaço onde aconteceu o massacre era formado por celas containers, um espaço por natureza

inadequado e violador que contribuiu para que as pessoas que ali estavam fossem rapidamente
incineradas ou asfixiadas.

Figura 4 - Celas Cantainers incinerados após o massacre Foto: MNPCT

69. A ala, denominada de Anexo é composta por dois corredores de celas containers, com apenas
uma entrada e uma saída. Ao fundo das celas, havia uma quadra e um muro de mais de 04 metros de

altura. Nenhuma autoridade ou agente de estado acessou o anexo nos últimos tempos, a custódia fico.a

cargo de dois agentes penitenciários que fazem a contenção superior dos conllQiners. /---\ ,)(/'



70. Não há na unidade um sistema de combate à incêndio, agentes prisionais relataram que ao longo
da formação inicial receberam noções básicas de manuseio de extintores, insuficiente para atuar diante

de emergências. Na unidade já houve incêndios, e ainda assim não há um plano de evacuação, não há

iluminação de emergência, não há instalação hidráulica sob comando e vários extintores com data de
validade vencida.

71. Frisa-se que ainda que houvesse um sistema de prevenção e combate à incêndios, este não teria
condições de aprovaçãojunto ao poder público competente em face da superpopulação carcerária. à rede

elétrica precária e à inexistência de instalações de proteção e combate ao fogo.

72. Em 2016 o MNPCT, durante missão ao mesmo estado do Para, trabalhou em seu Relatório de
Inspeção:: sobre as condições das celas containers:

É essencial ressaltar a estrutura arquitetõnica das celas container. Estas ficam dispostas
lado a lado no chão e possuem grades no teto. Há um espaço superior por onde os
agentes de segurança observam as pessoas privadas de liberdade, causando uma
relação de verticalidade entre aqueles e estas, produzindo, assim, um sistema de
controle físico e psicológico. Estas celas permitem que os presos sejam observados sem
restrições e sem a menor garantia de privacidade, pois os agentes caminham
literalmente por cima deles. Cria-se uma atmosfera de subjugação da pessoa presa que
está constantemente encarcerado em nível inferior aos demais. Esta condição, somada
à ausência de privacidade e de condições de habitabilidade, implica na prática de
tortura e de maus tratos, uma vez que expõe os presos a um sofrimento intenso
Esta situação somada a outros fatores como: altas temperaturas no interior destas celas.
sua insalubridade, seu tamanho reduzido, ambiente sem ventilação, o forte odor de
fezes e urina, conformam um local impróprio para habitabilidade, afrontando várias
normas nacionais e internacionaisiz, configurando-se em pena cruel e degradante.

73. Essa natureza de ocorrência poderia ter sido prevenida se tivessem sido cumprida, entre outras

recomendações do Relatório de inspeção, emitido em 2016, por este MNPCT que propôs a interdição de

celas containers em todo o Estado: "que as celas container sejam abolidas, sendo respeitado o disposto
pelo CNJ, os pareceres do Superior Tribunal de Justiça(STJ) e da DPU"is

74. O Mecanismo Nacional em seus Relatórios e construções técnicas, tem trabalhado ao longo dos
anos, demonstrando a importância da atuação dos Órgãos e Instituições estatais na resposta efetiva em

casos que decorrem em morte e mais especificamente em casos de massacre. Não se pode perder de
vista que o Estado é objetiva e diretamente responsável pela vida de todas e todos que estão nos locais
de privação de liberdade, sejam os profissionais que atuam, sejam as pessoas privadas de liberdade ou
seus familiares e comunidade do entorno.

75. Nesse sentido, o escopo de atuação do Estado, após uma situação de tamanha gravidade como a

execução de mais de 60 pessoas que estavam sob a guarda, precisa ser de ações efetivas de
responsabilização, reparação e não repetição. Infelizmente, este Mecanismo encontrou no Estado do Para

n Brasil. Relartorio de Inspeção ao Para. MNPCT.2016. pag. 16 e 17

i2 Art. 5e, XLVll, alínea "e", da Constituição Federal; Ans. 40 e 41 da Lei de Execução Penal & Regra 13 das Regras de Mandeli
i3 RELATÓRIO DE VISITA A UNIDADES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO ESTADO DO PARA. Brasília, julho de 2016. .



uma completa falta de atendimento as vítimas, familiares, sobreviventes e funcionários que de alguma
forma vivenciaram ou presenciaram o massacre em Altamira. Um aspecto de grande importância precisa

nortear a atuação dos Órgãos e Instituições que atuam junto ao sistema prisional do estado do Para: o

Estado é responsável direto pela vida das pessoas.

Figura 5 - Interior das celas incinerados Anexo do CRRALT - Foto: MNPCr

6.1.2. Modelo de gestão e os impactos no tratamento penal

76. É muito importante frisar que a unidade possuía um número de agentes bem abaixo do mínimo

indicado nas legislações e documentos institucionais de administração prisional. O Mecanismo utiliza o

número de um(1) agente para cada cinco (5) detentor, como mínimo adequado14 para realização de um

trabalho digno. Havia um total de 33 agentes, se dividindo em turnos. Alguns turnos chegavam a ter seis

l6) ou sete(7) agentes. Esse dado aponta o quantitativo de um(1) agente para cada 49 presos Os agentes
trabalhavam em condições completamente inadequadas.

77. Fator determinante para ação que culminou na mortes dos detentos esta relacionanda ao déficit

de agentes. Segundo informações levantadas pela equipe de missão, no dia do ocorrido se haviam dois

agentes penitenciários na custódia do anexo, que ao perceberem a movimentação na unidade
empreenderam fuga.

78. A Unidade possui três tipos de servidores, além dos policiais militares, o que torna complexa a

gestão. Existem na unidade agentes antigos e novos contratados e agentes novos que passaram em um
recente concurso. As escalas desses agentes são diferentes. Os agentes concursados possuem uma escala

de 24 horas de sewiço, para um descanso de 36 horas. Outros agentes trabalham em expedientes de
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segunda a sexta. Os Policiais Militares que tem atuado dentro da unidade, possuem turnos de 24 horas
de trabalho para 24 de período de descanso ate assumir novo turno.

79. Entende-se que tal situação traz um descanso inadequado para um serviço que exige atenção
exaustiva, devendo ser respeitado um limite mínimo de 24 horas de trabalho com 72 horas de descansa
ou 12 horas com descanso de 36 horas.

80. A unidade possuía um cotidiano de completo abandono, onde as facções poderiam atuar
extorquindo, violando, ameaçando qualquer preso ou familiar sem que o estado atuasse de forma a
salvaguardar aqueles que não quisessem se submeter ao julgo ilegal desses grupos.

81, Existe uma coordenação de reinserção social, no entanto, é uma única profissional que atua no
setor, sem condições de trabalho. O atendimento é precário, não há escola (nunca teve essa estrutura.

mas havia aulas em espaço improvisado, até o ano de 2015) ou qualquer outra atividade oferecida aos

presos As últimas oficinas profissionalizantes ocorreram nos anos de 2016 (mecânica de motos,
confecção de material de higiene e horticultura). Hoje são apenas 30 presos fazendo trabalhos de serviços
gerais

82. O Estado não disponibilizar educação, saúde, profissionalização, emprego ou qualquer direito

básico, também relega aos próprios presos a condição de sobrevivência dentro do cárcere. Sem atuação
direta do Estado junto aos presos as facções passam a ser peça chave na engrenagem carcerária.

Cobrando pela oferta de comida, água, roupas, serviços e materiais de higiene básicos, tudo o que o
Estado dispõe precariamente ou não fornece, as facções disponibilizam com custo financeiro. Restando

aos detentos, completamente desasitidos, se submeterem aos arbítrio das facções por aquilo que é
obrigação do Estado.

83. Ressaltar esses aspectos são fundamentais, para iniciar qualquer caminho de responsabilização.
O que houve em Altamira não foi uma catástrofe da natureza ou um acidente incontrolável. Importa
registrarque o quadro de plantonistas no dia da massacre que ocorreu em julho de 2019 era insuficiente
para qualquer reação imediata buscando cessar as violações e mortes que se seguiram. O Massacre de

Altamira tem múltiplos agentes e a responsabilidade precisa ir muito além do que o direito penal pode
ser capaz de trabalhar. Se faz necessário um amplo trabalho de responsabilização, reparação e medidas
de não repetição seja na esfera civil, administrativa ou social.

6.1.3. Apuração das responsabilidades administrativas, civis e criminais

84. No que diz respeito a apuração dos fatos e responsáveis direta e indiretamente pelo massacre de

58 pessoas, este Mecanismo verificou a existência de processo judicial em andamento. Porém, pôde-se
constatar que alguns dos sobreviventes não haviam sido ouvidos, por nenhuma Instituição, seja do

executivo, seja do judiciário. Este Mecanismo entende a complexidade da apuração de um fato tão grave,

que envolve a execução de tantas pessoas e em condições tão cruéis como as vivenciadas em Altamira.

porém não pode deixar de pontuar a imperativa necessidade de escuta qualificada de tantas pessoas

quantas forem necessárias para salvaguardar a vida dessas, bem como da verdade dos fatos. Importante
lembrar que pessoas foram decapitadas, esfaqueadas, mortas carbonizadas e esses eventos possuem
impactos diretos e indiretos, principalmente naqueles que presenciaram fatos tão violehtgs. ... r:
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6.1.4. Acolhimento institucional mínimo necessário
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90. Os antigos funcionários, continuam trabalhando na unidade sem qualquer atenção ou cuidado

específicos. Os novos funcionários adentram, cotidianamente, em um espaço de trabalho com aqueles

is Aprovados pelo Conselho Económico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas, na sua Resolução ng 1989/65, de 24 de maio de

n Previsto no art. 22, da Lei ng 8.742/1993
provisórias que integram organicamente as
nascimento, morte, situações de vulnerabillda
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que foram vítimas e sobreviventes, passando a mensagem direta que os mesmos não terão qualquer
proteção se algo semelhante acontecer novamente. Após o episódio muitos detentos tiveram os
tratamentos médicos interrompidos, perderam audiências, o espaço de banho de sol se tornou mínimo.

Figura 6 - Espaço dentro da Ala destinado ao banho de sol Foto: MNPCT'

91. O contexto de medo e ameaças diante do massacre, também, é relatado como realidade de
familiares, que reclamam falta de políticas de segurança pública capazes de garantira vida e a integridade

física das pessoas, bem como de informações referente a investigações sobre mortes e ameaças. Inclusive,

a equipe do MNPCT recebeu informações de que muitos familiares de vitimas e sobreviventes já teriam
deixado o município temendo represálias.

92. Por todo o exposto, a despeito da ocorrência de dois graves episódios recentes na mesma

Unidade, não se faz notar ações de reparação, ou medidas para não repetição de episódios como o
ocorrido em julho de 2019.

6.1.S. Força Policial Militar atuando dentro da Unidade

93. O MNPCT constatou que o CRRALT possui uma rotina administrativa e operacional que não
garante a segurança a todos que ali circulam. Desde o massacre, uma força da Policia Militar vem atuanda

cotidianamente na unidade e assumiu a gestão da segurança, ditando quais são as normas do CRRALT. A

direção instituída se limita a gestão administrativa da unidade, lidando somente com as situação
burocráticas. No interior da unidade o comando é da PMPA.

94. O quadro de irregularidade se torna mais agudo, no que diz respeito aos Policiais Militares que
estão atuando em plantões de 24 horas de trabalho por 24 horas de descanso, desde o dia 29 de julho,

quando houve o massacre. Esse nível de cobrança leva a exaustão que preocupa esse Q(gão de prevenção a

/
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6.1.6. Ausência de protocolo de segurança formal
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102. Os detentos passaram a ter banho de solapenas em um solário que mede 8 m:e com tempo de
2 horas a cada 2 ou 3 dias. Existe uma imcompatibilidade entre o pequeno espaço disponibilizado e o

número de detentos que são confinados para o exercício do direito ao banho de sol. Nesse espaço de
confinamento, reservado ao banho de sol, deveria ter no máximo 2 presos e conta com mais de 20

detentos. Segundo os critérios utilizados por este Mecanismo para definição de espaço adequado seria

de 6 m: para cada pessoa17. Uma vez que a unidade não possui espaço físico compatível para executar
qualquer tipo de atividade a situação em que os detentos são submetidos é de tortura cotidiana.

6.1.7. Idosos e vulneráveis em situação de perigo

103. A unidade possui uma cela reservada para pessaos idosas e com doenças crónicas, ou mobilidade

reduzida, que precisam de maior atenção do setor de enfermagem. Foram identificadas cinco pessoas

com mais de 60 anos, sendo que o mais velho tinha 75 anos. Além disso, importante ressaltar que estas
celas estão localizadas na ala denominada de anexo, local onde as pessoas foram incineradas.

104. Em um curto espaço de tempo que a equipe do Mecanismo esteve no local, restou nítido que a

permanência de pessoas naquele local do massacre é insustentável, por conta do cheiro de queimado
constante naquele espaço. Ainda mais em se tratando de pessoas idosas e em condições e saúde frágil,
sujeitas a doenças respiratórias.

105. Além disso todos os dias os detentos dessa Ala precisam passar pelo meio dos corredores cheios
de fuligem para irem ao espaço destinado ao banho de sol, única oportunidade que têm de deixara celas

por algumas horas, e que havia sido retomada dias antes da visita do Mecanismo. Esse grupo reclamou a
suspensão das raras atividades de que dispunham antes da rebelião, a exemplo das visitas familiares e da

possibilidade de confecção de artesanatos com material trazido pelas famílias, o que consideram uma
forma de ocupar o tempo. l
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6.1.8. Alimentação

107. A alimentação da Unidade é produto de um contrato terceirizado, onde uma empresa oferta uma

nutricionista e uma cozinheira. A Unidade por sua vez disponibiliza detentos para produção das refeições.



Figura 8 - Acondicionamento dos alimentos para produção das refeições - Fotos: MNPCT

109. Ainda em relação a alimentação se observa também a situação de distribuição dessas refeições.
Os detentos recebem apenas três refeições por dia e não podem ter acesso a nenhuma alimentação

trazidas pelos familiares. Essa situação de pouca alimentação para adultos trancafiados em celas se agrava

quando se cruza a informação de horários e condições em que é ofertada.

110. Os presos são obrigados a comer na hora que a comida chega as celas, sob o risco de serem

penalizados pelos agentes. Além disso o intervalo entre a última refeição recebida(17:00) e a primeira do

dia(07:00) ultrapassa de 12 horas sem refeição. Esse Mecanismo se preocupa com a situação de fome em

que os presos do CRRALT estão sendo submetidos. Essa situação é de nítido e deliberado maus tratos,
tratamento desumano cruel, degradante e torturante.

l

Figura 9 - Marmita servida no jantar última refeição da dia SERVIDA AS 16:40 - Fotos w"



6.1.9. Saúde

111. No que diz respeito aos aspectos de saúde, a unidade de atendimento funciona com dois técnicos

de enfermagem, cuja jornada de trabalho são seis horas diárias, sem nenhuma supervisão de área médica

ou mesmo de enfermeiro. O médico que atendia a Unidade faleceu, e não há previsão de contratação de

outro. Não há consultório odontológico, mas o odontólogo vem três vezes por semana, faz triagem e

encaminha para emergência ou solicita mutirão do Odontomóvel18.

1].2. Há poucos registros no setor de enfermagem de atendimento inicial deferidos no dia do massacre

no Posto da própria Unidade. Estes poucos registros dão conta de que poucas pessoas foram conduzidas,

na sequência, pela Equipe do SAMU para encaminhamentos na UPA e pelo Hospital Regional de Altamira,

sendo dois casos de intoxicação por inalação de fumaça e um de lesão em consequência de agressão por

arma branca, que seriam as situações avaliadas como de maior gravidade. Porém não há registro de

outros atendimentos, induzindo o entendimento de não haveriam outros feridos.

113. A falta de profissionais e a falta de registros institucionais, mesmo diante de uma situação drástica

como a do massacre ocorrido, deixam indícios da ausência de uma politica sólida de saúde para esta

unidade prisional.

6.2 Delegada de Polícia de Altamira (Triagem)

114. A visita de inspeção à Delegada coincidiu com o dia da visita dos familiares. Frente a situação

apresentada, por compreender a importância daquele momento de convivência, e
oportunidade de

contato com o mundo externo, a equipe do Mecanismo decidiu por não alterar a rotina, portanto decidiu

por não fazer diálogos reservados com os detentor daquela ala.

115. Naquela estrutura predial fedia a Superintendência de Polícia Civil onde funciona a central de

flagrantes da região com duas celas uma masculina e outra feminina, sem que haja garantia de privacidade

resquardada as difderenças de gêneros. A estrutura da DP de Altamira é antiga e precária, possui um
corredor onde 3 celas completamente insalubres e sem condições de habitabilidade são destinadas para

atender presos masculinos, presas mulheres e uma terceira cela para receber adolescentes. Nenhuma das

três celas possui camas, não há entradas de ar para circulação do espaço nem iluminação. Esta equipe

verificou que 2 detentor estavam presos a mais de 10 dias na cela sem janelas sem colchões. Em outra

cela, minúscula e sem qualquer condição de habitabilidade:Ç'jt\ . âllllÊ.-..,.,

:' Programa de atendimento em saúde bucal móvel



Figura 10 - Celas da Delegada Regional de Altamira - Fotos: MNpcT

116. Nesta mesma unidade também funciona a Central de Triagem de Altamira (SUSIPE) sob
administração da Polícia M ilitar, este espaço dispõe de duas alas onde mais de 50 detentos se encontram

amontoados em 04 celas, sem direito a banho de sol ou qualquer outro direito básico que deveria ser
garantido á todos os presos.

117. A tripla função do prédio se completa por uma cela destinada aos adolescentes em conflito com
a lei administrada pela Fundação de Atendimento Socioeducativo - FASEPA. Por ausência de estrutura

para acolhimento, os adolescentes ficam por até 5 dias na carceragem como os adultos presos, período
da homologação do flagrante e audiência. '

118. A equipe do Mecanismo constatou que dois adolescentes em flagrante situação de maus tratos,
estavam deitados no chão em uma cela deteriorada e suja. Eles haviam chegado de outras cidades

durante a madrugada e passavam fome, pois a FASEPA responsável por fornecer a alimentação aos
mesmos não havia disponibilizado a refeição. '

119. Constatou-se que os presos sob a responsabilidade da SUSIPE e sob a
haviam recebido as refeições, porem em relação aos adolescentes os

desobrigados de prover este direito elementar a qualquer e todo ser humano.

adolescentes assinam aos demais se alimentarem enquanto permaneciam com

equipe do Mecanismo dialogou com as autoridades responsáveis que forneceu
Jovens que estavam na unidade.

custódia da Polícia Civil já

referidos órgãos se sentem
Agrava-se o fato de os

fome. De imediato a
alimentação aos



Figura ll - Adolescentes em cela na Delegada de Altamira um dele passou 08 horas viajando entre Marabá e Altamira e desde
então aguardava audência no Fórum da cidade sem realizar rejeições

120. Ficou demonstrado que medidas de desassistência são encaradas com naturalidade pelo conjunto

de servidores naquela unidade. Ao encontrar um profissional da FASEPA que acompanhava o adolescente,

aquele explicou que o adolescente estava em trânsito, em deslocamento para o município de Anapú, onde
ocorreria a Audiência.

121. Chamou atenção além do arranjo institucional feito naquele espaço compartilhado, bem como a

inadequação do local para abrigamento de adolescentes, haja vista a falta de planejamento e logística

para garantir direitos elementares entre eles à alimentação o que se constitui como grave violação.

122. O conjunto de normativas nacionais e internacionais vem apontando para a necessidade dos

locais de privação de liberdade serem adequados a cada grupo de pessoas que precisa abrigar, com o

intuito de salvaguardar a Integridade física e psicológica dos mesmos. Não é cabível que no mesmo prédio,

precário, homens, mulheres e adolescentes permaneçam, mesmo que em um curto espaço de tempo
sujeitos a toda forma de violação de direitos.

7. Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA)

123. A Equipe do Mecanismo foi recebida na Cadela Pública de Jovens e Adultos pelo coordenador da

FTIP, a despeito de esclarecer que queria falar com a direção da Unidade. Essa foi chamada a participar

do momento de apresentação do Mecanismo, oportunidade em que apresentou as prerrogativas do

Órgão e metodologia de trabalho. O Diretor só nos foi apresentado após reiterada solicitação, o que
finalizou a natureza da "intervenção da FTIP" e a transferência de responsabilidades da gestãoMquele
destacamento. A . \\ A.



Presosno CPIA
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revestimenNão havia colchões. todos os presos estavam descalços e a grande maioria dormi(llq no chão ãem nem um tiEg de

8ü' p Çb8



125. A unidade foi construída em novembro de 2018 com recursos do FUNPEN, não obstante a sua

arquitetura prisional esteja em desacordo com as normativas que regulam essa finalidade. Com
capacidade para 606 internos, no dia da visita registravam 1782 internos na unidade, em sete blocos

IA,B,C,D,E,F,G), sendo os blocos 'A,B,C' com 26 celas, tendo em média 20 presos por cela. No bloco 'E'
estariam reservadas as celas para internos com tuberculose e no bloco 'G' tem ll celas reservadas para

triagem e aqueles que trabalham na jardinagem, manutenção predial. Segundo informaram não existe

cela de isolamento disciplinar. Existem ainda dois pátios de visita.

126. A desativação do CRPPI ocorreu sem qualquertipo de planejamento. Uma vez que essa unidade

desativada era a maior do estado e existia há 42 anos e a capacidade nominal das celas era de até 08

pessoas. Com isso, todos os 1.227 detentor que lá cumpriam sentença ou aguardavam por essas, oriundos
desta Unidade foram inseridos no CPJA. Essa falta de planejamento para fechar uma unidade deste porte

foi fator determinante para o "inchaço" do CPJA.

127. Os dados acima, se comparados a capacidade total da CPJA, ou seja, 606 vagas, evidenciam o

prenúncio de problemas e crises de naturezas diversas, que de imediato sinalizariam, sob um ponto vista

da gestão, a necessidade da adição de outras medidas que impedissem a administração do caos que
agora se apresenta, seja pela ausência de meios de garantir condições materiais, de cuidado com a saúde

e segurança dos presos Nesse sentido, o amontoamento e 'disciplinamento' de corpos, bem como outras
dimensões da violência imposta como medida para manutenção da ordem está longe de oferecer

respostas aos problemas da unidade.

128. Nesse contexto, concorre para a superlotação a não realização de audiências. Durante o mês de

agosto de 2019, havia cento e quarenta (142) audiências agendadas, sendo que apenas nove(09) dessas
ocorreram. As demais não aconteceram sob as seguintes alegações: i) em razão da chegada da Força

Tarefa, responsável pela não apresentação de cento e cinco (115) presos; ii) falta de escolta da PM, em

dez(101 casos; iii) uma(OI) cancelada pelo juiz, iv) uma(01) a requisição de interno não teria chegado a
Unidade Prisional, e; v) uma(01) por recusa do interno. Há cinco(05) situações sem registrado do status

de realização, no controle de audiências disponibilizado pela unidade.

129. A equipe do Mecanismo inspecionou toda a unidade, percorrendo todos as alas e celas e em que

pese a informação institucional de que todos presos naquela Unidade eram condenados, a equipe
encontrou vários que diziam não terem sido sentenciados.

í30. No que tange à pessoas idosas, que conforme direção estariam na Unidade de Ananindeua
ICTM2), também foram identificados alguns no CPJA, sob as mesmas condições dos demais presos,
fugindo a determinação da lei ng 9.460, de 1997 de que tanto mulheres, como maiores de sessenta anos
devem ser recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. A presença desse

público foi confirmada posteriormente mediante acesso da equipe de missão aos dados socioeconómicos

das pessoas presas, que indica 58 presos com mais de 60 anos na unidade

131. Ao contrário do previsto na regra 19, das Regras Mínimas das Nações Unidas para o

de Reclusos, que determina que: /Í.Gt, ,



todos os reclusos, de acordo com padrões locais ou nacionais, deve ser fornecido um
leito próprio e roupa de cama suficiente e própria, que estará limpa quando lhes for
entregue, mantida em bom estado de conservação e mudada com a frequência
suficiente para garantir a sua limpeza:'

132. A equipe identificou em todas as celas visitadas pessoas com um único uniforme, muitos desses
já bastante desgastados pelo uso permanente, alguns já rasgados, devido ao tempo de mais de 45 dias de

uso continuo. Todos os detentor estavam descalços. Além disso há mais de um mês sem escovar dentes,

por falta de material, ou ainda compartilhando escovas de dente ja quantidade de escovas variava de l a

4 por celas).

133. Assim que a Unidade foi ocupada pela FTIP, os presos ficaram 10 dias sem roupas- No dia da

inspeção este Mecanismo percebeu que são adotadas as seguintes práticas, como parte dos castigos e

violência moral: a obrigatoriedade do silêncio após as 19h, a quebra dessa norma ensejaria castigos na
modalidade de sanções coletivas; se tiverem com unhas grandes têm que cortar no dente; estarem

dormindo na madrugada e serem acordados com água, jogada por cima das celas.

134. Embora seja do conhecimento detidos que desde a chegada da FTIP os presos permanecem com

a mesma peça de roupa, foi aberto Procedimento Disciplinar Penitenciário objetivando apurar a falta

disciplinar de trinta e oito (38) presos no dia 07 de setembro, acusados de rasparem seus uniformes. O

princípio da razoabilidade deveria observar que ainda que houvesse um ato propositado, a falta grave é
anterior e localizada na ausência do Estado em prover o mínimo de condições para as pessoas presas

naquele estabelecimento.

135. A inexistência ou insuficiência de material é comum a toda a Unidade, o que é resultado da

associação de dois fatores: interrupção das visitas familiares, que via de regras faz o suprimento de
material de higiene e limpeza, bem como vestuário e calçados; incapacidade do Estado para garantir o

fornecimento de material para atender necessidades básicas humanas das pessoas presas A

reinvindicação do material de higiene, conforme relatos das pessoas presas, têm ensejado
físicas: socos(um dos presos mostrou o dente perdida após a agressão) e spray de pimento\.a

U
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is https://www.unodc.org/documenta/justice-and-prison-reform/Nelson Mandela.Rules-P-ebook.pdf



:igura 14 - Lesões ocasionados por balas de borracha disparada contra os presos no interior das celas - Foto: MNPCI'
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Figura 16 - Cela superlotada com um detento sem forças para executar o "procedimento" sem atendimento médico permance
Inerte diante da ação da FTIP

138. Igualmente naquela realidade não há autorização para posse de livros, de rito e prática de ensino

religioso da sua confissão, em descumprimento ao que estabelece as Regras Mínimas das Nações Unidas

para o Tratamento de Reclusos(regra 66). Em que pese o cadastro de quatro(04) Igrejas Evangélicas na
lista de instituições religiosas cadastrada para prestar assistência religiosa na Unidade, os presos

informaram que atualmente não são permitidos cultos e orações, o que é reprimido com o uso da força,
também não é permitido nenhum tipo de objeto, Inclusive livros ou bíblias.

139. A leitura do livro de ocorrências da Unidade faz notar, com frequência uma informação: "a
Unidade encontra-se em intervenção federal desde o dia 05 de agosto de 2019 e a equipe deste plantio

encontra-se sobre aviso que todos os procedimentos de segurança estão sendo feitos pelos agentes
federais e concursados". Donde depreende-se está definido não só os limites de atuação, como o grau de

responsabilidade assumido por cada uma das equipes frente ao conjunto de violações de direitos
humanos. De outro lado, o recrudescimento da pena, evidenciados nos novos regramentos não

encontram justificativa. Nesse sentido, uma das anotações do livro observa que, desde a inauguração da
CPJA até a data do início da intervenção, não houve um único registro de celular dentro dos blocos.

140. Os presos dizem não saber mais o que fazer para evitar as agressões que vem sofrendo cotidiana
e sistematicamente, "pois têm obedecido os normas e comandos ordenados, não tem rebelião, 'quebra-

quebra', para falar tem que pedir permissão"(sic) e ainda assim são recorrentes os maus tratos. Um dos

presos percebe a si próprio e aos outros como "cachorros doutrinados". O que foi possível compreender
durante a visita, em muitos relatos e observações "in loco" que ilustrava aquela analogia. Não era trecho

de um filme de ficção, ainda que inacreditável e absurdo, mas um testemunho da negação da condição

humana, onde a dignidade da pessoa cedeu lugara coisificação de corpos: quatro homens após um tempo

aguardando ordem para seguir(foto abaixo) saem enfileirados, com joelhos dobrados, coluna arqueada

para frente, cabeça baixa, quase encaixados um ao outro, caminhando no corredor das celas.q.Repetindo

"sim senhor, licença senhor" enquanto passavam próximo ao agente penitenciárR. \.lljlti--/
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Figura 17 procedimento na qual obriga o preso ficar com os joelhos e testa na parede de reboco chapíscado, algemados e
descalços - Foto: MNPCT

141. Ao tempo que se ouviu relatos de que cabos de vassouras são utilizados para bater nas costas, na

cabeça e nos dedos dos presos "em procedimento", e que por vezes chegam a quebrar. Coincidem com o
fato da equipe ter encontrado cabos de vassouras quebradas, e agentes andando com pedaço de cabo de
vassoura na mao.

Figura 18 - Presos com ferimentos na cabeça e dedos lesionados - Fotos; MNPCr

142. Chama atenção a prática ilegal de punição coletiva em que a Força Tarefa de Intervenção

Penitenciária Federal e os agentes públicos estaduais têm submetido os presos dessa e das outras

unidades inspecionadas. Preocupa também a prática de um suposto 'procedimento' a que os presos são
submetidos de forma discricionária e sem levar em consideração as condições, inclusive limitações físicas,

de cada um. Presos em condições de saúde graves, inclusive transtorno mental NPgnosticada, gep.
S
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obrigados a permanecer por horas em posições que trazem dor e sofrimento e agravam o quadro clínico,

sob a justificativa de que todos devem ser tratados igualmente.

7.1 Alimentação

143. Em total desacordo a regra 22, das Regras de Mandela20, no dia da visita se verificou também

como parte de um conjunto de situações degradantes, as condições de acesso restrito, a água e
alimentação.

144. O fornecimento irregular da alimentação se constitui noutra violação recorrente na unidade. A

alimentação é servida três vezes ao dia em horários irregulares sendo o café da manhã às 6:00 horas, o

almoço às 12:00 horas e o jantar pode ser servido entre 16 e às 18:00 horas. A ausência de uma rotina no

fornecimento da alimentação num espaço de privação de liberdade faz com que ela seja convertida da

garantia de um direito numa constante violação. Sobretudo considerando que existem pessoas que por

sua especial condição de saúde precisariam de dietas alimentares especiais que não são oferecidas

'/
}

Figura !9 - Rejeição servida na unidade no dia da inspeçõo o ovo é servido cam casca Foto: t\ANPCT

145. Quer seja pela qualidade ou quantidade existe ausência de uma política de segurança alimentar

e nutricional. Havia reclamação de que 'às vezes vem 08 marmitas quando existem 10 pessoas na cela'.

De igual forma a agua é racionada violando a garantia desse direito. Algumas pessoas afirmam que 'só

ligam a água ás 20 horas, há dias que dormem sem água para banhar e para beber'. A água para consumo

dos presos é coletada em um balde, nos horários em que as torneiras são abertas. Todos se servem da

água do balde, visivelmente suja, com a mesma vasilha plástica.

146. A negação do direito à alimentação já reconhecido por este Mecanismo Nacional como fator de
tortura, tem assumido outros contornos sob a gestão da FTIP. A comida é colocada em frente a cela, mas

20 Segundo a regra 22 1, a administração deve fornecer a cada recluso, a horas determinadas, alimentação de valor nutritivo adequado à
e à robustez física. de qualidade e bem preparada e servida. 2. Todos os reclusos devem ter a possibilidade de se provir
que necessário

saúde

:om agua potável
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7.2 Saúde

150. O Estado fez adesão ao Política Nacional de Atendimento Integral a Saúde das Pessoas Privadas

de Liberdade no Sistema Prisional(PNAISP). A Unidade Básica de Saúde(UBS) funciona das 8 as 14 horas.

de segunda a sexta-feira. Ela conta com equipe composta por duas enfermeiras, três assistentes sociais.

dois psicólogos, u m terapeuta ocupacional, cinco técnicos de enfermagem . Este Mecanismo foi informado

que existe um médico contratado para expediente diário na unidade. Ele chegaria as 14 horas e não

cumpre a meta interna de 20 atendimentos diários. SÓ chega a atender, em média, 7 pessoas durante seu
plantio.

151. Segundo informações o DEPEN/MJ teria destacado uma equipe de profissionais de diversas áreas

de conhecimento para acompanhar a FTIP, dentre os quais profissionais para coordenar ações na área de

saúde. Seriam pedagogos, técnico de saúde, um técnico de enfermagem, três psicólogos, três assistentes

sociais, subordinados a Diretoria Biopsicossocial, supervisionado diretamente pelo Corregedor e pela
Ouvidora, que se encontravam no Estado. Contudo, a equipe deste Mecanismo não identificou nenhum

desses profissionais, em nenhuma unidade inspecionada, nem reflexões da ação dessa equipe. Desse
modo, não foi possível denotar mudanças qualitativas nos serviços prestados na área de saúde, todo o

cenário com o qual o Mecanismo se deparou denuncia exatamente o contrário.

152. Havia muitos com feridas nos órgãos genitais, assaduras, doenças de pele, micose, escabiose que

leva a furunculose, herpes e outros. Segundo a listagem de controle de doenças infectocontagiosas na

Unidade são contabilizados sessenta e quatro(64) presos com tuberculose. Entre as principais demandas

apontadas pela enfermagem estão as doenças respiratórias. Há caso de pacientes vomitando sangue.

Segundo informam estão Impedidas de atenderem emergência, tendo que fazer 'busca ativa' na rede
externa, sem as retaguardas devidas.

Figura 21 - Vários detentor sem atendimento médico com ferimentos graves na unidade hFotos: MNPCT
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153. No dia da inspeção, tanto nas celas como no banho de solzz, se verificou que vários deles tinham

ferimentos pelo corpo, tanto marcas que indicavam disparos de balas de borracha, quanto outros sinais
de violência e falta de atendimento de saúde adequado, denotando um quadro de abandono e maus
tratos daquela população carcerária por parte da instituição responsável pela custódia desses. O fato de

permanecerem 40 dias com a mesma roupa, tendo que lavare vertir, ou mesmo dormircom ela molhada.
agrava o já complexo quadro de saúde.

154. Até novembro de 2018, ainda na unidade anterior, a equipe de saúde tinham diagnosticado

quatro internos com tuberculose e oito em tratamento de saúde mental. Com a 'intervenção abrupta da

FTIP' e as transferências indiscriminadas perdeu-se esse controle. Passaram de quatro casos de
tuberculose para 70 em tratamento vindos de outras casas penais. Alguns internos não foram
acompanhados dos seus respectivos prontuários. Há pelo menos um caso de paciente com tuberculose

multirresistente e não tem sido feito o encaminhamento para o tratamento por falta de viatura.

155. Somente no dia anterior à inspeção do MNPCT foram solicitados 52 exames de amostra de

escarro, cujo resultado leva de quatro a cinco dias para sair. De outro lado, o médico leva um mês para

rntciar o tratamento com a medicação, o que agrava o quadro. Havia uma cela (GI), reservada para
pacientes seropositivos, presos provisórios, que estavam sem coquetel retroviral. Possuíam, naquela
oportunidade, 20 casos de tratamento odontológico interrompido, sem o devido encaminhamento.

156. Uma reclamação generalizada e constada por essa equipe seria de que a enfermaria só fornece

medicamentos antitérmicos e analgésicos como remédio para todas as enfermidades. Seria comum a

falta de medicamentos de prescrição regulares, e muitas vezes tem que se tirar o medicamento de um
para atender outros.

157. Dentre outras situações graves registrou-se a de um idoso com 72 anos, um diabético com

avaliação e prescrição médica suspensa desde o dia da "tomada pela intervenção". Eles se encontravam

sem dietas e suplementos alimentares, tendo suspensa até o fornecimento de insulina. Outro com baixa

imunidade por um quadro de hepatitejá diagnosticado sem o devido tratamento. Havia também situação
de pessoas colostomisadas, deficiente físico com dreno em cadeira de rodas, outro que estava com a

mesma bolsa de colostomia há sete dias. Um terceiro teve a cabeça lesionada por uma pancada que
atingiu os dois lados, sem o devido tratamento médico. Outros aguardavam por exames de radiografia de

tórax, de igual forma se encontrava outro com o braço quebrado e fazendo uso de uma platina, ambos
aguardando encaminhamento médico.

158. Houve relato de preso sentenciado há um ano e seis meses, que estava nessa unidade há um mês

e teve suspenso seu tratamento de artrose, o que Ihe condena a viver com imensas dores físicas. Naquela

oportunidade foi possível ainda constatar a existência de quatro hipertensos e um cardíaco que nãa
obstante tivessem a prescrição de medicação uso controlado. Esses remédios são fornecidos com

irregularidade e bem abaixo da dosagem diária, só chegam uma vez por dizll\n \l)B../
/

Segundo informaçtacaoqunho dn sol passoe a ser Suasenso's porá em mes e foi retomado na semana da chegada do MNPCT ao estado do pil
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ll!':,::l l===:f=.:: u: : do Rio de Janeiro, cuja família sequer havia sido

um câncer pulmonar, que teria sido suspenso

Figura 22 - Preso em estado de desnutrição - São servidas apenas 03 refeições por dia na unidade com baixo valor nutricional

161. Todos têm comum a sujeição às violências perpetradas

de 'spray de pimenta', de bala de borrachas, jatos de águas
sanções coletivas. Houve denúncia de que uma pessoa
indiscriminado de 'spray de pimenta

pela equipe da FTIP de uso indiscriminada

geladas e suspenção de alimentação por
havia morrido por asfixia uso direto

H



Figura 23 - Presos com diversas dermatoses e demais doenças sem atendimento médico na unidade - Foto: MNPCT

8. Centro de Recuperação Prisional do Para (CRPP lll)

Figura 24 - Imagem de um dos blocos do CRPP 3 - Foto: MNPCT

162. O CRPP 111 é uma Unidade construída há pouco mais de 10 anos, porém o estado de conservação

que se encontra é completamente precário e desumano. Projetada para 432 detentos, contava com
lotação de 854, no dia da inspeção. A unidade possui 3 blocos, além de duas celas de triagem e uma ala

com 6 celas de isolamento. Os plantões contam com uma média de 25 agentes

agente para cada 34 detentos. As celas não possuem energia, nem pontos de tVz.

por turno, ou seja, um



163. O CRPP 111 estava com uma grave infestação de ratos. O esgoto de toda unidade transborda por

entre as celas e dentro delas. Flagrou-se a existência de um conjunto de celas que estavam com a
estrutura hidráulica comprometida. Sem o devido escoamento de águas, após o banho de cada um dos

presos, as celas ficam alagadas. O cheiro, somado ao calor, transforma o lugar em inabitável. Nem

detentos, nem funcionários deveriam sersubmetidos a condições desumanas como a encontrada naquela
unidade.

164. As pessoas são obrigadas a conviver nesse ambiente com alta umidade, e a presença de ratos,
num permanente risco de contaminação por leptospirose, e outras doenças. Contraditoriamente, nesse

ambiente inundado pela falta do escoamento da água de banho, falta água potável. Na ala do isolamento

jinterditada pelo MNPCT) se constatou que as pessoas foram obrigadas a beberágua da privada.

Figura 25 - Esgoto in natura percorrendo a galeria.
sem colchões - Foto: MNPCr

iluminação insuficiente nas celas e presos descalços em meio a cela alagada e

165. Essa realidade que era normalizada entre outras práticas violadoras na Unidade obrigou a Equipe

do Mecanismo a solicitar a imediata Interdição e transferência dos presos daquele espaço. O que se

realizou imediatamente sob a supervisão dos(as) Peritos(as), para outros espaços que embora precários
não eram de tão afrontosa violência.

166. Realidade dessa natureza já foi objeto de recente Nota Técnica conjunta desse Mecanismo, sobre
a "Arquitetura Prisional"

Além da superlotação que faz com que a infraestrutura dos estabelecimentos não
comporte a demanda, ocorrendo diversos problemas de falta de espaço, redes
hidráulicas estouradas, uso de espaços para finalidades não planejadas, proliferação de
doenças, entre outros aspectos; o espaço prisional favorece essa situação na medida em
que não apresenta ambientes adequados a determinados usos ou, quando os
apresenta, estes são subvertidos de maneira a não permitirem a compreensão de sua
função por parte dos usuários(presos ou funcionários), prejudicando o funcionamento
planejado (zoneamentos e fluxos), afetando sobremaneira a dignidade humana .de
ambos. Esses são aspectos que deveriam ser equacPnados pelo projeto de arquitetblh.-



e não pelas tentativas improvisadas do gestor após o início do funcionamento do
estabelecimento23

].67. As celas, além de inabitáveis e causadoras de mais doenças infecciosas se encontravam

superlotadas, onde deveriam estar4 pessoas havia entre 10 e 15. Relatos apontam que celas chegaram a
ter até 20 pessoas na chegada da FTIP.

Figura 26 - superlotação, vários presos feridos, cela úmida, baixa iluminação e ventilação - CRPP3 Foto: MNPCr

168. A situação de doenças infectocontagiosas da unidade sai de qualquer patamaraceltável. Detentor

com tuberculose em celas molhadas superlotadas, sem colchões, sem material de limpeza ou de higiene.

Essas condições desumanas afastam qualquer possibilidade de tratamento, evidenciando o risco das
doenças não serem controladas.

169. A equipe de saúde é diminuta e não adentra nas galerias, cabendo aos agentes sob a ordem da

FTIP levar qualquer informação e demandas àquele setorl

23 Nota Técnica de 18 dejaneiro de 2018. Análise sobre os impactos da

do CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil-
MNPCT, Laboratório de Gestão de Políticas Penais LabGEPEN, Departamento de Gestão de
de Brasília, Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais -- NuPES, Faculdade de
de Alagoas.

alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

Políticas Públicas da Universidade
Arquitetura e Urbanismo da Universidad



Figura 27
MNPCT

Presos com necessidade de atendimento médico de urgencia, surto generalizado de doenças dermatológicas - Foto

170. Há um médico designado para atuação na unidade. Além deste profissional, o Mecanismo

constatou que a equipe de sáude conta apenas com dois técnicos de enfermagem no cotidiano. Atendem

uma média de 20 detentos por semana, mesmo em uma situação de calamidade pública como a
encontrada na unidade.

8.1. Sobreposição de funções de gestão da Unidade

171. Asituação administrativa de dois comandos estava presente naquela Unidade, sendo que as duas

chefias se dividem em informações. A existência de dois comandos traz insegurança ao ambiente
prisional, uma vez que situações de conflito podem surgir diante de duas ordens divergentes. Outro
aspecto preocupante diz respeito a responsabilização do superior que tem obrigação objetiva sobre todos

que ali estão, seja funcionário da área da saúde e psicossocial, agente penitenciário estadual, agente
penitenciário federal ou detento.

172. Ao encontrar uma irregularidade, a autoridade responsável direta precisa buscar esclarecer a

situação e assumir para si o controle da situação a partir de então. Com dois comandos, o risco de haver
divergência é grande, inclusive de culpabilização de um contra o outro.

173. Ao Mecanismo Nacional restou nítido que existe uma sobreposição ilegal de funções exercidas

pela Força Federal de Intervenção Penitenciária. Mais uma vez, na unidade, o coordenadorda FTIP assume
a função de diretore de gestor direto, exercendo coma

de reforma e manutenção da unidade estadual.



174 A falta de definição clara sobre o comando e sobre os fluxos institucionais cria um ambiente que

propicia a prática de tortura, uma vez que sem objetividade no estabelecimento de papéis dos superiores
e com limites do controle externo, qualquer violência cometida dificilmente poderá ser coibida ou
envolvidos responsabilizados.

8.2. Triagem

175. Ao adentrar na unidade a equipe se dirigiu a ala de triagem, em uma das duas celas encontrou 04

detentos em situação de saúde de requeria maior atenção, e alguns cuidados básicos. Como se
apresentou ser de praxe, os agentes da FTIP realizaram voz de comando, exigindo que os detentos

ficassem sentados com as mãos nas cabeças e os dedos entrelaçados, diante da presença deles.

176. Se já não parecesse sem sentido e abusivo aquele comando de voz indiscriminado, frente aos

detentor daquela cela, cumpre observar que não possuíam qualquer condição de realizar procedimentos.

Dois detentor eram idosos com mobilidade reduzida, um terceiro, vítima de arma de fogo, tinha um
ferimento nos olhos, não tinha controle de esfíncter, e tinha deficiência física que também tornava difícil

sua locomação. Algumas demandas estavam colocadas ali, e não atendidas, para atendimento de

necessidades daquelas pessoas, a exemplo do fornecimento regular de fraldas geriátricas, cadeiras de

rodas (havia apenas uma). Todos ali careciam de encaminhamento para tratamento médico hospitar e
cuidados adequados, não devendo estar em cela, muito menos sendo submetido aquelas condições
humilhantes. ' ' '' - '

177. Dentre tantas crueldades, na segunda cela dessa Ala, uma situação chamou atenção e merece
destaque: um detento com transtorno mental, que estava sem nenhum acompanhamento médico

psiquiátrico, submetido aos métodos violentos e ilegais da Força Tarefa. Este detento não conseguia

sequer sair da posição em que era submetido, com a cabeça entre as pernas e os dedos entrelaçados em

cima da cabeça, repetia sem parar "em procedimento, em procedimento". E por mais que o
informássemos que não precisaria fic?( naquela situação, o pavor e o trauma a qual jo.ra submetido não
permitia sair daquele estado de terrorl \ r \'iQ

\ v -' . \lXa /\:ú./



Figura 28 - Preso na triagem do CRPP 3 com mobilidade reduzida abrigado a realizar o pracedimen to disciplinar imposta pela
FTIP - Foto: MNPCT

8.3. Isolamento

178. A equipe de inspeção do MNPCT se deparou com uma ala ainda pior que todas as unidades

inspecionadas no estado do Para. A ala de castigo e isolamento foi deliberadamente omitida, tanto pela
direção da unidade como pelo agente coordenador da FTIP. Mesmo assim, a equipe foi adentrando na

unidade e conseguiu identificar essa Ala degradante, atrás de portas que pareciam desativadas.

179. Importante relatar que a primeira impressão e esperança dos peritos e perita que estavam
realizando a inspeção era de que, de fato, a ala estivesse abandonada, pois não havia condições mínimas

de habitabilidade naquele local insuportavelmente quente, abafado e abandonado. A equipe estimou que
a temperatura na cela passava dos 40 graus.

180. A ala possui seis celas, com portas de ferro maciço e pequena fresta com média de 12 centímetros.

O esgoto fétido escorre de dentro para fora de todas as celas. Transformando o lugar, por si só, em

torturante para quem estivesse apenas de passagem por um curto espaço de tempo. Porém ali.hpvla mais

de 20 detentos, alguns há mais de 17 dias naquele calabouço de torturzl.'l A (.ÉWlc.,,.
L



Figura 29 - Isolamento - CRPP3 - Foto: MNPCT

18].. Em três das celas, que tinham em média 3 metros, havia 10 presos. Não existia colchões, o chão

estava completamente encharcado em uma mistura de água e esgoto. Os únicos canais de circulação de

ar eram 3 buracos na parede com as dimensões aproximadas ao tamanho de um tijolo e o espaço por
onde passam alimentos, e por onde é possível o contato mínimo com o preso.

182. Em uma das celas, 10 presos relataram que foram e estavam submetidos a 17 dias tomando água

da bacia sanitária, clamando para que fossem retirados daquela situação completamente degradante.
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Figura 30 - Isolamento CRPP3 - Foto: MNpct
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183. As condições desumanas em que os presos estavam submetidos trouxeram agravamento as suas

condições de saúde, para além das graves situações de violência identificadas. Presos que estavam
nitidamente com dedos quebrados, sem qualquer atendimento, passaram a sofrer de graves infecções

naquele ambiente de horror.

Figura 31 - Preso com dedo jraturado em estágio inflamatório avançado sem atendimento médico em cela totalmente insalubre
Foto: MNPCT

184. Os presos foram submetidos àquele local por castigo, devido uma suposta tentativas de fuga. Essa

medida cruel de isolamento em um local com aquelas condições e sem qualquer comunicabilidade é

considerada por esse Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura, a partir de critérios

nacionais e internacionais como sendo castigo coletivo injustificável e a submissão a prática de tortura

por parte dos responsáveis diretos daquela Unidade, de funcionários e de possíveis autoridades públicas

que sabiam da situação e se omitiram diante de flagrante violação.

Figura 32 - Presos no isolamento doentes sem atendimen to médica
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185. A situação de degradância a que estavam submetidos os presos encontrados na Ala de isolamento

do CRPP 111 requereu providência imediata da equipe de peritos. A ala fora interditada imediatamente

pelo Mecanismo, e as pessoas que lá estavam foram deslocadas para outros Blocos, ainda na presença da

equipe de peritos. A equipe do Mecanismo também procedeu requerimento de encaminhamento médico

urgente para aqueles detentos.

8.4.Saúde

186. As condições de higine, a arquitetura, a falta de manutenção e a superlotação são ambientes

propícios para a proliferação e agravamento de algumas doenças. Soma-se a isso a precária estrutura,

bem como carência de profissionais para atendimento de demandas de saúde. A situação fora agravada

pela interrupção de tratamentos médicos com a chegada da FTIP - os mesmos têm atuado (por um
período que ultrapassou 45 dias), sem protocolos e procedimentos transparentes, com a prática ilegal de
isolamento completo dos presos.

187. Esta equipe encontrou pacientes em situação de saúde de completa debilidade e essas situações

de fragilidade foram, indubitavelmente, utilizadas como forma de castigo e método cruel de

condicionamento dos presos a submissão aos agentes. Presos com suspeita de tuberculose, com
ferimentos abertos e inflamações graves tiveram atendimento médico submetidos as vontades dos
agentes comandados pela FTIP

Figura 33 - Vários presos que estavam nas celas do isolamento apresentavam furúnculos espalhados pelo corpo sem que
houvesse nenhum tipo de atendimento médico - Foto: MNPCT

188. Um local de privação de liberdade não pode ser administrado sem protocolos e diretrizes
anteriores, os agentes públicos não podem atuar sem controle das autoridades fiscalizatórias. O que
aconteceu na Unidade CRPP 111 contradiz todas as medidas

presos e segurança desses locais.



189. Foram encontrados paciente com visíveis transtornos mentais obrigados a cumprir esses
"procedimentos", bem como outros com limitações físicas que não são consideradas, ou seja, mais uma

vez foi possível constatar que demandas especificas não são observadas.

9. Centro de Reeducação Feminino (CRF)

190. A última Unidade inspecionada durante a missão foi o Centro de Reeducação Feminino(CRF). Ao

chegar próximo a unidade, se percebeu uma grande concentração de pessoas na entrada da mesma. A

equipe se aproximou e dialogou com as mesmas que se identificaram como familiares, muitas relataram
que permaneceram ali durante todo o dia na expectativa de informações sobre suas filhas, mulheres,

mães, uma vez que o estado do Para e a FTIP deixaram as detentas completamente incomunicáveis, de

forma ilegal e descabida.

191. Sobre a ilegal incomunicabilidade das mulheres presas, insta frisar que havia uma decisão
liminar24 que obrigava o estado a reestabelecer as visitas dos familiares e o acesso aos advogados e
mesmo assim a FTIP e a SUSIPE mantiveram as detentas incomunicáveis.

192. Este MNPCT entende que a incomunicabilidade de pessoas privadas de liberdade não pode
ocorrer por discricionariedade da autoridade de plantão e que em fazendo incorre em grave violação de

direitos humanos. A incomunicabilidade é um dos fatores de risco para que situações de maus tratos,

tratamentos desumanos cruéis, degradantes e tortura sejam ocultados e foi o que de fato foi constatado

no CRF. Houve situações de violação que a incomunicabilidade das presas foi utilizado para ocultar as

violações.

193. O Centro de Reeducação Feminino éo único presídiofeminino do Para, portanto recebe mulheres

de todos os municípios do Estado. O estabelecimento possui 468 vagas, sendo que no dia da inspeção do

MNPCT havia 632 mulheres presas. Tem-se aí duas irregularidades, e consequentemente violações de
direitos a mulheres em cumprimento de pena: i) o rompimento do convívio familiar25 (ao contrário das

recomendações de que se cumpra a pena, tanto quanto possível próximo da família, a fim de resgatar e

fortalecer os laços familiares); ii) superlotação. Sobre este vale lembrar a Resolução ng 05, de 25 de
novembro de 2016, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária:

Em relação às mulheres, fica expressamente proibida a permanência em estabelecimentos penais

cuja lotação esteja acima de sua capacidade, devendo o Diretor do estabelecimento penal levar

expressamente a notícia do fato ao conhecimento do Supervisor do Grupo de Monitoramento e

fiscalização, solicitando a adição de providências (art. 5PI.

24 5e Vara Federal -Processo n9 1004528-68.2019.4.01.3900

:5 Regra 4 das Regras de Bangkok, orienta que Mulheres presas deverão permanecer, na medida do possível, em
prisões próximas ao seu meio familiar ou local de reabilitação social, considerando suas responsabilidades maternas,
assim como sua preferência pessoal e a disponibilidade de programas e serviços apropriados;.No Brasil o mesmo é
previsto no Art. 8e da Resolução ng 16, de 17 de dezembro de 2003, do Conselho Nacional eje Política Criminal e
Penitenciária. ,.. n \X . r\
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194. Nesse universo de 632 existiam mulheres adultas e idosas(em número de 10), presas provisórias
e sentenciadas. Gestantes e mães, que ainda estão em fase de amamentação, ficam na Unidade Materno

Infantil(UMI). Essa, no entanto, não fora inspecionada pela equipe de missão.

'®.i
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Figura 34 - Área externa do CRF - Foto: MNpcT

195. Após uma breve apresentação do Mecanismo e de suas prerrogativasa e direção da unidade
fomos apresentados a estrutura física do espaço, em seguida a equipe se dirigiu inicialmente ao local de

triagem e castigo. Trata-se de um pequeno corredor que estava coberto com lixo e restos de comida. onde

havia três pequenas celas. Cada cela com duas camas de concreto, com entrada de ar inadequada e
contava com o número de presas que chegava até sete.

196. Havia presas que já estavam lá há 10 dias, uma delas havia chegado há três dias, conduzida logo
após a audiência de custódia, e permanecia com a mesma roupa, sem que Ihe houvesse sido ofertado

nenhum item de higiene. Os relatos das mulheres que compartilhavam aquele espaço evidenciavam o
aoandono e a violência instituciona falam sobre fome, dores e humilhação

Figura 35 - Cela destina ao castigo, varias presas em medida de disciplina sem que houvesse sido instaurado Procedimento

Administrativo Disciplinar - Foto: MN PCT l.v\..
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197. Exceto aquelas que estavam com o traje do dia da prisão, todas estavam com o mesmo uniforme

há dias. Corroborando a falta de acesso dos familiares às mulheres presas - informação obtida entrada da

unidade -, as mulheres detentas reclamavam estar sem notícias de suas famílias, algumas preocupadas

por suas famílias desconhecerem sua prisão, denunciavam o uso indiscriminado de espargidores e de
pimenta em pó.

9.1. Infraestrutura e insumos básicos

198. A Unidade está dividida em 02 blocos (um reservado para sentenciadas e outro para presas

provisórias), cada um com 20 celas. Existem ainda celas reservadas para a triagem, seguro26 e
semiaberto .

199. Um problema que chama atenção logo na entrada é que o pátio externo abriga inúmeras sucatas

de automóveis aprendidos e ou inservíveis, que são indevidamente mantidas nos arredores da unidade
se convertendo em abrigo de roedores e reservatório de água parada que se convertem em foco de

mosquitos ameaçando as pessoas de transmissão de doenças como dengue, Zica e Chikungunya27..

200. Foram diversas as constatações e registros do que se caracterizam tratamentos cruéis.

desumanos e degradantes, desde a ausência de infraestrutura adequada, com buracos abertos nos muros.

fossas e bueiros de esgotos destampados onde os ratos circulavam durante todo o período da inspeção,

até o visível alagamento em volta dos blocos e celas, que se constituíam em risco de contaminação por
leptospirose ou outras doenças.

201. Ao contrário do que dispõe a Regra 5 das Regras de Bangkok28, é precário ou inexistente a oferta

de insumos básicos de higiene pessoal às presas, o que se aplica tanto aquelas que estão na

triagem/castigo, quanto às dos blocos le 2. É unânime a reclamação da falta de material, ao tempo que
trazem a informação sobre a infestação de piolhos - que andam não apenas nas cabeças, mas nas camas

de alvenaria, no chão - não são oferecidos xampu, condicionador para que possam lavar os cabelos.

Também não há barbeadores, e os absorventes são distribuídos l ou 2 por pessoa. Tem-se aqui um

aspecto da atuação da FTIP a ser observado: o descarte dos pertences das pessoas presas, associado a
Interrupção do acesso das famílias as Unidades. Isso impacta dlreta e negativamente no tratamento cruel.

desumano e degradante dispensado às detentas, bem como gera uma demanda por medicamento para
área de saúde.

: Para presas que por motivo de conflitos e por possivelmente terem sua vida em risco, não conseguem ter convivência com as

27 CMkungunya é um arbovírus. Arbovírus são aqueles vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente mosquitos, mas
também pode ser uns carrapatos ou outros. O transmissor (vetar) do chikungunya é o mosquito Aedes aegypti, que prensa de
água parada para proliferar, portanto, o período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos de cada região. É
mportante manter a consciência e hábitos sadios de higiene para evitar possíveis focos/criadouros do mosquito Aedes Aegypti,

que podeiaeGovols .resistindo por um ano até encontrar as condições favoráveis de proliferação (tempo quente e amido).

2' A Regra 5 das Regras de Bangkok estabelece que as mulheres presas devem ter materiais para satisfaz
higiene específicas

s necessidades de
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Figura 36 - Quantidade insuficiente e baixa qualidade nos insumas básicos entregues no CRF - Foto: MNPCr

202. Deve-se observar que vários itens são fornecidos geralmente pelas famílias, que na ausência da

responsabilidade do Estado, assumem o ânus também com essa despesa, independentemente de sua

condição socioeconómica, via de regra com baixa ou nenhuma renda. Portanto, a suspenção imotivada

das visitas gerou a cessação do fornecimento e escassez desses itens básicos dentro da U nidade. A equipe

tomou ciência que recentemente, foi liberada a entrada de alguns materiais, a exemplo de toalha e duas

calcinhas, a ser entregues na portaria, simultaneamente foram impostas uma série de restrições,
dificultando a entrada de determinados materiais à unidade.

203. Na contramão dos padrões normativosz9 , desde a intervenção da FTIP naquela Unidade, as

mulheres são obrigadas a usar uma única muda de roupa, que muitas vezes tem que secar no próprio
corpo ou 'revezam' a lavagem da roupa com as peças íntimas - as mulheres que receberam duas da

família, num ato de solidariedade fizeram doação de uma àquelas que nem isso tinham - que sequer

podem ser estendidas nas grades da cela, sob o risco de serem penalizadas, gerando sanção coletiva à
cela, embora esta seja prevista como ilegal.se

204. Era flagrante a inexistência de condições mínimas de higiene. E em função disso é praticado
assédio moral e crimes de racismo contra as mulheres, que se tornam vítimas de difamação e injuria racial

pelos agentes públicos, conforme as detentas relatam. Outro nível de constrangimento e discriminação
relatado dá-se quando tem que acessar equipamentos e serviços públicos de saúde, ou comparecerem

em audiência no sistema de justiça, quando são rejeitadas pelo forte odor que exalar. X-'i6

:9 Segundo a Regra 19, das Regras de Mandela "todo o vestuário deve estar limpo e ser mantido em bom estado. As roupas
interiores devem ser mudadas e lavadas tão frequentemente quanto seja necessário para a manutenção da higiene.
30 O Art. 44, $ 3e, da Lei de Execução Penal veda as sanções coletivas. A Regra 44, das Regras de Mandela também proíbe o castigo
coletivo
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Figura 37 - Não há fornecimento de calçados todas as presas estavam descalças no dia da inspeçõo, várias presas dormem sem

colchão e o esgota sanitário corre a céu aberto na unidade - Foto: MNPCT

205. Foi unânime a denúncia de que muitas tiveram documentos extraviadas pela atuação
desarrazoada da Força Tática de Intervenção Penitenciária. Denunciam terem ficado nuas no primeiro dia

da intervenção, na presença de agentes masculinos e femininos. Ademais foram obrigadas a sentar no

chão, sendo que algumas detentas foram obrigadas a se sentarem em cima de formigueiros. Foram

retiradas ainda, as sandálias, obrigando as mulheres a permanecerem descalças em ambientes insalubres,

expostas a urina de ratos e obrigando o Estado a efetuar nova compra para suprir essa necessidade

essencial, até bombinha para tratamento de asma foi retirado da interna, com interrupção de tratamento
médico prescrito em prontuário, verificado pela equipe do MNPCT. Há relatos de familiares que estavam

na porta da Unidade de que pessoas da vizinhança chegaram a recolher nos entulhos que flagramos, pares
de calçados e documentos que eram descartados. Reglstraram que até aquele momento não tinham
notícias sobre encaminhamentos para emissão de novos documentos.

206. Mesmo aquelas que estavam na condição de presas provisórias, eram submetidas a um regime

mais gravoso que o RDD(Regime Disciplinar Diferenciado), uma vez que, em permaneceram por 18 dias

confinadas nas celas. Nesse período foram retiradas para banho de sol uma única vez.

207. A despeito da informação recebida inicialmente, a constatação fática mostrou não haver
separação entre as presas provisórias e condenadas. As celas dos blocos chegam a ter quinze mulheres

dividindo um lugar destinado a quatro. As condições de todas as celas eram precárias, agravadas pela
superlotação, ausência de ventiladores apesar das altas temperaturas do Estado; os colchões, para quem

tinha, eram pedações de espumas, sem revestimento, rasgados.
208. Pelo horário definam de tarde que equipe esteve na Unidade, constatou-se não existirenergia nas

celas, portanto a noite ficam no escuro, o que torna o ambiente perigoso, sobretudo a mulheres idosas
pelo risco de queda.

209. Os espaços destinados aos funcionários e ao desenvolvimento do trabalho da equipe técnica

também são precários. As salas de atendimento de saúde, a enfermaria, por exemplo, são pequenas,

assim, as conversas mantidas no local podem ser escutadas em outro, o lque comprgpRte o sigilo nos

atendimentos às pessoas privadas de liberdade. \\ /\. . .\.ibN"'''



210. Segundo relatos, a falta de água na unidade seria constante, de modo que as presas teriam
racionados até o tempo de disponibilidade de água para tomar banho, bem como não conseguiriam fazer

sua higiene pessoal e de suas celas adequadamente, nem mesmo de suas roupas.

9.2. Equipe de Profissionais

211. A unidade possui um contingente de 83 agentes (73 recém concursados e 10 antigos), desses
apenas 23 são mulheres. As equipes de plantio são compostas por 24 agentes, sendo somente 6

mulheres. Essa desproporcionalidade merece atenção posto que é contrária ao padrão normativo que
orienta que

a vigilância das reclusas deve ser assegurada exclusivamente por funcionários do sexo feminino

Não obstante, isso não impede que funcionários do sexo masculino, especialmente médicos e

professores, desempenhem as suas funções profissionais em estabelecimentos prisionais ou

secções do estabelecimento prisional destinados a mulheres(Regra 81, das Regras de Mandela).

2].2. Outrossim, o quadro é uma completa afronta às dlretrizes do CNPCP, expostas na Resolução n'
O1/2009, cujo conteúdo indica que, em estabelecimentos penais de regime fechado, deve haver uma

proporção mínima de cinco presos por agente penitenciário. Nessa linha, em uma instituição com o perfil
do CRF, por plantão, deveria haver no mínimo 30 agentes prisionais. Por outro lado, o mais efetivo seria

a redução da população prisional do local, diminuindo os níveis de superlotação.

213. No dia de visita do Mecanismo Nacional, havia profissionais da equipe técnica trabalhando no

local, a exemplo de técnicos de enfermagem. Porém algumas demandas apresentadas não foram
respondidas. Foram solicitados prontuários de algumas das pessoas identificadas em casos mais graves,

com destaque para uma interna que declarava ter sido mordida por um rato que não fora encaminhada

a um pronto socorro, sendo atendida no posto médico, onde foi feito apenas um curativo, sem qualquer
outro encaminhamento. Outra alegou ter sofrido um aborto em consequência da violência sofrida na
Unidade.

214. Por outro lado, pôde-se constatar como a lógica de intervenção criou uma sobrecarga emocional,

nâo somente às internas como as agentes prisionais. Alguns relataram ter tido dificuldades nas gestões
de suas atlvidades, sendo corriqueiros casos de pressão alta, diabetes estresse e depressão. Não raro, as

agentes disseram apresentar dificuldades para dormir pelo forte estresse. Ainda que a realidade seja
muito mais violadora às mulheres presas. Os efeitos dessa relação desgastante também recaem sobre os
demais servidores(as).

215. Isto é, uma interação pautada, sobretudo, pela violência gera impactos à subjetividade tanto das

pessoas privadas de liberdade quanto das pessoas responsáveis pela sua custódia. Ainda, vale ressaltar
que assim como as presas, os servidores não recebem nenhum tipo de apoio psicossocial do Estado, fato

muito grave, dadas as condições de trabalho a que estão submetidas. 1 1 A /" {~iÉ;l ,
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9.3. Acesso àjustiça

216. Desde a triagem nos deparamos com a situação de mulheres que estavam em condições de presas

provisórias e reclamavam o fato de terem filhos pequenos, uma delas alegava ter filho de três meses.

tendo tido a fase de amamentação interrompida. Esses filhos dependiam delas como arrimo de família e

em alguns casos sequer suas famílias estavam notificadas de suas prisões, não tendo sido beneficiadas
com medidas alternativas.

217. A Lei ng 13.257/2015, conhecida como Estatuto da Primeira Infância, alterou o Art. 318 do Código
de Processo Penal, permitindo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casosem que o
agente for gestante (inciso IV) e mulher com filho de até 12 anos incompletos (incisa V). Esse direito

também encontra amparo no Habeas Corpus Coletivo ng 143.641, onde a 2e Turma do Supremo Tribunal

Federal, por maioria de votos, "concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar de todas as mulheres presas que estivessem restantes, puérperas ou fossem mães de

crianças e/ou deficientes sob sua guarda, exceto na hipótese de crimes praticados mediante violência ou

grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em outras situações excepcionalíssimas, as quais só

poderiam vir a impedir a substituição prisional por meio de fundamentação judicial apropriada."31 Evita-

se, assim, que as penas impostas às mulheres se estendam para sua família. Nota-se, pois, uma flagrante
violação das normativas nacionais e internacionais no CRF.

218. Essa matéria também foi objeto de análise do ex-Relator Especial das Nações Unidas Sobre

Tortura, Juan Méndez, que em seu relatório sobre as experiências específicas das mulheres, apontou que
diversos estudos comprovam que o encarceramento de mães pode dificultar consideravelmente a vida

delas e de seus filhos. Podendo contribuir, inclusive, com a elevada incidência de problemas de saúde
mental e autolesões para as mulheres. Ainda, afirma que o encarceramento de crianças com suas mães
pode provocar problemas de desenvolvimento para as crianças, além de correrem um maior risco de

sofrer violência, abusos e condições de reclusão que podem propiciar a tortura, tal como ocorre na CRF.

219. Durante a inspeção ao CRF, um dos principais apontamentos realizados pelas mulheres presas se

referiu à falta de acesso à justiça. Isso se traduz em boa medida no alto número de presas provisórias, o

qual constitui mais de 45% das pessoas privadas de liberdade do local, segundo informou a direção. Há
casos de presas provisórias na unidade sem assistência jurídica efetiva há mais de um ano, e identificamos
pelo menos um caso de presa provisória a mais de nove meses.

220. Nesse sentido, é essencial destacar instrumentos legais nacionais

prisões provisórias no país e a promoção do acesso à defesa e ao juiz
criminal. Dependendo do crime cometido e do perfil da ré, seria possível a aplicação da Lei 12

as presas provisórias. Esta lei dispõe sobre um rol de medidas cautelares diversas a

tipos de delitos. A prisão preventiva só seria aplicada quando não fosse
qualquer outra medida cautelar.

cujo objetivo é a redução de

nas fases iniciais do processo

403/201132

prisão a determinados

"''w;'' ":;*'uq.por

s: Habeas Corpus Coletivo HC 143641/ sp

lz Lei 12.403/2011 Altera dispositivos do Decreto-Lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências.

Penal,relativos à
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221. Esse problema também se traduz para o caso das presas condenadas. Muitas desconhecem a

execução de suas penas e não têm cantata com sua defesa. Ainda que os atores do sistema de justiça

tenham apontado para a realização de mutirões nas unidades prisionais estaduais, as mulheres relataram

o fato de que muitas vezes não há veículos disponíveis para leva-las às audiências. Ou seja, quando a presa

finalmente tem uma audiência marcada, o Estado não garante deslocamento ao Fórum, atrasando ainda

mais sua situação processual.

222. Adicionalmente, as Regras de Bangkok apontam que devem ser desenvolvidas opções de medidas

alternativas à prisão preventiva e à pena de prisão e, que o sistema de justiça deve levar em consideração

as necessidades e características específicas das mulheres. Também, ojá citado Relator das Nações Unidas

sobre a Tortura se pronunciou dizendo que muitas mulheres envolvidas no sistema dejustiça criminal são

mães solteiras, de baixa renda, pertencentes a grupos mais vulneráveis, já tendo sofrido ates de violência

antes de serem presas e, portanto, correm o risco de voltarem a serem vítimas de violência durante o seu
processo de encarceramento. Ainda, afirmou que:

Alguns obstáculos ao acesso à justiça, tais como a pobreza e a discriminação, aumentam

a probabilidade de as mulheres serem presas, enquanto a discriminação sistemática ou

institucionalizada contribuí para legitimar e replicar a discriminação e violência contra
as mulheres.

223. Assim, de acordo com o Relator, seria imperiosa a imediata aplicação das Regras de Bangkok, no

que tange à excepcionalidade do encarceramento feminino, a fim de prevenir a tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

224. Nesse sentido, a reversão de um contexto altamente violador das garantias individuais passa por

necessária adoção de medidas alternativas à prisão. Ou seja, instituir que a privação de liberdade se torne

exceção e não a regra, conforme tem sido prática do sistema dejustiça.

9.4. Interrupção de contato com o mundo exterior

225. A regulamentação do procedimento de visitação nas Unidades prisionais do Para é feita pela
Portaria n9 514/2019, que determina que a entrada nas unidades é condicionada a obediência à ordem e

a disciplina, devendo ser observadas disposições legais em vigor. No último dia 04 de setembro, por meio

de nova portaria(Portaria 937), a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, suspendeu todas

as visitas familiares ao CRF, pelo período de 30 dias, e ingresso de advogados, pelo período de 15 dias.

Chama atenção os argumentos que sustentam esta portaria, dentre os quais eventos ocorridos em
Unidades Prisionais, como transferência de internos para o Sistema Penitenciário Nacional em razão de

notícia de planejamento de ataques comparados ao que houve no Estado do Ceará, fugas de presos da
Central de Triagem Metropolitana, e mortes em Altamira. Ou seja, nenhum episódio ocorrido no CRF que

justifique a suspensão das visitas familiares.

226. Assim, desde a chegada da FTIP no Centro de Reeducação feminino as visitas foram suspensas,

fato que associado ao recrudescimento da pena e a imposição de tratamentos cruéis, desumanos e
degradantes, não foi compreendido pelas mulheres presas que diziam não haver

rebeliões na Unidade que justificasse a intervenção ou

registro de conflitos ou
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fato, este Mecanismo Nacional, não encontrou qualquer indicio de gravidade que justificasse a
necessidade de uma atuação interventiva externa.

227. Todas as detentas reclamavam a ausência de notícias da família, bem como a falta que fazia o
material sobretudo de higiene pessoal, que suplementarmente eram fornecidos por familiares. Até
mesmo as visitas dos advogados jas) e da assistência religiosa estavam prejudicadas. Passados os

primeiros 15 dias que proibia o acesso de advogados, o atendimento passou a seguir um tramite de
agendamento por email. Após audiência na justiça federal ficou determinado o retorno das visitas.

228. Vale observar que as "sanções disciplinares para mulheres presas não devem incluir proibição de
cantata com a família", como orienta a Regra 23, das Regras de Bangkok. Essa normativa, em
complemento às Regras de Mandela, também dispõe que "os reclusos devem ser autorizados. sob a
necessária supervisão, a comunicar periodicamente com as suas famílias [...] quer por correspondência
quer através de visitas"

229. A equipe presenciou o anuncio da retomada das visitas, por um servidor, às famílias que
aguardavam informações na porta do Complexo Penitenciário de Santa lzabel. A Coordenação da FTIP e
a direção da unidade interpretavam que a decisão liminarsó alcançava o Complexo Penitenciário de Santa

lzabel e, portanto, se preparava para regularizara visita a partirdo dia 04 de outubro, quando terminaria
o prazo de 30 dias da Portaria ng 937/2019. Essa foi uma questão pontuada pela equipe do Mecanismo.
que alertou de que se encontravam em descumprimento de decisão judicial.

9.5. Contexto Institucional e procedimentos violadores

230. O tratamento dispensado às mulheres no Centro de Reeducação Feminino sofreu um
endurecimento violador desde a entrada da FTIP na unidade. Muitas presas e profissionais da unidade
relataram que a lógica de intervenção foi um fator determinante para esse cenário de recrudescimento.

231. Há determinados "procedimentos" nas Unidades que constituem uma forma de atuação

violadora reiterada da FTIP. Esse "modus operandi" exacerba na aplicação de algumas regras que
desconsideram os limites pessoais e as peculiaridades dos diversos sujeitos que compõem a população
carcerária, inclusive mulheres. '

232. Obedecendo esse padrão, elas, assim como os homens presos precisam andar com as mãos para

trás e de cabeça baixa enquanto transitam pela unidade. Ao comando de voz do agente, que grita
"procedimento" todas têm um minuto para se sentarem no chão, "na posição", onde devem permanecer

por longo tempo com as mãos sobre a cabeça, numa posição que uma pessoa invade o espaço vital da
outra reeditando uma velha prática dos navios negreiros, conforme foto ilustrativa abaixo. Não podem
sequer visualizar o rosto dos agentes públicos, cujo prática deve ser pautada no princípio da publicidade
que devem nortear a sua ação como funções públicas.

233. Quando descumprem essas regras, geralmente as presas são punidas mais gravemente, em
alguns casos, são estipuladas punições coletivas. Algumas vezes o descumprimento imediato ocorre
porque uma está no banho, por exemplo. Há situações inclusive que o deêcumprim
de deficiências físicas ou mobilidade reduzida.

em razão
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234. Uma das presas, por exemplo, mostrou a equipe de missão que não tem movimento em uma das

mãos e apanha por não poder entrelaçar os dedos. A ausência de condições objetivas para atender o

comando não é considerado, sequer ouvido. Como exemplo do castigo coletivo se tem relatos iguais

àqueles narrados nas Unidades masculinas anteriormente - spray de pimenta ali é o mais comum, muitas
vezes aspergido após as refeições fazendo com que uma vomite na outra. Evidencia-se desse modo. uma

afronta a Lei de Execução Pena133, bem como normas internacionais de tratamento da pessoa privada de
liberdade que vedam o castigo coletivo.

235. Para esse MNPCT, a falta de controle interno do uso dos espargidores com a incomunicabilidade

das detentas, reforçam que as denúncias de agressões se tornam ainda mais graves pela impossibilidade

de comprovação dos fatos por parte das autoridades competentes. Não se pode admitir uma estrutura

de privação de liberdade que conceda poder total aos funcionários sobre as vidas das pessoas presas, sob

o risco de quebra da ordem constitucional democrática de responsabilidade de agentes públicos.

236. Ademais, conforme relatos, em geral, as mulheres são penalizadas sem que necessariamente

tenham deixado de responder a um procedimento disciplinar. Por vezes isso ocorre por colocar a mão na

grade, ou pedir um absorvente higiênico. Por outro lado, não há direito ao contraditório e ampla defesa,

previstos na Constituição Federal, em seu Art. 5, incisa LV. Quando são desenvolvidos os procedimentos

disciplinares, a perspectiva dos agentes prisionais da unidade prevalece em relação às narrativas das

presas consideradas mulheres presas, numa clara e hierárquica relação onde se impõe o poder
institucional.

237. Foi constatada a existência de revistas vexatórias - procedimentos realizados por agentes de

segurança homens na presença de agentes prisionais femininas. Nessas situações as mulheres podem

estar seminuas diante de agentes do sexo masculino, contrariando preceitos legais. Por outro lado, nem

a direção nem a coordenação da FTIP souberam informar os protocolos de uso da força utilizados por esse
grupo, tampouco indicou os registros de entrada deles nas alas Femininas. Não se revelou nenhum

compromisso com a preservação da intimidade das mulheres conforme preconiza o ordenamento

jurídico. Segundo a direção da unidade, as revistas são "procedimentos regulares" que tanto podem ser

realizados a partir de um chamado da direção, ou no momento de crises. SÓ que tem sido feito
rotineiramente uma vez que a unidade se encontra em "intervenção", e esse é o "modus operandi" da
FTIP

238. Ressalta-se a gravidade dessa ação violadora, posto que a presença de homens em contato direto

com as mulheres, deve ser evitada pela situação de vulnerabilidade que enseja, a exemplo de assédio e
violência sexual. A Lei de Execução Penal previne essa prática ao mencionar que os estabelecimentos
penais destinados às mulheres deverão possuir apenas agentes de segurança do sexo feminino em suas

dependências internas34 . Entretanto, distante disso, as mulheres daquela Unidade foram colocadas

pelos agentes homens de calcinha e sutiã até no pátio molhado, em cima de formigueiros, devendo
permanecer sentadas, com o corpo encolhido, em silêncio, até o fim da revista nas celas, em completa

'' Conforme a Lel de Execução Penal, em seu art. 45 "não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão

legal ou regulamentar. $ 1P As sanções não poderão colocar em perigo ?rfntegridade física e moral.f&ibçondenado. $ 2e É
vedado o emprego de cela escura.$ 3e são vedadas as sanções coletivaJ. l r-x (R-
34 Art. 82, $ 3, da Lei de Execução Penal



afronta à sua intimidade e saúde. Vários foram os relatos de violência relativos a essas revistas,

particularmente referindo-se ao primeiro momento da intervenção.

239. Todo o contexto de recrudescimento e violação é justificado pela administração prisional como

'guerra as facções' e tentam justificar alguns 'procedimentos' que acabam instalando um regime de

exceção que não se coaduna com o ordenamento legal. Nessa medida, ao agir em suposta represália as

facções, são adotadas medidas ilegais e, na prática, tais ates consistem em tortura e em outros

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes similares às condenáveis práticas das facções.

240. Não obstante o Ministério Público e a Defensoria costumem visitar a CRF, as internas já
comunicaram casos de violência, as mulheres apontaram que as práticas de truculência se perpetuam e

que não são instalados processos apuratórios nos quais elas sejam ouvidas. Não há canais de denúncias

autónomos, inexistindo meios para onde as mulheres possam relatar os casos de violência de Estado, com

a garantia à sua segurança e privacidade. Esse papel é assumido no plano local por um conjunto de
entidades da sociedade civil como a Pastoral Carcerária e a Comissão de Diretos Humanos da OAB/PA.

241. Registramos que nesse contexto, o Conselho Penitenciário e o Comitê Estadual de Prevenção e

Combate à Tortura têm encontrado dificuldades de exercer suas prerrogativas de inspeção, como
mencionado no item que trata da politica estadual de prevenção e combate a tortura no Para.

9.6. Alimentação

242. A alimentação, como nas demais Unidades visitadas é produto de um contrato com a empresa

CEAL Restaurantes Empresariais. As refeições são produzidas na própria unidade, por uma equipe

formada por duas nutricionistas e duas cozinheiras, contratadas pela empresa, e quatro presas em
processo que mescla remição de pena e precarização de relações trabalhistas.

243. A comida é servida três vezes por dia em horários que não chegam a ser regulares, apesar do

compromisso contratual dos seguintes horários: café da manhã(entre 06h e 07h); o almoço(entre llh e

12h) e o jantar (entre 17h e 18h). No dia da visita, por exemplo, o jantar estava sendo servido entre às
16:30 e 17:00 horas, o que fere o princípio da razoabilidade, seja pela quantidade, qualidade e
regularidade do seu fornecimento, submetendo as mulheres a um prolongando período de jejum
noturno, superior a 12 horas de abstinência alimentar, podendo vir a comprometer a saúde das pessoas.

E considerando a existência de pelo menos três diabéticas identificadas pela equipe, elas são condenadas

a entrar em hipoglicemia.

244. Essa rotina alimentar, conjugada ao baixo teor nutricional, sem complementação vitamínica e

com um intervalo superior a 12 horas entre a última refeição e a primeira refeição do dia seguinte, faz

com que este órgão possa afirmar que as mulheres do CRF passam fome cotidianamente. A situação de

falta de assistência se agrava em algumas áreas de isolamento e sanções disciplinares. Desse modo, a
alimentação pode ser percebida como um dos problemas a serem enfrentados, desde a pouca quantidade

à má qualidade, na variedade e no seu balanço nutricional, com o agravante de que não podem receber

alimentação complementar dos familiares, sobretudo naquele momento em que as x4$itas #qüfqntram
suspensas. \J/- . l. .):$11i...,
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245. Foi relatado que a Empresa disponibilizava uma nutricionista para fazera fiscalização, mas não foi
possível ter acesso a essa profissional. De Igual forma não foi apresentado cardápio. Essa realidade revela

a inexistência de controle sobre as dietas alimentares especiais de diabéticas, hipertensas e Idosas. Nem

as soropositivas tinham dietas especiais. Foi identificada uma senhora que vive num quadro de diabete

diagnosticada e não medicada, que está a um ano sem dieta alimentar garantida. Ela teve o tratamento

interrompido, pois tomava insulina até a intervenção da FTIP, quandojogaram fora até seus documentos.

246. Esse Mecanismo considera imprescindível a fiscalização do contrato original com a empresa,

aferindo número de etapas da dieta ofertada, bem como quantidade e qualidade.

247. Essa prática recorrente viola o mais elementar dos direitos o 'direito humano a alimentação
adequada', violando um preceito constitucional, conforme o artigo 6e da Constituição Federal e a Lei

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, segunda a qual:

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambientais, cultural, económica e socialmente sustentáveis (art 3e, Lei nQ 11.346, de
2006)a

Figura 38 - Alimentação oferecida no CRF - Foto: MNPCT

248. Houve reclamação quanto a qualidade do alimento, indicando que há dias em que chega cru ou

estragado. O volume dos descartes, observados durante a visita, são sugestivos da baixa qualidade da

alimentação. Nessa medida, o consagrado direito humano a alimentação

convertendo em vetar de tratamento cruel, desumano, degradante e torturl



9.7. Ausência de qualquer atividade para as mulheres privadas de liberdade

249. As normativas nacionais35 e internacionais36 garantem às pessoas presas o acesso à educação e

ao trabalho, possibilitando a remição de pena - no caso das condenadas. No entanto, se constatou que

desde a chamada da FTIP não há nenhuma atividade educativa e laboral. Antes disso, conforme relato da

direção, funcionava uma Cooperativa de artesanatos e a escola. Referem a uma perspectiva(sem previsão

de data) de preparação das internas para Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e

Adultos (ENCCEJA), e revitalização da cooperativa para que mulheres tenham trabalho remunerado e
remição de pena.

250. A rotina das mulheres presas consiste basicamente em ficartrancadas no espaço exíguo de suas

respectivas celas. Algumas presas relatam estarem perdidas no tempo, em outras se percebe a dificuldade

de situar data de algum fato. É possível perceber a desorientação típica de pessoas em espaços de
isolamento por longos períodos, e igualmente a falta de compreensão desse fenómeno pela profissional

da enfermaria da Unidade, que repreendeu o relato da interna vista a sua falta de precisão sobre o dia

em que recebeu atendimento.

251. Das 632 mulheres privadas de liberdade na unidade nos dias da inspeção apenas as quatro que

trabalhavam na cozinha recebiam remuneração. Em contrapartida, é importante ressaltar que a maioria
das presas disse ser responsável pelo sustento de suas famílias, sobretudo, de seus filhos. Por
conseguinte, para além de trazer prejuízo para o processo de remição de pena, não oportunizam novos
aprendizados e capacitações que favoreçam processos de reinserção social e ampliem possibilidades de

escolhas ao deixarem a prisão. A falta de ativldades remuneradas na unidade agrava a situação financeira

das famílias das presas, tornando-as mais vulneráveis. Por outro lado, são disponibilizadas às presas

algumas atividades não remuneradas, relativas à manutenção e conservação da unidade, tais como
limpeza e serviços gerais.

9.8.Saúde

252. Nessa unidade existe uma Unidade básica de saúde(UBS) funcionando em dois turnos de 8 ás 12

horas e das 14 às 18 horas. Segundo fomos informados estão latadas na UBS dois médicos sendo um
clínico geral dando plantio nos dias de terça e quarta e um psiquiatra de terça e quinta-feira.

253. A combinação entre a violência diária sofrida pelas mulheres, associada ao desrespeito às suas

particularidades e à ausência de atenção à sua higiene e saúde, torna-se um verdadeiro método de
tratamento cruel, desumano, degradante e tortura. A dinâmica vivenciada pelas mulheres presas retrata

uma situação muito preocupante, no qual o adoecimento e sofrimento constante vão do adoecimento

físico a um generalizado e profundo sofrimento psíquico, por terem de certo modo as suas penas
estendidas a seus filhos.

ss LEP 7210/1984(Lei de Execução Penal)
3õ Regra 96 das Regras de Mandela: "I. Os presos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar e/ou participar ativamente
de sua reabilitação, sendo esta atividade sujeita à determinação, por um médico ou outro profissional de saúde qualificado, de
sua aptidão física e mental. 2. Trabalho suficiente de natureza útil deve ser oferecido aos presos de modo a conserva-los ativos
durante um dia normal de trabalho". A Regra 98, item 1, das Regras de Mandela estabelece que o tr«galho rq41j?qdp deve manter
ou aumentar a habilidade dos presos para que possam viver de maneira digna após sua liberação...t
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254. Segundo a Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional, instituída pela Portaria 482/2014 do Ministério da Saúde, as unidades prisionais com população

prisional de 101 a 500 pessoas devem contar com o atendimento mínimo de 20 horas semanais, com uma

equipe (também mínima) composta por um assistente social; um cirurgião-dentista; um enfermeiro; um
médico; um psicólogo; um técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; um técnico de higiene

bucal/auxiliar de saúde bucal. Há mais um profissional a ser escolhido nas seguintes profissões: assistente

social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia ou terapia ocupacional. Entretanto, muito

distante deste cenário, o CRF com população de 632 mulheres, apresentava reduzida equipe de saúde no
dia da visita do MNPCT.

255. É recorrente a situação de mulheres que se encontram sem a devida assistência de saúde e sem

a devida intervenção medicamentosa, seja pela ausência da prescrição médica especializada, seja pela

falta do medicamento prescrito entre os ofertados pela farmácia básica da unidade. Não bastasse isso,

atribui-se às famílias das mulheres privadas de liberdade a marcação de consultas e a compra de
remédios. Quando finalmente seu familiar agenda o médico, as mulheres costumam ser impedidas de Ir

à consulta, pois a unidade alega a falta de escolta.

256. Há diversos relatos sobre a falta de acesso à saúde. Entre outros, há pessoas com dengue na
unidade; há pessoas com doenças sexualmente transmissíveis; há mulheres com tumores e caroços no

seio. Há, ainda, mulheres com tratamento médico interrompidos. Relatos indicaram com quadros
preocupantes de câncer, sem qualquer tipo de tratamento especializado.

257. Há pelo menos um caso identificado de uma mulher, presa provisória, que possui plano de saúde,

está com um problema de arritmia cardíaca e não obstante tenha dois fi]hos um de 0]. ano e dez meses

e outro de 9 anos, aparentemente atendendo o perfil para cumprir prisão domiciliar, ela sequer consegue

fazer seu tratamento, por falta de concessão de escolta por parte da unidade

258. Convém ressaltar que o então Relator Especial das Nações Unidas sobre Tortura, Juan Méndez,

em seu relatório de visita ao Brasil, no item que trata sobre Assistência à Saúde e Saneamento, aponta
que a ausência de atenção à saúde orientada especificamente à mulher nas prisões pode se constituir
como maus tratos, quando não se oferta de maneira intencional ou se proíbe o acesso à saúde, tal prática

pode ser considerada como tortura.

259. Os cuidados com saúde mental também inexistem. Há relatos de mulheres que precisam de

medicamentos para dormir, são diversas queixas de depressão. Não obstante haja um médico psiquiatra

lotado na unidade não tivemos notícias de atendimento psiquiátrico.

260. Tal situação fere legislações nacionais e internacionais, a exemplo das Regras de Bangkok que, em

sua Regra 12,aponta que:

Deverão ser disponibilizados às mulheres presas com necessidades de atenção à saúde
mental, na prisão ou fora dela, programas de atenção à saúde mental individualizados,
abrangentes, sensíveis às questões de género e centrados na compreensão dos traumas,
assim como programas de reabilitação.ll . /""Ü\
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261. Existem outros quadros alarmantes de doenças de pele, como dermatoses, sarnas, próprios das

condições precárias de privação de produtos de higiene, bem como o grande período de permanência

com uma única roupa no corpo. Fol relatado caso de h-pylore sem o devido tratamento, e o agravante é

que havia pelo menos um caso de uma mulher em crise de bronquite asmática que tivera o seu inalador

retirado autoritariamente pela FTIP durante a chegada na unidade, mesmo estando prescrito na ficha
médica da detenta a necessidade de uso constante da mesma.

262. Houve denúncia de uma detenta que se encontrava com um quadro visível de mastite, com

nódulo no seio e secreção. Não obstante esse quadro, ela estava exposta a uso abusivo de 'spray de
pimenta' e outras agressões, com o uso de tonfas. Segundo a denúncia recebida, a mulher teve seu seio

espremido por uma agente, quando a vítima afirmava a possibilidade de ser um câncer, uma agente da
FTIP que promoveu essa violência teria afirmado "eu sou o câncer que vai te matar"(sic).

Figura 39 - Mulher presa com grave processo inflamatório sem que houvesse atendimento médico adequado Foto: MNPCT

263. Havia também pelo menos um caso de uma mulher com mioma no útero, em fase de
sangramento, com indicação de cirurgia de histerectomia, que vinha em tratamento, na Casa da Mulher
do seu município, tratamento que foi interrompida com as transferências imotivadas

264. A equipe do MNPCT veirificou a situação de uma mulher que havia sido mordida por rato,
permanecia no isolamento na unidade sem os devidos cuidados médicos. A equipe tentou localizar a

documentação médica da mesma e a equipe de saúde não encontrou nenhuma documentação desta

desta detentda, corroborando a denuncia de que a mesma estava sem tratamento.ll fi'i:{)



Figura 40 - Mulher presa aguardando atendimento médico e sem previsão de atendimento no CRF - Foto: MNPCT

265. Outra denúnica grave com a qual nos deparamos foi o fato de uma interna que alega ter chegado

grávida e ter tido um aborto provocado por espancamento praticado por uma agente da FTIP, durante

um plantio. O que foi corroborado pelo estemunho de algumas companheiras de cela que afirmaram que

a hemorragia dela só foi estancada quando ela foi retirada para fazer uma curetagem. Todas.as situações
que exigiam providências imediatas foram encaminhadas para as autoridades competentes

3'



10. Recomendações

Ao Governo do Estado do Para

l
Proposição de Prometo de Lei que crie e estruture o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à

Tortura, conforme disposições da Le} Federal ng 12.847/2013 do Protocolo Facultativo à Convenção
contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes e da
Recomendação ne5, de novembro de 2018, do Comltê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura;

2
Reestruturação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, conforme dispõe a
Recomendação ne5, de novembro de 2018, do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura;

3
Elaboração de um plano estadual, com planejamento de ações de longo, médio e curto prazo para
prevenção, e combate a tortura e outros tratamentos cruéis desumanos e degradantes, e ações de
reparação e não repetição dos graves episódios, como os massacres em Altamira;

4.
Reorientação e normatização de procedimentos disciplinares e de segurança, de forma a garantir a
integridade física de pessoas custodiadas pelo Estado, e cuja responsabilidade recai sobre este;

5
Garantia de reparação plena e efetiva aos familiares de presos mortos no Centro de Recuperação
Regional de Altamira(CRRALT), 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.
nomeadamente sob as seguintes formas: indenização, reabilitação, satisfação e garantias de não
repetição;

6
Orientação para que os órgãos responsáveis pela coordenação e execução de políticas públicas,
priorizem o cumprimento das recomendações que tratam das medidas de reparação às famílias e
vítimas dos massacres de acordo com os "Princípios e dlretrizes 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", das Nações Unidas3'

7 Normalização em caráter de emergência de serviços de assistência material, médica, jurídica e
familiar, da regularidade das visitas, bem como o fornecimento regular, suficiente e adequado de
alimentação, de água, de medicamentos (respeitando as prescrições médicas e as dietas
alimentares,) bem como dos itens de higiene;

8
Adição de medidas emergenclais para realização de concurso e capacitação de profissionais das
áreas de saúde e psicossocial para organização e execução de serviços de assistência previstas na
Leide Execução Penal;

9
Promoção de políticas e ações de segurança pública para os municípios, capazes de garantir a vida

e a integridade física das pessoas presas, articulada à outras polÍtlRiif(1)sociais que pmpliem /

37 Assembleia Geral das Nações Unidas. Resolução n' 60 de 1 6 de dezembro de 2005



possibilidades de escolha, atuando na prevenção de modo a evitar que outros, sobretudo jovens,
passem pelo Sistema Prisional;

10
Garantia de autonomia e independência da Ouvidoria do Sistema Estadual de Segurança Pública
para o devido exercício do controle social da atividade prisional;

11
Garantia de autonomia e independência da Corregedoria da SUSIPE para o devido exercício do
controle da ativldade prisional;

12
Elaboração, em conjunto com os órgãos do Sistema de Justiça e representantes das organizações da
sociedade civil com atuação na defesa de direitos humanos, de um plano efetivo de
desencarceramento das unidades prisionais;

13
Constituição de um grupo de trabalho interinstituclonal, que monitore as recomendações emitidas
pelo Mecanismo Nacional e informe ao mesmo sobre as medidas adotadas no prazo de seis meses;

14 fiscalização e imediato cumprimento das ações condicionantes e das medidas reparatórias
estabelecidas no Plano Básico Ambiental -- PBA da U H E Belo Monte com vistas a garantir a entrega
da unidade prisional de Vitória do Xingu e a construção de unidade socioeducativa e demais
equipamentos públicos voltados as ações de redução de danos, enfrentamento a violência e
valorização da vida nos municípios que compõem a bacia do Xingu impactados pelo
empreendimento.

A SUSIPE

15. Abolição imediata da utilização das celas containers em todo os Estado do Para;

16 Elaboração de um cronograma de trabalho, em caráter de urgência, com vistas a garantir a
separação de presos com mais de sessenta anos, em estabelecimento próprio ou recolhidos
adequadamente dentro das Unidades Prisionais, com base na Lei de Execução Penal(LEP) - Redação
dada pela Lei ne 9.460, de 1997;

17 Garantir de forma efetiva o funcionamento do Conselho Penitenciário Estadual, por meio de
estrutura administrativa, logística e operacional, respeitando suas prerrogativas estabelecidas na
LEP bem como obedecendo seu caráter paritário e independente, franqueando aos seus membros.
acesso amplo e irrestrito as unidades prisionais do estado;

18 Prover de forma continuada a toda pessoa privada de liberdade no estado do Para insumos
suficientes para a manutenção das condições de higiene pessoal e salubridade nas unidades
prisionais do estado;

19
Revogar, em caráter emergencial, todos ou qualquer ato normativo que por ventura esteja em vigor
que venha a restringir a atuação dos advogados e advogadas no uso de suas prerrogativas de estar
com seu assistido nas unidades prisionais do estado.

20
Revogar, em caráter emergencial, todos ou qualquer ato normativo que por ventura esteja em vigor
que venha a restringir a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil por meio de suas comissões de

realizar fiscalizações e o monitoramento dos espaços de privação de ljQerdadeildo estado;
/



21
Garantir a visitação dos familiares e demais habilitados aos privados de liberdade em dias e horários

previamente estabelecidos em acordo com o estabelecido no art. 41, incisa X da LEP;

22
Adotar providências para a imediata retirada da Policia Militar do interior do Centro de
Ressocialização Prisional de Altamira- CRPALT garantindo que a gestão da unidade seja
exclusivamente realizada por servidores da SUSIPE;

23
Cumprimento, de imediato, do art. 83, $ 5e da Lei de Execuções Penais no que se refere à não
permanência de agentes do sexo masculino nas dependências internas da Penitenciária feminina
do Estado do Para;

24
Garantir atendimento médico hospitalar aos privados de liberdade no estado do Para orientado para
os atendimentos de urgência e emergência, média e alta complexidade em acordo com as
normativas estabelecidas pelo SUS;

25
Providenciar em caráter de urgência a desativação da unidade de presos provisórios, e cala para
adolescentes que aguardam audiência, no interior da Superintendência Regional da Policia CMI
Xingu no Município de Altamira;

26
Viabilizar em caráter de urgência espaço exclusivo destinado aos atendimentos da Defensoria
Pública nas unidades prisionais do estado, com os meios necessários para o pleno exercício das
atribuições dos defensores e defensoras;

27
Estabelecimento de coleta de dados socioeconómicos das pessoas presas, inclusive em relação a
raça/cor das pessoas privadas de liberdade, conforme as diretrizes previstas na Lei federal ng
12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial;

28
Promover ações para garantir a efetiva individualização da pena às pessoas privadas de liberdade.

sendo possibilitado o acesso, entre outras atividades, ao trabalho, à profissionalização, à educação
e remição da pena às pessoas presas;

29
Adotar protocolos referente à aplicação de sanções disciplinares, definindo tempo máximo de 15
dias estabelecido na Regra 44, das Regras de Mandela, e comunicação em até 48 horas, a aplicação
da sanção disciplinar à Vara de Execução Penal do TJPA, conforme o Artigo 58, Parágrafo Único da

#

30. Estabelecer ato normativo adequado sobre protocolo de uso da força para estabelecimentos penais,
que esteja fundamentado no princípio do uso diferenciado da força e nas diretrizes do Código de
Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei das Nações Unidas, dos Princípios
Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da
Lei das Nações Unidas e da Portaria Interministerial nP 4.226/2010 do Ministério da Justiça e da
Secretaria de Direitos Humanos, estabelecendo, pelo menos:(i) os tipos de armamentos, munições
e técnicas autorizados a serem portados e empregados pelos agentes penitenciários dentro de
estabelecimentos penais; (ii) as circunstâncias técnicas adequadas à sua utilização, ao
ambiente/entorno e ao risco potencial a terceiros; (lii) o controle sobre a guarda e utilização de
armamentos e munições; (iv) o conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atualização
periódica ao uso de cada tipo de armamento; (v) a proibição do porte e uso de armas de fogo e
munições letais no interiordas unidades prisionais; e(vi) a necessidade de se reglstrartodas as vezes

em que se fizer uso da força, indicando, no mínimo:(a) as circunstâncias ejustlficativas que levaram
ao uso da força; (b) as medidas adotadas antes de se fazer o uso progressivo da força; (c) tipo de
arma ou instrumento utilizado, especificando a frequência ou quantidade de disparos, a distância e

a pessoa contra a qual se utilizou a força; (d) se houve feridos e/ou m%s; (ehações realizadas parar
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prestar assistência e/ou auxílio médico, quando foro caso; e(f) se foram realizados exames de corpo
de delito e/ou perícia do local e, em caso negativo, apresentarjustificativa;

31
Elaboração, em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, de um protocolo de
entrada de forças especiais em estabelecimentos penais, detalhando: li) os critérios objetivos para
que sejam convocadas pela direção dos estabelecimentos penais;(il) os procedimentos que poderão
ser adotados dentro da unidade, em relação à revista das pessoas privadas de liberdade e dos

espaços físicos, assim como ao deslocamento e à contenção das pessoas privadas de liberdade;(iii)
tipos de armamentos e munição autorizados a serem portados e utilizados durante estas operaçoes;
liv) vedação expressa de desnudamento das pessoas privadas de liberdade;(v) vedação expressa de
uso de cães nestas operações; e (vi) a forma minuciosa de registro das ações, constando a
identificação de todos os profissionais envolvidos, os armamentos utilizados e suas respectivas
responsabilidade durante a ação;

32
Utilizar os recursos do FUNPEN em políticas de assistência, conforme previsto no art. 3g, VI e Vll, da
Lei Complementar n9 79/1994, particularmente para: (i) educação regular; (ii) programas de
profissionalização dirigidos às aptidões e preferências individuais; e(iii) oportunidades de trabalho
a todas pessoas presas, tanto fora como dentro de estabelecimentos penais;

33
Realização de estudo interdisciplinar, sobre condições estruturais e de habitabilidade do Centro de
Recuperação Regional do Para 111 e posterior encaminhamentos técnicos;

34.
Elaboração de um plano de formação continuada específico sobre o "Protocolo de lstambul: Manual

para a investigação e documentação eficazes da tortura e outros tratamentos ou punições cruéis,
desumanos ou degradantes", destinado aos profissionais do sistema prisional, particularmente aos
profissionais de saúde;

35
Respeitar as garantias legais dos Órgãos que tem por responsabilidade institucional realizar
inspeções em locais de privação de liberdade, garantindo: acesso aos espaços das unidades
prisionais; que possa haver escuta segura e respeitosa das pessoas privadas de liberdade; o registro
audiovisual;

36
Investimento em estrutura arquitetõnica necessária para cumprimento da pena, com áreas
destinadas a atividades escolares, profissionalizantes, recreativas, assistência jurídica e assistência
ao egresso;

37
Abolição imediata da prática da revista vexatória nas pessoas presas,
procedimentos de revistas garantam a dignidade e a privacidade delas.

de modo que os

Centro de Recuperação Prisional do Para(CRPP3)

38 Manutenção da interdição de Ala do seguro, que fora interdita
devido às suas condições desumanas de habitabilidade, até que
e reformas necessárias para garantia de condições mínimas de h

]a pelo MNPCT durante inspeção
ejam concluídos to S

]bitabilidade

39. Organizar planejamento para reforma nas celas destinadas à triagem;

40. Acompanhamento da execução dos contratos de fornecimento de aliment



Complexo de Ressocialização Feminina (CRF)

41
Interdição imediata da garagem de carros e inservíveis no espaço circundante ao CRF, promovendo

a dedetização .para evitar presença de ratos, criadouros de procriação de larvas e mosquitos
transmissores de doenças como dengue, chicungunha e outras;

42
Normatização dos procedimentos disciplinares e de segurança, conforme os ditames legais.
forma a garantir a integridade física das mulheres presas; ' -' -'

de

A Secretaria Estadual de Saúde

43
Fomentar e apoiar, em conjunto com a SUSIPE, o processo de implantação do modelo de gestão
com a implementação e ou fortalecimento das equipes de saúde nas unidades. oferecendo as
devidas contrapartidas à adesão à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional(PNAISP) pelos municípios;

44
Garantia do fornecimento das medlcações e insumos concernentes ao componente básico da
assistência farmacêutica no âmbito da PNAISP, conforme Portaria GM/MS ng 2.765/2014;

45
Disponibilização de apoio técnico e financeiro às Secretarias Municipais de Saúde no âmbito da

Política Nacional de Atenção à Saúde Integral das Mulheres (PNAISM), a fim de promover
prontamente às mulheres privadas de liberdade o acompanhamento adequado de saúde.
garantindo: prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis ( ST),
câncer de mama e colo de útero; atenção às situações de violência sexual; atenção ao pre-natal,
parto, pós-partoepuerpério; ' ' ''-'

46. Fiscalização do cumprimento de carga horária da equipe médica no atendimento das unidades
prisionais;

Contratação imediata de profissionais de saúde para atendimento nas unidades prisionais do estado
do Para;

48
Mutirão em formato de busca ativa com vistas a identificar demandas urgentes nas unidades
prisionais, garantindo o acesso dos profissionais de saúde as alas, galerias e blocos e enfermarias.
com auditoria minuciosa dos procedimentos adotados; ' --- --''

A Policia Civil do Estado do Para

49
Garantia de urgente e profundo processo de investigação, com as consequentes medidas de

responsabilização, inclusive dos agentes do Estado que concorreram, por ates ou omissões, para o
massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira(CRRALT);

50. Adição de medidas emergenciais com vistas a

em flagrante nas dependências da Delegada
lnsumos materiais básicos de higiene e anime
condizente à condição humana;

garantir a integridade física e psicológicas dos presos
Regional de Altamira, garantindo o fornecimento de

fç;. ." «-" "mp'
is e banheiro



À Defensoria Pública do Estado

51 Ampliar o quadro de Defensores Públicos para atuar no município de Altamira em especial nas varas
criminais, nas audiências de custódia e na execução penal;

52
Instrumentalizar a Defensoria Pública em Altamira de todos os meios necessários para
atendimento aos familiares e as demais vítimas do massacre no CRRALT na busca por reparação;

0

53
Criação de fluxos e estratégias especializadas 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 a 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 flm de: fazer acolhimento diferenciado para receber demandas
considerando o princípio de não revitimização; requerer indenlzação, em decorrência da
responsabilidade objetiva do Estado; adotar providências necessárias para 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;

54. Realização de mutirão nas unidades prisionais do estado

55 Adição de sistemática de monitoramento, em conjunto com outros órgãos do Sistema de Justiça,
das operações realizadas pelas forças especiais da Polícia M ilitar(COPE) e a FTIP, garantindo a escuta
privada e sigilosa das pessoas presas, com a finalidade de fiscalizar as condições de privação de
liberdade, com especial atenção em casos de tortura e maus tratos;

Ao Tribunal de Justiça

56
Realização de mutirões carcerários que identifiquem e analise processos de pessoas presas - idosas,
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e doenças graves -, provisórios ou sentenciados,
com a finalidade de apreciar a adição de medidas adequadas, considerando as especificidades de
cada situação;

57 Organização, em conjunto com órgãos do poder executivo estadual, com outros órgãos do Sistema
de Justiça e representantes de organizações da sociedade civil, um plano de desencarceramento das
unidades prisionais;

58
Adição de sistemática de monitoramento, em conjunto com outros órgãos do Sistema de Justiça,
das operações realizadas pelas forças especiais da Polícia Militar (COPE) e a FTIP, acompanhando
diretamente as Inspeções a partir dos documentos e registros a serem emitidos pelas direções das
unidades prisionais;

59. Promover a Instalação e viabilizar estrutura para o pleno funcionamento dos Conselho da
Comunidade, garantindo estrutura material, administrativa e logística necessária para a realização
continua de inspeções nas comarcas do interior do estado;

60 Promover a fiscalização periódica por meio do GMF e das Varas de Execução Penal das unidades
prisionais do estado aditando as medidas pertinentes diante das irregularidades encontradas;

61 Designar Juizes para a realização de audiências de custódia nos municípios

efetívo de magistrados paras as varas da capital e região metropoiitand;l



As Varas de Execução Penal

62. Adição de sistemática de monitoramento da aplicação de sanção disciplinar às pessoas presas;

63. Verificação de todas as situações que se encaixe na aplicação do Habeas Corpus coletivo 143.641,

convertendo em prisão domiciliar todas as prisões de mulheres titulares do direito por terem o perfil
de "restantes, de puérperas ou mãe com crianças com até 12 anos de idade sob sua
responsabilidade";

Ao Ministério Público do Estado

64. Criação de fluxos e estratégias para identificação, tratamento e responsabilização de casos de
tortura de pessoas presas, nas unidades prisionais do Estado;

65. Elaboração, em conjunto com órgãos do poder executivo estadual, com outros órgãos do Sistema
de Justiça e representantes de organizações da sociedade civil, um plano de desencarceramento das
unidades prisionais;

66. Adição de sistemática de monitoramento, em conjunto com outros órgãos do Sistema de Justiça,
das operações realizadas pelas forças especiais da Polícia M ilitar(COPE) e a FTIP, garantindo a escuta
privada e sigilosa das pessoas presas, com a finalidade de fiscalizar as condições de privação de
liberdade, com especial atenção em casos de tortura e maus tratos;

67 Adição de procedimentos de fiscalização de contratos de serviços e execução de obras com os
recursos do FUNPEN nas unidades prisionais do Para, conforme o previsto no artigo ge, parágrafo
3g da Lei 12847/2013 "A seleção de projetos que utilizem recursos oriundos do Fundo Penitenciário
Nacional, do Fundo Nacional de Segurança Pública, do fundo Nacional do Idoso e do Fundo Nacional
para a Criança e o Adolescente deverá levar em conta as recomendações formuladas pelo MNPCT";

À Assembleia Legislativa do Estado

68. Adição de todas as medidas cabíveis para que, após apresentação do Projeto de Lei possa tramitar
em caráter de urgência a criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura
IMEPCT), seja garantida celeridade de tramitação e aprovação da Lei;

69. Que a Assembleia Legislativa exerça a fiscalização dos ates do poder executivo, por meio de visitas
periódicas aos espaços de privação de liberdade com fito de monitarar a execução da política de
execução penal do governo do estado do Para, bem como a destinação dos recursos orçamentários
para a pasta;

Ao Departamento Penitenciário Nacional(DEPEN)

70. Apresentação do plano de ação detalhado da Força Tarefa de Intervenção Prisional(FTIP) no Estado
do Para;

71. Apresentação detalhada das diretrizes de atuação da FTIFÊ



72. Publiclzação dos custos totais da Operação da FTIP no Estado do Para, inclusive com: (il o custo e
quantidade de armamento não letal utilizado durante esse período; (ii) lista de controle do uso de
armamento contendo informações do funcionário que utilizou, o local de utilização e a justificativa
do uso;

73 Apuração das denúncias contra os agentes da FTIP que atuaram no Estado do Para, garantindo o
direito de ampla defesa e contraditório dos acusados: (i) que durante a apuração dos fatos os
agentes públicos sejam afastados da atuação direta em presídios e alocados em trabalhos
administrativos, garantindo assim a lisura do processo e ao mesmo tempo que garanta a segurança
das pessoas denunciantes;

Ao Ministério Público Federal

74. Fiscalizar a liberação de verba do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao Poder Executivo Do
Estado do Para para a consecução do "Plano para Aplicação do FUNPEN na Modalidade Fundo a
Fundo"

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura
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