
REPUBLICA FED ERA TIVA DO BRASIL 

CIDH. MC 199-11 

PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO 

PRESiDIO PROFESSOR ANiBAL BRUNO 

OUTUBRO DE 2013 

Em aten9ao as comunica<;oes da Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos, datadas de 19 de setembro e 09 e 23 de outubro de 2013, o Estado brasileiro vern 

manifestar-se sobre a ado9ao de medidas cautelares no procedimento MC-199-11 (Pessoas 

privadas da liberdade no Presidio Professor Anibal Bruno). 

1 



2. A Comissao Interamericana de Direitos Humanos, nas supracitadas 

comunica9oes, solicitou ao Estado brasileiro esclarecimentos em relayao as Medidas 

Cautelares 199-11 - Pessoas privadas de liberdade no Presidio Anibal Bruno, 

especificamente quanto aos pontos abaixo elencados: 

i) Medidas adotadas para proteger a vida, integridade pessoal e saude dos 

beneficiarios, bern como as medidas tomadas para investigar as 35 den{mcias de 

violencia indicadas pelos representantes; 

ii) Medidas implementadas para aumentar o pessoal de seguran9a do Presidio 

Professor Anibal Bruno e garantir que sejam os agentes das for9as de seguran9a 

do Estado os encarregados das ftm96es de seguran9a intema, eliminando o 

sistema dos chamados "chaveiros" e assegurando que nao seja conferido a 

pessoas privadas de liberdade fun9oes disciplinares, de controle ou de 

seguran9a; 

iii) A96es adotadas para assegurar o provimento de aten9oo medica adequada 

aos beneficiarios, oferecendo atendimento que permita proteger suas vidas e 

saude, em particular a respeito das 76 solicita9oes de atendimento alegadas 

pelos representantes; 

iv) Medidas adotadas para evitar a transmissao de doen9as contagiosas dentro 

do referido centro de deten9ao, inclusive atraves de uma redu9ao substantiva da 

superlota9ao de pessoas privadas de liberdade; 

v) Procedimentos tomados para consultar os representantes dos beneficiarios 

em rela9ao a implementa9ao das medidas cautelares; 

vi) Informar sobre as a96es adotadas a fim de diminuir a situa9ao da 

superlota9ao no Presidio Professor Anibal Bruno, e concretamente qual seria o 

numero de vagas comportadas e quantas pessoas estariam privadas de liberdade 

atualmente no estabelecimento penitenciario; e 

2 



3. 

vii) Medidas adotadas para investigar as denimcias de explorayao sexual de 

menores no interior do presidio em questao. 

A fim de responder a CIDH, o Estado brasileiro colacionou documentos e 

informa«;oes com os mais variados 6rgaos imbrincados na ado«;ao de medidas e resposta aos 

questionamentos acima explicitados. Os 6rgaos que contribuiram para a presente resposta 

foram os seguintes: Procuradoria Geral do Estado e Secretaria Executiva de 

Ressocializa«;ao do Estado de Pernambuco; Coordenayao-Geral de Combate a Tortura e 

Coordena«;ao-Geral do Programa N acional de Enfrentamento da Violencia Sexual contra 

Crianyas e Adolescentes, ambas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da 

Republica; Area Tecnica de Sallde no Sistema Prisional do Ministerio da Saude; Ouvidoria 

do Sistema Penitenciario do Ministerio da Justi«;a e 4° Oflcio da Tutela Coletiva da 

Procuradoria da Republica em Pernambuco. 

4. Preliminarmente, registra-se que os problemas apontados pelos peticiomlrios 

sao complexos, demandando, portanto, respostas estmturantes, que, em sua grande parte, 

sao construidas ao longo de periodos largos de tempo. 

5. 0 Estado brasileiro, ao defrontar-se com a persistencia de alguns dos 

problemas apontados, e, ainda, buscando cumprir a obriga«;ao de consulta aos 

representantes dos beneficiaries em relac,:ao a implementayao das medidas cautelares, 

promoveu reuniao ampliada em Recife, Pernambuco, em 23 de outubro de 2013, a fim de 

estabelecer tuna agenda de trabalho defmida entre os 6rgaos envolvidos nos 

encaminhamentos e na resoluc,:ao dos problemas enfrentados e os peticionarios do caso em 

tela. 

6. Restou estabelecido, na referida reuniao, o compromisso de todos os 

presentes e das institui«;oes ali representadas com a realiza«;ao de reunioes subsequentes, do 

que se denominou Forum Permanente para o Acompanhamento das Medidas Cautelares 

3 



relativas ao Presidio Anibal Bnmo. 0 chamamento das reunioes, ass1m como seu 

secretariado, ficou a cargo do Ministerio Pitblico Federal, na ocasiao, representado pela 

Dra. Carolina de Gusmao Furtado (anexo 1). 

7. Os 6rgaos e seus representantes presentes a reuniao (anexo II) 

comprometeramMse, de modo geral, a pmiiciparem das pr6ximas a96es relativas aos 

problemas apresentados pelos peticiom1rios e manifesta9oes do Estado brasileiro aos 

questionamentos da Comissao Interamericano de Direitos Humanos. 0 aumento de ni1mero 

de 6rgaos envolvidos nas solu9oes a serem encontradas antecipa mna melhoria na resposta 

estatal, que sera vista nos pr6ximos meses. 

8. A estrutura do referido Forum Permanente esta delineada da seguinte forma: 

os 6rgaos que atuam no Estado de Pernambuco, compreendidas aqui instituic;oes do Poder 

Executivo e do Poder Judiciario, assim como outras do Sistema de Justi9a, com 

participa9ao dos peticiom1rios, realizarao, em data a ser definida pelo Ministerio Publico 

Federal, em nao mais que nurn periodo de 30 dias, reunH1o a fim de trabalhar com os 

seguintes pontos de pauta, acordados de comum acordo com os membros da sociedade civil 

presentes: 

i) informac;oes e discussao sabre os procedimentos que tratam do Complexo 

Prisional Anibal Bruno, em Mlmite no Ministerio Publico Estadual de 

Pernambuco; 

ii) Controle do uso de muni96es; 

iii) Controle do numero de 6bitos e medidas preventivas; 

iv) Questoes de sa\tde, com a qualificac;ao das equipes medicas, a fim de 

atender os normativos do Ministerio da Saude; 

v) QuesH'io da coleta de lixo e condi9oes sanitarias dos locais de refei9ao. 
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9. Cumpre ressaltar que os representantes presentes a reuniao comprometeram-

sea prestar informac;oes sabre os referidos pontos de pauta da reunEio em 30 dias, a contar 

daquela data. 

10. Alem dos membros e servidores do Estado de Pernambuco, estiveram 

presentes a supracitada reunHio representantes de 6rgaos da esfera federal, com atuac;ao 

nacional, das seguintes instituic;oes: Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da 

Repl1blica, Ministerio das Relac;oes Exteriores, Ministerio da Saude e Ministerio da Justic;a. 

Tais representantes voltarao a Recife em marc;o de 2014, conforme acordado na mesma 

ocasiao, a fim de acompanhar os avanc;os do F6rum Permanente, em reuniao de formato 

ampliado. 

11. Ademais, importante destacar que o Ministerio Pt1blico Federal, par meio de 

seu 4° Oficio da Tutela Coletiva da Procuradoria da Republica em Pernambuco, esta 

acompanhando o cumprimento das medidas cautelares referentes as pessoas privadas de 

liberdade no Presidio Anibal Bruno, por meio do Inquerito Civil n. 1.26.000.002034/2011-

38 (anexo III). 

Medidas adotadas para proteger a vida, integridade pessoal e saude dos beneficiarios, 

bern como as medidas tomadas para investigar as 35 demincias de vioH!ncia indicadas 

pelos representantes 

12. A Secretaria Executiva de Ressocializac;ao do Estado de Pernambuco 

encaminhou informac;oes e docmnentos (anexo IV), em que expoe uma serie de iniciativas 

a respeito de medidas com a finalidade de protec;ao a vida, integridade pessoal e saude dos 

beneficiarios das medidas cautelares. 

13. 0 Ministerio Pl1blico do Estado de Pernambuco comprometeu-se, por meio 

de seu membra Dr. Marco Aurelio Farias da Silva, a apresentar informac;oes sabre 
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procedimento apuratorio das 35 denimcias de violencia indicadas pelos peticionarios. Os 

encaminhamentos produzidos por tal procedimento serao informados aos outros 

componentes do F6mm Pennanente para o Acompanhamento das Medidas Cautelares 

relativas ao Presidio Anfbal Bruno em sua proxima reuniao, a ser ainda convocada pelo 

Ministerio Publico Federal, no proximo mes. 

14. As infonnac;:oes naquele F6rum disponibilizadas serao oportunamente 

encaminhadas a Comissao Interamericana de Direitos Humanos, para fins de resposta 

integral do presente item. 

15. Ainda, cmnpre informar que, nos ultimos meses, a Ouvidoria do Sistema 

Penitenciario foi demandada pelos peticionarios quanto a alguns casos de denfmcia de 

torhrra. Encaminhamentos foram dados pela Ouvidoria, no bojo do procedimento de 

protocolo n. que trata da situa9ao de 4 ( quatro) pessoas privadas de 

liberdade que teriam sofrido tortura e maus tratos. 

16. Observa-se que, em todos os momentos do procedimento, houve consulta 

aos peticionarios. Durante as retmioes do Forum Permanente, pretende-se que esses casos 

sejam objeto de discussao pormenorizada, contudo, com todo o cuidado que merecem, ja 

que se trata de situac;:oes em que e necessaria sigilo em relac;:ao aos presos. 

17. Para alem dessas respostas pontuais deduzidas acima, o Estado brasileiro 

tern avan9ado na sua Politica Nacional de Preven9ao e Combate a Tortura, como se buscara 

expor nos paragrafos seguintes. 

18. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Repl'1blica, por meio de 

sua Coordenac;:ao-geral de Combate a Tortura, informa que houve a aprova9ao da Lei n. 

12.847 em 2 de agosto 2013 (anexo V). Tal evento impoe urn impmtante avan9o na 

constru9ao de uma politica pi1blica de Estado visando ao enfrentamento de graves viola9oes 
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de direitos humanos que se constituem como praticas no ambito da a9ao das institui9oes de 

priva9ao de liberdade. 

19. A referida Lei institui urn Sistema Nacional de Preven9ao e Combate a 
Tortura (SNPCT) e cria dais 6rgaos no ambito da SDH/PR - o Comite Nacional de 

Preven9ao e Combate a Tortura (CNPCT) e o Mecanisme Nacional de Preven9ao e 

Combate a Tortura (MNPCT), com suas competencias definidas no texto normative. 

20. Com a cria9ao do Sistema N acional, o Est ado Brasileiro consolida a 

forrnaliza9ao de uma rede de atores em nivel nacional e local que favorece a articula9ao de 

ayoes para prevenyaO e combate a tortura. A partir da rede, facilita-se 0 interdimbio de boas 

pn1ticas, organiza9ao de medidas para implementayao de recomenda9oes feitas no ambito 

do Mecanisme Nacional, negocia9ao de solu9oes para questoes de priva9ao de liberdade 

levadas para organismos internacionais, dentre outras a96es. 

21. Na pnitica, a articula9ao entre o Governo Federal e os Governos Estaduais 

para preven9ao e combate a tortura podeni ser institucionali.zada. Conforme a adesao do 

estado ao Sistema N acional de Preven9ao e Comb ate a Tortura, e estabelecido urn 

compromisso no refor9o de a9oes para o estabelecimento de novas retinas de seguran9a, 

promover curses e oficinas de capacita9ao, acompanhar as dentincias referentes a 
integridade fisica das pessoas privadas de liberdade, entre outras. 

22. 0 Comite Nacional de Preven9ao e Combate a Tortura atuan'l na preven<;ao e 

combate a tortura a partir do acompanhamento, da avalia9ao e da proposi9ao de a9oes de 

programas, da atuayao dos distintos 6rgaos e segmentos sociais envolvidos na erradica9ao 

desta viola9ao, ou seja, a natureza do seu fazer sustenta-se na formula9ao, desenvolvimento 

e monitoramento de politicas publicas afetas ao campo. 
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23. De igual forma, compete ao Comite acompanhar trfunites de apurac;:ao 

administrativa e judicial, bern como de proposic;:oes legislativas, dando encarnillharnento as 

recornendac;:oes advindas de inspec;:oes nos centros de deten9ao. A sisternatizac;:ao de 

informac;:oes a partir da manutenc;:ao e construc;:ao de urn banco de dados relacionado as 

denuncias e as respostas institucionais e estatais tambem envolve o rol de competencias 

esperadas do Comite Nacional de Preven9ao e Combate a Tortura e dos comites 

estaduais/ distri tal. 

24. Para garantir a atua9ao do Mecanisme e assegurada a autonomia das 

posic;:oes e opinioes advindas do exercicio da func;:ao, o acesso as instalac;:oes e 

equipamentos dos locais de privac;:ao de liberdade, bern como as informac;:oes relacionadas 

as detenc;:oes e respectivos registros, com possibilidade de realizac;:ao de entrevistas e 

utilizayao de recursos audiovisuais, respeitada a intimidade das pessoas envolvidas. 

Tambem se assegura ao Mecanisme requerer a realizac;:ao de pericias oficiais e seus 

relat6rios poderao ser utilizados como meio de prova em ac;:oes judiciais. 

25. 0 Mecanismo Nacional de Prevenc;:ao e Combate a Tortura deve recomendar 

medidas para a adequac;:ao dos espac;:os de privac;:ao de liberdade aos par§metros nacionais e 

intemacionais, bern como o acompanhamento e a diligencia para o cumprimento das 

recornendac;:oes feitas. Assim, o MNPCT nao apenas deve relatar violac;:oes encontradas por 

ocasiao das visitas, mas tambem apontar situa9oes de riscos que levariam a pnitica da 

tortura, bern como, provaveis encaminhamentos para a sua soluc;:ao. A atuac;:ao passa a ter 

uma perspectiva proativa, nao apenas reativa. 

26. Em relac;:ao ao Estado de Pernambuco, a Lei n. 14.863 de 7 de dezembro de 

2012 do Estado de Pernambuco (anexo VI) criou o Mecanisme Estadual de Prevenc;:ao e 

Combate a Tortura (MEPCT/PE) e redefiniu o Comite Estadual de Prevenc;:ao e Combate a 

Tortura (CEPCT/PE). Os 6rgaos devem respeitar integralmente aos direitos humanos, em 

especial das pessoas privadas de liberdade, articular ac;:oes com as esferas de governo e de 

poder, principalmente entre os 6rgaos responsaveis pela seguranc;:a publica, pela cust6dia de 
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pessoas privadas de liberdade, por locais de longa pennanencia e pela protec;:ao de direitos 

humanos, e tambem devem adotar as medidas necessarias para prevenir e combater a 
tortura e a outros tratamentos ou penas crueis, desumanas ou degradantes. 

27. 0 CEPCT/PE sera urn 6rgao paritario e fonnado por 20 membros do Estado 

de PE e da sociedade civil. Semelhante ao Comite Nacional de Prevenc;:ao e Combate a 
Torh1ra, o CEPCT/PE sera responsavel avaliar e acompanhar o Plano Estadual de 

Prevenc;:ao e Combate a Tortura; propor projetos de cooperac;:ao tecnica que tratam do 

enfrentamento a tortura; difundir boas praticas e subsidiar o Mecanisme Estadual de 

Prevenc;:ao e Combate a Tortura, entre outras atividades. Ja o MEPCT/PE tera por seis 

peritos, buscando uma composic;:ao multidisciplinar e com equilibria de genero. Aiem de 

realizar visitas a locais de liberdade e elaborar relat6rios, o MEPCT/PE tambem sera 

respons{wel por criar e manter cadastro de den{mcias, construir e manter cadastro de ac;:oes 

judiciais relacionadas a tortura e elaborar resoluc;:oes e recomendac;:oes. 

28. Para implementar a Lei n. 14.863/2012, o governo estadual indicou o 

Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH/PE) para selecionar as entidades do 

CEPCT/PE que, por sua vez, realizaria a eleic;:ao para o MEPCT/PE. Dessa forma, o 

CEDH/PE lanc;ou Edital de Assembleia de Eleic;ao do Comite Estadual de Prevenc;:ao e 

Combate a Tortura no Estado de Pernambuco, que previa inscric;:oes entre 22 de marc;:o de 

2013 e 17 de abril de 2013 e previa a realizac;:ao de assembleia no dia 2 de maio de 2013. 

Entretanto, os 6rgaos e as entidades nao preencheram todas as vagas e o processo 

permanece em aberto. Assim, sem a i.J.nplementac;:ao do CEPCT/PE nao e possivel iniciar a 

instalac;:ao do MEPCT/PE. 

Medidas implementadas para aumentar o pessoal de seguran~a do Presidio Professor 

Anibal Bruno e garantir que sejam os agentes das for~as de seguran~a do Estado os 

encarregados das fun~oes de seguran~a interna, eliminando o sistema dos chamados 

''chaveiros" e assegurando que nao seja conferido a pessoas privadas de liberdade 

fun~oes disciplinares, de controle ou de seguran~a. 
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Presidio ASP Marcelo }"'rancisco Araujo 
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NO MES DE ABRIL DE 2012 

P.residio Juiz Antonio Luiz Lins de Barros- P.TALLB 

NO MiS DE JUNHO DE 2012 

P.rcsfdio Jnu Ant6nio Luiz Lfns de Barros- PJALLB 
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Presidio Frei Damiao de Bozzano 
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NO MiS DE OUTUBRO DE 2012 

Presidio Frei Damiio de Bozznno - PFDB 

Presidio ,Juiz Antonio Luiz Lins de Barros- P,JALLB 

3L A lotac;:ao dos 234 (duzcntos c trinta c quatro) A gentes Pcnitcnciarios, acima 

relacionados, alem dos 38 (trinta e oito) que ja se encontravam lotados, mais 40 (quarenta) 
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em carater de voluntariado, soma-se urn total de 312 Agentes Penitencianos trabalhando 

efetivamente naquele Complexo, alem de 46 Agentes componentes da Gerencia de 

Operaryoes de Seguran<;a - GOS. 

32. Com essas medidas, foi possfvel promovermos a elevar;ao do numero de servidores 

envolvidos com a area de seguranrya, uma vez que, anteriormente a esta situa<;ao, par 

ocasiao da implementar;ao da MC 199-11, os trabalhos eram realizados par apenas 30 

(trinta) policiais militares, os quais foram substituidos pelos novas Agentes, devidamente 

treinados e capacitados para os trabalhos penitenciarios. 

33. Em funryao da multiplicidade e complexidade dos problemas existentes, a 

quesHio sabre a existencia dos chaveiros foi levantada na reuniao do dia 23 de outubro de 

2013, mas nao foi inclufda como ponto de pauta da primeira reuniilo do ja referido F6nun 

Pennanente, porquanto ja havia muitas questoes para uma primeira reuniao. 

34. Contudo, o problema, apontado par uma serie de 6rgaos estatais de insper;ao 

do Sistema Prisional brasileiro, tais como o CNPCP - Conselho Nacional de Politica 

Nacional e Penitencifuia, CNJ - Conselho Nacional de Justir;a e CNMP - Conselho 

Nacional do Ministerio Publico, precisa de encaminhamentos que levem a urna solur;ao 

concreta e permanente. 

35. Consigna-se o compromisso de pontua-lo na proxima reuniao do F6mm 

Permanente para que ja sejam produzidas demandas a 6rgaos especfficos e posterior 

discussao na segunda reuniao do Forum Permanente. 

AIYoes adotadas para assegurar o provimento de aten~Yao medica adequada aos 

benefich1rios, oferecendo atendimento que permita proteger suas vidas e saude, em 

particular a respeito dns 76 solicita~Yoes de atendimento alegadas pelos representantes 

e medidas adotadas para evitar a transmissao de doen~Yas contagiosas dentro do 
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referido centro de deten~ao, inclusive atraves de uma redu~ao substantiva da 

superlota~ao de pessoas privadas de liberdade 

36. A Secretaria Executiva de Ressocializa9ao do Estado de Pernambuco presta 

informa9oes a respeito da situa9ao da saude das pessoas privadas de liberdade nas Unidades 

PJALLB, PAMPA e PFDB (anexo N, entre fls. 26-56). Ainda, informa a situar;ao 

especifica de dois intemos que se 

encontram na Unidade PFDB (anexo VII). 

37. No sentido de cumprir compromisso pactuado com os peticion8..rios na 

referida reuniao no Ministerio Publico Federal, todos os casas que nao foram retratados na 

documentar;ao aqui acostada serao tratados com prioridade na proxima niuniao do Forum 

Permanente para o Acompanhamento das Medidas Cautelares relativas ao Presidio Anibal 

Bruno, quando do ponto que OS membros tratarao sabre questoes de saude. 

38. Em termos mais gerais, com o intuito de garantir o direito constitucional a 
saude e o acesso com equidade, integralidade e universalidade e organizar as ar;oes e 

servir;os de saude dentro dos estabelecimentos penais, os Ministerios da Sa·Me e da Justi9a, 

lanr;aram o Plano Nacional de Sa·Me no Sistema Penitenciario/PNSSP institufdo pela 

Portaria Interministerial 1.777, em 09 de Setembro de 2003. 

39. 0 PNSSP preve a implanta9ao de unidades basicas de saude nos 

estabelecimentos penais, com a inserr;ao de uma equipe multiprofissional composta 

minimamente por cinco profissionais de nivel superior: medico, enfermeiro, psicologo, 

assistente social e cirurgiao dentista e urn profissional de nivel media, tecnico de 

enfermagem. 

40. Essa equipe desenvolve ar;oes de prevenr;ao, promor;ao e tratamento de 

agravos que envolvem saude bucal, saude da mulher, doenr;as sexualmente transmissiveis, 
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HIV/ Aids e hepatites virais, saude mental, controle da tuberculose, hipertensao e diabetes, 

hanseniase, imunizayoes, coletas de exames laboratoriais e utilizando a assistencia 

farmaceutica basica, p1imando pela atenyao integral. 

41. 0 acesso aos demais serviyos de media e alta complexidade previstos no 

plano sao pactuados e definidos no ambito de cada estado em consonancia com os Pianos 

Diretores de Regionalizayao e aprova9ao da Comissao Intergestores Bipartite (CIB) e do 

Conselho Estadual de Sat1de (CES). 

42. A sistematica de custeio para a atenyao a sai1de no sistema penitenciario 

obedece as seguintes orienta9oes: 

1) Qualificayao do estado por meio de Portaria GMIMS; 

2) Quanta ao financiamento do PNSSP, de acordo com a Portaria 

Interministerial n. 1777/2003, o Ministerio da Sallde tern a responsabilidade de 

repassar 70% do incentive financeiro para custeio das a9oes e servi9os de sal'lde 

das Equipes de SaUde no Sistema Penitenciario (EPEN), e o Ministerio da 

Justi9a 30%, do incentive, e para atividades de capital, sendo respons{wel pela 

adequa~tao, reforma e aquisi9ao de equipamentos pennanentes para as lmidades 

de saude. Os valores deste incentivo seguem dois fluxos (valores alterados pela 

Portaria Interministerial n. 3.343/2006): 

- Em unidades prlsionais com ate 100 pes so as pres as, o valor do incentive e de 

R$ 32.400,00/ano (trinta e dois mil e quatrocentos reais/ano). A equipe de 

saude, neste caso, trabalha no minima 04 horas semanais. 

- Em unidades prisionais com mais de 100 pessoas presas, o valor do incentive 

e de R$ 64.800,00/ano (sessenta e quatro mile oitocentos reais/ano) por equipe 

de saude. A equipe de saude vincula ate 500 presos, e tern como carga horaria 

minima 20 horas semanais. 
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significa 3,8% da popular;ao brasileira, das quais 93% sao do sexo masculino 

(INFOPEN/DEPEN/MJ, nov/20 11 ). 

46. Baseados na Tabela 1 (acima) existem 271 equipes de saUde no sistema 

prisional habilitadas em 239 unidades prisionais que se localizarn em 153 municipios 

(CNES/DATASUS/junho/2013), o que equivale a 150 mil pessoas atendidas pelas equipes 

de saude, isso corresponde a uma cobertura assistencial de saude de 30,69%, alcance que 

necessita ser ampliado, pelo fato de que a saude e urn direito de qualquer cidadao. 

47. Para alcanr;armos a meta de 100% de cobertura assistencial, precisaremos 

implantar aproximadarnente 1.212 equipes de saUde nos estabelecimentos penais que nao 

sao cobertos pelo sus. 

48. Para essa ampliar;ao uma revisao do Plano no seu formato atual e 
insuficiente, sobretudo porque tende a caminhar em paralelo ao SUS. Para se aumentar a 

cobettura e a qualidade da assistencia para a popular;ao privada de liberdade adulta, se faz 

necessaria substituir gradualmente o PNSSP para uma politica de Estado alinhada aos 

principios e diretrizes do SUS. Urn Plano tende a ser uma ar;ao restrita no tempo e de opr;ao 

de govemo e governantes. Uma politica ganha o status de ar;ao do Estado sendo, portanto, 

mais estavel. 

49. Nesse sentido, foi formulada uma Politica Nacional de Saude Integral as 

Pessoas Privadas de Liberdade no sistema Prisional para, atraves da expansao de cobertura 

do SUS as pessoas privadas de liberdade fosse possfvel garantir o acesso e quali:ficar a 

atenr;ao nas linhas de cuidado ofertadas pelas ar;oes das equipes de saUde em todo o sistema 

prisional, ampliando o financiarnento e os processos de qualificar;ao dos profissionais desse 

sistema. 
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50. Com a nova Polftica sera passive! o seguinte: a) Garantir o acesso com 

equidade e qualidade; b) Qualificar dados epidemiol6gicos; c) Qualificar metas e 

indicadores sabre saude no sistema penitenciario; d) Ampliar a atenc;:ao a saUde para as 

pessoas que se encontram custodiadas em todo o itinerario carcerano; e) Qualificar as 

equipes de saude segundo o perfil epidemiol6gico; f) Qualificar as equipes de saUde nas 

questoes de direitos humanos; g) Elaborar norma para o atendimento a pessoas portadoras 

de transtorno mental em conflito com a Lei (pessoas em medida de seguranc;:a); e h) 

Intensificar as ac;:oes intersetoriais nao apenas com o Ministerio da Justic;:a que 

historicamente ja se consolidou como grande parceiro, mas tambem para outras pastas do 

executivo e do Judiciario. 

51. Para a formulac;:ao da PNAISP, os Ministerios da Saude e da Justic;:a, 

lanc;:aram em abril de 2012 urn Grupo de Trabalho Interministerial de Saude no Sistema 

Prisional, com representantes tambem do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate 

a Fome, Secretaria de Direitos .Humanos, Secretaria de Polfticas para as Mulheres e 

Secretaria de Politicas de Promoc;:ao da Igualdade Racial. 

52. Em agosto de 2013, as minutas de portaria da Politica foram pactuadas nas 

instancias pertinentes do SUS, aguardando a analise das Consultorias Juridicas da Sa6de e 

da Justic;:a para assinatura dos dois Ministros e publicac;:ao no DOU em meados de 

novembro de 2013. 

53. Importante observar que a adesao e o manejo das equipes de sai1de e de 

responsabilidade dos Estados federados. Nao ha, atualmente, equipe de saude (EPEN) 

qualificada no PNSSP atuando no Complexo Anibal Bruno. Tal ac;:ao sera objeto da 

proxima reuniao do F6n1m Permanente, conforme ja adiantado na reuniao do dia 23 de 

outubro de 2013 pelos tecnicos encarregados da area de saude, tanto da esfera federal, 

quando da estadual. 

27 



54. A PNAISP preve a habilitac;ao de ate nove equipes completas para o 

complexo (medico, enfem1eiro, dentista, psic6logo, assistente social, tecnico de 

enfermagem e tecnico de higiene bucal) alem de contratac;ao de outros profissionais que 

atendam a demanda desta populac;ao. As despesas de custeio ascenderao a cerca de 400 mil 

reais a serem compartilhadas entre o govemo federal (80%) e o governo estadual (20%). 

55. Com a implantac;ao da Politica Nacional de Atenc;ao Integral a Smide das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (pactuada nos espac;os pertinentes do 

SUS e da Justiya Criminal) mediante a adesao dos estados e mlmicfpios a mesma, a 

previsao e que seja promovido o acesso geral das equipes do SUS do territ6rio aos sistemas 

prisionais, proporcionando o alinhamento do atendimento recebido par pessoas em 

privac;ao de liberdade de todo o pais. Esta prevista a publicac;ao e entrada em vigor dessa 

nova Politica no mes de novembro de 2013. 

Procedimentos tomados para consultar os representantes dos beneficiarios em rela.;ao 

a implementa.;ao das medidas cautelares 

56. Importante ressaltar que o uso de maquina fotografica, para fins de inspec;ao 

e monitoramento pelos peticiomirios, ja foi normalizado, como apontado pelos pr6prios 

peticionarios em sua manifestac;ao. 

57. Outro ponto a se considerar foram os inumeros cantatas que os peticionarios 

realizaram, nos ultimos meses, com o Departamento Penitenciario Nacional do Ministerio 

da Justic;a e, mais especificamente, com a Ouvidoria do Sistema Penitenciario. 

58. Ademais, considera-se a reuniao do dia 23 de outubro de 2013 e a 

subsequente criac;ao do Forum Permanente para o Acompanhamento das Medidas 

Cautelares relativas ao Presidio Anibal Bruno, espac;os esses construfdos com a colaborac;ao 
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e com a observancia de assento aos peticionarios, como uma medida de consulta aos 

representantes. 

Informar sobre as a~oes adotadas a fim de diminuir a situa~ao da superlota~ao no 

Presidio Professor Anibal Bruno, e concretamente qual seria o numero de vagas 

comportadas e quantas pessoas estariam privadas de liberdade atualmente no 

estabelecimento penitench'lrio 

59. A Secretaria Executiva de Ressocializavao do Estado de Pernambuco presta 

informavoes a respeito da sih1a9ao de cria9ao de vagas no Estado de Pernambuco (anexo 

IV): 

Quadro de Obras da SERES 

~~--~!!~l!tifi~i;, ~o~~~~~~1l~:~fJ) 
PJALLB- Presidio Juiz 
Antonio Luiz Lins de R$ 93S.002,90 595 512 24/09/2012 30/10/2013 1.100 VAGAS 

Bnrros (Construrtiio do 
Pavilhao Rancho) 
COTEL- Centro de 
Observn~ilo R$8.268.980,19 311 400 12/09/2011 16/08/2013 711 VAGAS 

CriminolOgicn e Tl'iagem 
Professoi' Evernldo Luua 
(Reforma e Ampliartao) 
TACAIMBO (Construc;:ao 
da Unidade Prisional R$30.560.382,16 0 680 04/04/2013 04/04/2014 680 VAGAS 

Masculina) 
COMPLEXO 
PRISIONAL DE R$101.876.133,71 0 2.754 04/03/2014 04/03/2015 2.754 YAGAS 

ARA<;OIABA 
Construrtiio de 7 Unidades 
Prisionois (5 Unidades 
Masculinas e 2 Unidades 
feminina~ 
PJPS- Penitenclarla Juiz 
Placido de Souza em R$ 2.907.200,00 381 819 04/04/2014 04/04/2015 1.200 VAGAS 

Cnruaru (Reform a e 
Ampliac;:ao) 
CADEIA PUBLICA DE 
SANTA CRUZ DO R$ 3.220.064,73 0 120 13/05/2013 13/03/2014 120VAGAS 

CAPIBARIBE 
(Construcao da Unidade 
Prisional Masculina) 
CENTRO INTEGRADO 
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DE R$248.DOO.OOO,OO 0 3.216 2011 2014 3.216 VAGAS 

RESSOCIALlZA<;AO 
DE ITAQUITlNGA 
(Pnrcel'ia l>Ublica Privnda-
Constn1~ao da Unidade 
Jlrisional Masculinll}_ - I- 1-2U VAGAS CADEIA PUBLICA DE Itl 4.000.000,00 0 120 2014 2015 
FLORK'iT A (Coustru~iio 
da Unidade Prisionnl 
Musculiuu). 
CADEIA PUlJLICA-Jl.l'~ R:S 4.000. 000,00 0 120 2014 .1015 l.20 VAGAS 
L'IGAZEIRA (ConSCrufYiiO 
da Unidadc Prisional 
Masculina) 

TOTAL UJ<.:RAL l>E VAGAS 8.741 l r.;~·;,. ·~·-: ~ -~_--:_~--7~;{ j_!-,f}:;~-:-'.!- 10.021 VAGAS 

60. 0 Departamento Penitcnciano Nacional do Ministerio da Justi<;a, da mcsma 

forma, presta informa9ao sobre qt1antidade de recursos investidos no Estado de 

Pernambuco para cria<;ao de vagas em unidades prisionais (anexo VIII): 

UF CoutratQ Ano do Objeto Valor do Vagas Sltuntao na 

de ~«!passe Or\!amento RcpstSse Coba 

atual (Caixa) 

PE 1002050-36 2012 Construyao du R.$ 388 CONTRATADA 
Caueia 11.640.000,00 COM 

Pt~blica cLAUSULA 
Masculina de SUSPENSlVA 

Aravoiilba V-

PE 

[ PE 1002051-52 2012 Constmryiio da R$ 388 CONTRATADA 

Cadcia 11.640.000,00 COM 

Publica CLAUSULA 

Mascullna de SUSPENSIVA 

Aravoiaba IV-

PE 
.. 
PE 1002052-77 2012 Constmvao da R.$ 388 CONTRATADA 

Cadeia 11.640.000,00 COM 

Publica CLA.USULA 

Masculina de SUSPENSIVA 

Ara~oiaba fH-
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PE 

PE 1002235-65 2012 Constru9ao da R$ 388 CONTRATADA 

Cadeia 11 .640.000,00 COM 

PUblica CLAUSULA 

Masculina de SUSPENS1VA 

Arat;:oiaba II-

PE 

PE 1002236-80 2012 Construvao da R$ 388 CONTRATADA 

Cadeia 11.640.000,00 COM 

Publica CL6.USULA 

Masculina de SUSPENSIVA 

Arayoiaba I-

PE 

PE 1002048-94 2012 Constru91io da R$ 407 CONTRATADA 

Cadeia 12.210.000,00 COM 

PUblica CLAUSULA 

Feminina de SUSPENSIVA 

Aras:oiaba II-

PE 

PE 1002049-18 2012 Constru91io da R$ 407 CONTRATADA 

Cadeia 12.210.000,00 COM 

Publica CLAUSULA 

Feminina de SUSPENSIVA 

Ara9oiaba 1-

PE 

PE 0281071-80 2008 Divisao do R$ 65 EM SITUA<;AO 

Presidio ern 3 9.862.516,04 NORMAL 

unidades 

prisionais 

independentes 

Professor 

Anfual Bruno 

PE 0295748-57 2009 Constru9ao de R$ 100 EM SITU A<;AO 

Cadeia 2.435.268,15 NORMAL 

Publica para 
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-
100 reclusos 

no Municipio 

de Santa Cruz 

do 

Capibaribe/PE 

Medidas adotadas para investigar as dent'incias de explora~ao sexual de menores no 

interior do presidio em questao 

61. Para fins gerais de combate a exploras:ao sexual de crian~tas e adolescentes, 

ressalta-se que o estado brasileiro criou o Programa N acional de Enfrentamento da 

Violencia Sexual contra Crian~tas e Adolescentes (PNEVSCA) em 2002 como resposta as 

demandas do Plano Nacional de Enfrentamento da Violencia Sexual Infantojuvenil. 

62. Atualmente, o programa compoe a estrutura da Secretaria Nacional de 

Promo~tao dos Direitos da Crian~ta e do Adolescente (SNPDCA), dentro da SDH/PR, e 

coordena polfticas irnportantes para o enfrentamento da violencia sexual contra crian~tas e 

adolescentes. 

63. Uma das principais a~t5es e a mobiliza~tao e integrayao do conjunto de 

programas e as;oes dos govemos, organismos e agencias internacionais, universidades e 

sociedade civil para o desenvolvimento e aplica~tao de metodologias de interven~tao local 

capazes de garantir efetivamente os direitos de crians;as e adolescentes. 

64. A coordenas:ao do Programa tambem e responsavel pela dissemina9ao de 

boas praticas; sistematiza~tao de dados e informayoes; apoio as redes e comites de 

enfrentamento da violencla sexual e promo~tao de campanhas de sensibiliza9ao e 

mobilizayao. Uma das a9oes que o PNEVSCA coordena e o Programa de A~toes Integradas 

e Referenciais de Enfrentamento a Violencia Sexual Infantojuvenil no Territ6rio Brasileiro 

(PAIR). 
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65. 0 PAIR e uma metodologia de articula9ao e fortalecimento de redes de 

enfrentamento da violencia sexual contra crian9as e adolescentes. A finalidade deste 

programa e a cria9ao e/ou o fortalecimento das redes locais por meio da implanta9ao de 

a9oes integradas, possibilitando a articula9ao e a integra9ao dos servi9os, associada a 
participa9ao social na constru9ao dos processos. 0 PAIR tern como principais objetivos 

integrar politicas e desenvolver metodologias de formula9ao integrada de polfticas publicas. 

Fruto de uma parceria firmada em outubro de 2002, com organismos de coopera9ao 

internaci onal. 

66. 0 PAIR tern como urn de seus objetivos principais, fortalecer os Conselhos 

de Direitos como insHincias privilegiadas na formula9ao de politicas, programas e a9oes 

dirigidas ao atendimento e defesa de direitos de crian9as e adolescentes, principalmente no 

que se refere ao enfrentamento da violencia sexual. 0 programa tern como base de 

interven9ao o municipio e esta pautado nos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violencia Sexual Infantojuvenil. Inicialmente aplicada em seis municipios de seis estados, 

a metodologia do PAIR esta em franco processo de expansao, hoje atingindo 540 

municipios em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal. 

67. Uma das atividades mais extensas realizadas pelo PAIR e a capacita9ao da 

rede de prote9ao, que preve o envolvimento de todos os segmentos da rede e do Sistema de 

Garantias dos Direitos (SGD). Na operacionalizayao, sao capacitados profissionais das 

areas da assistencia, educayao, saude, justiya, seguranr;a, trabalho, turismo, transporte, 

midia e outras. No processo de forma9ao sao oferecidas aulas te6ricas e aprofimdamento 

das quest6es em oficinas. 

68. 0 Programa de A9oes Integradas e Referenciais de Enfrentarnento a 
Violencia Sexual Infantojuvenil no Territ6rio Brasileiro - PAIR foi Implantado a partir de 

janeiro de 2003, com os seguintes objetivos: 
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69. 

a) Criar elou fortalecer Redes de Prote<yao, Atendimento, Preven9ao e Defesa 

Juridica de crian<yas e adolescentes vitimas cia explora9ao sexual comercial e do 

trafico, para esse fim. 

b) Despertar a consciencia da sociedade e dos formadores de opiniao sobre o direito do 

desenvolvimento de uma sexualidade segura e saudavel por parte de crian<yas e 

ado lescentes. 

c) Integrar politicas publicas para a constru<yao de uma agenda comum de trabalho 

entre Govemos, Sociedade Civil e organismos internacionais, visando ao 

desenvolvimento de a<yoes de enfrentamento das situa<yoes que envolvarn crian<yas e 

adolescentes v.itimas da violencia sexual, em suas diferentes modalidades. 

Os objetivos estrategicos do PAIR sao os seguintes: a) definir o municipio 

como base territorial para o desenvolvimento do trabalho de enfrentamento da violencia 

sexual, tendo como eixo nmieador a forma9ao de redes; b) desenvolver metodologias 

exitosas de enfrentamento a violencia sexual que possam ser disseminadas para outras 

regioes brasileiras, referenciadas na organizavao, no fortalecimento e na integra9ao dos 

programas e servi9os locais; c) contribuir para a constmvao de uma Politica Mlmicipal de 

Protevao Integral a Crian9a e ao Adolescente, assegurada a participa9ao social em todos os 

processes; d) oferecer suporte tecnico aos agentes sociais que atuarn junto aos programas, 

servi9os e a96es de carater pl'1blico ou nao governamental que formam as Redes Locais de 

Protevao, com enfase nas equipes multidisciplinares vinculadas aos CREAS/Sentinela; e) 

contribuir para eleva9ao da capacidade tecnica de agentes sociais no desenvolvimento de 

metodologias referenciais em diferentes areas, para disseminavao de praticas bem

sucedidas no contexto das politicas publicas; e) fortalecer as instfulcias do Sistema de 

Garantia dos Direitos, privilegiando os espa9os de controle social (Conselhos de Direitos, 

Redes, F6runs, Comissoes etc.), para uma melhor atuavao no enfrentamento da violencia 

sexual infanto-juvenil; f) aprimorar os sistemas de notificavao dos casos de violencia 

sexual, favorecendo a inclusao de categorias especificas relativas as situa96es de 
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explorac;ao sexual e tnifico para esse fim, nas diferentes instancias de atendimento; e g) 

apoiar o desenvolvimento de campanhas de mobilizac;ao com vistas ao permanente 

envolvimento da sociedade e das instituic;oes representativas do setor produtivo. 

70. 0 programa propoe uma serie de etapas para a formulac;ao de politicas 

publicas de enfrentamento da violencia sexual contra crian<;as e adolescentes de forma 

articulada e intersetorial, a partii do fortalecimento das redes locais que atuam no 

enfrentamento a vioh~ncia sexual contra crian<;as e adolescentes. Usa metodologias que vao 

desde a articula<;!io politica de cada mtmicipio e a capacita<;ao da rede de prote<;ao ate o 

monitoramento das ac;oes previstas nos Pianos estaduais e Municipais de enfrentamento da 

Violencia Sexual contra crian<;as e Adolescentes. 

71. Como componente da metodologia, a articulac;ao polftico-institucional 

consiste em reunioes de articula<;ao com gestores municipais e sociedade civil nos estados e 

nos municipios escolhidos, com a finalidade de apresentar da proposta de trabalho do PAIR 

e promover a mobiliza<;:ao das for<;as locais para esse processo. 

72. Outro componente e o Diagn6stico Rapido Participative (DRP), que 

consiste no geoprocessamento das demandas e georreferenciamento dos servic;os e 

programas existentes no municipio. Os resultados devem ser apresentados durante a 

realiza<;ao dos Seminaries para Constru<;ao dos Pianos Operatives Locais (proxima ac;ao 

estrategica), servindo como subsidio para a analise da realidade local e o estabelecimento 

coletivo de estraU:gias para sua superaryao. 

73. Existe ainda o Seminario para Construc;ao do Plano Operative Local. Ap6s 

apresentac;ao de resultados de pesquisas e do DRP, o trabalho e estmturado de maneira a 

privilegiar a constru<;ao coletiva, em oficinas orientadas pela l6gica dos seis eixos 

preconizados no Plano Nacional de Enfrentamento a Violencia Sexual Infanto- Juvenil. 

Cada grupo discute e propoe tres problemas e ac;oes a serem incluidos no plano operative. 
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Ao final do Seminario e eleita a Comissao de Coordenac;ao e Monitoramento do Plano 

Operativo Local. 

74. Nesse sentido, a capacita<;:ao da rede e uma das atividades mais extensas 

previstas no PAIR. E vista como uma das estrategias de maior imp acto, uma vez que preve 

o envolvimento de todos os segmentos da rede de prote<;:ao e do sistema de garantias em sua 

operacionalizac;ao (profissionais da assistencia, ed1.lcac;ao, saude, defesa e 

responsabilizac;ao, turismo, transporte, midia, etc.). Oferece uma carga honiria total de 

sessenta horas-aula, das quais quarenta horas devem ser destinadas a forma<;:ao e 

informac;ao do capacitando e vinte horas de treinamento em servi<;:os (oficinas especificas). 

75. Em complemento, a Assessoria Tecnica traduz-se no suporte tecnico para os 

operadores da rede dos municipios (CREAS, Conselhos Tutelares, CAPS e Comissao 

Local, etc.) visando o desenvolvimento de metodologias de atendimento as crian<;:as e aos 

adolescentes vftimas de violencia mais eficazes. 

76. 0 Monitoramento dos Planas Operativos Locais articula-se par meio de 

visitas peri6dicas aos municipios com objetivo acompanhar o nivel de execu<;:ao das A<;:Oes 

previstas nos Planas Operativos Locais, instrumento que servira de base para a realizac;ao 

do monitoramento e avaliar;ao. Para tanto, devem ser utilizados formularios especificos, 

sendo a Comissao Local a interlocutora desse processo. 

77. Quanta ao PAIR em Pernambuco, infonna-se que a Regiao Metropolitana do 

Recife (RMR) e responsavel por 65,16% do PIB do Estado (Condepe/Fidem- 2009). A sua 

posi<;:ao geogratica a toma urn territ6rio estrategico, tanto pela sua localizac;ao privilegiada, 

quanta pela sua influencia direta sabre parcela significativa do Nordeste brasileiro. Isso lhe 

confere urn elevado grau de competitividade e potencialidade na atrac;ao de investimentos 

no atual cenario economico. Constituida por 14 municipios, a RMR conta entre eles com 

Camaragibe, JaboaHio dos Guararapes, Recife e Sao Louren<;:o da Mata. 
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78. Os indices populacionais que apresenta a Regiao Metropolitana de Recife a 

situam com uma taxa proxima a media nacional> crescendo 1,01% ao ano no seu conjunto. 

Dentre seus municipios com maior incremento populacional se destacam Jaboatiio dos 

Guararapes (1,04%) e Camaragibe com incremento de 1,16% ao ano (IBGE 2000~2010). 

79. 0 sistema de garantia de direitos da cnanr;:a e do adolescente em 

Pernambuco conta com 203 Conselhos Tutelares e 184 Conselhos Municipais dos Direitos 

de Crian9as e Adolescentes, alem do Conselho Estadual. 

80. Na area da assistencia social, os Centros de Referencia da Assistencia Social 

(CRAS) configuram~se como politicas publicas voltadas a proter;:ao da familia e prevenir as 

rupturas dos vinculos. Em Pernambuco estiio disponiveis 251 servir;:os deste tipo, sendo 04 

unidades em Camaragibe, 11 em Jaboatao dos Guararapes, 3 em Sao Lourenr;:o da Mata e 

13 no Recife. 

81. Ha 13 Centros de Referencia Especializados de Assistencia Social (CREAS) 

Regionais que atendem todas as regioes do Estado como suporte a rede de retaguarda dos 

CREAS Mtmicipais, atraves de atendimento especializado e em rede as crian9as> 

adolescentes e familias em situa9ao de violencia sexual e fortalecimento de vinculos 

familiares e afetivos de crian9as e adolescentes com hist6rico de violencia sexual. Sao 

promovidas ainda a articula9ao e mobilizayao da rede socioassistencial e do Sistema de 

Garantia de Direitos, forma9ao aos profissionais da Rede e ayoes de Enfrentamento a 
Violencia Sexual. 

82. Em 2012, atraves de convenio frrmado entre a SDH e a Secretaria Estadual 

da Crianr;:a e da Juventude de Pernambuco (no valor de R$ 378.500,00), iniciou-se a 

implantar;:ao o Programa de A9oes Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violencia 

Sexual Infantojuvenil no Territ6rio Brasileiro (PAIR) para mitigar as a9oes de violencia 
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contra crian<;as e adolescentes antes em quatro municipios pemambucanos: Jaboatao dos 

Guanu·apes, Recife, Camaragibe e Sao Louren<;o da Mata. 

83. Os objetivos especificos desse projeto sao os seguintes: a) Realizar urn ciclo 

de reunioes de articula9ao politica e institncional nos quatro mtuticipios onde o projelo sera 

desenvolvido com representantes govemrunentais e nao govemamentais que integran1 a 

rede de prote<;ao a crianc;a e ao adolescente e trade turistico para divulgac;ao, sensibilizac;ao 

e fortalecimento das parcerias; b) Executar o Diagnostico Rapid a e Participativo (DRP) em 

Camaragibe e Sao Lourenc;o da Mata e atualizar o realizado em Recife e J aboaHio dos 

Guararapes visando o conhecimento sabre a violencia sexual infantojuvenil e a rede de 

protec;ao desses municipios; c) Realizar urn Seminario do PAIR nos quatro municfpios; d) 

Construir os Planas Mtmicipais para Crunaragibe e Sao Louren<;o da Mata e avaHru· e 

revisar os Pianos de Recife e JaboaHio dos Guararapes; e) Realizar capacita<;ao visando o 

fortalecimento da rede de protec;ao dos municipios para 280 participantes; f) Formar a 

Comissao Intersetorial de Acompanhamento do PAIR nos municipios para articular, 

acompanhar e monitorar as ac;oes da rede de prote<;ao; g) Realizar reuniao com gestores 

publicos e sociedade civil para celebra<;ao de urn Termo de Compromisso em cada 

municipio; h) Mobilizar o Setor Coorporativo e do Trade de Turismo no Enfrentamento a 
Violencia Sexual contra Crianc;as e Adolescentes; e i) Elaborar publica<;ao contendo os 

resultados do projeto, a fim de dis seminar a metodologia do PAIR. 

84. A escolha das localidades para integrar o PAIR em Pernambuco foi 

motivada pelos impactos e pelo incremento do fluxo turistico no periodo da Copa. Neste 

sentido, as forma<;oes promovidas atraves do PAIR irao alcanc;ar a urn grande efetivo de 

atores que formam a Rede de Protec;:ao, com o beneficiamento de mais de dois milhoes e 

quinhentas mil crianc;as e adolescentes ate 14 anos nos municipios citados. Nestas 

localidades, as Redes de Prote<;ao estao em :ftmcionamento, mas ha fragi1idades de 

articula<;ao em alguns ten'itorios, faltando aos municipios de Sao Louren<;o da Mata e 

Camaragibe a elaborac;:ao do Plano Municipal, que sera um dos produtos deste Projeto. 
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85. Observa-se que houve tuna inciativa importante na Unidade PJALLB quanto 

a entrada de visitantes, constituindo-se em medida de prevenc;ao a novos fatos criminosos 

de abuso sexual de crianc;as e adolescentes dentro do Am'bal Bruno. Os visitantes foram 

cadastrados, inclusive com identificac;ao biometrica, o que garante controle sobre as 

pessoas que estao visitando a Unidade, diminuindo, assim, risco em relayao a explorac;ao 

sexual, tendo-se como referencia os fatos consubstanciadores das denlincias passadas. 

86. Quanto as referidas denlincias, o Estado brasileiro compromete-se em 

institui-las como ponto de pauta, referindo, desde ja, que o Ministerio P6blico de 

Pernambuco sera demandado sobre o andamento dos feitos na proxima reuniao do Forum 

Permanente. 

Conclusao 

87. 0 Estado brasileiro presta todas as informac;oes atualmente disponiveis e 

reconhece as deficH~ncias existentes em relac;ao as pessoas privadas de liberdade no 

Complexo Prisional entao Professor Anibal Bruno, hoje Complexo Prisional do Curado, 

assim como aos servidores que ali trabalham e aos familiares que ali realizam visitas. 

Contudo, o Estado brasileiro evidencia, por meio de suas ac;oes relatadas, importantes 

medidas no sentido de enfrentar os problemas trazidos pelos peticiom'trios em suas 

manifestac;oes perante a CIDH. 

88. Colocando-se a disposic;ao para o envio das informac;oes complementares 

que se fizerem necessarias, o Estado brasileiro aproveita a oportunidade para reafirmar seu 

compromisso com essa Egregia Comissao e com o Sistema Interamericano de Direitos 

Hurnanos. 

Brasilia, 28 de outubro de 2013. 
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