
Grupo B 
Prevenção à tortura e tutela coletiva no sistema prisional - formas de atuação
buscando a justa aplicação da lei penal e o respeito aos direitos e garantias
individuais.  Apuração dos crimes de homicídio dentro do sistema prisional.

1. Recomenda-se ao promotores que estiverem envolvidos na investigação do crime de
tortura, de maus tratos e de homicídio, a consulta ao Anexo I do Manual Nacional de
Efetivação do Controle Externo da Atividade Policial do CNPG, ao Protocolo Brasileiro de
Perícia Forense no Crime de Tortura, e ao Protocolo de Istambul.

2. O artigo 5º da CF dispõe:

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial;

Assim  sendo,  é  essencial  a   identificação  nominal  dos  agentes  penitenciários  ou
equivalentes,  com  nome  legível  e  não  removível  no  uniforme  -  como  é  exigido  dos
policiais  em  geral  -  a  fim  de  possibilitar  que  os  presos  possam  vir  a  identificar  os
responsáveis por tortura ou maus tratos.

3. Recomenda-se que cada MP busque a implementação, nas prisões do uso permanente
com fornecimento garantido de eletricidade (nobreak ou equivalente) de câmeras para
monitorar  alas,  pátios  e  corredores  de  prisões  e  que  as  imagens  sejam  gravadas
integralmente  em mídia  submetida  a  um  hash mantidas por  pelo  menos 3 meses.  A
medida visa a inibir tortura,  maus tratos e homicídios e permitir a investigação de fato que
vier a ser conhecido posteriormente.

4. Sugere-se que os MPs recomendem que os estabelecimentos prisionais registrem em
livro  próprio,  manuscrito,  com  páginas  numeradas  e  não  rasurado,  todo  e  qualquer
atendimento médico ou odontológico,  no próprio estabelecimento ou em local externo,
prestado a preso.
 
5. Sugere-se que os MP recomendem que os estabelecimentos prisionais registrem em
livro próprio,  manuscrito,  com páginas numeradas e não rasurado as listas diárias de
pessoal  que efetivamente esteve de serviço,  com os respectivos postos  ou locais  de
serviço.

6.  Sugere-se  que  os  MP  realizem  inspeção  de  estabelecimentos  prisionais  com
segurança prestada por pessoal da segurança institucional do próprio do MP, sugerindo-
se,  ainda,  que  os  MP  que  não  tiverem  tal  meio  de  segurança  busquem  a  sua
implementação no mais breve prazo.

7.  Os MP devem buscar  o  fim da permanência  de presos em delegacias  por  tempo



superior ao necessário para lavratura de flagrantes.

8. Os presos que prestam informação sobre tortura, maus tratos, homicídios e outros
crimes ocorridos em estabelecimentos prisionais correm sérios riscos à sua segurança.
Sugere-se que os membros, analisando caso a caso, utilizem o recurso de ouvir mais
detentos  que  os  que  efetivamente  interessam  à  investigação,  como  uma  forma  de
preservar  os  que  prestaram  informações  relevantes,  além  do  uso  de  sigilo  de
investigações  e  de  justiça  para  preservar  as  testemunhas/ofendidos.  Se  for  o  caso,
viabilizar a transferência de unidade do preso em questão.

9. É recomendável que, logo de início, seja analisada a necessidade e a possibilidade de
afastamento judicial cautelar do investigado, quando este exercer função pública (art. 319,
inc. IV do CPP).

10. Sugere-se que os membros que atuam na execução penal tenham atribuições cíveis e
criminais. 

11. Sugere-se o incremento da atuação conjunta e parcerias entre MPs dos Estados e da
União a fim de efetivar a tutela dos direitos e garantias individuais de testemunhas e
ofendidos, presos ou não, nos casos de tortura, maus tratos e homicídios.

12.  Sugere-se  que  o  CNMP  e  os  MPs  busquem,  junto  ao  CNJ,  a  prioridade  para
julgamento das ações que envolvem tortura,  ações coletivas relacionados ao sistema
prisional e homicídios praticados por agentes públicos (ou que ocupem função pública).

13. Sugere-se que os MPs fiscalizem a atuação disciplinar das corregedorias dos agentes
ligados ao sistema prisional,  a  fim de identificar  eventuais  omissões na apuração de
condutas que se caracterizem com ilícito penal.

14. Sugere-se que o CNMP e os MPs implementem medidas constantes de capacitação
de membros do MP para monitoramento de locais de privação de liberdade, fazendo uso
de metodologia apropriada, incluindo, também, o assunto nos cursos de preparação de
novos promotores, com carga horária adequada.

15. Buscar a inserção de direitos humanos, direitos e garantias individuais como assunto
de cursos de formação de todos os agentes que atuam com presos.

16.  A inspeção  e  controle  das  prisões  militares  são  vocação  natural  do  MPM e  dos
membros de outros MP que atuem nas Auditorias Militares e dos núcleos de controle
externo,  em alguns casos.  Sugere-se  especial  atenção com os casos de ex-militares
mantidos  em  estabelecimentos  prisionais  militares,  por  ordem  judicial,  para  prevenir
prejuízos à hierarquia e disciplina, por vezes decorrentes de aliciamento por parte destes.
A atribuição da execução da pena cabe aos mesmos órgãos ministeriais, como, aliás,
dispõe o artigo 2o, Parágrafo Único da Lei de Execução Penal.



17.  É  essencial  que  os  MPs  recomendem a  plena  preservação  de  local  do  crime  e
apreensão de roupas e objetos presentes no local e os de presos e agentes, sempre que
houver  suspeita  ou  crime  de  tortura,  maus  tratos  ou  homicídio,  além de  informação
imediata ao MP respectivo, instaurando-se, sempre, investigação própria nos casos em
que houver alteração ou omissão em tais procedimentos.

18. O estabelecimento de um disque-tortura é extremamente útil  para a diminuição da
impunidade.

19. Recomendar que os  MPs busquem a criação de Corregedorias do Sistema Prisional
no âmbito do Poder Executivo, onde não existirem.


