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Apresentação
A presente publicação contém os relatórios das visitas realizadas pela Comissão

de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais durante o
ano de 2003.

Desde a instalação da CPI do Sistema Penitenciário, em 1997, as denúncias de
maus-tratos aos detentos e corrupção de policiais têm sido uma constante na pauta
dessa Comissão. Infelizmente, como se pode constatar com a leitura dos relatórios, a
situação carcerária no Estado permanece inalterada, principalmente nas delegacias,
onde, a cada dia, há uma maior deterioração das condições gerais de funcionamento,
com o total desrespeito aos mínimos direitos dos presos.

É oportuno lembrar que a Comissão de Direitos Humanos acredita firmemente
que violência não se combate com violência, mas por meio de uma Jusça democrática
e pela adoção dos valores humanos mundialmente reconhecidos. Por isso, com a
publicação dos relatórios das visitas a vários estabelecimentos prisionais, volta,
novamente, seus esforços para a humanização das condições dos detentos, única
forma de propiciar sua recuperação e reintegração à sociedade.

A Assembléia Legislava de Minas Gerais não tem posição diferente, ao contrário,
insiste igualmente na defesa dos direitos humanos, da democracia, da tolerância e da
solidariedade como condição para a construção de uma sociedade mais ética, justa e
igualitária, fundada na afirmação da dignidade humana.

Mais uma vez, esta publicação vem atender aos anseios da nossa sociedade de
forma certeira, pois, no momento em que toda a população se encontra alarmada com
os crescentes níveis de criminalidade e violência no País, reafirma a promoção de
uma verdadeira reorganização e da modernização das instituições de segurança
pública como condição inequívoca para reverter esse quadro.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



Prefácio

Nestes 14 anos de praia suja de sangue e de braçadas contra a correnteza,
no desempenho de nossas atribuições na Promotoria de Defesa dos Direitos
Humanos, sempre foi fundamental, além de mantermos viva a capacidade de
indignação contra a violência covarde e arbitrária (especialmente) em desfavor
dos mais fracos, a certeza de que na mesma trincheira, contribuindo para minorar
o sofrimento e reparar injustiças na vida de muitos, existiam e existem outras
pessoas que, enfrentando dificuldades, não raras vezes, inimagináveis, não
deixam a peteca cair. Entre tais pessoas especiais, a par dos companheiros e
irmãos de profissão e de fé, está o combativo e - por que não? - polêmico Durval
Ângelo, incansável guerreiro na eterna luta em prol dos direitos humanos.

Daí, em que pese despiciendo diante da transparência e conseqüente
notoriedade de tal trabalho, não deixa de ser motivo de satisfação apresentarmos
esta compilação de relatórios das visitas a unidades carcerárias/prisionais
mineiras realizadas em 2003 pelos operosos membros da Comissão de Direitos
Humanos da ALMG. Se é certo que tais breves relatos nem de longe sintetizam
as diversas atividades desenvolvidas pela CDH no ano que passou e, muito
menos, esgotam a seara como o fizera há cerca de sete anos a exaustiva CPI do
Sistema Carcerário (extraordinário trabalho então levado a efeito, em especial,
pelo honrado deputado João Leite e pelo próprio Durval), não menos certo é que
esses relatórios, ainda que exemplificativamente, retratam o quão difícil e
necessário é defender os direitos humanos, mormente no que tange a violações
a direitos dos presos.

Isto porque, no Brasil, paralelamente ao agravamento da endêmica crise
econômica e social, vive-se, cada dia mais, uma atmosfera de terror em torno do
fenômeno da violência urbana e rural, clima este acompanhado de discursos tão
fáceis quanto tendenciosos, apelando para a necessidade de maior e mais severa
repressão contra os criminosos convencionais e, buscando, por outro lado,
desvirtuar o conceito de direitos humanos, estigmatizando-o como meio de defesa
de bandidos.



Tal visão, que a imprensa chapa-branca busca tornar dominante, é,
evidentemente, uma deliberada mentira daqueles que, diária e distorcidamente.
divulgam a idéia de que os atos de maior violência provêm de pessoas oriundas
das camadas mais pobres e marginalizadas, como se estas, em rigor, não
fossem as maiores vítimas da violência e de outros atentados a direitos
fundamentais nestas complacentes plagas, onde, sem dúvida, o Estado, seja
pela ação ou omissão de seus agentes, figura como maior violador.

Nesse contexto, enquanto os governos se sucedem sem se preocupar de
fato com alternativas mais humanas e justas que as das penas privativas de
liberdade, as quais em regra só alcançam pessoas pertencentes aos segmentos
mais carentes e miseráveis da população, como não poderia deixar de ser, é
de extrema importância a existência de trabalhos como os levados a efeito pela
CDH, que, se não são (e evidentemente não o são) suficientes para pôr fim às
medievais e degradantes formas de tratamento dos presos, ao menos
têm contribuído para reparar de forma significativa injustiças praticadas
contra algumas das infelizes vítimas de um sistema prisional tão violento
e cruel, quanto ineficiente e falido.

Antônio Aurélio Santos	Afonso Henrique de Miranda Teixeira
Promotor de Justiça	 Procurador de Justiça



RELATÓRIO DE VISITA
Penitenciária Nelson Hungria - Contagem
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No dia 26 de março de 2003, a Comissão de Direitos Humanos visitou a

Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, com o objetivo inicial de, atendendo
a requerimento aprovado do deputado Durval Ângelo, presidente da comissão,
conhecer o trabalho de recuperação de presos condenados que vem sendo
desenvolvido naquele estabelecimento penal. Participaram do evento os deputa-
dos Durval Ângelo, Roberto Ramos e Mauro Lobo.

A visita foi acompanhada pelo diretor do estabelecimento, Salvador de Olivei-
ra Marzano, capitão reformado da Polícia Militar que se desligaria do cargo no
dia seguinte ao evento, quando seria substituído pelo coronel reformado Alvenir
José da Silva, também presente na ocasião. Diversos profissionais da imprensa
falada e escrita estavam presentes.
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Relatório de Visita - Comissão de Direitos Humanos - 26 de março de 2003

Em razão da fuga de oito detentos na madrugada do dia 24 de março de
2003, apenas dois dias antes da visita, o objetivo preliminar do evento não pôde
ser inteiramente cumprido, pois as oficinas de trabalho e as salas de aula encon-
travam-se temporariamente fechadas em razão de vistoria feita por policiais mi-
litares nos pavilhões. Não obstante, a comissão pôde verificar alguns dos aspec-
tos positivos do trabalho desenvolvido no estabelecimento e, adicionalmente,
teve oportunidade de acompanhar o processo de revista, que, por coincidência,
ocorreu concomitantemente à visita.

A Penitenciária Nelson Hungria conta com 12 pavilhões, onde atuam 498
funcionários. Há 300 agentes penitenciários em atividade no estabelecimento.
A população carcerária totaliza 815 detentos, em sua maioria condenados por
crimes de tráfico de drogas, estupro, assalto a mão armada e homicídio. Se-
gundo informações da administração da penitenciária, todos os detentos se
encontram em celas individuais. O estabelecimento possui 757 celas individu-
ais. Os outros 58 presos são mantidos em um pavilhão adicional, o Pavilhão H
- antigo hospital, que, atualmente, abriga detentos ex-policiais. Faz parte tam-
bém da penitenciária o Centro de Observação Criminal - COC -, onde é feita a
triagem dos sentenciados.

As ações positivas de recuperação dos detentos verificadas durante a visita
foram as seguintes:

'Oferta de trabalho remunerado, realizado principalmente na oficina de fabri-
cação de material desportivo, inaugurada em l de junho de 2000, e nas oficinas
de carpintaria, marcenaria, tornearia, tapeçaria, trabalhos artesanais e hortícolas.
A fabricação de bolas de couro, que integra o programa "Pintando a Liberdade",
é remunerada com o valor de R$ 2 por unidade, sendo que cada preso produz,
em média, 15 a 20 bolas por semana;

'Oferta de assistência jurídica, havendo 12 defensores públicos em atividade
no estabelecimento. Vale registrar que cada um desses advogados é responsá-
vel pelo acompanhamento de 70 a 80 presos, em média, com atendimentos
mensais;

• Oferta de assistência médico-odontológica aos presos, no hospital da Peni-
tenciária, que possui consultórios médicos, enfermarias, salas de isolamento,
sala de cirurgia de urgência, sala de raios X. sala de acupuntura e gabinete
dentário. Deve-se observar que o ambulatório do hospital conta com os mesmos
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Relatório de Visita - Comissão de Direitos Humanos - 26 de março de 2003

programas desenvolvidos nas unidades básicas do Sistema Único de Saúde -
SUS -, entre os quais podem ser citados os programas DST/Aids, Controle da
Hipertensão e da Diabetes, Controle da Hanseníase e Tuberculose e vacinação
preventiva contra a hepatite B, febre amarela, difteria e tétano;

• Oferta de alimentação de boa qualidade, com seleções variadas e refeições
preparadas em cozinha ampla e bem equipada;

• Oferta de ensino fundamental e supletivo de ensino médio:
Existência de casa de oração.

Além desses fatores, ligados diretamente ao processo de recuperação dos
presos, há que se registrar, quanto ao controle da população carcerária local, que
o sistema informatizado de dados e informações sobre os detentos é diariamente
atualizado, o que não acontece em muitos dos estabelecimentos penais do Estado.

Quanto à revista, efetuada por policiais militares, a comissão pôde verificar
que ela ocorreu em ambiente de relativo respeito aos direitos dos presos. A ação
foi liderada pelo capitão Leopoldo de Vasconcelos, comandante da 1a Companhia
de Missões Especiais da 7 1 Região da Policia Militar, e mobilizou aproximada-
mente 200 policiais.

Preliminarmente, há que se registrar uma iniciativa nova, a de que toda revis-
ta é documentada pela Polícia Militar por meio de filmagem executada por um
dos integrantes da tropa.

A revista consiste em uma busca geral nas celas e áreas adjacentes. As
camas, travesseiros, cadeiras, aparelhos eletrodomésticos e pertences pesso-
ais dos presos são revirados e inspecionados. O lixo e as plantas passam por
inspeção semelhante. Ao final da revista ocorrida no dia da visita da comissão,
foram encontrados um revólver com cinco balas, estiletes, chuços, facas, outros
objetos cortantes, um serrote e um martelo. Segundo o diretor da penitenciária, a
direção já tinha informação sobre a existência de revólveres com os presos há
cinco meses, tendo, inclusive, realizado buscas para sua apreensão. no entanto,
essas não obtiveram sucesso.

Uma nova medida de segurança foi adotada durante a revista: os presos,
foram agrupados, nus, no pátio do pavilhão inspecionado, enquanto a busca
ocorria em suas celas. Em volta de um grupo de 31 detentos, mantidos assenta-
dos no chão, distribuíam-se policiais militares com cachorros. Segundo o detento
Rogério Amaral, representante dos presos do Pavilhão 11, essa medida nunca
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Relatório de Visita - Comissão de Direitos Humanos - 26 de março de 2003

tinha ocorrido, pois, nas buscas anteriores, os policiais se limitavam a manter os
presos nus nas portas de suas celas.

Um fato que surpreendeu os membros da comissão foi a existência, em
pelo menos duas das celas do pavilhão revistado, de equipamentos e instala-
ções que destoam da simplicidade e exigüidade que se verificam na maioria
das celas penitenciárias. Nessas duas celas, bem providas de iluminação e
ventilação, há chuveiro, televisor, aparelho de DVD, videocassete, aparelho de
som e instrumentos musicais. Uma terceira cela, ao lado, é utilizada como
cozinha e despensa individual para alguns detentos. Nesse espaço estavam
armazenados legumes e cereais. Além disso, foram apreendidos, durante a
revista, dois freezers, uma churrasqueira, uma piscina de plástico pequena,
grande quantidade de carne e de refrigerantes. Segundo os agentes, essa
piscina era utilizada por crianças, filhos de sentenciados, nos finais de semana
em que visitavam seus pais.

Alguns aspectos negativos da segurança do presídio foram verificados pelos
deputados, ainda que esse não constituísse o objetivo principal da visita. Foram eles:

• Ausência de policiais militares em 23 das 26 guaritas existentes ao longo
dos 3.300 metros de muro externo;

• Desativação dos detectores de metal que foram originalmente instalados na
entrada das áreas de pavilhões;

• Inexistência de cerca elétrica no muro que circunda os seis pavilhões
inferiores, ressaltando-se que foi por esse muro que os oito detentos fugiram;

• Inexistência de bloqueador de aparelhos celulares no estabelecimento.
Cabe comentar ainda, quanto às condições de segurança da penitenciá-

ria, que pareceu estranho a esta comissão que somente oito presos tenham
fugido na madrugada de 24 de março, uma vez que se utilizaram de uma
escada construída artesanalmente - a chamada leresa" -, que, pelo porte,
como observou o presidente da comissão, seria capaz propiciar a fuga de
um número muito maior de detentos. Essa observação poderia levar à hipó-
tese de facilitação de fuga por parte de funcionários do estabelecimento na
referida fuga.
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Conclusão

Durante a visita à Penitenciária Nelson Hungria, esta comissão pôde verificar
as boas condições de custódia dos presos lá encarcerados. As ações e projetos
de recuperação acima citados apontam para um tratamento mais digno da popu-
lação carcerária local, o que constitui mudança substancial no padrão que se
vinha verificando no estabelecimento até pelo menos um ano e meio atrás.

Ensejam preocupação, não obstante, as falhas observadas na segurança do
presídio e a disponibilização, para uma pequena minoria de detentos, de recur-
sos dos quais não desfruta a grande maioria, o que poderia apontar para a
existência de regalias no tratamento desses presos.

Sala das Comissões, março de 2003.

Deputado Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos— Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Mauro Lobo - Membro
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RELATÓRIO DE VISITA
Centro de Reintegração Social Dr. Franz de

Castro Holzwarth - Itaúna

No dia 9 de abril de 2003, a Comissão de Direitos Humanos visitou o Centro
de Reintegração Social Dr. Franz de Castro Holzwarth, administrado pela Asso-
ciação de Proteção e Assistência aos Condenados de ltaúna - Apac-ltaúna -,
com o objetivo de conhecer a metodologia de recuperação de sentenciados
aplicada por essa unidade prisional. Participaram do evento os deputados Roberto
Ramos, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Mauro Lobo e Neider
Moreira. A visita foi acompanhada pelo diretor da Apac, Valdeci Ferreira, e pelo
diretor financeiro da associação, Sérgio Elias.

O estabelecimento é filiado à Federação Brasileira de Apacs - Febrac - e à
Prision Fellowship, órgão consultivo da Organização das Nações Unidas para
assuntos penitenciários. A constituição da associação em ltaúna seguiu o mes-
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Relatório de Visita - Comissão de Direitos Humanos - 9 de abril de 2003

mo caminho trilhado pela primeira Apac no Brasil, fundada no início dos anos
1970, no município paulista de São José dos Campos: da militãncia na Pastoral
Penitenciária à formalização de uma entidade juridicamente organizada, portado-
ra de uma metodologia própria para a recuperação de sentenciados. Atualmente,
diversas unidades prisionais no Brasil utilizam essa mesma metodologia, que
vem sendo experimentada, também, no exterior.

Basicamente, a metodologia de recuperação de sentenciados aplicada na
Apac sustenta-se no cumprimento da legislação de execução penal em vigor
com respeito à dignidade da pessoa humana, valorização dos sentenciados e
apoio comunitário. Toda atividade desenvolvida nos estabelecimentos prisionais
administrados pela Apac visa à recuperação dos sentenciados, assumindo, por-
tanto, uma função pedagógica. Assim, os próprios recuperandos, como são
chamados, assumem importante papel na recuperação de seus pares e na
gestão do espaço que os abriga. O trabalho tem uma função específica em cada
um dos regimes, da mesma forma que a freqüência a cursos de alfabetização e
de escolarização formal. A família, por seu turno, participa ativamente da recupe-
ração dos sentenciados, numa tentativa de restabelecer os laços afetivos e
socializantes por ela representados.

A Apac-ltaúna não foge a essa regra. O investimento na recuperação dos
sentenciados é intenso e direcionado tanto a eles como à comunidade e à família.
A instituição mantém cursos de formação de voluntários para o trabalho nessa
unidade prisional, além de formar voluntários para atuar em outras comarcas e
mesmo no exterior.

A Apac-ltaúna possui acomodações para 140 sentenciados. mantidos em
alojamentos separados de acordo com os respectivos regimes de execução
penal - fechado, semi-aberto e aberto. Essa separação é fundamental para a
metodologia adotada na Apac, que entende a progressão de regimes como eta-
pas da reinclusão social dos recuperandos. Atualmente, a instituição mantém 95
sentenciados, sendo 50 em regime fechado, 35 em regime semi-aberto, e dez no
aberto. O estabelecimento conta com apoio financeiro do governo estadual, para
a aquisição de gêneros alimentícios que são preparados no local, e da Prefeitura
de Itaúna, que arca com as despesas de energia elétrica e telefone. Conta ainda
com a contribuição de cerca de 750 associados, que doam mensalmente de R$
2 a R$ 3. além da contribuição de empresas locais. Outra forma de apoio à

16



Relatório de Visita - Comissão de Direitos Humanos - 9 de abril de 2003

instituição é o trabalho voluntário dos associados, que se ocupam desde da
administração da unidade prisional até da assistência jurídica, médica, odontológica
e psicológica aos recuperandos.

O prédio que comporta o regime aberto é completamente separado dos de-
mais, contando com portão próprio para a entrada e saída dos sentenciados. São
dois dormitórios, cada um com 16 camas e dois banheiros, que são fechados
com grade e cadeado às 22 horas. À época dessa visita, a edificação estava em
obras, com a construção de mais um cômodo para abrigar uma sala de convi-
vência e refeições. O mestre-de-obras é um ex-detento que se profissionalizou
na Apac. Os demais trabalhadores são recuperandos do regime aberto. Assim
como nas demais edificações, na parede de entrada encontra-se afixado um
quadro com os nomes dos detentos por dormitório e o controle dos dias em que
mantêm total disciplina —25 dias, no caso.

A edificação reservada para o regime semi-aberto é geminada com a do regi-
me fechado, partilhando de um mesmo hallde entrada. As acomodações de cada
regime são, no entanto, separadas por um portão blindado. A área reservada ao
regime semi-aberto fica aberta durante todo o dia, sendo trancada às 18 horas,
quando os sentenciados se recolhem. O trancamento das celas dá-se às 22 horas,
como nos demais regimes. Nessa área, estão instalados a cozinha, onde são
preparadas todas as refeições consumidas no estabelecimento; o refeitório; uma
secretaria, que também comporta uma barbearia e a sala de música; e quatro
dormitórios, cada qual com 12 camas e dois banheiros. O corredor de dormitórios
é separado das demais instalações por um portão de grade. O quadro de controle
dos recuperandos por dormitório e dos dias de manutenção da disciplina acusava
18 dias de total disciplina. À época da visita, o corredor e os dormitórios estavam
sendo pintados, o que é feito em toda a unidade uma vez a cada ano.

Na área externa, encontra-se o galpão onde funciona a oficina de marcenaria,
montada com recursos doados pela Cúria Metropolitana de Belo Horizonte e por
empresas locais. A direção da instituição procura diversificar ao máximo a pro-
dução nessa oficina, além de manter cursos de treinamento e especialização em
parceria com o Senai. No dia em que ocorreu a visita, os recuperandos do
regime semi-aberto estavam utilizando, pela primeira vez, o equipamento de
produção de blocos de concreto, adquirido com recursos advindos da própria
produção.
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A área reservada ao regime fechado assemelha-se a um pavilhão padrão
de penitenciária. Trata-se de uma edificação completamente isolada do restan-
te, sem a mínima possibilidade, nem autorização, de convívio com os
recuperandos dos demais regimes. Do ha//com partilhado com a edificação do
regime semi-aberto, entra-se por uma porta blindada em outro compartimento,
também separado do restante da edificação por outra porta blindada. Esse
pequeno cômodo dá acesso a uma escada que leva às suítes para visitas
intimas, a um auditório e à sala da Comissão Técnica de Classificação - CTC.
Após a segunda porta blindada, entra-se em um corredor de acesso à sala de
aula, à biblioteca e aos gabinetes médico e odontológico. Um portão de grade
separa essa área do corredor de dormitórios, onde se encontram 15 celas,
cada qual com quatro camas e um banheiro, o refeitório, uma secretaria, a
mercearia, a sala de laborterapia, uma capela e o pátio para banho de sol.
Todas as janelas são gradeadas e o pátio é encimado por uma tela. O local é
bastante organizado e limpo.

Nas acomodações de cada regime há uma geladeira coletiva, para guardar
alimentos perecíveis que os recuperandos recebem de suas famílias, e um
aparelho de televisão, ambos instalados no refeitório. A televisão pode ser ligada
a partir do horário do jantar até às 22 horas, quando as celas são trancadas. As
refeições são tomadas em refeitórios arejados - todo em alvenaria, no fechado, e
com mobiliário em fórmica, no semi-aberto—, preparadas por recuperandos do
regime semi-aberto e servidas em pratos de vidro com garfo de alumínio. Não
existe distinção na qualidade das refeições servidas para sentenciados, funcio-
nários, voluntários e visitantes.

Os recuperandos do regime fechado administram uma pequena cantina, que
vende salgados produzidos por eles, cigarros, refrigerantes e alguma guloseima
para consumo de quem cumpre pena nesse regime. Os recursos obtidos nessa
venda retornam para a manutenção da cantina, além de ser empregados, por
decisão de todos, na ajuda a famílias de sentenciados que estejam passando
dificuldades.

O apoio às famílias é outra característica peculiar da metodologia aplicada na
Apac. A família é concebida como uma parceira na recuperação dos sentencia-
dos, além de receber, da instituição, apoio financeiro e psicológico quando ne-
cessário. A concepção é de que a pena se restrinja à pessoa do detento, não
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atingindo a família. Pelo contrário, sempre que possível, são promovidos encon-
tros festivos nos dias de visita, para a comemoração do Dia das crianças, Natal,
Páscoa, entre outras datas.

Devido a essa concepção de reinclusào social por etapas de execução da
pena, o trabalho assume fundamental importância como agente ressocializador.
Importa salientar que o trabalho é obrigatório para todos e que a manutenção dos
espaços coletivos é de responsabilidade também de todos os recuperandos. No
regime fechado, o trabalho é concebido como instrumento de recuperação da
dignidade e de reconhecimento das capacidades de cada sentenciado. O esta-
belecimento possui uma sala de laborterapia, onde os sentenciados aprendem
trabalhos manuais e produzem peças artesanais, como brinquedos de madeira
e bijuterias, que podem ser vendidos aos visitantes. Ainda nesse regime, são
ministrados cursos profissionalizantes de marcenaria em parceria com o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai. O regime semi-aberto oferece
atividades de profissionalização, propriamente ditas, em que os conhecimentos
adquiridos no regime fechado são aplicados em duas oficinas, uma de marcena-
ria e outra de fabricação de blocos de concreto. Os recursos obtidos com a
venda dos produtos retornam para a manutenção das oficinas e para o paga-
mento do trabalho executado pelos recuperandos. O objetivo é a conquista de
sustentabilidade para a instituição e a profissionalização dos sentenciados. Além
dessas oficinas, os sentenciados do regime semi-aberto são os responsáveis
pela preparação da alimentação fornecida para a totalidade dos recuperandos,
em uma cozinha montada na edificação reservada para o cumprimento da pena
nesse regime. Atualmente, 21 sentenciados do regime semi-aberto trabalham
nas oficinas internas, os outros 14 sentenciados trabalham em estabelecimentos
situados no município de ltaúna e retornam após a jornada diária.

Os recuperandos do regime aberto trabalham fora da unidade prisional, numa
perspectiva de reinserção social, visando à preparação para o livramento. As-
sim como os sentenciados do regime semi-aberto que trabalham fora, esses
detentos dirigem-se ao trabalho e retornam à Apac sob escolta de voluntários.
Apenas os sentenciados em cumprimento de pena no regime fechado são es-
coltados por policiais quando têm necessidade de deixar a instituição. Por esse
motivo, e para evitar o constrangimento do uso de algemas, utilizadas quando da
escolta policial, esses detentos preferem, sempre que possível, evitar a saída.
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Essa, aliás, é outra característica genuína do método utilizado na Apac: a total
ausência de policiamento. Não existem agentes penitenciários, policiais civis ou
policiais militares na instituição. Recorre-se à Policia Militar apenas para a escol-
ta de presos do regime fechado e em casos, raros, de fuga. Todo o serviço
administrativo, de manutenção, disciplinar e de recuperação é feito por um
reduzidíssimo número de funcionários, oito no total, por voluntários e pelos pró-

prios recuperandos.
Em estrito cumprimento à Lei de Execução Penal, não cabem aos senten-

ciados funções disciplinares, como a aplicação de punições ou premiações.
Essa função disciplinar é de competência exclusiva da direção da instituição. A
participação dos sentenciados nessa esfera é unicamente consultiva e se dá por
meio de relatórios sobre a rotina de convivência entre os detentos de cada regi-
me, emitidos pelo Conselho de Sinceridade e Solidariedade - CSS. Existe um
CSS por regime, composto por sentenciados indicados por um recuperando-
presidente, que é escolhido pelo diretor da instituição. O CSS se encarrega,
ainda, da organização das tarefas sob responsabilidade de cada recuperando,
do controle da assiduidade ao trabalho e às atividades educacionais, da solução
de pequenos conflitos entre recuperandos, do trancamento e abertura das celas,
enfim, da organização de toda a rotina diária em cada regime de execução da
pena. Busca-se, com o CSS, o cumprimento do princípio de ajuda mútua entre
sentenciados, além de uma dimensão mais política, de representação, e, funda-
mentalmente, de gestão do espaço. do trabalho e das relações entre os pares,
sem a presença de agentes penitenciários ou policiais. Por outro lado, o CSS
funciona, também, como alternativa para se coibir a formação de grupos de
recuperandos que poderiam controlar os demais em função do poder financeiro
ou do potencial de periculosidade de seus membros.

O estudo também é obrigatório na metodologia adotada pela Apac. O
analfabetismo foi erradicado entre os atuais detentos e o ensino fundamental,
sob a responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de ltaúna, é
oferecido diariamente. O supletivo do ensino médio é ministrado por profes-
sores voluntários, assim como os cursos de informática, espanhol e inglês.
Além desses cursos complementares, os setenciados dos regimes semi-
aberto e fechado recebem formação profissionalizante a partir do já citado
convênio com o Senai.
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Os recuperandos dos três regimes recebem visitas de familiares todos os
domingos, durante a tarde, e visitas íntimas de esposas, companheiras e namo-
radas, desde que cadastradas, duas vezes por mês. Interessa ressaltar que o
espaço para as visitas íntimas é separado das celas. o que impede o constran-
gimento das parceiras. A revista nas visitas é feita pelos próprios familiares, que
se comprometem a impedir a entrada de materiais e equipamentos proibidos em
unidades prisionais.

A Apac fornece atendimento jurídico gratuito aos sentenciados dos três regi-
mes, prestado por advogados voluntários que são auxiliados por um ex-detento,
funcionário da instituição, que, atualmente, encontra-se matriculado em um curso
de Direito de uma faculdade de ltaúna. A situação jurídica de cada recuperando
encontra-se informatizada, o que favorece o acompanhamento da execução da
pena de forma individualizada. Esse mesmo sistema possibilita a elaboração de
uma agenda diária, com a indicação de progressão da execução da pena de
cada sentenciado. O diretor da Apac apóia-se nesses dados e na avaliação
subjetiva de mérito para autorizar a progressão para os recuperandos. O setor
jurídico é ainda responsável pelo controle da remissão da pena por trabalho ou
estudo. Ressalte-se que há uma estreita colaboração do juiz de Execução Crimi-
nal da Comarca de ltaúna com a instituição, sendo este um dos mentores da
Apac na localidade.

O atendimento médico, odontológico e psicológico é prestado por voluntários.
Os sentenciados dos regimes aberto e semi-aberto freqüentam. quando neces-
sário, os consultórios desses profissionais, escoltados por outros voluntários da
associação. Já os recuperandos do regime fechado recebem o atendimento no
presídio, em gabinetes instalados no espaço de cumprimento da pena nesse
regime. Deve-se ressaltar que o acompanhamento psicológico, necessário para
a classificação do recuperando, é feito por profissionais vinculados à Secretaria
de Estado de Justiça, e não por voluntários.

A metodologia de valorização do ser humano adotada na Apac determina
que o sentenciado seja identificado por seu nome, e não pelo crime que tenha
cometido ou por um número de matricula no sistema prisional. Todos os
recuperandos portam um crachá com seu nome e o regime da pena que estão
cumprindo. Da mesma forma, os funcionários e voluntários também utilizam
crachás com o nome e a função exercida.
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As estatísticas sobre as evasões e fugas da instituição são apresentadas
em um quadro afixado na entrada do prédio destinado ao regime fechado e
dizem respeito aos três regimes, cobrindo todo o período de funcionamento
dessa unidade prisional, desde 1990. A atualização dos dados etatisticos está
a cargo de um sentenciado do regime fechado, responsável por sua apresen-
tação quando dessa visita. Nos últimos treze anos, foram registradas 14 eva-
sões - fugas com danos ao patrimônio -, com 12 retornos; duas fugas, com
um retorno; 40 abandonos - apenas dos regimes aberto e semi-aberto—, com
32 retornos, e 1324 saídas sem escolta policial - recuperandos dos regimes
aberto e semi-aberto, com escolta de voluntários—, todas com retorno. A rein-
cidência, para aqueles que não passaram por todas as etapas de progressão
na instituição, é de 23,8%, e, para aqueles que passaram por todas as etapas,
é de 8,3%, comprovando a concepção de progressão da pena como etapas da
recuperação do sentenciado e de reinclusão social. Importa salientar que a
média de reincidência no sistema prisional tradicional brasileiro é de 85%, e
de 70%, para o sistema internacional.

Todos os detentos optaram por cumprir sua pena nessa instituição, obede-
cido o critério de terem sido condenados ou cometido o crime na Comarca de
Itaúna, ou, ainda, de terem família residente na localidade. Assim, desde que
cumpridas essas exigências, a requerimento do sentenciado e com anuência
da instituição, o juiz de Execução Criminal pode autorizar a transferência do
detento para a unidade de ltaúna. Essa primeira adesão por opção do conde-
nado é fundamental para o sucesso da metodologia de recuperação utilizada
na Apac.

Ressalta-se, portanto, que são justamente as dimensões humanizantes no
tratamento do setenciado que garantem o sucesso da metodologia aplicada nes-
se estabelecimento prisional. Desde a opção pelo cumprimento da pena nessa
unidade até o respeito pela progressão de regime de cada detento, o que com-
preende um projeto individual de livramento, passando pela afirmação da
potencialidade de cada um, pelo investimento nessa potencialidade e. ainda, pelo
crédito na capacidade de gerenciamento dos espaços de recolhimento e de
trabalho por parte dos recuperandos. Ou seja, afirma-se a subjetividade das
pessoas que se encontram ali recolhidas como condição para sua recuperação
e reinclusão social.

22



Relatório de Visita - Comissão de Direitos Humanos - 9 de abril de 2003

Conclusão

Durante a visita à Apac de ltaúna, esta comissão pôde verificar as boas
condições de custódia dos presos e as razões do sucesso da proposta de
recuperação ali implantada: o respeito à pessoa humana e o cumprimento da
legislação de execução penal vigente.

Sala das Comissões, maio de 2003.

Deputado Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos - Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Mauro Lobo - Membro
Deputado Célio Moreira - Membro
Deputado Roberto Carvalho - Membro
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RELATÓRIO DE VISITA
Penitenciária Industrial Estêvão Pinto - Belo

Horizonte

a

No dia 12 de junho de 2003, a Comissão de Direitos Humanos visitou a
Penitenciária Industrial Estêvão Pinto, com o objetivo de ouvir a detenta Sílvia
Helena Menezes, que teria informações sobre a participação de policiais civis e
militares no tráfico de drogas na região central de Belo Horizonte. Participaram
da visita os deputados Durval Ângelo, presidente da comissão, Roberto Ramos,
Mauro Lobo e Marília Campos. A visita foi acompanhada pelo promotor de Jus-
tiça Antônio Aurélio Santos. da Promotoria Especializada na Defesa dos Direitos
Humanos: pela vereadora Maria Lúcia Scarpelli, presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Hori-
zonte; e por Márcia Cássia Gomes, da Coordenadoria Municipal dos Direitos da
Mulher da Prefeitura de Belo Horizonte. A diretora desse estabelecimento
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prisional, Maria da Graça, recebeu os visitantes, informou que a detenta Sílvia
acabara de prestar depoimento às Corregedorias das Polícias Civil e Militar e ao
Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado e de Investiga-
ção Criminal - CAO-Crimo - do Ministério Público e, após a chegada da detenta,
ausentou-se do evento para não lhe causar constrangimento.

Em virtude do fato de Sílvia ter prestado os depoimentos horas antes do início
da visita ora relatada, e sabendo que foram reduzidos a termo, a comissão, em
conjunto com o promotor de Justiça, optou por não pressioná-la com mais per-
guntas. Dessa forma, a detenta foi incentivada a falar livremente sobre sua prisão
e o possível envolvimento de policiais com o tráfico de drogas, tendo sido inqui-
rida apenas quando sua fala ensejava dúvidas ou se demandava maior
aprofundamento das informações prestadas.

Sílvia informou ter sido presa no dia 30 de maio de 2003, por volta das 4 horas
da manhã, na Av. Santos Dumont, quando entrava em um táxi com destino a sua
casa. Ela disse que estava portando drogas e que foi conduzida a um posto da
Polícia Militar situado na área central de Belo Horizonte, de onde foi transferida
para a Delegacia de Investigações e, depois, para a Penitenciária Industrial Es-
têvão Pinto - Piesp. A detenta afirmou não ter sofrido maus-tratos em nenhum
desses estabelecimentos e que sua transferência para a Piesp deu-se em razão
da preservação preventiva de sua integridade física.

Segundo os relatos de Sílvia, há dois anos ela teria sido procurada por um
policial civil que se prontificou a ajudá-la a liberar uma sobrinha sua, menor de
idade e usuária de drogas, que se encontrava apreendida no Centro Dom Bosco,
cumprindo medida sócio-educativa. Informou, ainda, que estava desempregada
nessa mesma época e que, em data posterior à soltura de sua sobrinha, o
mesmo policial lhe procurou oferecendo-lhe o ingresso na rede de tráfico de
drogas, como vendedora, como pagamento do favor que lhe fora prestado. Essa
proposta teria sido feita a Sílvia em um cômodo, posteriormente identificado como
pertencente ao Restaurante Grili, próximo ao Minas Centro, na região central de
Belo Horizonte, onde estavam presentes o referido policial e mais quatro pes-
soas, que não se deixaram identificar. Nessa oportunidade, esse policial lhe
informou sobre os procedimentos para a comercialização de drogas, tendo lhe
indicado o local e o horário em que deveria comparecer na região central da
cidade para receber a mercadoria.
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Desde esse evento, Sílvia passou a comercializar drogas em local e horário
pré-estabelecidos pelos proprietários das substâncias. Segundo informou, elas
podia trabalhar à noite e na região delimitada pelas Ruas São Paulo, Guaicurus,
Curitiba e Av. Santos Dumont, região ocupada por hotéis simples, muito utiliza-
dos por profissionais do sexo para encontros, pagos ou não. A detenta relatou
que também alugava um quarto em um desses hotéis para guardar drogas, o
que era prática entre os demais vendedores, Segundo seus relatos, a droga lhe
era entregue, diariamente, em seu ponto de venda, momento em que fazia o
acerto da mercadoria comercializada no dia anterior. Informou, ainda, que rece-
bia 18 "papéis" por dia, em média, sendo 15 para a reposição ao proprietário da
droga e três para seu pagamento, como comissão, e que o preço de venda da
droga era definido pelos traficantes (proprietários da droga).

No que diz respeito ao envolvimento de policiais com o tráfico de drogas,
Sílvia informou que todos os vendedores de drogas dessa região do centro da
cidade pagam de R$ 10  R$ 20, diariamente, a um grupo de aproximadamente
20 policiais para não terem suas atividades reprimidas. Outra forma de concus-
são cometida pelos policiais seria direcionada aos usuários de drogas da região,
que seriam forçados a praticar pequenos furtos, entregando a mercadoria obtida
a esses policiais para não serem incriminados. Ela relatou, ainda, que esses
policiais seriam responsáveis pelo aliciamento de vendedores de drogas e que
atuariam também como força repressiva dos proprietários dessas drogas, sen-
do responsáveis pelo controle dos pontos de venda, pela garantia de pagamento
em dia da mercadoria, pelo silêncio dos vendedores e por sua permanência na
rede de tráfico. Depreende-se, dessa forma, que, além dos recursos provenien-
tes da concussão cometida contra os vendedores e usuários, esses policiais
obteriam recursos financeiros também dos traficantes proprietários das drogas.
Segundo Sílvia, esses mesmos policiais seriam ainda responsáveis pela morte
de pessoas envolvidas com o tráfico, como «queima de arquivo" - "Não é trafi-
cante que mata, não, viu?"—, e fariam parte de uma quadrilha - "Todos eles são
amigos entre eles.".

Os relatos da detenta indicam, claramente, que todos os vendedores de
drogas dessa região do centro de Belo Horizonte vivem em situação de risco
permanente e que se encontram fadados a permanecer na rede do tráfico, sob
pena de morte. São suas as palavras que se seguem: "Não é possível sair, pois
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é tipo uma máfia. Quem sai, sabe que vai morrer, porque eles têm que queimar
os arquivos.".

Durante o depoimento, a detenta identificou cinco policiais por seus apelidos e
afirmou ter reconhecido outros cinco em fotografias que lhe foram mostradas
pelas Corregedorias de Polícia Civil e Militar. Disse que poderia identificar outros
policiais, desde que as fotos fossem mais recentes e que os policiais militares
não estivessem usando fardas.

Outra informação importante prestada por Sílvia à comissão identifica um
hotel, o "Bem-te-vi", situado na Av. Pedro II, que seda gerenciado pela amante de
um policial e utilizado como ponto de distribuição de drogas.

Quando questionada sobre o possível envolvimento desses policiais na mor-
te recente de uma mulher, de nome Michelle, profissional do sexo, em um hotel
situado na mesma região em que comercializava drogas. Sílvia confirmou a
possibilidade, pois essa mulher era vendedora e usuária de drogas. Informou,
ainda, que, da mesma forma que outras prostitutas da região, Micheile também
teria sido aliciada para a venda de drogas por esses mesmos policiais, sendo-
lhes devedora de favores e recursos financeiros em virtude de concussão sofri-
da, além de deter informações sobre a rede de tráfico.

Conclusões

As informações prestadas pela detenta Sílvia Helena Menezes à Comissão
de Direitos Humanos indicam a possibilidade de envolvimento de policiais civis e
militares na rede de tráfico de drogas com atuação na região central de Belo
Horizonte. Os policiais apontados pela detenta estariam envolvidos desde o
aliciamento de pessoas para a venda de drogas até o controle intensivo de sua
permanência nessa rede, exercendo o controle armado, a mando dos grandes
traficantes, sobre vendedores e usuários. Além dessa relação direta com os
proprietários de drogas, esses policiais cometeriam, também, concussão contra
os vendedores e usuários da rede de tráfico, o que potencializaria seu controle
sobre essas mesmas pessoas.
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Belo Horizonte, 18 de junho de 2003.

Deputado Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos - Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Mauro Lobo— Membro
Deputada Marília Campos - Membro
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No dia 3 de setembro de 2003, a Comissão de Direitos Humanos visitou a

Delegacia de Furtos e Roubos da Divisão de Crimes contra o Patrimônio da
Polícia Civil, em Belo Horizonte, para obter esclarecimentos sobre a transferên-
cia de presos com sentença transitada em julgado para penitenciárias do Estado
e verificar as condições em que se encontravam os detentos. Estiveram presen-
tes os deputados Durval Ângelo, presidente da comissão, Roberto Ramos e
Célio Moreira. A visita foi acompanhada pelo delegado Marcelo Machado, titular
dessa delegacia, e pelo delegado Eduardo Azevedo Pacheco, chefe do Departa-
mento de Investigações da Polícia Civil.

A visita teve início com a recepção da Comissão de Direitos Humanos pelo
delegado Marcelo Machado, que informou sobre as condições de guarda de
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presos no local e sobre o comprometimento de parte de sua equipe nessa tarefa.
Segundo esse relato, a carceragem da delegacia não tem condições de suportar
o número atual de detentos que lá se encontra nem foi concebida para a perma-
nência de longo prazo de presos já com sentença transitada em julgado. Atual-
mente, encontram-se 462 detentos a carceragem da delegacia, em 21 celas que
poderiam comportar, no máximo, 80 presos. Não existe pátio para o banho de sol
diário e nem a prática de atividades laborais ou educativas que pudessem contri-
buir para a recuperação das pessoas que ali se encontram. A situação de
superlotação das celas impõe um clima de permanente tensão na carceragem e
favorece o conflito entre os detentos, não raro com episódios de extrema violên-
cia, como o recente esquartejamento de um preso, pelo detento conhecido como
Paulista", dentro de uma das celas da delegacia. Ressalte-se que, de janeiro a

setembro de 2003, já ocorreram 17 mortes de presos nas dependências da
Delegacia de Furtos e Roubos.

A delegacia não conta com pessoal treinado para lidar com esse tipo de
conflito e nível de tensão, o que, ademais, não deveria ser sua atribuição. Além
disso, e ainda de acordo com os relatos do delegado titular, esse desvio da
função policial na guarda de presos compromete a eficiência da delegacia no
exercício das atribuições de apurar crimes de roubo, extorsão, receptação, as-
salto a banco e roubo seguido de morte, e de apontar sua autoria no âmbito de
todo o Estado de Minas Gerais.

Justifica-se, dessa forma, a urgência na transferência dos presos já senten-
ciados para o sistema penitenciário do Estado e a desativação da carceragem
dessa delegacia como medidas fundamentais de uma política de reorganização
do sistema prisional do Estado.

Após essa recepção, deu-se início a visita à carceragem pela Comissão de
Direitos Humanos, acompanhada dos delegados Marcelo Machado e Eduardo
Azevedo Pacheco e de outros dois policiais lotados na delegacia. O cenário, de
fato, é aterrorizante, a começar pelos corredores mal iluminados e sem ventila-
ção, com as marcas deixadas por rebeliões que ali se sucederam: manchas de
fuligem e sinais de balas nas paredes.

A carceragem ocupa uma edificação de dois pavimentos, contígua ao prédio
da delegacia e dele isolada por portões de grade de ferro. As 21 celas, construídas
para abrigar 80 pessoas, no máximo, no dia desta visita abrigavam 462. As
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celas são de tamanhos diferentes, com 12 m 2 em média, o que equivale a 0.54m2
per capita. É bom lembrar que essa distribuição varia de acordo com a lotação
da cela: na cela 21. com 44 presos, o espaço por pessoa é de 0,27m 2 . Nessa
situação, os detentos manifestam extrema criatividade para organizar a ocupa-
ção do local, tecendo redes com os cobertores, que são amarradas às grades
em diversos patamares (a maior parte das celas é ocupada por três andares de
redes). Apesar dessa organização, no entanto, o clima de tensão chega a ser
palpável, fazendo crer que as regras de distribuição do espaço devem obedecer
a critérios de maior poder e agressividade.

A transferência de presos dessa delegacia para as penitenciárias do Estado
foi objeto de negociação na última rebelião ocorrida em suas dependências.
Segundo o delegado titular, Marcelo Machado, o não-cumprimento das metas
propostas pode desencadear uma mobilização incontrolável e violenta entre os
detentos. Dessa forma, em cada cela visitada, os presos foram informados so-
bre a transferência que teria início no dia seguinte, entendida como uma etapa de
um cronograma já estabelecido para a desativação dessa carceragem. O com-
promisso da Subsecretaria de Administração Penitenciária do Estado é de que
permaneçam 350 presos nas dependências da Delegacia de Furtos e Roubos
até o final de setembro deste ano, reduzindo-se esse número para 200 no final de
outubro, com a desativação prevista para dezembro.

Durante a visita às celas, os presos entregaram cápsulas de balas
deflagradas aos deputados da Comissão de Direitos Humanos. afirmando que os
policiais usam de armas e disparam tiros nas celas para o controle da disciplina.

Conclusões

Na visita à Delegacia de Furtos e Roubos, a comissão pôde constatar as
péssimas condições em que se dá a guarda dos presos lá encarcerados. As
celas encontram-se superlotadas, o espaço reservado a cada preso é insufici-
ente e desumano, exacerbando a violência nas relações entre eles e provocan-
do um estado de mobilização permanente para rebeliões e fugas. O controle da
disciplina está a cargo de policiais armados e que, em grande parte das vezes,
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exageram suas prerrogativas. Podemos afirmar » dessa forma, que o cumpri-
mento da pena nessa delegacia confronta com o estabelecido pela Lei de Execu-
ções Penais, baseada no binômio do controle disciplinar legalmente embasado e
no respeito à dignidade da pessoa humana.

Essa visita confirmou o quadro já apontado pela Comissão Parlamentar de
Inquérito do Sistema Penitenciário do Estado, instalada nesta Casa em 1997.
Passados seis anos, no entanto, o cenário é ainda pior. A transferência de pre-
sos sob tutela da Polícia Civil para o sistema penitenciário já se configurava como
de urgência àquela época, o que gerou a propositura. pela CPI, de projeto de lei
sobre a matéria, já transformado em norma jurídica - Lei n° 12.985, de 30/7/
1998, alterada pela Lei n° 13.720, de 28/9/2000—, não cumprida, no entanto,

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.

Deputado Durval Ángelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos - Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Célio Moreira - Membro
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RELATÓRIO DE VISITA
7' Delegacia Seccional de Polícia de Venda

Nova - Belo Horizonte

No dia 11 de setembro de 2003, a Comissão de Direitos Humanos visitou a 7'
Delegacia Seccional de Polícia de Venda Nova, em Belo Horizonte, para obter
esclarecimentos sobre a morte do detento Rubens de Oliveira Lopes, ocorrida
em suas dependências no dia 8/912003, e para verificar as condições de guarda
de presas nesse estabelecimento. Estiveram presentes os deputados Durval
Ângelo, presidente da comissão, e Roberto Ramos. A visita foi acompanhada
pelo delegado Marco Antônio de Paula Assis, titular da delegacia, por um repre-
sentante da Pastoral Carcerária Evangélica, pastor Roberto Luiz da Silva, e por
Maria Auxiliadora de Oliveira, mãe do detento falecido.

A visita teve início com o relato do delegado titular sobre as circunstâncias em
que se deu a morte do detento Rubens de Oliveira Lopes e sobre as condições
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em que se encontram os presas na carceragem da delegacia. Segundo Marco
Antonio de Paula Assis, Rubens teria morrido após ter sido pisoteado por outros
presos durante uma tentativa de fuga ocorrida no dia 8 de setembro, mas teria
saído ainda com vida da delegacia, tendo sido encaminhado ao Pronto-Socorro
de Venda Nova. Outros três detentos foram encaminhados ao Pronto-Socorro
João XXIII: Sandro Eduardo Marques Brita, Eduardo Rodrigues Gomes e Rodrigo
Flávio dos Santos. Este último teria sido atingido em um olho com estilhaços de
bala, o que lhe acarretou a perda de visão.

De acordo com o delegado, foram instaurados dois inquéritos policiais: um,
sob responsabilidade daquela delegacia, para apurar a tentativa de evasão das
celas mediante violência: outro, sob responsabilidade da Delegacia de Crimes
contra a Vida, para apurar a morte do detento. Ainda segundo seu relato, a
carceragem da delegacia espelha a situação do sistema prisional sob tutela da
Polícia Civil: superlotação das celas, condições indignas de manutenção dos
presas e desvio de função de policiais na guarda de presos, o que acaba por
comprometer a eficácia da delegacia no exercício de suas atribuições legais.

Após essa recepção, teve início a visita da Comissão de Direitos Humanos à
carceragem, acompanhada pelo delegado Marco Antônio de Paula Assis. pelo
pastor Roberto, por Maria Auxiliadora de Oliveira e por um detetive lotado na
delegacia. Trata-se de uma edificação térrea, com um pátio para banho de sol ao
centro. As janelas das celas dão para esse pátio central e suas portas, em grade,
para um corredor sem iluminação e ventilação. Das 12 celas existentes, duas
foram originalmente projetadas para a triagem, mas atualmente são utilizadas
para o abrigo de presas provisórios ou já sentenciados, como as demais. As dez
celas originalmente concebidas para o abrigo de presos possuem, cada uma,
seis beliches em alvenaria, e as duas celas de triagem não oferecem esse tipo
de acomodação. A carceragem teria, então, capacidade para 60 presos, mas no
dia da visita estava ocupada por 220 pessoas, 60% delas já com sentença
transitada em julgado.

Repetindo o mesmo cenário encontrado nas celas de outras delegacias visi-
tadas por esta comissão, o espaço reservado a cada preso é absolutamente
insuficiente, pois, segundo se constatou, há uma média de 20 presas por cela.
As camas são ocupadas por mais de um detento, e os demais acomodam-se
em redes improvisadas com cobertores desfiados. O banho de sol. pelas ma-
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nhãs, e as visitas, às tardes, são semanais e obedecem a um rodízio: cela 1
(ocupada por aqueles que cometeram ou são acusados de ter cometido crimes
de natureza sexual), às terças-feiras; celas pares, às quartas-feiras; e celas
ímpares, às quintas-feiras.

Segundo informes dos presos, no entanto, a permissão para o banho de sol
e para a recepção de visitas é utilizada como objeto de barganha por alguns
policiais, que a concedem ou não como bonificação ou castigo disciplinar, ocor-
rendo, ainda, a cobrança de propina para autorizar esses eventos. Segundo os
mesmos relatos, os policiais conhecidos como "Marcelo" e "Luiz Basílio" cobra-
riam R$ 20 para o banho de sol, as visitas e a troca de cela, e RS 150, para evitar
a transferência de algum detento para a Delegacia de Furtos e Roubos ou para a
Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes.

Os presos informaram, ainda, que são tratados com impropérios, sofrem
constantes ameaças de morte por parte dos policiais e o uso de armas de fogo
com disparos de tiros para o controle da disciplina é recorrente. De fato, por
esses relatos, a questão disciplinar está longe de obedecer ao determinado pela
Lei de Execução Penal, ficando à cargo da discricionariedade do agente policial.

No que diz respeito à rebelião ocorrida no dia 8 de setembro, e que teria
circunstanciado a morte do detento Rubens, os presos disseram que a rea-
ção policial foi extremamente desproporcional à mobilização dos detentos.
Afirmaram que os policiais entraram na carceragem atirando em direção ao
interior das celas, que permaneciam trancadas. A cela 10, onde Rubens se
encontrava detido, teria sido invadida por policiais - esta comissão, de fato,
constatou diversas marcas de balas em suas paredes. Os presos das diver-
sas celas entregaram aos deputados cápsulas de balas deflagradas, confir-
mando esses relatos.

O depoimento de Maria Auxiliadora de Oliveira, mãe de Rubens de Oliveira
Lopes, confirma as denúncias de prática de extorsão por parte de policiais da
delegacia. Segundo ela, seu filho havia sido transferido para a 7a Delegacia
Seccional de Venda Nova no dia 5/9/2003, proveniente da Delegacia de Furtos e
Roubos, onde teria cumprido quatro dos 11 anos de sua pena por assalto e
latrocínio. Em visita a seu filho, já na 7' Delegacia Seccional de Venda Nova, ele
teria lhe pedido a quantia de R$ 150, que serviria para assegurar sua permanên-
cia nesse estabelecimento, evitando seu retorno para a Delegacia de Furtos e
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Roubos. Posteriormerite, em contato telefônico, Rubens teria repetido o pedido,
dizendo-se pressionado para efetuar o pagamento.

No que diz respeito aos fatos que culminaram na morte de seu filho, Maria
Auxiliadora informou ter recebido um telefonema, no dia 8 de setembro, que
acusava o fato de Rubens estar apanhando de policiais dentro da cela. Após
esse telefonema, ela teria se dirigido à delegacia e, de lá, para o Pronto-Socorro
de Venda Nova. Ao saber da notícia do falecimento de seu filho, que já teria
chegado sem vida a esse hospital, obteve autorização para vê-lo. Segundo seus
relatos. Rubens estava todo ensangüentado, com o peito muito machucado, apa-
rentando estar com as costelas quebradas. Apresentava marcas de espanca-
mento por todo o corpo, a cabeça estava enfaixada e muito inchada, o nariz
estava quebrado e havia uma marca de bala em seu rosto.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal - IML - para determi-
nação da causa mortis. A comissão aguarda o resultado dessa perícia para se
posicionar quanto às circunstâncias que levaram à morte o detento Rubens de
Oliveira Lopes.

Conclusões

Durante a visita à 7a Delegacia Seccional de Polícia de Venda Nova, a comis-
são pôde verificar as péssimas condições em que se dá a guarda de presos lá
encarcerados. As celas encontram-se superlotadas, não há separação entre
presos provisórios e aqueles já com sentença transitada em julgado e o espaço
reservado a cada um é insuficiente. Nessas condições, de total afronta à dignida-
de humana, verifica-se entre os presos relações pautadas pela violência, e a
manutenção de um estado permanente de mobilização para fugas e rebeliões.
Assim como nas demais carceragens de delegacias da Polícia Civil, o controle
da disciplina dos detentos está a cargo de policiais armados, que, na maioria das
vezes, exageram suas prerrogativas. Podemos afirmar, portanto, que o cumpri-
mento da pena nessa delegacia confronta com o estabelecido pela Lei de Execu-
ções Penais, baseada no binômio do controle disciplinar legalmente embasado e
no respeito à dignidade da pessoa humana.
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Essa visita confirmou o quadro já apontado pela Comissão Parlamentar de
Inquérito do Sistema Prisional do Estado, instalada nesta Casa em 1997, e,
passados seis anos, o quadro é ainda pior. A transferência de presos sob tutela
da Polícia Civil para o sistema penitenciário já se configurava como de urgência
àquela época, o que gerou a propositura, pela CPI, de projeto de lei sobre a
matéria, já transformado em norma jurídica— Lei n°12.985, de 30/711998, altera-
da pela Lei n° 13.720. de 28/9/2000—, não cumprida, no entanto.

Sala das Comissões, outubro de 2003.

Deputado Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos—Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
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No dia 15 de setembro de 2003, a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa
do seu presidente. deputado Durval Ângelo, visitou, atendendo a requerimento
aprovado de autoria do mesmo, as instalações da Penitenciária José Maria Alkimin,
em Ribeirão das Neves. A visita foi acompanhada por Luiz Roberto Franca, promo-
tor de Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves; pelo padre João Batista Ferreira,
da Pastoral Carcerária, e por outros militantes dessa pastoral; pelo subtenente Luiz
Gonzaga, da Associação dos Praças da Polícia Militar de Minas Gerais: e por
representantes da Comissão de Direitos Humanos daquela entidade civil. Os visi-
tantes foram recebidos pelo diretor do estabelecimento, José Pinto de Oliveira, e
acompanhados, durante a circulação pelas instalações do presídio, por agentes
penitenciários responsáveis pela guarda dos presos.
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A visita foi motivada por denúncia anônima que chegou ao gabinete do
presidente da comissão, na qual os reclamantes, supostamente detentos abriga-
dos naquela penitenciária, afirmavam estar sendo vítimas de espancamentos
por parte dos agentes penitenciários lotados no estabelecimento penal. Os auto-
res da carta denunciavam, ainda, as circunstâncias da morte dos detentos Felipe
Ronan Ferreira e Rondinely Santos Almeida, que, para eles, teriam sido assas-
sinados no interior do presídio. Segundo os denunciantes, os responsáveis pelas
mortes e pelos espancamentos seriam cinco agentes penitenciários que inte-
gram uma das equipes de agentes do estabelecimento penal, a chamada "equipe
B". De acordo com denúncias orais feitas por familiares dos presos ao presiden-
te desta comissão, os agentes da "equipe B" seriam os funcionários conhecidos
como Gavião", 'Damácio", "Pico". "Leonardo" e "Juquinha". A carta anônima
denunciava ainda o descaso da direção do presídio para com as queixas dos
presos e as más condições da alimentação lá servida.

Quanto à morte dos dois detentos, o diretor do presídio afirmou que acre-
dita ter-se tratado realmente de suicídio, pois os corpos não apresentavam mar-
cas de violência ou constrangimento físico. Apesar disso, assegurou estar in-
vestigando o envolvimento dos cinco funcionários citados na denúncia anônima,
tendo inicialmente sugerido o seu afastamento à Corregedoria-Geral do Sistema
Penitenciário. Posteriormente, voltou atrás nessa sugestão por, segundo afirma,
não existirem provas contra os agentes acusados.

O padre João Batista ressaltou as denúncias anônimas de atos de violên-
cia contra os presos, que estariam sendo perpetrados inclusive por pessoas
encapuzadas. O diretor do presídio afirmou não permitir violência no estabeleci-
mento. Informou que, em recente operação "pente fino", realizada pela Polícia
Militar com autorização judicial, não se encontrou nenhuma arma de fogo entre
os detentos.

Houve queixas específicas quanto às condições das revistas nos familia-
res dos presos, que, segundo os militantes da Pastoral Carcerária, têm sido
realizadas até mesmo em crianças de 10 anos de idade e constrangido as
mulheres com a presença de agentes masculinos no local da revista. O diretor
respondeu a essas reclamações afirmando que a revista em mulheres é feita
exclusivamente por agentes femininos e que as revistas se limitam aos parentes
de presos que cumprem pena em regime fechado. Lembrou ainda que há casos
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de mulheres visitantes que escondem drogas ilícitas nos órgãos genitais, o que é
de difícil detecção, mesmo com as revistas detalhadas a que são submetidas.

Às queixas específicas relacionadas ao atendimento aos familiares dos
presos, o diretor respondeu dizendo que esses têm acesso direto a ele todas as
quartas-feiras, quando podem encaminhar denúncias, reclamações e sugestões.

O subtenente Luiz Gonzaga reclamou da má iluminação dos muros do
presídio, o que prejudica a vigilância realizada pelos policiais militares, que são
responsabilizados nos casos de fuga. O diretor reclamou da falta de verbas, o
que dificulta a manutenção do estabelecimento.

José Pinto de Oliveira traçou ainda um quadro geral das condições de
custódia dos presos no estabelecimento, afirmando que, desde que assumiu sua
direção-geral, em abril de 2003, tem conseguido reverter a situação de tolerância
excessiva que havia no presídio no passado, quando os presos podiam circular
sem impedimento por suas instalações. Os militantes da Pastoral Carcerária
concordaram que a situação do estabelecimento penal melhorou muito com o
'fechamento" da penitenciária. O deputado Durval Ângelo lembrou que, no entan-
to, as equipes de trabalho continuam a ser as mesmas do passado, o que causa
preocupação.

A tentativa de reversão desse quadro de liberdade excessiva pode ser
constatada pela leitura de duas portarias internas, expedidas por José Pinto de
Oliveira, por meio das quais se proíbem telefones móveis no estabelecimento
(16/4/2003) e a permanência de homens no setor denominado "censura", de
revista feminina (21/5/2003).

O diretor procurou ainda explicar a fuga de três presos no dia 13 de
setembro de 2003, que se seguiu de um assalto no bairro Santa Paula, em
Ribeirão das Neves, quando os fugitivos fizeram reféns um comerciante e uma
menina de 12 anos de idade. Houve troca de tiros com policiais militares, e um
dos assaltantes, Dênio Ferreira dos Santos, morreu. Outro fugitivo, Emerson
Rodrigues, levou um tiro na virilha e está internado no Hospital João XXIII. O
terceiro integrante do grupo, cujo nome não foi revelado, conseguiu escapar do
cerco policial e ainda não foi recapturado. Segundo o diretor, é muito difícil evitar
fugas, especialmente no caso de presos que cumprem pena em regime semi-
aberto, como era a situação dos três assaltantes. por causa da extensa área do
presídio, que abrange 1.350 hectares.
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Em seguida à reunião com o diretor, os visitantes percorreram as insta-
laçõesdo presídio onde estão abrigados os presos. No pavilhão denominado
"Cinema", com 150 celas, foi ouvida a reclamação do detento Júlio César da
Silva Cabral acerca de uma hérnia que, segundo o mesmo, requer intervenção
cirúrgica urgente, o que tem sido protelado pela administração do presídio. Outro
preso, um ex-policial cujo nome esta comissão opta por não revelar, solicitou
transferência para a Penitenciária Dutra Ladeira, onde há um pavilhão especifico
para detentos que integravam as forças policiais.

No pavilhão denominado "Lavoura", onde há também 150 celas, o preso
Damiào da Costa reclamou genericamente de agressões, ameaças e falta de
assistência jurídica. O detento Emerson de Assis Calixto também reclamou de
falta de assistência jurídica.

Os integrantes da visita puderam ainda constatar que a comida servida
aos presos estava em boas condições de preparo e conservação.

Conclusões

Pode-se afirmar, a partir dos contatos mantidos com os detentos, com a
direção e com os agentes penitenciários da Penitenciária José Maria Alkimin,
que as condições de custódia dos presos são satisfatórias em razão de mudan-
ças implementadas por sua direção. Não houve denúncias específicas que cor-
roborassem as afirmativas contidas na carta anônima, que motivaram a visita da
Comissão de Direitos Humanos.

Cabe ainda lembrar que, no mesmo dia da visita desta comissão ao estabe-
lecimento penitenciário, o Ministého Público solicitou à Secretaria de Estado de Defe-
sa Social o afastamento imediato e definitivo, por suspeita de cometimento dos crimes
de abuso de autodade e lesões corporais, dos agentes penitenciários Geraldo Gilson,
de apelido "Pico"; Aquiles Júnior Teixeira, de apelido Japão"; Ailton Maria dos San-
tos, de apelido "Gavião": Mário Lúcio Teixeira Barbosa, de apelido "Baiano": Benjamim
Roberto da Silva; Rogério Ferreira da Silva: e Rogério Lopes de Miranda. Foi ainda
solicitada à Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos a análise da possibilidade de
oferecimento de denúncia contra os agentes penitenciários citados.

44



Relatório de Visita - Comissão de Direitos Humanos - 15 de setembro de 2003

A Penitenciária José Maria Alkimin abriga atualmente 575 presos em
regime fechado e 180 em regime semi-aberto, tendo capacidade para. respecti-
vamente, 600 e 200 detentos, Trabalham no estabelecimento 590 funcionários.
sendo 300 agentes penitenciários e 290 servidores de funções administrativas. O
presídio possui seis pavilhões e está em funcionamento desde 1938.

Sala das Comissões, outubro de 2003.

Deputado Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
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No dia 23 de setembro de 2003, a Comissão de Direitos Humanos, na pes-
soa do seu presidente, deputado Durvai Ângelo, e do seu vice-presidente, depu-
tado Roberto Ramos, visitou, atendendo a requerimento aprovado de autoria do
deputado Durval Ângelo, a carceragem do 14 0 Distrito de Polícia do bairro Alípio
de Meio, em Belo Horizonte.

A visita foi acompanhada pelo delegado Secciona? Adjunto, Dilemar Rodrigues,
pelo delegado titular do 141 Distrito de Polícia, Odimar Alves, e por militantes da
Pastoral Carcerária.

Durante a visita, pôde-se constatar a situação preocupante da carceragem,
que se encontra superlotada, com um contingente de 71 presos distribuídos em
três celas permanentes, localizadas no porão do prédio, e uma ceia transitória,
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situada no seu andar térreo. Segundo informações do delegado titular, a capaci-
dade máxima dessas celas é de 12 pessoas, havendo, portanto. um  excedente
de 59 presos no local.

Os detentos reclamaram, principalmente, das instalações sufocantes em que
são mantidos, em razão das celas não terem ventilação e luz do sol: e do estado
da alimentação servida no estabelecimento, que muitas vezes chega a eles
azeda e mal preparada. Os militantes da Pastoral Carcerária, por sua vez, recla-
maram de constrangimentos sofridos durante as visitas ao local e de falta de
assistência jurídica aos presas. A carceragem abriga diversos presas condena-
dos, que deveriam estar cumprindo pena em penitenciárias.

No pátio interno, o delegado titular mostrou uma serrinha encontrada no inte-
rior de uma vagem, o que, segundo ele, exemplifica a necessidade de revistas
rigorosas.

Deve-se registrar ainda que não ocorrem fugas da carceragem desde 2001,
o que demonstra o bom comportamento dos presas lá mantidos.

Sala das Comissões, outubro de 2003.

Deputado Durval Angelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos - Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
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Contagem

No dia 23 de setembro de 2003. a Comissão de Direitos Humanos, na pes-
soa do seu presidente, deputado Durval Ângelo, e do seu vice-presidente, depu-
tado Roberto Ramos, visitou, atendendo a requerimento aprovado de autoria do
deputado Durval Ângelo, a carceragem da 1  Delegacia de Policia de Contagem.

A visita foi acompanhada pelo delegado titular da delegacia, Antônio Pires, e
por militantes da Pastoral Carcerária.

Durante a visita pôde-se constatar a situação alarmante em que se encontra
a carceragem, registrando-se um total de 54 presos, mantidos em celas que têm
a capacidade de abrigar, no máximo, 12 detentos. Numa dessas celas, com
capacidade para três presos, encontram-se 28 pessoas. Muitos desses detentos
são condenados e deveriam estar cumprindo pena em penitenciárias.
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As celas são cobertas com telhas de amianto, produzindo um calor sufocan-
te no seu interior. Os presos são obrigados a urinar em garrafas descartáveis em
razão da precariedade das latrinas instaladas nas celas.

Segundo o delegado titular, há presos com graves problemas de saúde,
como Aids, diabetes e problemas respiratórios, mas não há atendimento médico
no estabelecimento. As visitas, em razão das condições de degradação em que
se encontra a carceragem, são sumárias.

Os policiais lotados na delegacia trabalham em instalações precárias, com
móveis estragados e sujos.

Há quase um ano não se registram fugas da carceragem.
O delegado titular registrou a sua profunda angústia diante da condição de

superlotação, degradação humana e insalubridade em que são mantidos os
presos abrigados na carceragem da 1a Delegacia de Policia de Contagem. Com-
parando as condições da carceragem à das piores masmorras medievais, An-
tônio Pires solicitou a esta Comissão de Direitos Humanos e aos órgãos compe-
tentes que encaminhem providências imediatas para sanar o problema.

Sala das Comissões, outubro de 2003.

Deputado Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos - Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
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RELATÓRIO DE VISITA
Cadeia Pública e Fórum da Comarca - ltaúna

Em virtude de requerimento aprovado na Reunião Extraordinária do dia 10 de
novembro de 2003, a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa do seu presi-
dente. deputado Durval Ângelo, visitou, no dia 11 de novembro, a Cadeia Pública
e o Fórum da Comarca de Itaúna. A visita foi motivada por denúncia apresentada
em reunião da comissão, no dia 5 de novembro de 2003, pelo presidente da
Associação dos Oficiais da Polícia Militar, major Domingos Sávio de Mendonça,
que classificou de diferenciado o tratamento recebido pelos presos da Associa-
ção de Proteção e Assistência ao Condenada - Apac -, em relação ao da cadeia
pública local, bem como a assistência jurídica prestada aos detentos.

A visita à cadeia pública foi acompanhada por Paulo Antônio de Carvalho, juiz
da Vara Criminal de ltaúna; Rodrigo Bragança Queiroz, promotor de Justiça de
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ltaúna; Valdeci Ferreira, diretor da Apac; pelo major Domingos Sávio: e pelo pastor
Roberto Luiz e alguns representantes dos direitos humanos daquela comarca. Os
visitantes foram recebidos pelo delegado e pelo inspetor de policia da delegacia de
polícia local, pelo major Russo e por outros policiais civis e militares.

Muitos presos reivindicaram revisão de pena e alguns solicitaram por escrito
a revisão de seus processos, por considerarem improcedente sua condenação.
Outros reclamaram do não-cumprimento da lei, pois já foram condenados e
estão cumprindo pena em local indevido. Houve ainda reclamações sobre a
assistência e os benefícios concedidos aos detentos da Apac. O diretor da Apac
alegou que o Centro de Recuperação se sustenta no cumprimento da legislação
penal em vigor, com respeito aos direitos do recuperando, não concedendo
benefícios além dos previstos em lei.

Não houve denúncias de maus-tratos e de tratamento desumano naquela
cadeia. Dos 65 presos, somente um alegou estar necessitando de assistência
médica adequada, o que foi contestado pelo inspetor de polícia que recebeu a
comissão. O fato foi comunicado formalmente ao promotor de Justiça durante a
visita ao Fórum. Os detentos afirmaram também temer retaliações por parte do
Judiciário em virtude das declarações prestadas à comissão.

Havia acomodação para todos os presos, banheiro e boa ventilação nas
celas, apesar de o espaço físico ser considerado insuficiente para o número de
detentos. A comissão foi informada de que o banho de sol é concedido aos
presos sempre às terças-feiras. O local destinado ao banho de sol é o mesmo
usado para o recebimento de visitas. Segundo o major Russo, o pátio já compor-
tou 120 pessoas, entre presos e familiares, fato considerado uma ameaça à
segurança do local em virtude do tamanho da área. Ele alertou também sobre o
risco da entrada e permanência de menores nesse local. Ressalte-se que esses
fatos foram comunicados ao promotor de Justiça de Itaúna, em ofício remetido
pela PMMG, datado de agosto de 2003.

Segundo Valdeci Ferreira, diretor da Apac, alguns dos presos recolhidos
naquela cadeia já estiveram no Centro de Reeducação, mas não se enquadra-
ram na metodologia de recuperação de sentenciados aplicada por aquela unida-
de prisional.

Ainda durante a visita, o presidente da comissão ouviu, em sala separada,
depoimentos dos presos Antônio Custódio Pinheiro, enquadrado no art. 213 do
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Código Penal, e Cleisson Fernando Pereira, que tinha audiência no Fórum no
mesmo dia para prestar esclarecimentos.

Em reunião no Fórum com o promotor de Justiça da Comarca de ltaúna e o
diretor da Apac, a comissão constatou que alguns pedidos de revisão de pena
eram improcedentes, pois a maioria dos presos não fazia jus às solicitações em
virtude da gravidade dos crime cometidos. Somente em três casos foi solicitado
pedido de providências para efetuar a transferência dos detentos. O presidente
da comissão, deputado Durval Ângelo, por meio de contato telefônico com o juiz
da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte, solicitou a expedição de
carta de guia para os presos Marco Túlio Sutério, Ricardo Gomes e Dorival
Ferreira da Silva. O promotor de Justiça de ltaúna encaminhou, via comissão.
declaração de bom comportamento dos presas.

Com relação à denúncia de falhas na comunicação de fuga e abandono
ocorridas na Apac, a comissão foi informada pelo diretor daquela unidade de que
os casos de evasão são comunicados imediatamente, porém, por questão ética
e cautela, os abandonos são geralmente verificados antes de serem comunica-
dos à polícia. O promotor também contestou as denúncias, confirmando que as
fugas da Apac eram sempre comunicadas oficialmente a ele e ao juiz Paulo
Antônio de Carvalho. A comissão recebeu um documento contendo cópia de
vários ofícios remetidos pelo diretor da Apac ao juiz de Direito da Vara de Execu-
ção Criminal comunicando todos os casos de evasão e abandono ocorridos
naquele Centro de Reintegração Social.

Foi ressaltado também, durante a reunião, que a Polícia Militar estaria
recusando-se a recapturar os presos sem a expedição do mandado de
prisão, o que é um procedimento desnecessário por se tratar de presos
condenados. O promotor citou o caso da fuga do detento Cláudio Alexandre
de Paula, ocorrido recentemente. Segundo ele, o fato foi comunicado ime-
diatamente à Polícia Militar pela Apac, por meio do telefone 190, inclusive
com informação prestada pela família do detento sobre o seu paradeiro.
Contudo, a polícia respondeu que não poderia efetuar a prisão sem o man-
dado judicial.

A questão da escolta de presos também foi objeto de discussão. Segundo o
promotor, havia queixas dos militares com relação à situação de alguns detentos
da Apac que transitam pelas ruas da cidade. Foi esclarecido que esses presos
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têm saída oficializada por meio de um documento em que consta a devida auto-
rização, conforme o previsto na Lei de Execução Penal. Nos casos de saída
para o trabalho, eles têm que portar essa carta de autorização.

Outro problema levantado foi a dificuldade da Polícia Militar de realizar as
escoltas. Segundo o major Russo, a corporação não tem problema de pes-
soal, mas faltam veículos para garantir a escolta. A comissão recebeu cópia
de um ofício remetido pelo major da PM à juíza Diretora do Fórum de ltaúna,
datado de 17 de julho de 2003, em que constam informações sobre o proble-
ma enfrentado pela Polícia Militar com relação às escoltas de presos da
Apac e da Cadeia Pública para o Fórum local. Segundo esse documento,
houve dia em que as viaturas lançadas no turno estavam sendo utilizadas
para o transporte de presos, acarretando prejuízos para a segurança pública
da cidade e do cidadão, que deixou de ser atendido ao acionar a PMMG via
telefone 190. Foi ressaltado, pelo juiz e pelo promotor, que a sociedade de
ltaúna tem contribuído para sanar o problema, tendo, inclusive, doado veí-
culos à Polícia Militar. Recentemente, a Vara de Execução Criminal doou um
Monza para a corporação.

Quanto ao caso do preso Aílton, que fugiu da instituição no dia 3 de no-
vembro e matou sua mulher no dia 8 do mesmo mês, foi apresentado à
comissão o documento encaminhado pela Apac. em 3 de novembro, e rece-
bido, no dia 6. pelo Ministério Público e pelo juiz da Vara de Execuções
Criminais, comunicando a fuga.

O presidente da comissão sugeriu também ao juiz e ao promotor que ofi-
cializassem, por meio de uma portaria, os procedimentos a ser adotados no
caso de fugas da Apac a fim de resolver o problema.

Ressalte-se que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
ltaúna enviou ao juiz Criminal e ao Ministério Público da comarca, bem
como ao diretor da Apac, voto de apoio e solidariedade em face das denún-
cias de irregularidades do sistema judiciário propagadas pela cidade. Os
servidores atestaram também a importância da Apac para a comunidade e
elogiaram o modelo de ressocialização de presos desenvolvido por aquela
unidade prisional. A comissão foi informada de que esse reconhecimento é
partilhado por toda a sociedade local - poder político, Igrejas e setores
populares.
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Conclusão

A comissão constatou que a situação encontrada na Cadeia Pública de
ltaúna não difere da realidade de outros estabelecimentos penais brasileiros.
Alguns benefícios reivindicados pelos presos são procedentes, mas as
carceragens das delegacias não apresentam infra-estrutura adequada para
possibilitar aos detentos os direitos assegurados em lei, já que o objetivo des-
sas é abrigar presos provisórios. Há cadeias públicas que não oferecem nem
acomodação para todos os presos, obrigando-os a fazer revezamento para o
descanso noturno. O tratamento concedido aos detentos da Apac não carac-
teriza privilégios, mas faz parte da metodologia da instituição, baseada no cum-
primento da lei com respeito à dignidade da pessoa humana e no investimento
na recuperação dos sentencia-dos. O problema da falta de vagas nas peniten-
ciárias acarreta a superlotação das celas nas delegacias, trazendo, como
conseqüência, a convivência entre os presos pertencentes a categorias diver-
sas, o que contraria a legislação de execução penal vigente. A Lei de Execu-
ção Penal determina a classificação dos presos de acordo com a sua situação
jurídica e a natureza do delito. Tal medida tem por finalidade dividir os presos
em grupos para orientar sua reinserção social, mas a realidade do sistema
prisional no País não permite o cumprimento das descrições previstas em lei.

Sala das Comissões, novembro de 2003.

Deputado Durval Àngelo— Presidente da Comissão de Direitos Humanos
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RELATÓRIO DE VISITA
Departamento de Investigações da Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais

9-

1!
No dia 3 de dezembro de 2003. a Comissão de Direitos Humanos visitou o

Departamento de Investigações da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com
o objetivo de obter esclarecimentos a respeito de possível prática de crime de
tortura contra a detenta Maria Aparecida Porto (Cida Porto), que teria sido come-
tido por policiais lotados nessa unidade policial, em uma de suas celas. Participa-
ram do evento os deputados Durval Ângelo, presidente da comissão; Roberto
Ramos, Gilberto Abramo, e a deputada Jô Moraes. A visita foi acompanhada
pela vereadora Maria Lúcia Scarpelli, presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte; pelo
vereador Carlos Willian; por Valdênia, da Coordenadoria Municipal dos Direitos
Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte; e por William Santos, advogado da
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mesma coordenadoria. A comissão foi recebida pelo delegado chefe do Depar-
tamento de Investigações da Polícia Civil, Eduardo Azevedo Pacheco, e pela
delegada titular da Delegacia Especializada de Vigilância-Geral, Margaret de
Freitas Assis Rocha.

O delegado Eduardo Pacheco recebeu a comissão na sala da delegada
titular da Delegacia Especializada de Vigilância-Geral, à qual a imprensa não teve
acesso, e informou que ainda não havia ouvido a detenta sobre a possível
vitimização por tortura. Informou ainda que, naquele momento, Cida Porto se
encontrava no Hospital Odilon Behrens, submetendo-se a atendimento médico-
ginecológico por recomendação de médico do Instituto Médico Legal - IML -
que, na noite anterior, havia sugerido que ela se submetesse a um pequeno
procedimento cirúrgico na vagina. O delegado afirmou, então, que não dispunha
de dados suficientes para um posicionamento sobre o que teria acontecido com
a detenta naquela unidade prisional. Eduardo Pacheco repudiou a possível prá-
tica de tortura cometida por policiais contra Cida Porto e disse que não acreditava
que os policiais pudessem ter sido tão ingénuos, manchando o nome da institui-
ção, exatamente no momento em que essa havia demonstrado sua competên-
cia, ao realizar a prisão em flagrante da acusada, fruto de uma investigação em
curso na Polícia Civil sobre o possível recebimento de propinas por fornecedo-
res do Ministério da Saúde. Ele imputava essa possível prática de tortura, portan-
to, a uma atitude de extrema incoerência dos policiais, recusando-se a admitir
essa possibilidade. Disse ainda que um dos possíveis acusados seria um poli-
cial com 38 anos de serviços prestados à Polícia Civil e uma conduta que
desautorizava acusações dessa natureza, o que colaborava para que ele, na-
quele momento, trabalhasse com a hipótese de autoflagelamento da vítima. Des-
sa forma, o delegado sugeriu que a detenta teria se autoflagelado, e que esse ato
poderia ter sido praticado com hastes metálicas de um sutiã, por exemplo, de
acordo com simulação feita por ele, em uma sala ao lado, para o presidente da
Comissão de Direitos Humanos, deputado Durval Ângelo. Eduardo Pacheco
indicou que essa autoflagelação também poderia ter sido executada com o uso
de uma caneta, objeto que teria sido solicitado pela detenta para fazer anotações,
ou mesmo de um tubo de pasta de dentes.

O delegado salientou que os policiais acusados já teriam sido afastados e
encaminhados à corregedoria para que tudo fosse devidamente apurado. Afirmou
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ainda que, se os policiais acusados tivessem mesmo praticado as torturas denun-
ciadas por Cida Porto, eles deveriam ser detidos. pois não haveria como defender
a instituição e, ao mesmo tempo, os atos criminosos de seus integrantes.

A titular da Delegacia Especializada de Vigilância-Geral, delegada Margaret
de Freitas Assis Rocha. explicou à comissão o fato de a detenta ter sido colocada
em uma cela isolada. Segundo a delegada, aquela unidade prisional não dispõe
de dependências para presas com curso superior, o que era necessário ao
caso. Não tendo como descumprir a lei, a delegada informou que ordenou a
transferência de um detento com problemas mentais que se encontrava em uma
cela individual, para que Cida Porto pudesse ser mantida nessa cela, cumprindo-
se, assim, as exigências legais.

Margaret informou que, no dia seguinte à chegada de Maria Aparecida, devi-
do à denúncia de tortura por parte da detenta, a mesma foi transferida para o
alojamento coletivo, onde ficam as presas autorizadas judicialmente a prestar
serviços internos à unidade. A delegada disse ainda que já havia solicitado ao
superintendente de Organização Penitenciária, José Karam, uma vaga para a
detenta Cida Porto na Penitenciária Industrial Estêvão Pinto, para onde ela deve-
ria ser transferida naquele dia, o que de fato ocorreu.

Indagado sobre a preservação do local da possível tortura e da devolução da
roupa que a vítima usava a seus pais, o delegado Eduardo Pacheco informou à
comissão que o local não fora preservado e que, inclusive, já teria sido limpo
para, de novo, abrigara detento portador de sofrimento mental. Ele disse também
que ninguém ali queria esconder nada e que, assim que a detenta retornasse do
Hospital Odilon Behrens, iria ouvir seu depoimento para que todos os fatos fos-
sem devidamente apurados, tendo inclusive convidado os deputados presentes
a acompanhar o depoimento.

Estiveram presentes ao depoimento o deputado Durval Ângelo, que precisou
se retirar em seguida; o deputado Roberto Ramos, vice-presidente da comissão:
e o deputado Gilberto Abramo; bem como a vereadora Maria Lúcia Scarpelli,
que não assinou o depoimento em virtude de ter-se retirado antes de sua conclu-
são: o vereador Carlos William: e o advogado WilIlam Santos.

O vice-presidente da comissão, deputado Roberto Ramos, solicitou por es-
crito ao delegado cópia de inteiro teor do depoimento e. da mesma forma, à
delegada Margaret uma autorização para fotografar as lesões no corpo da víti-
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ma. Essa última solicitação foi negada pela delegada. Em virtude da negativa
de consentir que a vítima fosse fotografada, a Comissão de Direitos Humanos
ofereceu, no dia seguinte, representação ao Ministério Público, solicitando a
apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis contra a conduta da
autoridade policial, que teria cerceado o direito de produção de provas de uma
cidadã do Estado.

Passamos agora a relatar o depoimento da detenta Cida Porto, quando já
estava interna na Penitenciária Industrial Estêvão Pinto, presenciado pela Co-
missão de Direitos Humanos no dia 4 de dezembro de 2003.

No dia 4112/2003. em depoimento prestado por Cida Porto, quando ela já se
encontrava detida na Penitenciária Industrial Estêvão Pinto, o deputado Durval
Ângelo indagou à acusada se ela teria algo a acrescentar em relação à denúncia
de tortura constante do depoimento de 311212003. A depoente fez, então, um
breve relato sobre o depoimento do dia anterior, reafirmando ter sido detida em
cela conhecida por "solitária", e confirmando que somente quem se posicionasse
ao lado da Inspetoria do Departamento de Investigações poderia ouvir o som que
vem daquela cela. Acrescentou ainda que "os policiais falavam que iam me
estourar toda, de dentro para fora, caso eu dissesse o nome dos policiais do
Deoesp que estão no esquema".

Sala das Comissões, dezembro de 2003.

Deputado Durval Ângelo - Presidente da Comissão de Direitos Humanos
Deputado Roberto Ramos - Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos
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é de extrema importância a existência de trabalhos como

os levados a efeito pela CDH, que, se não são (e evidentemente

não o são) suficientes para pôr fim às medievais e degradantes

formas de tratamento dos presos, ao menos têm contribuído

para reparar de forma significativa injustiças praticadas contra

algumas das infelizes viimas de um sistema prisional tão

violento e cruel, quanto ineficiente e falido."
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